
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:        /KH-SKHCN Bến Tre, ngày       tháng 5 năm 2022  
 

KẾ HOẠCH 
Tổ chức Cuộc thi đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp  

tỉnh Bến Tre năm 2022 
 

Thực hiện Kế hoạch số 756/KH-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2022 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức Ngày hội đổi mới sáng tạo tỉnh Bến Tre 
năm 2022 (BenTre Innovation Day - 2022); 

Căn cứ Công văn số 2880/UBND-KT ngày 17 tháng 5 năm2022 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh về việc thống nhất chủ trương cơ cấu giải thưởng và mức chi 

tổ chức Cuộc thi đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp năm 2022. 

Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp các ngành, đơn vị có liên quan xây 

dựng Kế hoạch tổ chức Cuộc thi đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp tỉnh Bến 
Tre năm 2022, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích  

- Nhằm thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo, tăng năng suất, chất lượng 
sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh, đặc biệt là sáng tạo đổi mới công nghệ,... 

trong các doanh nghiệp và các hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, góp 
phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà theo hướng 
nhanh và bền vững.  

- Tạo động lực xây dựng lực lượng doanh nghiệp năng động, sáng tạo, 
nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đáp ứng tốt khả năng cạnh tranh và hội 

nhập. Qua đó, đẩy mạnh phát triển năng lực đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp 
tỉnh Bến Tre trong thời đại công nghiệp 4.0, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh 

tế tỉnh nhà. 

- Cuộc thi nhằm phát hiện, tập hợp tri thức, kỹ năng về công nghệ, kinh 

nghiệm trong sáng tạo và phát triển; giới thiệu sản phẩm dự thi dưới hình thức 
giải pháp mới để đổi mới sản phẩm, đổi mới quy trình sản xuất hoặc đổi mới mô 

hình kinh doanh, góp phần nâng cao hiệu suất, gia tăng doanh số và năng lực 
cạnh tranh của các doanh nghiệp và các hộ sản xuất kinh doanh, đặc biệt là các 

mô hình có khả năng nhân rộng. 

2. Yêu cầu 

 Cuộc thi phải được triển khai sâu rộng, công khai đến tất cả các doanh 
nghiệp và các hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. 

Kết quả đánh giá phải đảm bảo tính khoa học, khách quan, công bằng, 

đúng tiến độ. 
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II. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG DỰ THI 

1. Phạm vi 

Các mô hình, sản phẩm, dự án đổi mới sáng tạo được ứng dụng rộng rãi 
hoặc đang thí điểm đạt hiệu quả thiết thực trong các doanh nghiệp, các cơ sở sản 

xuất kinh doanh thuộc tất cả các ngành nghề, lĩnh vực, sản xuất, kinh doanh và 
dịch vụ trong tỉnh. Ưu tiên các mô hình, sản phẩm, dự án ứng dụng công nghệ 

mới tác động đối với các ngành công nghiệp, nông nghiệp chủ lực của tỉnh. 

2. Đối tượng dự thi 

- Là công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên đang làm việc trong các doanh 

nghiệp và các hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 

- Các tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, những người trực tiếp tham gia vào 

quá trình lao động sản xuất, có sản phẩm, mô hình, dự án góp phần phát triển tại 
các doanh nghiệp và các hộ sản xuất kinh doanh trong tỉnh đều được tham gia 

Cuộc thi.  

III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM DỰ THI 

1. Tính mới, tính sáng tạo  

Sản phẩm, mô hình, dự án tham gia dự thi phải có tính mới, tính sáng tạo 

so với các sản phẩm, mô hình, dự án đã có ở Việt Nam; và không trùng lắp với 
sản phẩm, mô hình, dự án đã được công bố trong bất kỳ nguồn thông tin nào 

trước ngày Ban Tổ chức tiếp nhận hồ sơ dự thi.  

2. Khả năng áp dụng  

Sản phẩm, mô hình, dự án tham gia dự thi đã được áp dụng hoặc thử 

nghiệm, sản xuất thử và được chứng minh khả năng áp dụng có hiệu quả, có khả 
năng phát triển nhân rộng.  

3. Mức tác động và ý nghĩa về kinh tế - xã hội  

Sản phẩm, mô hình, dự án tham gia dự thi được đánh giá mang lại lợi ích 

kinh tế - xã hội thiết thực; hoặc cao hơn so với sản phẩm, mô hình, dự án tương 
tự đã biết ở Việt Nam, không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường, xã hội, trật tự, 

quốc phòng, an ninh. 

IV. KINH PHÍ TỔ CHỨC VÀ GIẢI THƯỞNG 

1. Kinh phí 

Kính phí tổ chức Cuộc thi được lập dự toán và trình cấp thẩm quyền phê 

duyệt chi từ nguồn ngân sách tỉnh (nguồn sự nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh) 
và nguồn vận động tài trợ.  

