
Hội đồng giám khảo Hội thi STKT toàn quốc lần thứ 13 họp phiên đầu tiên
Thứ ba, 17 Tháng 11 2015 17:39

Chiều ngày 16/11/2015, Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 13 triển khai
chấm phiên đầu tiên. Tới dự có đại diện Ban tổ chức, Ban Thư ký và các tiểu ban Hội đồng giám
khảo.

  

  

 Sau Lễ phát động Hội thi 31/3/2014 tại Nhà hát lớn Hà Nội, Quỹ VIFOTEC - cơ quan thường
trực Hội thi đã triển khai nhiều nội dung cho công tác tuyên truyền, phổ biến Hội thi tới các tổ
chức, cá nhân trên toàn quốc, cụ thể:
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1. Thành lập Ban tổ chức, Ban thư ký Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 13 (2014 -
2015) theo Quyết định số 486/QĐ-LHH ngày 22/7/2014.

  

2. Gửi công văn số 244/LHHVN-VIFOTEC ngày 10/4/2014 của Chủ tịch Liên hiệp hội, Trưởng
ban tổ chức Hội thi về việc triển khai Hội thi kèm theo Thể lệ và các tài liệu hướng dẫn có liên
quan tới các bộ, ngành ở trung ương và địa phương, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực
thuộc trung ương, chủ tịch các hội khoa học và kỹ thuật ở địa phương, các tổ chức khoa học
công nghệ trong cả nước.

  

3. In 5000 tờ rơi tuyên truyền Hội thi lần thứ 13, đăng tải thể lệ hội thi trên website của Quỹ
VIFOTEC .

  

4. Đưa tin về Hội thi trên các kênh VTV1, VTV2, VTV3 của Đài truyền hình trung ương, Báo
nhân dân, Báo khoa học và phát triển, Báo công thương, Báo diễn đàn doanh nghiệp.

  

5. Trực tiếp đến nhiều địa phương như Cần Thơ, Đồng Nai, TP. HCM, Thanh Hóa... để tuyền
truyền hướng dẫn triển khai.

  

6. Tổ chức Hội thảo khoa học "Sáng tạo KHCN Việt Nam với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện
đại hóa đất nước" tại Biên Hòa, Đồng Nai vào ngày 26 - 28/8/2015.

  

7. Tham gia hội nghị giao ban vùng của Liên hiệp hội Việt Nam để phổ biến, hướng dẫn tổ chức
hội thi cho các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  

Tính đến cuối tháng 10/2015, Ban thư ký Hội thi toàn quốc đã nhận được 550 giải pháp tham
gia hội thi lần thứ 13 từ 54 tỉnh, thanh phố, bộ ngày và các cá nhân trên phạm vi toàn quốc bao
gồm các lĩnh vực: Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông 91 giải pháp; Cơ khí tự động hóa,
xây dựng, giao thông vận tải 128 giải pháp; Vật liệu, hóa chất, năng lượng 46 giải pháp; Nông
lâm ngư nghiệp và môi trường 120 giải pháp; Y dược 70 giải pháp; Giáo dục, đào tạo 95 giải
pháp.
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Kế hoạch triển khai công tác chấm giải từ 16/11 đến 15/12/2015.

  

Dự kiến Lễ tổng kết và trao giải Hội thi lần thứ 13 vào ngày 29/3/2016 tại Nhà Hát lớn Hà Nội.
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