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TỈNH NINH BÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /KH-UBND Ninh Bình, ngày        tháng 3 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Hoa Lư  

tỉnh Ninh Bình lần thứ III (2018-2023) 
 

 

Căn cứ Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30/7/2014 của Chính phủ về 

Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về 

khoa học và công nghệ; Nghị định số 60/2019/NĐ-CP ngày 05/07/2019 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2014/NĐ-CP; 

Thực hiện Quyết định 04/2022/QĐ-UBND ngày 18/01/2022 của UBND 

tỉnh Ninh Bình ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ 

Hoa Lư tỉnh Ninh Bình; 

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Kế hoạch tổ chức xét tặng Giải 

thưởng Khoa học và Công nghệ Hoa Lư tỉnh Ninh Bình (sau đây gọi là Giải 

thưởng Hoa Lư) lần thứ III (2018-2023), cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Giải thưởng Hoa Lư lần thứ III nhằm xét chọn và trao tặng cho các tập thể, 

cá nhân có công trình khoa học và công nghệ, cụm công trình khoa học và công 

nghệ (gọi tắt là công trình) xuất sắc, có giá trị về khoa học và công nghệ, có tính 

khả thi, đang áp dụng có hiệu quả tại tỉnh Ninh Bình và có công trình được nghiên 

cứu, chế tạo tại tỉnh Ninh Bình đang áp dụng có hiệu quả trên toàn quốc và xuất 

khẩu. 

2. Yêu cầu  

Việc tổ chức xét tặng Giải thưởng Hoa Lư phải được thực hiện nghiêm túc, 

công bằng, khách quan; đảm bảo tuân thủ theo quy định tại Quy chế xét tặng Giải 

thưởng Hoa Lư. 

Tuyên truyền sâu rộng Quy chế xét tặng Giải thưởng Hoa Lư và Kế hoạch 

tổ chức xét tặng Giải thưởng Hoa Lư đến các cấp, các ngành và mọi tầng lớp nhân 

dân trong tỉnh hưởng ứng tham gia Giải thưởng Hoa Lư lần thứ III. 

II. ĐỐI TƯỢNG 

Tác giả, đồng tác giả là người Việt Nam, người nước ngoài có công trình 

đang áp dụng có hiệu quả tại tỉnh Ninh Bình; có công trình được nghiên cứu, chế 

tạo tại tỉnh Ninh Bình đang áp dụng có hiệu quả trên toàn quốc và xuất khẩu. 
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III. NỘI DUNG VÀ TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

1. Công tác thông tin, tuyên truyền, triển khai Giải thưởng 

a) Thời gian tổ chức, xét tặng Giải thưởng Hoa Lư lần thứ III. 

- Phát động Giải thưởng Hoa Lư lần thứ III: Đã tổ chức phát động ngày 29 

tháng 8 năm 2018 (tại Lễ trao Giải thưởng Hoa Lư lần thứ II). 

- Lễ công bố, trao Giải thưởng Hoa Lư lần thứ III (2018-2023) và Phát 

động Giải thưởng Hoa Lư lần thứ IV (2023-2028): Dự kiến vào quý II, năm 2023. 

b) Nội dung thực hiện: 

- Tổ chức tuyên truyền về Giải thưởng Hoa Lư trên các hệ thống thông tin 

đại chúng như: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Bình và được đăng 

tải trên cổng thông tin điện tử Ninh Bình; website, bản tin của các đơn vị... 

- Các đơn vị căn cứ vào điều kiện, tình hình thực tế của đơn vị, ban hành 

các văn bản, tổ chức triển khai, thực hiện Giải thưởng Hoa Lư lần thứ III ở đơn vị 

mình (theo hệ thống ngành dọc). Đăng tải Quy chế xét tặng Giải thưởng Hoa Lư 

và Kế hoạch tổ chức, triển khai, thực hiện Giải thưởng Hoa Lư lần thứ III trên 

website, bản tin, tổ chức tuyên truyền, giới thiệu về ý nghĩa mục đích và yêu cầu 

của Giải thưởng Hoa Lư. Hướng dẫn, tạo điều kiện, khuyến khích các tập thể và 

cá nhân có công trình khoa học và công nghệ tham gia Giải thưởng Hoa Lư lần 

thứ III đảm bảo thiết thực và hiệu quả. 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị 

sản xuất kinh doanh trên đia bàn tỉnh báo cáo kết quả công tác tổ chức triển khai 

Giải thưởng Hoa Lư lần thứ III gửi về cơ quan thường trực để tổng hợp báo cáo 

Chủ tịch Hội đồng xét tặng Giải thưởng Hoa Lư. 

