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BÁO CÁO  

Tổng kết Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn năm 2021 
 

Thực hiện Kế hoạch số 44/KH-BTC ngày 03/3/2021 của Ban Tổ chức Hội 

thi về việc tổ chức Triển khai Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn lần thứ 6 

năm 2021(Hội thi). Ban Tổ chức báo cáo kết quả tổ chức Hội thi năm 2021 như 

sau: 

I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC, TRIỂN KHAI 

Thực hiện Công văn số 229/LHHVN  ngày 06 tháng 5 năm 2020 của Liên 

hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về việc tổ chức triển khai hội thi 

Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 16 (2020-2021); Quyết định số 349/QĐ-

LHHVN ngày 06/5/2020 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam 

về việc ban hành Thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 16 (2020-

2021); Ban Tổ chức đã ban hành các văn bản triển khai thực hiện gồm: Kế 

hoạch triển khai Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn lần thứ 6 năm 2021; 

Quyết định ban hành Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật; Công văn chỉ đạo việc 

tuyên truyền, phổ biến về Hội thi; Quyết định ban hành Quy định đánh giá các 

giải pháp tham dự Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn lần thứ 6 năm 2021; 

Quyết định thành lập các Hội đồng giám khảo và các văn bản khác liên quan. 

Các cơ quan thành viên Ban Tổ chức đã tích cực, chủ động thông tin 

tuyên truyền về Hội thi sáng tạo kỹ thuật đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá 

nhân trên địa bàn tỉnh thông qua Trang thông tin điện tử của các đơn vị, trên các 

chuyên mục Khoa học và Đời sống (Báo Lạng Sơn); đưa tin, phóng sự  trên Đài 

Phát thanh và Truyền hình tỉnh; khuyến khích, hướng dẫn cán bộ, công chức, 

viên chức và người lao động của cơ quan tham gia; đồng thời đã tích cực, chủ 

động phối hợp với cơ quan thường trực trong quá trình triển khai các hoạt động 

theo Kế hoạch và theo chức năng nhiệm vụ Ban Tổ chức phân công. Đặc biệt, 

Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các đơn vi ̣ trưc̣ thuôc̣ ngành tuyên truyền, 

vâṇ đôṇg các học sinh tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật cấp ngành, từ đó lưạ 

choṇ được nhiều mô hình, sản phẩm có chất lượng tham dư ̣Hội thi cấp tỉnh. 

 II. CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ CÁC GIẢI PHÁP DỰ THI 

Hội thi duy trì tốt số lượng các giải pháp dự thi, nhiều giải pháp dự thi là 

những ý tưởng sáng tạo có khả năng áp dụng vào thực tế đạt hiệu quả cao. Tham 

dự Hội thi có 47 giải pháp thuộc các lĩnh vực: Công nghệ thông tin, điện tử, viễn 

thông gồm 06 giải pháp (chiếm 12,5 %); Cơ khí tự động hóa, xây dựng, giao 

thông vận tải gồm 08 giải pháp (Chiếm 17,2%); Vật liệu, hóa chất, năng lượng 

gồm 09 giải pháp (chiếm 19,7%) Nông lâm ngư nghiêp, tài nguyên môi trường 
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gồm 09 giải pháp (chiếm 19,7%) Y Dược gồm 06 giải pháp (chiếm 12,5%) Giáo 

dục Đào tạo gồm 09 giải pháp (chiếm 19,7%). Ban Tổ chức đã quyết định trao 

04 giải Nhì, 05 giải Ba và 06 giải Khuyến khích cho 15 giải pháp dự thi xuất sắc  

Nhằm tư vấn, hỗ trợ nâng cao chất lượng sản phẩm dự thi Hội thi Sáng 

tạo kỹ thuật toàn quốc của các tác giả, nhóm tác giả đã có giải pháp sáng tạo đạt 

giải tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn. Sở Khoa học và Công nghệ đã 

tổ chức Hội thảo “Tư vấn nâng cao chất lượng các giải pháp sáng tạo tham gia 

dự thi Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 16 năm 2020- 2021” để nhằm 

mục đích nâng cao chất lượng đối với 12 giải pháp tiềm năng gửi tham dự Hội 

thi toàn quốc năm 2021. 

