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ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số:  84  /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thừa Thiên Huế, ngày  19  tháng 3 năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế  

lần thứ X, năm 2020 
 

 

Căn cứ Quyết định số 165/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 7 năm 2006 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật; 

Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi 

Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ X, năm 2020 (Hội thi) trên địa 

bàn tỉnh như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA   

1. Hội thi được tổ chức nhằm thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của 

toàn dân trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả 

các kết quả nghiên cứ khoa học, giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, 

góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa đất nước; 

2. Tôn vinh và ghi nhận công lao của các nhà nghiên cứu khoa học, các 

tầng lớp công nhân, nông dân, các nhà sáng tạo có các giải pháp kỹ thuật hữu 

ích, các sáng kiến đã được áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và đem lại 

hiệu quả kinh tế - xã hội cao; 

3. Tuyển chọn các công trình khoa học, giải pháp kỹ thuật tiêu biểu tham 

gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 16 (2020-2021) và Giải thưởng 

Sáng tạo Khoa học Công nghệ toàn quốc năm 2020.  

II. LĨNH VỰC DỰ THI 

Tất cả các công trình khoa học, giải pháp sáng tạo kỹ thuật phục vụ sản 

xuất, đời sống, kinh tế, xã hội, an ninh và quốc phòng đều có quyền tham dự Hội 

thi. Các công trình khoa học, giải pháp kỹ thuật dự thi được đăng ký theo 06 

nhóm lĩnh vực sau:  

1. Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông;  

2. Cơ khí tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải;  

3. Vật liệu, hóa chất, năng lượng; 

4. Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường; 

5. Y dược; 

6. Giáo dục, đào tạo và lĩnh vực khác. 
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III. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA 

1.  Mọi cá nhân không phân biệt lứa tuổi, thành phần dân tộc, nghề nghiệp 

có các công trình nghiên cứu, giải pháp kỹ thuật được tạo ra và áp dụng trên địa 

bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đều có quyền tham gia Hội thi. 

2. Mọi tổ chức đã đầu tư nguồn lực để tạo ra công trình nghiên cứu, giải 

pháp kỹ thuật đều có quyền đứng tên dự thi. Trong trường hợp này, những người 

trực tiếp tham gia sáng tạo ra giải pháp kỹ thuật được tổ chức đứng tên dự thi 

đăng ký là tác giả hoặc nhóm tác giả của công trình nghiên cứu, giải pháp kỹ 

thuật dự thi. 

IV. CƠ CẤU TỔ CHỨC HỘI THI 

1. Ban Tổ chức: Ban Tổ chức do UBND tỉnh ra quyết định thành lập, gồm 

các thành viên là đại diện lãnh đạo các cơ quan: Liên hiệp các Hội Khoa học và 

Kỹ thuật tỉnh, Đại học Huế, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Khoa học và Công 

nghệ, Liên đoàn Lao động tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh, Sở Tài chính, 

Sở Công thương, Hội Nông dân, Báo Thừa Thiên Huế, Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh, Ban Thi đua Khen thưởng và một số cơ quan, ban, ngành, 

đoàn thể khác. 

2. Ban Thư ký: Ban Thư ký do Trưởng Ban Tổ chức Hội thi ra quyết định 

thành lập để giúp việc cho Ban Tổ chức. 

3. Hội đồng chấm thi chuyên ngành: Hội đồng Chấm thi chuyên ngành do 

Ban Tổ chức Hội thi ra quyết định thành lập, bao gồm các chuyên gia, chuyên 

viên chuyên ngành liên quan đến các lĩnh vực của Hội thi.  

V. NỘI DUNG TRIỂN KHAI 

1. Công tác chuẩn bị: 

- Thành lập Ban Tổ chức và Ban Thư ký; 

- Họp Ban Tổ chức để thống nhất nội dung liên quan đến công tác tổ chức 

Hội thi, gồm: Triển khai kế hoạch tổ chức, thông qua Thể lệ Hội thi, phân công 

nhiệm vụ các thành viên Ban Tổ chức; 

- Xây dựng mẫu phiếu đăng ký tham gia, hướng dẫn lập hồ sơ dự thi. 