2. Công tác kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ  

Từ tháng 01/2022 đến tháng 5/2022, Hội đồng xét tặng thành lập đoàn khảo 

sát công tác triển khai, kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các tác giả, đồng tác giả 

hoàn thiện hồ sơ tham dự tại các đơn vị.  

3. Tiếp nhận hồ sơ, phân loại, tổ chức xem xét, đánh giá công trình 

a) Tổ chức triển khai Giải thưởng Hoa Lư tại cấp cơ sở 

- Thành lập Hội đồng xét tặng Giải thưởng Hoa Lư cấp cơ sở. 

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ tham dự Giải thưởng Hoa Lư cấp cơ sở từ ngày 

01/6/2022 đến hết ngày 15/6/2022. 

- Từ ngày 01/7/2022 đến ngày 25/7/2022 Hội đồng xét tặng Giải thưởng 

cấp cơ sở triển khai thực hiện phân loại, xem xét, đánh giá công trình tham dự: 

+ Tổ chức phân loại hồ sơ tham dự Giải thưởng Hoa Lư. 
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+ Tổ chức họp Hội đồng xét tặng Giải thưởng Hoa Lư cấp cơ sở theo quy 

định để xem xét, đánh giá công trình. 

+ Gửi văn bản và hồ sơ công trình đủ điều kiện, tiêu chuẩn đến Liên hiệp 

các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh. 

+ Tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tố cáo (nếu có). 

b) Tổ chức triển khai Giải thưởng Hoa Lư ở cấp tỉnh 

* Hội đồng chuyên ngành xét tặng Giải thưởng Hoa Lư: 

+ Tổ chức tiếp nhận, phân loại hồ sơ tham dự Giải thưởng Hoa Lư theo 

chuyên ngành:  

- Từ ngày 20/8/2022 đến hết ngày 20/9/2022 (theo dấu bưu điện đối với hồ 

sơ gửi qua đường bưu điện): Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức 

tiếp nhận hồ sơ đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự xét tặng Giải thưởng Hoa Lư cấp 

tỉnh từ các Hội đồng xét tặng Giải thưởng Hoa Lư cấp cơ sở. 

- Từ ngày 20/10/2022 đến ngày 19/11/2022: tổ chức phân loại hồ sơ theo 

theo quy định (lĩnh vực chuyên ngành) và lập danh sách kèm theo hồ sơ gửi cho 

các thành viên Hội đồng chuyên ngành xét tặng Giải thưởng Hoa Lư để nghiên 

cứu, xem xét, đánh giá các công trình tham dự. 

+ Từ ngày 25/11/2022 đến ngày 15/12/2022: các Hội đồng chuyên ngành 

xét tặng Giải thưởng Hoa Lư xem xét, đánh giá các công trình tham dự: 

- Tổ chức họp Hội đồng chuyên ngành xét tặng Giải thưởng Hoa Lư theo 

quy định để xem xét, đánh giá công trình đảm bảo công bằng, khách quan, chính 

xác theo quy định.  

- Đăng trên trang Thông tin điện tử của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ 

thuật tỉnh danh sách công trình đề nghị xét tặng Giải thưởng cấp tỉnh. 

+ Tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tố cáo (nếu có). 

* Hội đồng xét tặng Giải thưởng cấp tỉnh: 

+ Từ ngày 10/01/2023 đến ngày 15/02/2023: 

- Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh gửi hồ sơ và kết quả đánh giá các 

công trình của Hội đồng chuyên ngành xét tặng Giải thưởng Hoa Lư cho các thành 

viên Hội đồng xét tặng Giải thưởng cấp tỉnh để kiểm tra, rà soát lại kết quả chấm điểm 

của Hội đồng chuyên ngành. 