2. Giải thưởng 

Cơ cấu giải thưởng Cuộc thi bao gồm: 

- 01 giải Nhất, trị giá: 20 triệu đồng (Hai mươi triệu đồng). 
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- 01 giải Nhì, trị giá: 16 triệu đồng (Mười sáu triệu đồng). 

- 02 giải Ba, mỗi giải trị giá: 12 triệu đồng (Mười hai triệu đồng). 

- 03 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá: 04 triệu đồng (Bốn triệu đồng). 

Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ xét chọn và đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng 

bằng khen cho các tác giả đạt giải Nhất, Nhì, Ba của Cuộc thi; và 03 tập thể, 02 
cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận động tham gia và 

tổ chức Cuộc thi. 

Thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi tặng Giấy khen cho các giải Khuyến 
khích và cho các cá nhân, đơn vị có thành tích tiêu biểu trong tuyên truyền, phổ 

biến và tổ chức Cuộc thi. 

Ngoài ra, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ xét chọn 05 giải thưởng phong trào 

dành cho đơn vị có nhiều sản phẩm tham gia Cuộc thi có đạt giải, mỗi giải 
phong trào trị giá 700.000 đồng (Bảy trăm ngàn đồng). 

V. ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ VÀ PHỐI HỢP 

1. Đơn vị chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ.  

2. Đơn vị phối hợp chính:  

- Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- Sở Tài chính. 

- Sở Thông tin và Truyền thông. 

- Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh. 

- Đảng ủy Khối các cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh. 

- Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh. 

- Hội Doanh nhân trẻ. 

- Hội Nữ doanh nhân tỉnh.  

- Câu lạc bộ Doanh nghiệp dẫn đầu. 

- Câu lạc bộ Khởi nghiệp tiên phong tỉnh Bến Tre. 

- Báo Đồng Khởi. 

- Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre.  

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh. 

- Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố Bến Tre.  

VI. THỂ LỆ CUỘC THI 

Do Ban Tổ chức Cuộc thi đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp tỉnh Bến 

Tre năm 2022 ban hành. 
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VII. TIẾP NHẬN HỒ SƠ DỰ THI 

1. Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự thi: Kể từ ngày ban hành Kế hoạch tổ 

chức Cuộc thi đến hết ngày 09 tháng 9 năm 2022. 

2. Địa điểm tiếp nhận: Sở Khoa học và Công nghệ  

Địa chỉ: Số 280, đường 3 tháng 2, phường An Hội - Thành phố Bến Tre, 
tỉnh Bến Tre. Điện thoại: (0275) 3812629, Fax: (0275) 3823179. 

VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các Phòng, đơn vị thuộc Sở Khoa học và Công nghệ 

Xây dựng Kế hoạch, dự trù kinh phí và các văn bản liên quan cần thiết 

phục vụ công tác tổ chức Cuộc thi (Thể lệ, Quyết định thành lập Ban Tổ chức 
Cuộc thi; ban hành Quy chế hoạt động của Ban Tổ chức Cuộc thi); Xây dựng tiêu 

chuẩn đánh giá cụ thể cho các sản phẩm tham gia dự thi, làm cơ sở cho quá trình 
tổ chức Cuộc thi, chấm thi và phát thưởng.  

Phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương; Hiệp Hội doanh nghiệp, Hội 
Doanh nhân trẻ, Hội nữ doanh nhân... triển khai tốt công tác tuyên truyền, vận 

động, hướng dẫn, tạo điều kiện giúp các đối tượng lập hồ sơ các giải pháp, sản 
phẩm dự thi đạt chất lượng, đảm bảo đúng quy định. Ban hành hướng dẫn thực 

hiện hồ sơ đăng ký dự thi (Phiếu đăng ký, Bản mô tả sản phẩm dự thi…). 

Phối hợp Hội đồng quản lý Quỹ đầu tư Khởi nghiệp tỉnh thực hiện triển 

khai công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức Cuộc thi. 

- Giao Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường Công nghệ làm đầu mối 
phối hợp các phòng, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện kế hoạch; theo dõi 

và nắm tiến độ thực hiện, tổng hợp tiến độ thực hiện và báo cáo về Sở Kế hoạch 
và Đầu tư tổng hợp. 

- Trung tâm Khoa học và Công nghệ chủ động công tác phối hợp, thực 
hiện công tác truyền thông phổ biến rộng rãi và thường xuyên các hoạt động liên 

quan đến Cuộc thi và các hoạt động đổi mới sáng tạo đến các doanh nghiệp và 
các hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. 

- Phòng Quản lý Khoa học, Phòng Quản lý Chuyên ngành, Chi cục Tiêu 
chuẩn đo lường chất lượng phối hợp tuyên truyền mời gọi các đơn vị, doanh 

nghiệp và các hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh tham gia dự thi. 

- Phòng Kế hoạch - Tài chính tham mưu kinh phí tổ chức thực hiện các 

hoạt động có liên quan; hướng dẫn các đơn vị quyết toán kinh phí triển khai thực 
hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch này. 

