
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
BAN TỔ CHỨC HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT

*************

MỜI THAM GIA
HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TỈNH BẮC KẠN LẦN THỨ 6, 

NĂM 2020 - 2021
Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn trân trọng kính mời các tổ chức và cá nhân có các giải 

pháp kỹ thuật mới, các sáng kiến cải tiến kỹ thuật được thực hiện trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đăng ký tham gia 
Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn lần thứ 6, năm 2020-2021.

CƠ QUAN TỔ CHỨC
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y 

tế, Sở Tài chính, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh Đoàn Bắc Kạn, Hội Nông dân tỉnh phối hợp tổ chức.
Cơ quan thường trực Hội thi: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn.

ĐỐI TƯỢNG DỰ THI
1. Các tập thể, cá nhân là người Việt Nam trong và ngoài tỉnh; tập thể, cá nhân người nước ngoài đang làm 

việc và sinh sống tại tỉnh Bắc Kạn, không phân biệt lứa tuổi, thành phần, dân tộc, nghề nghiệp, có các giải pháp 
kỹ thuật là kết quả của hoạt động sáng tạo, sáng kiến, cải tiến và ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt 
động kinh tế - xã hội được tạo ra và áp dụng tại tỉnh Bắc Kạn từ năm 2013 trở lại đây đều có quyền tham dự 
Hội thi.

2. Mọi tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã đầu tư để tạo ra giải pháp kỹ thuật 
đều có quyền đứng tên tham dự Hội thi. Trong trường hợp này, những người trực tiếp tham gia sáng tạo ra giải 
pháp kỹ thuật được tổ chức đứng tên dự thi đăng ký là tác giả hoặc nhóm tác giả của giải pháp kỹ thuật dự thi đó.

LĨNH VỰC DỰ THI
Các giải pháp dự thi đăng ký theo 06 nhóm lĩnh vực sau đây:
1. Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông;
2. Cơ khí tự động hoá, xây dựng, giao thông vận tải;
3. Vật liệu, hoá chất, năng lượng;
4. Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường;
5. Y dược;
6. Giáo dục và đào tạo.

GIẢI THƯỞNG
- 01 giải Nhất, trị giá                              : 25.000.000 đồng
- 02 giải Nhì, trị giá mỗi giải                  : 20.000.000 đồng
- 03 giải Ba, trị giá mỗi giải                    : 15.000.000 đồng
- 10 giải Khuyến khích, trị giá mỗi giải  : 5.000.000 đồng
Các phần thưởng và quyền lợi khác theo quy định tại Thể lệ Hội thi.

THỜI GIAN TỔ CHỨC
- Thời gian tổ chức Hội thi từ tháng 9/2020 đến hết tháng 9/2021;
- Thời gian nhận hồ sơ dự thi kể từ ngày công bố Thể lệ đến hết ngày 30/7/2021;
- Tổng kết trao giải Hội thi: Tháng 10/2021.

ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ DỰ THI
LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH BẮC KẠN

Đ/c: Tầng 3, Tòa nhà Dự án CSSP, tổ 5, P. Phùng Chí Kiên, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại: 0209.3887.886. Email: lhhkhkt@backan.gov.vn
Tài liệu về Hội thi tham khảo trên Website: backan.gov.vn



:   

 ……………………………………………………………………………………………….......................................

……………………………………………………………………………………………………………………………….......

 

1 …..

2 …..

 




