- Hội đồng xét tặng Giải thưởng cấp tỉnh xem xét, đánh giá và bỏ phiếu lựa 

chọn công trình đề nghị xét tặng Giải thưởng Hoa Lư theo quy định. 

+ Báo cáo kết quả xét tặng Giải thưởng Hoa Lư của Hội đồng cấp tỉnh và Tờ 

trình, danh sách các công trình đủ điều kiện, tiêu chuẩn được xét tặng Giải thưởng 

Hoa Lư trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định công nhận.  
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+ Từ ngày 21/02/2023 đến 18/03/2023, Họp Hội đồng xét tặng Giải thưởng 

Hoa Lư họp bàn Kế hoạch tổ chức Lễ công bố, trao Giải thưởng Hoa Lư lần thứ 

III và Phát động Giải thưởng Hoa Lư lần thứ IV. 

4. Tổ chức Lễ công bố, trao Giải thưởng Hoa Lư lần thứ III 

 Lễ công bố, trao Giải thưởng Hoa Lư lần thứ III và phát động Giải thưởng 

Hoa Lư lần thứ IV, dự kiến vào quý II năm 2023, theo Kế hoach riêng. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí để xét tặng Giải thưởng được quy định như sau: 

1. Kinh phí xét tặng Giải thưởng Hoa Lư cấp cơ sở: được lấy từ nguồn kinh 

phí của các sở, ngành, đoàn thể, các tổ chức khoa học và công nghệ công lập, các 

huyện, thành phố tổ chức xét tặng Giải thưởng Hoa Lư cấp cơ sở và nguồn hợp 

pháp khác. 

2. Kinh phí xét tặng Giải thưởng Hoa Lư cấp tỉnh được lấy từ nguồn ngân sách 

nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành và nguồn kinh phí hợp pháp khác.  

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật  

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Liên đoàn Lao động 

tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Bình và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển 

khai thực hiện Kế hoạch. 

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, tham mưu Chủ tịch 

UBND tỉnh quyết định thành lập Hội đồng xét tặng Giải thưởng cấp tỉnh. 

c) Tham mưu Chủ tịch Hội đồng xét tặng Giải thưởng Hoa Lư quyết định 

thành lập Đoàn kiểm tra, khảo sát công tác triển khai Giải thưởng Hoa Lư; thành 

lập Hội đồng chuyên ngành xét tặng Giải thưởng Hoa Lư; ban hành Kế hoạch tổ 

chức Lễ công bố, trao Giải thưởng Hoa Lư lần thứ III và phát động Giải thưởng 

Hoa Lư lần thứ IV. 

d) Phối hợp với Sở Tài chính xây dựng dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch tổ 

chức xét tặng Giải thưởng Hoa Lư trình UBND tỉnh quyết định. 

đ) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức hướng dẫn, tuyên truyền, vận 

động tham gia Giải thưởng Hoa Lư; phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, 

Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát 

thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Bình và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ 

chức kiểm tra khảo sát công tác triển khai Giải thưởng Hoa Lư tại các đơn vị. 

e) Tổ chức nhận, bảo quản, phân loại hồ sơ các công trình đề nghị xét tặng 

Giải thưởng Hoa Lư theo chuyên ngành, tạo điều kiện thuận lợi để các Hội đồng 
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chuyên ngành xét tặng Giải thưởng Hoa Lư, Hội đồng xét tặng Giải thưởng Hoa 

Lư cấp tỉnh làm việc. 

g) Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các tổ chức, cá nhân 

liên quan, căn cứ vào Quy chế xét tặng Giải thưởng Hoa Lư xây dựng hướng dẫn 

chi tiết việc đánh giá, chấm điểm, bỏ phiếu tuyển chọn các công trình tham dự xét 

tặng Giải thưởng Hoa Lư của Hội đồng cấp cơ sở, Hội đồng chuyên ngành xét 

tặng Giải thưởng Hoa Lư và Hội đồng xét tặng Giải thưởng Hoa Lư cấp tỉnh. 

