ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ PHAN THIẾT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 6295 /KH-UBND

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phan Thiết, ngày 28 tháng 5 năm 2018

KẾ HOẠCH
Tổ chức tuyên truyền, vận động tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật
lần VIII (2018 - 2019) trên địa bàn thành phố Phan Thiết
Căn cứ Kế hoạch số 4093/KH –UBND ngày 26/9/2006 của Chủ tịch UBND
tỉnh, về việc tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận;
Căn cứ Công văn số 3956/UBND-KGVX ngày 05/10/2017 của UBND tỉnh, về
việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận và Công
văn số 24/LHH ngày 19/01/2018 của Liên Hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh
Bình Thuận, về việc triển khai Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần VIII
(2018 - 2019);
UBND thành phố Phan Thiết xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền, vận
động tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần VIII (2018 - 2019) trên địa thành phố
Phan Thiết với các nội dung cụ thể như sau:
I. Mục đích, yêu cầu:
- Nhằm khuyến khích các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố phát huy tính
chủ động sáng tạo, sáng chế, phát minh, cải tiến kỹ thuật để tạo ra những sản phẩm,
thiết bị, quy trình kỹ thuật công nghệ mới với nhiều tính năng ưu việt, thể hiện tính
mới, tính sáng tạo, bảo đảm khả năng nhân rộng, có hiệu quả về mặt kinh tế - kỹ thuật
- xã hội, góp phần thiết thực vào sản xuất, đời sống của nhân dân và phát triển kinh tế
- xã hội của thành phố.
- Hội thi phải được phổ biến rộng rãi, bảo đảm cho các đối tượng đều được dự
thi. Việc tổ chức phải thiết thực, chú trọng vào chất lượng, không phô trương, hình
thức.
II. Phạm vi và thời gian tổ chức:
Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần VIII được tổ chức hai năm 2018 2019 trên phạm vi toàn tỉnh.
III. Đối tượng và lĩnh vực dự thi:
1. Đối tượng dự thi là các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Phan Thiết
có giải pháp sáng tạo kỹ thuật thuộc lĩnh vực dự thi được công bố.
2. Lĩnh vực dự thi: Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; Cơ khí tự động
hoá, xây dựng, giao thông vận tải; Vật liệu, hoá chất, năng lượng; Nông lâm ngư
nghiệp, Tài nguyên và Môi trường; Y dược; Giáo dục và Đào tạo.
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IV. Nội dung và thời gian thực hiện:
TT
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Nội dung thực hiện

Thời gian

- Thành lập Ban tổ chức tuyên
truyền, vận động Hội thi sáng
tạo kỹ thuật lần VIII (2018 - Tháng 012019) trên địa bàn thành phố 5/2018
Phan Thiết.
- Xây dựng Kế hoạch tổ chức
tuyên truyền, phát động Hội
thi đến các đơn vị của thành
phố.
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Triển khai công tác tuyên Tháng 6/2018truyền phổ biến Hội thi:
7/2019
- Thực hiện panô, tuyên truyền.
- Tuyên truyền, phổ biến thể lệ
Hội thi trên địa bàn thành phố.
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Tiếp cận các tác giả và hỗ trợ
hoàn chỉnh về hồ sơ dự thi.
Tháng 6/2018Họp Ban tổ chức tuyên truyền, 7/2019
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vận động Hội thi STKT mỗi
quý một lần để nằm tình hình
thực hiện.

Tổ chức, cá nhân
thực hiện
Các cơ quan chuyên
môn, đoàn thể thành
phố đề xuất tham gia.

Phòng Kinh tế thành
phố tham mưu.
Các cơ quan chuyên
môn, đoàn thể, UBND
các phường, xã thành
phố phổ biến tuyên
truyền thể lệ cuộc thi
đến mọi tổ chức, cá
nhân biết tham gia.
Phòng Kinh tế thành
phố phối hợp với ban
tổ chức Hội thi tỉnh.
Ban tổ chức tuyên
truyền thành phố Phan
Thiết; Phòng Kinh tế
thành phố tham mưu
báo cáo.

