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Chiều ngày 19/12/2019, Ban tổ chức Hội thi STKT toàn quốc lần thứ 15 (2018 - 2019) đã họp
thông qua kết quả chấm điểm của các Hội đồng giám khảo 6 lĩnh vực.

  

  

Sau hai năm triển khai, Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 15 (2018 -
2019) đã nhận được 580 giải pháp tham dự Hội thi lần 15 từ 55 tỉnh, thành phố, bộ ngành trên
phạm vi toàn quốc. Trong đó có 5 hồ sơ không hợp lệ do người nộp đơn thuộc diện quản lý của
Bộ Quốc phòng nhưng không nộp thông qua đầu mối của Bộ (Thanh Hóa: 2 giải pháp, Bình
Phước: 1 giải pháp, Thừa Thiên Huế: 1 giải pháp, Tuyên Quang: 1 giải pháp) Còn lại 575 hồ sơ
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hợp lệ đưa vào chấm:

  

1. Lĩnh vực Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông 99 giải pháp

  

2. Lĩnh vực Cơ khí tự động hoá, xây dựng, giao thông vận tải: 130 giải pháp

  

3. Lĩnh vực Vật liệu, hoá chất, năng lượng: 54 giải pháp

  

4. Lĩnh vực Nông lâm ngư nghiệp và môi trường: 119 giải pháp

  

5. Lĩnh vực Y dược: 84 giải pháp

  

6. Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo : 89 giải pháp

  

Các giải pháp tham dự Hội thi lần này được các Ban tổ chức Hội thi các tỉnh, thành phố tuyển
chọn từ hàng nghìn các giải pháp đã được gửi tới.

  

- Thực hiện Quyết định số 1109/QĐ-LHHVN ngày 31/10/2019 về việc thành lập Hội đồng giám
khảo và Quyết định số 1108/QĐ-LHHVN ngày 31/10/2019 về việc ban hành Quy định chấm
điểm các giải pháp tham dự Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 15, ngày 13/11/2019,
Hội đồng Giám khảo của 6 lĩnh vực đã họp để đưa các giải pháp vào chấm.

  

Sau 1 tháng làm việc tích cực, Hội đồng Giám khảo đã chọn được 90 giải pháp đề nghị ban Tổ
chức xem xét đưa vào chung khảo.
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Kế hoạch chuẩn bị tổng kết Hội thi lần thứ 15 và phát động Hội thi lần thứ 16:

  

- Họp Ban Thư ký, Ban Tổ chức quyết định các giải pháp đoạt giải

  

- Ban hành Thể lệ Hội thi lần thứ 16 (2020 - 2021)

  

- 1/1/2020 - 14/4/2020 chuẩn bị các công việc cho Lễ tổng kết và trao giải Hội thi:

  

- Trình danh sách đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho tác giả của 6 giải pháp
đoạt giải Nhất

  

- Trình danh sách đề nghị tặng Huy hiệu Tuổi trẻ Sáng tạo và Bằng khen của Trung ương Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh cho các tác giả trẻ từ 35 tuổi trở xuống đoạt giải Nhất, Nhì, Ba (Theo thể lệ
Hội thi lần thứ 15 (2018 – 2019).

  

- Trình danh sách đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo
cho các tác giả là Chủ nhiệm giải pháp đoạt giải Nhất, Nhì, Ba (Theo thể lệ Hội thi lần thứ 15
(2018 – 2019).

  

- Dự kiến Lễ tổng kết và trao giải Hội thi lần thứ 15 vào ngày 14/4/2020 Nhà hát Quân đội Nhân
dân Việt Nam.
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