- Các Phòng và Đơn vị trực thuộc Sở phối hợp triển khai thực hiện Kế hoạch, 
bố trí nhân sự thực hiện khi có yêu cầu. 

2. Đề nghị Sở Kế hoạch và đầu tư 

- Chủ trì thiết kế các chương trình tập huấn, ươm tạo; mời các chuyên gia 
tham gia hướng dẫn, ươm tạo. 
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- Phối hợp tuyên truyền mời gọi các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh 
trên địa bàn tỉnh đăng ký sản phẩm tham dự cuộc thi. 

- Cử đại diện Lãnh đạo tham gia thành phần Ban Tổ chức và Ban Giám 
khảo Cuộc thi. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hỗ trợ Sở Khoa học và 
Công nghệ tổ chức thành công Cuộc thi. 

3. Đề nghị Sở Tài chính 

- Phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ - Ban Tổ chức Cuộc thi, xem xét 
thẩm định và phân bổ nguồn kinh phí tổ chức Cuộc thi; hướng dẫn thanh quyết 

toán đúng quy định. 

- Cử đại diện Lãnh đạo tham gia thành phần Ban Tổ chức Cuộc thi. 

4. Đề nghị Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nhân trẻ, Hội nữ 
doanh nhân tỉnh; Câu lạc bộ Doanh nghiệp dẫn đầu; Câu lạc bộ Khởi 

nghiệp tiên phong tỉnh Bến Tre 

- Phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ, Ban Tổ chức Cuộc thi, phát động 

các doanh nghiệp, các hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia 
Cuộc thi. 

- Hỗ trợ, hướng dẫn các tác giả chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ đạt chất lượng 
theo Kế hoạch và thể lệ cuộc thi để tham gia đạt kết quả; Quan tâm công tác đào 

tạo, bồi dưỡng các mô hình, sản phẩm, dự án trước và sau Cuộc thi. 

5. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Đồng Khởi, Đài Phát 
thanh và Truyền hình Bến Tre, Cổng Thông tin điện tử tỉnh 

- Phối hợp Ban Tổ chức Cuộc thi, thường xuyên tuyên truyền mục đích và 
Thể lệ của Cuộc thi; giới thiệu các mô hình tiên tiến, sản phẩm đổi mới sáng tạo 

đạt hiệu quả cao trong doanh nghiệp. 

- Thông tin tuyên truyền và phổ biến các mô hình, sản phẩm, dự án đổi 

mới sáng tạo có giá trị trong thực tiễn, nhằm giới thiệu các sản phẩm, giải pháp 
đổi mới sáng tạo hiệu quả, thiết thực góp phần nâng cao hiệu suất, gia tăng 

doanh số và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và các hộ sản xuất kinh 
doanh, nhất là các mô hình có khả năng nhân rộng. 

6. Đề nghị Đảng ủy Khối các Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh 

- Phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ - Ban Tổ chức Cuộc thi, tuyên 

truyền vận động các doanh nghiệp, các hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh 
tích cực tham gia Cuộc thi. 

- Cử đại diện Lãnh đạo tham gia thành phần Ban Tổ chức Cuộc thi. 

7. Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh 

- Phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ - Ban Tổ chức Cuộc thi, xét chọn 

và đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho các tác giả đạt giải Nhất, 
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Nhì, Ba của Cuộc thi; và 03 tập thể, 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công 
tác tuyên truyền, vận động tham gia và tổ chức Cuộc thi. 

- Cử đại diện Lãnh đạo tham gia thành phần Ban Tổ chức Cuộc thi. 

8. Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn; Hiệp hội doanh nghiệp các huyện – 
thành phố phối hợp tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh 

doanh trên địa bàn tích cực hưởng ứng và tham gia Cuộc thi. Hỗ trợ, hướng dẫn 
các tác giả chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ đạt chất lượng theo Kế hoạch và thể lệ 
cuộc thi để tham gia đạt kết quả. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi đổi mới sáng tạo trong doanh 
nghiệp tỉnh Bến Tre năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các đơn vị 

quan tâm và phối hợp thực hiện, góp phần cho Ngày hội đổi mới sáng tạo tỉnh 
Bến Tre năm 2022 thành công tốt đẹp./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (báo cáo); 
- Sở KH&ĐT;  
- Sở Tài chính; 
- Sở TT&TT; 
- Đảng ủy Khối CQ-DN tỉnh; 
- Đài PT&TH Bến Tre; 
- Báo Đồng Khởi; 
- Cổng TTĐT tỉnh; 
- Quỹ Đầu tư KN tỉnh; 
- Trung tâm Xúc tiến ĐT&KN tỉnh; 
- Hiệp hội DN tỉnh; 
- Hội Doanh nhân trẻ; 
- Hội nữ doanh nhân; 
- CLB DN dẫn dầu; 
- CLB Khởi nghiệp Tiên phong tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- GĐ và các PGĐ Sở; 
- Các phòng và đơn vị trực thuộc; 
- Lưu: VT, TTCN, Tuấn (37b). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lâm Văn Tân 
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