V. Tổ chức thực hiện:
1. Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh Phan Thiết:
Phối hợp với Ban Tổ chức Hội thi của tỉnh để thường xuyên tuyên truyền về thể
lệ, thời gian tổ chức Hội thi từng đợt để các cơ quan, UBMTTQVN thành phố, các Hội
đoàn thể thành phố, UBND các phường, xã và đông đảo nhân dân biết, tham gia Hội thi;
kịp thời thông tin, biểu dương các sáng chế, giải pháp đạt giải ở các kỳ thi trước.
2. Phòng Kinh tế:
Theo dõi, tổng hợp và tiếp nhận hồ sơ đăng ký của các tổ chức, cá nhân trên địa
bàn thành phố để nộp cho Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần
thứ VIII (2018 – 2019).
3. Đề nghị UBMTTQVN và các Hội đoàn thể của thành phố Phan Thiết:
Tổ chức tuyên truyền, triển khai nội dung thể lệ Hội thi đến tất cả các cán bộ,
công chức của đơn vị và các thành phần khác có liên quan biết để dự Hội thi.
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4. Các cơ quan chuyên môn và UBND các phường, xã trên địa bàn thành
phố Phan Thiết:
Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến để cán bộ, công chức, viên chức
trong cơ quan đơn vị và nhân dân hưởng ứng tích cực tham gia Hội thi sáng tạo kỹ
thuật lần VIII (2018 - 2019).
VI. Nộp, nhận hồ sơ dự thi:
1. Hồ sơ dự thi nộp trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện tại 1 trong 2 địa chỉ sau:
a. Phòng Kinh tế thành phố Phan Thiết - Số 390 đường Trần Hưng Đạo,
phường Lạc Đạo, thành phố Phan Thiết.
Điện thoại: 0252.3820.098 hoặc 0252.3815.753.
Emai: kinhte@phanthiet.binhthuan.gov.vn
b. Ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần thứ VI (20142015) theo địa chỉ:
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận
Số 08 Nguyễn Tất Thành, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 0252.3827.896 ; Fax: 0252.3834.163;
Email: lhh@lhhkhkt.binhthuan.gov.vn
2. Thời hạn nhận hồ sơ dự thi: Kể từ ngày công bố Thể lệ Hội thi đến hết ngày
30/6/2019 (Nếu nộp tại phòng Kinh tế thành phố).
Hồ sơ dự thi sẽ không trả lại. Riêng sản phẩm hoặc mô hình được trả lại sau khi
Hội thi kết thúc nếu người dự thi yêu cầu.
VII. Nguồn kinh phí tổ chức Hội thi:
Kinh phí dành cho tổ chức Hội thi được lấy từ các nguồn sau:
- Kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước được bố trí trong kinh phí sự nghiệp
khoa học – công nghệ hàng năm.
- Kinh phí tài trợ và các nguồn kinh phí hợp pháp khác huy động từ các cá
nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài thành phố Phan Thiết.
Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch
UBND các phường, xã phối hợp chặt chẽ để triển khai thực hiện có hiệu quả về Hội
thi sáng tạo kỹ thuật trên địa bàn thành phố Phan Thiết./.
Nơi nhận:
- Liên hiệp Hội KH&KT tỉnh;
- TT. Thành ủy;
- CT, PCT. UBND tp
- Các cơ quan, đơn vị tp;
- Hội và các Đoàn thể thành phố;
- UBND các phường xã;
- Chánh Văn phòng;
- Lưu: VT, CCHC (P.).

Người ký: Ủy ban
Nhân dân thành phố
Phan Thiết
Email:
phanthiet@binhthuan
.gov.vn
Cơ quan: UBND TP.
Phan Thiết, Ủy ban
Nhân dân tỉnh Bình
Thuận
Thời gian ký:
29.05.2018 08:34:41
+07:00
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KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Người ký: Nguyễn Nam
Long
Email:
longnn@phanthiet.binhth
uan.gov.vn
Cơ quan: Thành phố
Phan Thiết, Tỉnh Bình
Thuận
Thời gian ký: 29.05.2018
08:34:18 +07:00

Nguyễn Nam Long