2. Tổ chức phát động, triển khai, tuyên truyền và vận động tham gia Hội thi 

trên các phương tiện thông tin đại chúng: 

- Làm poster, tờ rơi, trailer truyên truyền; 

- Tổ chức hội nghị triển khai; 

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng: Đài Phát thanh 

Truyền hình; Báo Thừa Thiên Huế; các tạp chí, bản tin, website của Liên hiệp 

các Hội Khoa học và Kỹ thuật và các đơn vị phối hợp; 

- Tổ chức tuyên truyền, vận động trực tiếp đến các cơ quan, đơn vị trên địa 

bàn tỉnh. 
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3. Kiểm tra, đôn đốc và nhận hồ sơ tham gia Hội thi: 

- Ban Tổ chức tổ chức họp 2 tháng/lần để đánh giá kết quả công tác tuyên 

truyền, vận động, trao đổi, xem xét các vấn đề nảy sinh nhằm triển khai thực 

hiện hội thi theo đúng kế hoạch và có chất lượng. 

- Các đơn vị phối hợp: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Sở 

Khoa học và Công nghệ, Đại học Huế, Liên đoàn Lao động, Hội Nông dân, 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên Huế, các huyện, thị xã, thành phố và 

các sở, ban ngành liên quan có trách nhiệm vận động, hướng dẫn và tập hợp các 

tổ chức, cá nhân thuộc đơn vị mình tham gia hội thi; 

- Cơ quan thường trực Hội thi (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 

tỉnh) tiếp nhận hồ sơ tham gia Hội thi có trách nhiệm xem xét về mặt thủ tục, hồ 

sơ đăng ký và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ tham gia. 

4. Tổ chức đánh giá các công trình nghiên cứu, giải pháp kỹ thuật gửi hồ sơ 

tham gia hội thi. 

5. Chọn các công trình nghiên cứu, giải pháp kỹ thuật tiêu biểu gửi tham 

gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 16 (2020-2021) và Giải thưởng 

Sáng tạo Khoa học Công nghệ toàn quốc năm 2020. 

6. Tổ chức Lễ tổng kết và trao giải. 

VI. THỜI GIAN TỔ CHỨC VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

1. Thời gian tổ chức: 

- Thời gian: Từ tháng 3 đến tháng 12/2020. 

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ khi công bố Thể lệ đến 17h00, ngày 31/7/2020. 

- Tổ chức chấm thi: Từ ngày 10 đến 20/8/2020. 

- Tuyển chọn, hoàn thiện các hồ sơ tham gia toàn quốc: Từ ngày 21 đến 

30/8/2020. 

- Tổ chức Lễ tổng kết, trao giải: tháng 11/2020. 

2. Tiến độ thực hiện: 

Thời gian Nội dung Thực hiện 

Từ ngày 01 đến 

15/3/2020 

Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch 

và ra quyết định thành lập Ban Tổ chức Hội 

thi lần thứ X, năm 2020. 

UBND tỉnh, 

Liên hiệp các 

Hội KH&KT 

Từ ngày 15/3 

đến 31/3/2020 

- Họp Ban Tổ chức; Ban hành Thể lệ Hội thi, 

phân công nhiệm vụ các thành viên BTC; 

- Tổ chức hội nghị triển khai; 

Ban Tổ chức 

Hội thi 

Từ ngày 01/4 

đến 15/5/2020 

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ 

biến về Hội thi trên các phương tiện thông 

tin: báo, đài, website, bản tin…; 

Ban Tổ chức, 

Ban Thư ký Hội 

thi 
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- Tổ chức tuyên truyền, vận động tại các cơ 

quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. 

Từ ngày 16/5 

đến 31/7/2020 

- Xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung tiêu chí đánh 

giá, quy chế chấm điểm. 

- Hướng dẫn lập hồ sơ, sơ tuyển, tiếp nhận hồ 

sơ tham gia. 

Ban Thư ký 

Từ ngày 01 đến 

30/8/2020 

- Thành lập Hội đồng Chấm thi chuyên 

ngành; 

- Tổ chức chấm thi; 

- Thẩm định các công trình, giải pháp kỹ 

thuật dự kiến trao giải; 

- Tổng hợp, báo cáo kết quả; 

- Gửi hồ sơ tham gia Giải thưởng, Hội thi 

toàn quốc. 

