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Hà Tĩnh, ngày 21 tháng 12 năm 2020 

 

 Kính gửỉ:  

 - Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật, Cuộc thi Sáng tạo    

  thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh; 

- Các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

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

 

Trong những năm qua, Hội thi Sáng tạo kỹ thuật, Cuộc thi Sáng tạo 

thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh (sau đây gọi tắt là Hội thi, Cuộc thi) đã đạt được 

những kết quả quan trọng; khuyến khích, khơi dậy tiềm năng phát huy tư duy 

sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và của thanh, thiếu 

niên, nhi đồng toàn tỉnh. 

Để nâng tầm ý nghĩa Hội thi, Cuộc thi, phù hợp với các quy định hiện 

hành, Ủy ban nhân dân tỉnh giao triển khai một số nội dung sau: 

1. Ban Tổ chức Hội thi, Cuộc thi tỉnh căn cứ chủ trương của Chính phủ; 

hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Tổ chức Hội thi, Cuộc thi Quốc gia và Ủy ban nhân 

dân tỉnh để xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, đôn đốc các ban, sở, ngành (sau đây 

gọi là cơ quan) và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã (sau đây gọi là 

địa phương) phát động và tổ chức Hội thi, Cuộc thi hàng năm đảm bảo đạt mục 

đích, ý nghĩa, thời gian phù hợp; căn cứ các quy định hiện hành, các văn bản 

hướng dẫn cấp trên của các sở, ban, ngành, địa phương để hướng dẫn các cơ 

quan, địa phương lập hồ sơ, thực hiện việc khen thưởng, cấp bằng, công 

nhận…cho các tổ chức, cá nhân, tác giả đạt giải theo quy định. 

2. Sở Tài chính căn cứ Thông tư số 27/2018/TT-BTC ngày 21/3/2018 của 

Bộ Tài chính Quy định chế độ tài chính cho hoạt động tổ chức giải thưởng sáng 

tạo khoa học công nghệ Việt Nam, Hội thi sáng tạo kỹ thuật và cuộc thi sáng 

tạo thanh thiếu niên nhi đồng; Nghị quyết số 125/2018/NQ-HĐND ngày 

13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức chi Hội thi Sáng tạo kỹ 

thuật, Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh, thiếu niên, nhi đồng Hà Tĩnh để tham 

mưu bố trí kinh phí tổ chức Hội thi, Cuộc thi của tỉnh và hướng dẫn các địa 

phương xây dựng mục lục ngân sách dành cho Hội thi, Cuộc thi cấp huyện; 

hướng dẫn các cơ quan cân đối nguồn kinh phí được bố trí để phục vụ Hội thi 

của đơn vị mình. 

3. Thủ trưởng các cơ quan, Chủ tịch UBND cấp huyện thành lập, kiện 

toàn Ban Tổ chức Hội thi, Cuộc thi của đơn vị, địa phương mình; đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền, phát động và tổ chức Hội thi, Cuộc thi hàng năm theo 

hướng dẫn của Ban Tổ chức Hội thi, Cuộc thi tỉnh. Căn cứ quy định hiện hành 

bố trí kinh phí phục vụ Hội thi, Cuộc thi của cơ quan, địa phương. Phối hợp, đề 



 

xuất với Ban Tổ chức Hội thi, Cuộc thi lập hồ sơ, thực hiện việc khen thưởng, 

cấp bằng, công nhận…cho các tổ chức, cá nhân, tác giả đạt giải theo quy định 

4. Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Trung tâm Văn hóa 

- Truyền thông các huyện, thành phố, thị xã phối hợp với Ban Tổ chức Hội thi, 

Cuộc thi các cấp kịp thời đưa tin, tuyên truyền sâu rộng việc tổ chức Hội thi, 

Cuộc thi cấp tỉnh và tại các cơ quan, địa phương.  

Yêu cầu Ban Tổ chức Hội thi, Cuộc thi của tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, 

Chủ tịch UBND cấp huyện triển khai tổ chức Hội thi, Cuộc thi đạt hiệu quả 

thiết thực, đúng quy định/. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BTC Hội thi, Cuộc thi toàn quốc; 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- PCT UBND tỉnh Lê Ngọc Châu; 

- Chánh Văn phòng; 

- PVP Trần Tuấn Nghĩa; 

- Lưu: VT, VX2. 
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