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 

1. Đánh giá chung 

Hội thi STKT năm 2021 có 47 giải pháp ít hơn năm 2019 (Năm 2019 là 

59 giải pháp). Số lượng giải pháp tham dự Hội thi sáng tạo kỹ thuật còn ít, chất 

lượng chưa cao, còn trùng lặp ý tưởng với các giải pháp đã tham gia các hội thi 

sáng tạo kỹ thuật những năm trước đây; các giải pháp công trình dự thi được lựa 

chọn từ Hội thi của ngành Giáo dục và Đào tạo, chiếm 100% các giải pháp tham 

dự, chưa có sự lan tỏa vào các ngành lĩnh vực khác, đặc biệt là khối doanh 

nghiệp. 

 2. Thuận lợi, khó khăn 

a) Thuận lợi 

Hội thi đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đaọ của UBND tỉnh và sự 

phối hợp của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, nhất là sự phối hợp chặt chẽ và 

có trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo. 

Công tác tuyên truyền, vận động được nhiều cơ quan, đơn vị quan tâm, 

tích cực triển khai. Hội thi được tổ chức trong nhiều năm nên đã nhận được sự 

tham gia hưởng ứng với các giải pháp, mô hình, sản phẩm không ngừng được 

cải tiến về hình thức và chất lượng. Nhiều đơn vị liên tiếp nhiều năm liền duy trì 

tốt việc tổ chức phong trào nghiên cứu sáng tạo, đóng góp nhiều giải pháp có 

chất lượng cho Hội thi cấp tỉnh như: Trường THPT Chuyên Chu Văn An; 

Trường THPT Việt Bắc; Trường THPT DTNT tỉnh..... 

Công tác chấm, xét giải thưởng đã được Ban Tổ chức đổi mới đảm bảo 

tính khoa học, khách quan, công bằng.  

b) Hạn chế, khó khăn 

Sức lan tỏa của Hội thi còn hạn chế; tỷ lệ các giải pháp tham gia dự thi 

chưa đồng đều giữa các các ngành. Số lượng các giải pháp dự thi chủ yếu được 

lựa chọn từ Cuộc thi cấp ngành Giáo dục và Đào tạo, chưa khai thác hết tiềm 

năng sáng tạo từ khối ngành khoa học kỹ thuật như: Y tế, nông nghiệp, khối 

doanh nghiệp sản xuất và các tầng lớp nhân dân. 

3. Nguyên nhân của những hạn chế 
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Công tác tuyên truyền đã được quan tâm thực hiện nhưng loại hình tuyên 

truyền chưa phong phú, đa dạng; thời lượng dành cho tuyên truyền trên các 

phương tiện thông tin đại chúng chưa nhiều. Còn một số đơn vị chưa thực sự 

quan tâm đúng mức đến việc triển khai Hội thi tại ngành, đơn vị. Do đó, sức lan 

tỏa của các Hội thi còn hạn chế. 

Thành viên Ban Tổ chức, Ban Thư ký thực hiện nhiệm vụ theo chế độ 

kiêm nhiệm nên thời gian dành cho công tác tổ chức Hội thi còn hạn chế. 

Việc tham gia và đoạt giải tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật chưa gắn với công 

tác đánh giá, thi đua khen thưởng hằng năm nên chưa thu hút được cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động tại các ngành nghề tham gia dự thi. 

Việc tổ chức Hội thi đã kịp thời phát hiện và tôn vinh các tác giả có ý 

tưởng sáng tạo nhưng công tác hỗ trợ các tác giả tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện 

ý tưởng sáng tạo, khai thác ý tưởng ứng dụng vào sản xuất và đời sống chưa 

được quan tâm đúng mức. Do vậy, hiệu quả của Hội thi còn hạn chế. 

