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KẾ HOẠCH
 Triển khai Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hải Dương 

lần thứ XIII (2022 - 2023)

Thực hiện Quyết định số 638/QĐ-UBND ngày 12/3/2022 của Ủy ban 
nhân tỉnh về việc tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hải Dương lần thứ XIII 
(2022 - 2023);

Ban Tổ chức Hội thi ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Hội thi Sáng 
tạo kỹ thuật tỉnh Hải Dương lần thứ XIII (2022 - 2023) (sau đây gọi tắt là Hội 
thi) với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA VÀ YÊU CẦU
1. Mục đích, ý nghĩa
Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Hải Dương lần thứ XIII (2022 - 2023) được 

tổ chức nhằm:
- Thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của toàn dân, toàn quân trong các 

lĩnh vực khoa học kỹ thuật, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ 
thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an 
ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê 
hương đất nước.

- Tôn vinh sự đóng góp nổi bật của các tổ chức, cá nhân có những sáng 
tạo kỹ thuật phục vụ sản xuất, đời sống, kinh tế, xã hội, an ninh và quốc phòng.

- Tham gia hưởng ứng Hội thi toàn quốc lần thứ XVII (2022 - 2023).
2. Yêu cầu
- Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, tổ chức triển khai sâu 

rộng, khích lệ được sự hưởng ứng của các cấp, các ngành, và các tầng lớp nhân 
dân trong tỉnh tham gia Hội thi.

- Các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với Ban Tổ chức trong việc triển 
khai và tổ chức Hội thi đảm bảo hiệu quả, công bằng, khách quan, chính xác.

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN THỰC HIỆN
1. Công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện kế hoạch
- Tổ chức tuyên truyền: Thể lệ, Kế hoạch triển khai thực hiện và các văn 

bản của Hội thi lần thứ XIII trên các phương tiện thông tin đại chúng (Đài Phát 
thanh và Truyền hình, Báo Hải Dương và Cổng thông tin điện tử Hải Dương; 
Website, bản tin của các Sở, ban, ngành, đoàn thể); in tờ rơi và gửi văn bản của 
Hội thi tới UBND các huyện, thành phố, thị xã, các đơn vị sản xuất kinh doanh, 
doanh nghiệp, các trường học trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là các đơn vị).
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- Các đơn vị căn cứ vào điều kiện tình hình thực tế tại đơn vị ban hànhvăn 
bản chỉ đạo gửi theo hệ thống ngành dọc của đơn vị để tổ chức triển khai tham 
dự Hội thi. 

Thời gian thực hiện: Từ tháng 5/2022 đến tháng 7/2023.
2. Công tác kiểm tra, khảo sát Hội thi
Trong quá trình tổ chức triển khai Hội thi, Ban Tổ chức thành lập đoàn 

khảo sát để kiểm tra công tác triển khai tại các đơn vị, tuyên truyền, vận động và 
hướng dẫn các tác giả, nhóm tác giả hoàn thiện hồ sơ tham dự Hội thi.

Thời gian triển khai khảo sát: dự kiến từ tháng 5/2022 đến tháng 5/2023.
3. Công tác tiếp nhận hồ sơ, tổ chức chấm Sơ khảo, Chung khảo
- Từ 01/7/2022 đến 31/7/2023: Họp Ban Tổ chức Hội thi (tháng 8, tháng 

12 năm 2022 và tháng 4 năm 2023).
- Thời hạn nhận hồ sơ dự thi: từ tháng 5/2022 đến hết ngày 31/7/2023 

(theo dấu bưu điện đối với Hồ sơ gửi qua đường bưu điện).
- Từ ngày 01/8/2022 đến 31/8/2023: Tổ chức phân loại các giải pháp theo 

từng lĩnh vực, báo cáo kết quả và đề nghị Trưởng Ban Tổ chức Hội thi thành lập 
Hội đồng Giám khảo chuyên ngành, tổ chức chấm Sơ khảo các giải pháp tham 
gia Hội thi.

- Trong tháng 9/2023: tổ chức chấm Chung khảo, tổng hợp kết quả, dự 
kiến các giải pháp tham dự Hội thi toàn quốc.

4. Tổng kết Hội thi lần thứ XIII
- Tháng 10/2023: Báo cáo kết quả triển khai Hội thi, đề nghị UBND tỉnh 

khen thưởng.
- Tháng 11/2023: Xây dựng, in kỷ yếu các giải pháp đoạt giải Hội thi lần 

thứ XIII.
- Tháng 12/2023: Tổ chức Lễ tổng kết trao giải Hội thi lần thứ XIII.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THÀNH VIÊN BAN TỔ CHỨC
1. Ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, 

Trưởng Ban Tổ chức Hội thi: lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nội dung Hội thi 
cấp tỉnh; ký quyết định thành lập Hội đồng Giám khảo, Thể lệ Hội thi và các văn 
bản khác có liên quan tới Hội thi cấp tỉnh. Chủ trì các cuộc họp triển khai Hội 
thi, là Chủ tịch Hội đồng chung khảo Hội thi; giải quyết khiếu nại của tổ chức và 
cá nhân tham gia Hội thi và quyết định những vấn đề quan trọng có liên quan tới 
Hội thi.