- Ban Tổ chức 

- HĐ chấm thi 

- BTC, Hội đồng 

chấm thi 

- Ban Thư ký 

- Ban Thư ký 

Từ ngày 01/9 

đến 30/10/2020 

- Đề nghị UBND phê duyệt kết quả Hội thi 

lần thứ X. năm 2020; 

- Biên soạn Kỷ yếu Hội thi lần thứ X, năm 

2020; 

- Tiến hành các thủ tục đề nghị trao Bằng 

Lao động Sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao 

động Việt Nam, Huy hiệu Tuổi trẻ Sáng tạo 

của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

cho các tác giả đạt giải cao. 

- Triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Lễ 

tổng kết và trao giải. 

- Ban Tổ chức 

 

- Liên hiệp các 

Hội KH&KT  

- Liên đoàn Lao 

động, Tỉnh đoàn 

Thừa Thiên Huế 

 

- Ban Tổ chức, 

Ban Thư ký 

Từ ngày 05 đến 

15/11/2020. 
Tổ chức Lễ tổng kết và trao giải. 

- Ban Tổ chức, 

Ban Thư ký 

 

VII. GIẢI THƯỞNG 

- Các đề tài, giải pháp đạt giải sẽ được UBND tỉnh ra Quyết định công nhận 

kết quả, Ban Tổ chức trao Giấy chứng nhận đạt giải và tiền thưởng theo quy 

định của UBND tỉnh năm 2020. 

- Các tác giả chủ trì đề tài đoạt giải Nhất, Nhì, Ba được Ban Tổ chức đề 

nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xét trao Bằng Lao động sáng tạo. 

Các tác giả trẻ là đoàn viên, thanh niên có các công trình, giải pháp đạt giải Nhất 

được Ban Tổ chức đề nghị Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xét trao Huy 

hiệu Tuổi trẻ sáng tạo.   
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- Các công trình khoa học, giải pháp kỹ thuật đoạt giải cao sẽ được tuyển 

chọn tham gia Giải thưởng Khoa học Công nghệ toàn quốc năm 2020 và Hội thi 

Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 16 (2020-2021). 

Ngoài ra, Ban Tổ chức sẽ tặng giấy khen và phần thưởng cho các đơn vị và 

cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, phổ biến và tổ chức 

triển khai Hội thi. 

VIII. KINH PHÍ THỰC HIỆN  

1. Kinh phí dành cho Hội thi từ các nguồn: Nguồn ngân sách tỉnh phân bổ 

trực tiếp cho Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh trên cơ sở quyết định 

số: 165/2006/QĐ-TTg ngày 14/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ. 

2. Kinh phí dành cho Hội thi được dùng để chi cho các nội dung sau: 

a) Chi cho các hoạt động triển khai Hội thi: in ấn tài liệu, tờ rơi, tuyên truyền 

trên phương tiện nghe, nhìn; Tổ chức hội nghị triển khai; Thuê mặt bằng trưng 

bày các sản phẩm tham gia Hội thi; Thẩm định các giải pháp kỹ thuật đạt giải; 

Chi phí tổ chức chấm thi; Tổ chức Lễ trao giải thưởng; Chi khác (văn phòng 

phẩm, phim ảnh tư liệu, in ấn, khen thưởng, làm biểu trưng, bồi dưỡng Ban Tổ 

chức, Ban Thư ký,...). 

b) Chi tiền thưởng. 

IX. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật - Cơ quan thường trực Hội thi: 

- Tham mưu ban hành các kế hoạch, thể lệ, thành lập hội đồng giám khảo 

Hội thi cấp tỉnh; 

- Chịu trách nhiệm chính trong việc triển khai thực hiện các quyết định, kế 

hoạch chỉ đạo của UBND tỉnh về Hội thi; 

- Chủ trì phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan, các huyện, thị xã, thành 

phố Huế tổ chức triển khai Hội thi, đồng thời theo dõi, báo cáo kết quả thực hiện 

theo tiến độ; 

- Chuẩn bị các phương án chấm thi ở cấp tỉnh đảm bảo đúng tiến độ, khách 

quan, chính xác; 

- Tổ chức xét chọn các công trình nghiên cứu khoa học tham gia Giải 

thưởng Khoa học Công nghệ toàn quốc năm 2020 và các giải pháp kỹ thuật 

tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 16 (2020-2021); 

- Chịu trách nhiệm tuyên truyền, cung cấp thông tin liên quan đến Hội thi;  

- Phối hợp với các ngành liên quan tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi. 