Một số tác giả chưa tìm hiểu và nắm rõ thông tin về Hội thi. Trong quá 

trình dự thi nhiều tác giả còn lúng túng khi chọn giải pháp và triển khai mô hình 

tham gia; chưa tập trung nghiên cứu lĩnh vực là thế mạnh của địa phương, đơn 

vị.  

Các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị (tài liệu nghiên cứu, nguyên vật 

liệu, các cơ sở gia công chế tạo,…) trên địa bàn tỉnh nói chung và các vùng sâu, 

vùng xa rất hạn chế, gây khó khăn cho các tác giả khi tạo dựng mô hình, giải 

pháp tham dự Hội thi. 

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP 

1. Phương hướng  

Tiếp tục đẩy mạnh sự tham gia, phối hợp giữa các cơ quan đơn vị trên địa 

bàn tỉnh nhằm huy động đông đảo các ngành thuộc các lĩnh vực khoa học, kỹ 

thuật tham gia Hội thi nhằm từng bước thúc đẩy phong trào nghiên cứu, ứng 

dụng khoa học, kỹ thuật, thi đua lao động sáng tạo ngày càng phát triển. 

Duy trì định kỳ tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật, gắn với việc nâng cao 

số lượng, chất lượng các công trình, ý tưởng, giải pháp khoa học công nghệ 

tham gia. 

 2. Giải pháp thực hiện 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nhất là ở cấp cơ sở, 

lồng ghép tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Hội thi sáng tạo trong các buổi 

sinh hoạt cộng đồng, các hoạt động tại cơ sở; đa dạng hoá hình thức tuyên 

truyền. Tập trung tuyên truyền, giới thiệu các giải pháp sáng tạo có thể ứng dụng 

vào đời sống và sản xuất; mở rộng việc cung cấp thông tin về hoạt động sáng tạo 

kỹ thuật của các đơn vị, địa phương. 

Kịp thời tuyên dương các tổ chức, cá nhân điển hình về sáng tạo kỹ thuật 

trong sản xuất và đời sống; gắn kết quả và thành tích đạt được vào đánh giá thi 
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đua, khen thưởng; nghiên cứu bổ sung các hình thức tuyên dương và các quyền 

lợi cho tác giả đạt giải nhằm khuyến khích các tác giả tham gia Hội thi Sáng tạo 

kỹ thuật.  

Hỗ trợ chuyển giao ứng dụng, hướng dẫn các thủ tục về bảo hộ quyền sở 

hữu trí tuệ đối với các sản phẩm có chất lượng, đạt giải trong Hội thi. nghiên 

cứu phương án hỗ trợ cho các tác giả/nhóm tác giả có giải pháp, công trình đạt 

giải được đưa vào ứng dụng trong thực tiễn mang lại hiệu quả phát triển kinh tế - 

xã hội. Nghiên cứu thực hiện có hiệu quả các phương án nhằm tập trung, đầu tư 

và hoàn thiện các giải pháp được lựa chọn tham dự Hội thi toàn quốc, trong đó 

tập trung vào các lĩnh vực là thế mạnh của địa phương. 

Tăng cường vận động, giao chỉ tiêu tham gia Hội thi cụ thể cho các cơ 

quan đơn vị có nhiều tiềm năng sáng tạo như: Nông nghiệp, Y tế, khối doanh 

nghiệp sản xuất, các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh,... Xác định thế mạnh 

của tỉnh ở từng lĩnh vực cụ thể để có thể nghiên cứu, đặt hàng ngay từ khâu xây 

dựng kế hoạch, có các giải pháp đầu tư trọng tâm, trọng điểm cho các sản phẩm 

tham dự cấp quốc gia nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả Hội thi. Hỗ trợ các tác 

giả hoàn thiện các sản phẩm sáng tạo đạt giải, hỗ trợ chuyển giao ứng dụng các 

giải pháp, ý tưởng, mô hình sáng tạo vào thực tiễn./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Các thành viên BTC; 

- Lưu: VT, QLCN.  

TM. BAN TỔ CHỨC 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 
PHÓ GIÁM ĐỐC  

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Trần Quốc Anh 
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