2. Ông Nguyễn Văn Thông, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và 
Kỹ thuật tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Hội thi: Giúp 
Trưởng ban Tổ chức thực hiện triển khai các nội Hội thi theo đúng kế hoạch và 
điều hành một số công việc cụ thể được ủy quyền, chịu trách nhiệm điều hành, 
chỉ đạo Cơ quan thường trực. 
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3. Ông Lê Lương Thịnh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, 
Phó trưởng Ban Tổ chức Hội thi: theo dõi, đôn đốc triển khai Hội thi tại: Thị 
xã Chí Linh, huyện Nam Sách, Sở Tài nguyên và Môi trường phát động và tập 
hợp giải pháp tham gia Hội thi; vận động ít nhất 10 giải pháp tham gia dự thi.

4. Ông Trần Văn Cương, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao 
động tỉnh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Hội thi: Tổ chức phát động Hội thi và 
tập hợp các giải pháp sáng tạo kỹ thuật ở các cấp công đoàn trong tỉnh; phối hợp 
với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức phát động, tập hợp giải 
pháp tham gia Hội thi tại một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn 
tỉnh;vận động ít nhất 20 giải pháp tham gia dự thi.

5. Ông Nguyễn Hồng Sáng, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí 
Minh tỉnh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Hội thi: Chỉ đạo triển khai phát động 
Hội thi và tập hợp các giải pháp sáng tạo kỹ thuật ở các cấp đoàn thanh niên 
trong tỉnh; phối hợp với Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh, huyện Gia Lộc, huyện 
Ninh Giang phát động và tập hợp giải pháp tham gia Hội thi; vận động ít nhất 20 
giải pháp tham gia dự thi.

6. Ông Lưu Xuân Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội 
Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Ủy viên thường trực Ban Tổ chức Hội thi: phối 
hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở 
Xây dựng, Sở Lao động - Thương binh & Xã hội, huyện Bình Giang, huyện 
Cẩm Giàng, phát động và tập hợp giải pháp tham gia Hội thi. Cùng Liên đoàn 
Lao động tỉnh vận động ít nhất 30 giải pháp tham gia dự thi.

7. Bà Trần Thị Hải Hà, Phó Giám đốc Sở Tài chính, Ủy viên: Hướng 
dẫn, theo dõi chi tiêu và tham gia quyết toán kinh phí của Hội thi.

8. Bà Phí Thị Thùy Vân, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy 
viên: Phát động Hội thi và tập hợp các giải pháp sáng tạo kỹ thuật ở các cơ sở 
trong ngành Giáo dục và Đào tạo; vận động ít nhất 20 giải pháp tham gia dự thi.

9. Ông Nguyễn Minh Kha, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền 
thông, Ủy viên: Phát động Hội thi và tập hợp các giải pháp sáng tạo kỹ thuật ở 
các cơ sở trong ngành quản lý; phối hợp cùng Sở Giao thông vận tải, Sở Văn 
hoá - Thể thao và Du lịch phát động, triển khai và tập hợp các giải pháp tham 
gia Hội thi; vận động ít nhất 15 giải pháp tham gia dự thi.

10. Bà Lương Thị Kiểm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn, Ủy viên: Phát động Hội thi và tập hợp các giải pháp sáng tạo kỹ 
thuật ở các cơ sở trong ngành quản lý; phối hợp cùng huyện Tứ Kỳ và huyện 
Thanh Miện phát động, triển khai và tập hợp giải pháp tham gia Hội thi; vận 
động ít nhất 20 giải pháp tham gia dự thi.

11. Ông Phạm Hữu Thanh, Phó Giám đốc Sở Y tế, Ủy viên: Phát động 
Hội thi và tập hợp các giải pháp sáng tạo kỹ thuật ở các cơ sở trong ngành y tế; 
vận động ít nhất 15 giải pháp tham gia dự thi.



4

12. Ông Trần Quốc Toản, Phó Giám đốc Sở Công Thương, Ủy viên: 
Phối hợp với Sở Công thương phát động Hội thi và tập hợp các giải pháp sáng 
tạo kỹ thuật ở các đơn vị, doanh nghiệp trong ngành quản lý; phối hợp cùng 
huyện Kinh Môn, huyện Kim Thành phát động, triển khai và tập hợp các giải 
pháp tham gia Hội thi; vận động ít nhất 10 giải pháp tham gia dự thi.