2. Đại học Huế: 

- Thường xuyên phối hợp với cơ quan thường trực Hội thi trong công tác tổ 

chức Hội thi trên địa bàn tỉnh. 
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- Chỉ đạo các trường thành viên, viện, trung tâm và các đơn vị thuộc phát 

động tham gia Hội thi. 

- Rà soát các công trình nghiên cứu khoa học, giải pháp kỹ thuật mang tính 

mới và tính sáng tạo do Đại học Huế phát động từ năm 2015 đến nay mà chưa 

tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật cấp tỉnh để động viên các tác giả tham gia 

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ X, năm 2020. 

- Tuyên truyền đến cán bộ, giảng viên, sinh viên về mục đích, ý nghĩa của 

Hội thi; Quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, giảng viên, sinh viên hoàn 

thành các công trình nghiên cứu, giải pháp để dự thi (nếu có). 

3. Liên đoàn Lao động: 

- Phát động phong trào thi đua sáng tạo kỹ thuật trong cán bộ, công nhân, 

viên chức công đoàn; tuyên truyền sâu về mục đích, ý nghĩa và nội dung Hội thi 

trong hệ thống tổ chức Công đoàn từ tỉnh đến cơ sở, công đoàn viên. 

- Rà soát các công trình, giải pháp mang tính mới và tính sáng tạo do ngành 

phát động từ năm 2015 đến nay mà chưa tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật cấp 

tỉnh để động viên các tác giả tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên 

Huế lần thứ X, năm 2020.. 

- Chủ trì phối hợp với cơ quan thường trực Hội thi và các đơn vị liên quan 

để đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động Sáng tạo 

cho các tập thể, cá nhân đạt giải tại Hội thi. 

4. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: 

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa và nội dung Hội thi 

đến với toàn thể Đoàn viên, thanh niên trong tỉnh. Chú ý đến lực lượng trí thức 

trẻ ở các trường phổ thông trung học, dạy nghề, đại học, cao đ ng, trung học 

chuyên nghiệp, công ty, xí nghiệp và các địa phương trong toàn tỉnh… 

- Rà soát các công trình khoa học, giải pháp mang tính mới và tính sáng tạo 

do Tỉnh đoàn phát động từ năm 2015 đến nay mà chưa tham gia Hội thi Sáng tạo 

Kỹ thuật cấp tỉnh và động viên các tác giả tham gia Hội thi lần thứ X, năm 2020. 

- Chủ trì phối hợp với cơ quan thường trực Hội thi và các đơn vị liên quan 

để đề nghị Trung ương Đoàn TNCS HCM tặng Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo cho 

các tác giả trẻ là đoàn viên, thanh niên đạt giải Nhất. 

5. Sở Khoa học và Công nghệ:  

- Tổ chức tuyên truyền vận động, phổ biến mục đích và yêu cầu của Hội thi 

Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ X, năm 2020 cho các tổ chức và 

thành viên thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ.  

- H  trợ hướng dẫn lập hồ sơ và h  trợ về kinh phí cho người dự thi có yêu 

cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. 

- Rà soát các công trình, giải pháp kỹ thuật mang tính mới và tính sáng tạo 

của các đề tài khoa học cấp tỉnh từ năm 2015 đến nay mà chưa tham gia Hội thi 

Sáng tạo Kỹ thuật cấp tỉnh để động viên các tác giả tham gia Hội thi. 
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6. Sở Công Thương: 

- Tuyên truyền vận động và phổ biến về mục đích, ý nghĩa, nội dung Thể lệ 

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ X, năm 2020 cho các tổ 

chức và thành viên thuộc lĩnh vực Công thương.  

- Rà soát các công trình khoa học, giải pháp mang tính mới và tính sáng tạo 

do Sở phát động từ năm 2015 đến nay mà chưa tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ 

thuật cấp tỉnh và động viên các tác giả tham gia Hội thi lần thứ X, năm 2020. 

7. Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế:  

- Phát động phong trào thi đua sáng tạo kỹ thuật trong cán bộ, hội viên; 

tuyên truyền sâu về mục đích, ý nghĩa và nội dung Hội thi trong hệ thống tổ 

chức Hội Nông dân từ tỉnh đến cơ sở. 

- Rà soát các giải pháp mang tính mới và tính sáng tạo do Hội phát động từ 

năm 2015 đến nay mà chưa tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật cấp tỉnh để động 

viên các tác giả tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ 

X, năm 2020. 

8. Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Thừa Thiên Huế: 

- Phối hợp với cơ quan thường trực mở chuyên mục về Hội thi. 

- Tổ chức thông tin tuyên truyền trên sóng phát thanh, truyền hình về mục 

đích, ý nghĩa, nội dung và Thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế 

lần thứ X, năm 2020 đến toàn thể nhân dân trong toàn tỉnh được biết, hưởng ứng 

và tham gia Hội thi.  

9. Báo Thừa Thiên Huế: 

- Phối hợp cơ quan thường trực để xây dựng các chuyên mục về Hội thi. 

- Xây dựng nội dung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung và Thể lệ 

Hội thi đến toàn thể nhân dân trong toàn tỉnh được biết, hưởng ứng và tham gia.  

10. Ban Thi đua Khen thưởng: tham mưu UBND tỉnh khen thưởng cho các 

tác giả, nhóm tác giả có công trình khoa học, giải pháp kỹ thuật đoạt giải cao tại 

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế. 

11. Sở Tài chính: Tham mưu phân bổ kinh phí cho Hội thi theo quy định, 

đúng tiến độ để đảm bảo cho việc triển khai Hội thi đúng kế hoạch. 

12. Các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Giao thông vận tải, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và 

Đào tạo, Xây dựng: 

- Tổ chức triển khai, tuyên truyền và vận động cán bộ, công nhân, viên 

chức tham gia Hội thi. 

- Cử cán bộ chuyên môn tham gia hội đồng giám khảo (khi được yêu cầu). 
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- Rà soát các công trình nghiên cứu, giải pháp mang tính mới và tính sáng 

tạo do ngành phát động từ năm 2015 đến nay mà chưa tham gia Hội thi Sáng tạo 

Kỹ thuật cấp tỉnh và động viên các tác giả tham gia Hội thi lần thứ X, năm 2020. 

13. Các doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang: Tổ chức phát động phong 

trào thi đua lao động sáng tạo khoa học kỹ thuật trong đơn vị mình và chọn lọc 

các sản phẩm, mô hình, giải pháp kỹ thuật tiêu biểu gửi tham gia Hội thi. 

14. Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế: 

- Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, đài truyền thanh đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền về Hội thi đến các tầng lớp nhân dân tại địa phương. 

- Kiểm tra, đôn đốc việc triển khai Hội thi ở các cơ quan, ban ngành, đoàn 

thể, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang trên địa bàn. 

- Xét chọn công trình, giải pháp tham gia Hội thi cấp tỉnh. 

X. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO 

- Thành viên Ban Tổ chức Hội thi có trách nhiệm báo cáo tiến độ tổ chức, 

tuyên truyền Hội thi tại địa phương, đơn vị mình m i tháng một lần vào ngày 25 

hàng tháng về UBND tỉnh thông qua cơ quan thường trực Ban Tổ chức Hội thi 

(Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh). 

- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổng hợp báo cáo Ủy ban 

Nhân dân tỉnh theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên 

Huế lần thứ X, năm 2020. Các thành viên Ban Tổ chức Hội thi; các sở, ban, 

ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan 

chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện Kế hoạch này./. 

Nơi nhận:                                                                             
- LHH Việt Nam;                                                                                       

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- LH các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; 

- Đại học Huế; 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- LĐLĐ, Tỉnh đoàn, Hội Nông dân tỉnh; 

- Ban Thi đua Khen thưởng;                                                                                            

- Các sở: KHCN, Công thương, Tài chính;  
TN&MT, NN&PTNT, GTVT, Y tế, TT&TT,  

GD&ĐT, Xây dựng; 

- Đài TRT, Báo Thừa Thiên Huế; 

- UBND các huyện, thị xã, TP Huế; 

- VP: CVP, PCVP N.Đ.Bách; 

- Lưu: VT, DL.                  
 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phan Thiên Định 
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