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KẾ HOẠCH 

Phát động Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn lần thứ VI                                        

năm 2020-2021 tại Sở Tài nguyên và Môi trường 

 

Thực hiện Quyết định số 1601/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2020 của 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi sáng tạo 

kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn lần thứ 6 (2020 - 2021) (sau đây gọi tắt là Quyết định số 

1601/QĐ-UBND); Văn bản số 6704/BTCHT-LHH ngày 10/11/2020 của Ban Tổ 

chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn lần thứ 6 (2020-2021) về việc phát 

động Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn lần 6 (2020-2021). 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn xây dựng kế hoạch phát động 

Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn lần thứ VI (2020 - 2021) tại đơn vị với 

những nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Hưởng ứng Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn lần thứ 6 (2020 - 2021), 

nhằm thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuậ 

của công chức, viên chức và người lao động trong các lĩnh vực khoa học và kỹ 

thuật, kịp thời phát hiện và đẩy mạnh việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp sáng 

tạo kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, các phòng chuyên, đơn vị trực thuộc Sở 

quán triệt triển khai sâu rộng nội dung, kế hoạch tổ chức triển khai Hội thi sáng tạo 

kỹ thuật của tỉnh đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động để động 

viên khuyến khích mọi người hăng hái tham gia hội thi với các giải pháp kỹ thuật, 

sáng tạo, sáng kiến, cải tiến và ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động sản 

xuất.. tại đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu xây dựng, phát triển 

kinh tế - xã hội của tỉnh. 

 2. Việc tổ chức phát động triển khai Hội thi phải kịp thời, đảm bảo đầy đủ 

các nội dung, kế hoạch tổ chức triển khai Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ VI 

được nêu tại Quyết định số 1601/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.   

  II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH PHÁT ĐỘNG HỘI THI 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành: 

1.1. Tổ chức phát động, tuyên truyền Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn 

đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động toàn đơn vị theo các nội dung 

được quy định tại Quyết định số 1601/QĐ-UBND ngày 04/9/2020 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh.  

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 11 năm 2020 đến hết tháng 9 năm 2021. 
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- Đơn vị thực hiện: Hội đồng xét duyệt đề tài, sáng kiến, giải pháp công tác 

cấp cơ sở của Sở và Văn phòng Sở chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ 

chức triển khai thực hiện. 

- Kết quả hoạt động hoặc sản phẩm: Tham mưu cho Giám đốc Sở ban hành 

các văn bản chỉ đạo, phát động và tuyên truyền về Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh 

Bắc Kạn tại Sở đảm bảo chất lượng và theo quy định; Phổ biến tuyên truyền và 

khuyến khích các tập thể, cá nhân tham gia tại các cuộc họp của cơ quan, trong các 

phong trào phát động các đợt thi đua khen thưởng tại đơn vị... 

1.2. Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị triển khai sâu rộng nội dung, kế 

hoạch tổ chức triển khai Hội thi sáng tạo kỹ thuật của tỉnh đến toàn thể công chức, 

viên chức và người lao động để động viên khuyến khích mọi người hăng hái tham 

gia hội thi với các giải pháp kỹ thuật, sáng tạo, sáng kiến, cải tiến và ứng dụng 

khoa học công nghệ trong hoạt động sản xuất... và được áp dụng tại tỉnh Bắc Kạn 

từ năm 2013 trở lại đây.   

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 11 năm 2020 đến hết tháng 9 năm 2021. 

- Đơn vị thực hiện: Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở chủ trì 

phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện. 

- Kết quả hoạt động hoặc sản phẩm: Phổ biến tuyên truyền và khuyến khích 

các cá nhân, tập thể hăng hái tham gia đăng ký đề tài sáng kiến với Hội đồng xét 

duyệt đề tài, sáng kiến, giải pháp công tác cấp cơ sở của Sở theo đúng thời gian 

quy định.  