13. Ông Phạm Văn Mạnh, Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học 
và kỹ thuật tỉnh, Ủy viên: Phối hợp cùng Ban chuyên môn của Liên hiệp các 
Hội Khoa học và Kỹ thuật thực hiện các công việc cụ thể liên quan đến Hội 
thi;phối hợp cùng huyện Thanh Hà phát động, triển khai và tập hợp các giải 
pháp tham gia hội thi; vận động ít nhất 20 giải pháp tham gia dự thi.

14. Bà Phạm Thị Liễu, Trưởng Ban Khoa học công nghệ và Tư vấn 
phản biện, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Trưởng Ban Thư ký 
Hội thi: giúp Ban Tổ chức triển khai thực hiện Hội thi theo kế hoạch.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương, thành viên Ban 

Tổ chức Hội thi tuyên truyền, triển khai, hướng dẫn các tác giả, đồng tác giả 
hoàn thiện hồ sơ tham dự Hội thi.

- Tiếp nhận các giải pháp dự thi, chuẩn bị tài liệu và các điều kiện cần 
thiết phục vụ chấm Sơ khảo, Chung khảo các giải pháp dự thi, tổng hợp kết quả 
chấm điểm; nộp các giải pháp tham dự Hội thi toàn quốc.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện in, phát 
hành kỷ yếu các giải pháp đoạt giải, tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi lần 
thứ XIII.

- Hằng năm lập dự toán chi tiết gửi Sở Tài chính thẩm định, trình các cấp 
có thẩm quyền phê duyệt; thực hiện việc thanh quyết toán kinh phí tổ chức Hội 
thi theo đúng quy định.

2. Sở Khoa học và Công nghệ
- Hướng dẫn tác giả, đồng tác giả đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ 

theo quy định hiện hành.
- Phối hợp với cơ quan Thường trực Ban Tổ chức Hội thi trong việc kiểm 

tra, đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tham dự Hội thi, tổ chức Lễ Tổng 
kết, trao giải Hội thi lần thứ XIII.

- Tổ chức tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các tác giả, nhóm tác giả 
hoàn thiện hồ sơ tham gia Hội thi theo đúng Thể lệ.

3. Liên đoàn Lao động tỉnh
- Tổ chức tuyên truyền về Hội thi đến các cấp công đoàn trong tỉnh.
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- Phối hợp với cơ quan thường trực Ban Tổ chức Hội thi trong việc kiểm 
tra, đôn đốc, tuyên truyền hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tham dự Hội thi, tổ 
chức Lễ Tổng kết, trao giải Hội thi lần thứ XIII.

- Chủ trì, phối hợp với cơ quan thường trực Ban Tổ chức Hội thi xét tặng 
bằng khen cho một số tác giả, đồng tác giả là đoàn viên công đoàn trực thuộc 
Liên đoàn Lao động tỉnh có giải pháp đoạt giải từ Giải Ba cấp tỉnh trở lên.

4. Tỉnh Đoàn
- Tổ chức tuyên truyền về Hội thi đến đoàn viên các cấp trong tỉnh.
- Phối hợp với cơ quan thường trực Ban Tổ chức Hội thi trong việc kiểm 

tra, đôn đốc, tuyên truyền hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tham dự Hội thi, tổ 
chức Lễ Tổng kết, trao giải Hội thi lần thứ XIII.

- Chủ trì, phối hợp với cơ quan thường trực Ban Tổ chức Hội thi xét tặng 
bằng khen cho các tác giả, đồng tác giả là thanh, thiếu niên có giải pháp đoạt 
giải từ Giải Ba cấp tỉnh trở lên.

5. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; UBND các huyện, thành phố
- Căn cứ nội dung kế hoạch, tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa 

phương xây dựng kế hoạch, phối hợp với cơ quan thường trực Ban Tổ chức triển 
khai có hiệu quả Hội thi.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Thể lệ, Kế hoạch và các văn bản của Hội 
thi lần thứ XIII trên Website cơ quan, đơn vị; tạo điều kiện thuận lợi, động viên, 
hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn 
vị tích cực tham gia Hội thi.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Hội thi tỉnh Hải Dương lần 
thứ XIII (2022 - 2023). Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan và các 
thành viên Ban Tổ chức Hội thi căn cứ chức năng, nhiệm vụ nghiêm túc triển 
khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Các thành viên Ban Tổ chức;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Liên hiệp các Hội KH&KT;
- Sở Khoa học và Công nghệ;
- Liên đoàn Lao động tỉnh;
- Tỉnh Đoàn;
- Báo Hải Dương; Đài PT-TH tỉnh;
- Lưu VT, NC-KSTTHC.Th (30b).

TRƯỞNG BAN

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Nguyễn Minh Hùng
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