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UBND TỈNH THÁI NGUYÊN 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

                Số: 211 /KHCN–QLKH 

V/v đăng ký tuyển chọn công trình sáng 

tạo khoa học và công nghệ tham gia Sách 

vàng Sáng tạo Việt nam năm 2018 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Thái Nguyên, ngày 07 tháng 5 năm 2018 

 

Kính gửi: 

- Các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể của tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; 

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; 

- Đại học Thái Nguyên và các Trường Đại học thành viên,  

 

Căn cứ Kế hoạch số 509/KH-MTTWW-BCĐ ngày 23/3/2018 của Ban chỉ 

đạo Tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành Sách vàng Sáng tạo Việt Nam  

(Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) tổ chức tuyển chọn, biên tập, 

công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2018; 

Thực hiện công văn số 962/BKHCN-ĐP ngày 11/04/2018  của Bộ Khoa 

học và Công nghệ về việc lựa chọn, giới thiệu công trình, giải pháp KH&CN 

trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2018; Công văn số 1421/UBND-KGVX 

ngày 20/4/2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc tuyển chọn công trình sáng tạo 

khoa học và công nghệ tham gia Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2018, 

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo và hướng dẫn việc đăng ký tham 

gia, cụ thể như sau: 

 1-Đối tượng tuyển chọn 

  Các công trình, giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ được đưa vào 

sách vàng Sáng tạo Việt nam năm 2018 phải là công trình đạt giải tại cuộc thi do Bộ, 

ngành, một số tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và của tỉnh Thái 

Nguyên tổ chức từ 01/01/2016 đến 30/6/2018. 

 2- Tiêu chí tuyển chọn:  

           Các công trình, giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ trên lĩnh vực 

khoa học tự nhiên, khoa học công nghệ và kỹ thuật phải đạt các tiêu chí: 

 + Công trình, giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ trên lĩnh vực 

khoa học tự nhiên, khoa học công nghệ và kỹ thuật  phải là công trình đạt giải tại 

cuộc thi do Bộ, ngành, một số tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 

của tỉnh Thái Nguyên tổ chức từ 01/01/2016 đến 30/6/2018. 

 + Có giá trị khoa học và giá trị ứng dụng thực tiễn cao, giá trị kinh tế cao, đạt 

hiệu quả trong sản xuất, đời sống. 

 + Có đầy đủ hồ sơ theo quy định 
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 3- Số lượng tuyển chọn: 

Tỉnh Thái Nguyên được lựa chọn giới thiệu tối đa không quá 3 công trình 

sáng tạo khoa học và công nghệ. 

4-Hồ sơ và thời gian nộp đề nghị tuyển chọn 

Hồ sơ đề nghị tuyển chọn phải có đầy đủ các hồ sơ sau: 

- Báo cáo tóm tắt công trình sáng tạo khoa học và công nghệ đăng ký 

tuyển chọn (theo mẫu quy định) có tên của tác giả ( nhóm tác giả) và xác nhận 

của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Trong đó: Tóm tắt thuyết minh nộ dung cơ 

bản công trình; Tình hình, kết quả ứng dụng kết quả vào sản xuất,  đời sống, 

hiệu quả kinh tế và giá trị làm lợi (bằng tiền nếu có). 

- Ảnh chân dung của tác giả (nhóm tác giả), kích thước 9cm x12cm 

- Ảnh sơ đồ thiết kế kỹ thuật (nếu có);  

- Video clip về công trình, giải pháp (nếu có). 

- Bản photo giấy chứng nhận giải thưởng. 

Thời gian nộp hồ sơ đề nghị tuyển chọn: Hồ sơ đề nghị tuyển chọn gồm 

01 bộ gửi về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên (số 513 đường 

Lương Ngọc Quyến-Thành phố Thái Nguyên) trước ngày 10/6/2018. 

6- Hình thức tuyển chọn: 

Hết thời hạn nộp hồ sơ đề nghị tuyển chọn, Sở Khoa học và Công nghệ 

tiến hành tổng hợp, chủ trì phối hợp với Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh và Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh xem xét lựa chọn và tham mưu cho UBND tỉnh giới 

thiệu công trình, giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ đáp ứng được các 

yêu cầu, điều kiện để đăng ký với Ban chỉ đạo Biên tập sách vàng sáng tạo Việt 

Nam. Thời gian thực hiện và hoàn thành trước ngày 26/6/2018. 

Mọi thông tin có liên quan được đăng tải tại trang Web của Sở Khoa học 

và Công nghệ Thái Nguyên, địa chỉ website: https://dosttn.gov.vn . Chi tiết xin 

liên hệ: Phòng Quản lý khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên. 

Điện thoại: 02083654603; 0913386106.               

Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các đơn vị, tổ chức, cá nhân phối hợp 

tham gia chương trình./. 

 

Nơi nhận: 

   - UBND tỉnh ( b/c) 

    - Uỷ ban MTTQ tỉnh; 

    - Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh;       

    - Như trên; 
    - Lãnh đạo Sở; 

    - Lưu: VT, QLKH. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

                        Phạm Quốc Chính 
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