2. Nhiệm vụ đặt ra đối với kế hoạch: 

- Hội thi sáng tạo kỹ thuật của tỉnh là một nội dung quan trọng, là biện pháp 

tổ chức thực tiễn, một phương pháp tuyên truyền, giáo dục tích cực để động viên ý 

chí sáng tạo, ý chí quyết tâm, năng lực hoạt động thực tiễn của công chức, viên 

chức và người lao động tại đơn vị. Với lý do đó, thông qua Hội thi sáng tạo kỹ 

thuật tỉnh Bắc Kạn lần thứ VI (2020 - 2021), Sở Tài nguyên và Môi trường khuyến 

khích tinh thần và trách nhiệm với Hội thi và yêu cầu các cá nhân, tập thể của Sở 

hăng hái tham gia đăng ký với Hội thi của tỉnh các đề tài sáng kiến, các giải pháp 

sáng tạo kỹ thuật ở một số lĩnh vực sau: 

 a) Công nghệ thông tin: Các đề tài về ứng dụng công nghệ thông tin trong 

giải quyết xử lý công việc; Ứng dụng phần mềm quản lý chuyên ngành; Nâng cao 

chất lượng quản lý văn bản nhà nước;… 

 b) Vật liệu, hóa chất, năng lượng: Các đề tài về nghiên cứu, phát triển các 

loại vật liệu, năng lượng thân thiện với môi trường, các loại chế phẩm sinh học sử 

dụng trong nông nghiệp. 

c, Tài nguyên và môi trường: Các đề tài khoa học ứng dụng trong quản lý, 

khai thác và sử dụng có hiệu quả tài nguyên và môi trường 
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- Thời gian thực hiện: Từ tháng 11 năm 2020 đến hết tháng 9 năm 2021. 

- Đơn vị thực hiện: Công chức, viên chức và người lao động, các phòng 

chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 

triển khai thực hiện. 

- Kết quả hoạt động hoặc sản phẩm: Các đề tài, sáng kiến, các giải pháp sáng 

tạo kỹ thuật vào giải quyết công việc của đơn vị… để đăng ký tham gia Hội thi. 

3. Thời gian phát động Hội thi:  

- Từ tháng 11 năm 2020 đến hết tháng 9 năm 2021. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trưởng các phòng chuyên, đơn vị trực thuộc Sở, công chức, viên chức và 

người lao động toàn cơ quan căn cứ vào Quyết định số 1601/QĐ-UBND ngày 

04/9/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh và Kế hoạch này tổ chức triển khai thực hiện. 

2. Giao Hội đồng xét duyệt đề tài, sáng kiến giải pháp công tác cấp cơ sở 

của Sở chủ trì phối hợp với Văn phòng Sở, BCH Công đoàn, BCH đoàn thanh niên 

căn cứ vào điều kiện thực tế của đơn vị, tham mưu cho lãnh đạo sở tổ chức Hội thi 

sáng tạo kỹ thuật cấp ngành để lựa chọn các giải pháp đạt chất lượng tham gia Hội 

thi cấp tỉnh (nếu có).  

3. Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường đăng tải kế hoạch 

tổ chức Hội thi; Thể lệ Hội thi và các văn bản liên quan trên trang thông tin điện tử 

của Sở. 

4. Giao Hội đồng xét duyệt đề tài, sáng kiến giải pháp công tác cấp cơ sở 

của Sở chủ trì phối hợp với Văn phòng Sở tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả phát 

động Hội thi tại đơn vị và báo cáo các đơn vị liên quan theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch phát động Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn lần 

thứ 6 năm 2020 - 2021 tại Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu các phòng chuyên 

môn, đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này./. 

Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử: 
- Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh (b/c); 

- Ban TĐKT tỉnh (b/c); 

- Các thành viên Khối KTKT; 

- Sở Khoa học và Công nghệ (p/h); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị (t/h); 

- CĐCS; ĐTN Sở (p/h); 

- Lưu: VT, VP (Hạnh). 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Hoàng Thanh Oai 
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