h) Giúp việc cho Hội đồng xét tặng Giải thưởng Hoa Lư cấp tỉnh xem xét, 

đánh giá các công trình đề nghị xét tặng Giải thưởng Hoa Lư; hoàn chỉnh hồ sơ đề 

nghị xét tặng Giải thưởng Hoa Lư, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. 

i) Phối hợp với Sở Nội vụ, trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định tặng Bằng 

khen cho các tác giả, đồng tác giả công trình, cụm công trình đạt Giải A; các tập 

thể và cá nhân có thành tích trong việc tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh tổ 

chức xét tặng Giải thưởng Hoa Lư. 

k) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng xét tặng Giải thưởng 

Hoa Lư cấp tỉnh giao. 

2. Sở Khoa học và Công nghệ 

a) Phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tham mưu Chủ 

tịch UBND tỉnh quyết định thành lập Hội đồng xét tặng Giải thưởng Hoa Lư cấp tỉnh 

theo quy định vào đầu mỗi kỳ xét tặng; tham mưu Chủ tịch Hội đồng xét tặng Giải 

thưởng Hoa Lư quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, khảo sát công tác triển khai Giải 

thưởng Hoa Lư; thành lập Hội đồng chuyên ngành Giải thưởng Hoa Lư; Kế hoạch tổ 

chức Lễ Công bố, trao Giải thưởng Hoa Lư lần thứ III và phát động Giải thưởng Hoa 

Lư lần thứ IV; xây dựng hướng dẫn chi tiết việc đánh giá, chấm điểm, bỏ phiếu 

tuyển chọn các công trình tham dự Giải thưởng Hoa Lư. 

b) Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, đề xuất các công trình tham dự Giải 

thưởng Hoa Lư theo hệ thống ngành dọc. 

Phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và các cơ quan, 

đơn vị có liên quan kiểm tra, khảo sát một số đơn vị trên địa bàn tỉnh về công tác 

triển khai Giải thưởng Hoa Lư. 

c) Chủ trì, hướng dẫn các tác giả (đồng tác giả) có nhu cầu đăng ký bảo hộ 

sở hữu công nghiệp (sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp,…) theo 

quy định hiện hành. 

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng xét tặng Giải thưởng 

Hoa Lư cấp tỉnh giao. 
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3. Liên đoàn Lao động tỉnh 

a) Phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tuyên truyền, 

hướng dẫn các tổ chức công đoàn và đoàn viên công đoàn có các công trình, cụm 

công trình khoa học và công nghệ tham dự Giải thưởng; chuẩn bị các nội dung tổ 

chức Lễ công bố, trao Giải thưởng Hoa Lư lần thứ III và phát động Giải thưởng 

Hoa Lư lần thứ IV.  

b) Phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và các cơ 

quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, khảo sát một số đơn vị trên địa bàn tỉnh về 

công tác triển khai Giải thưởng Hoa Lư. 

c) Chủ trì, xem xét các tác giả (đồng tác giả) là đoàn viên công đoàn có 

công trình đạt giải A, B, C (nếu công trình có từ 02 tác giả trở lên thì chỉ xét khen 

thưởng cho 01 cá nhân có tỷ lệ đóng góp cao nhất) đề nghị Tổng Liên đoàn Lao 

động Việt Nam xem xét tặng “Bằng Lao động sáng tạo” theo quy định.  

4. Sở Nội vụ  

Phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh xem xét, trình 

Chủ tịch UBND tỉnh quyết định tặng Bằng khen cho các tác giả công trình đạt 

Giải A và các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác tổ chức tuyên truyền, 

triển khai Giải thưởng Hoa Lư theo quy định hiện hành. 

5. Sở Tài chính 

Phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, hằng năm, căn 

cứ khả năng ngân sách, tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Kế 

hoạch theo quy định hiện hành. 

6. Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình, Báo Ninh Bình 

a) Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến rộng rãi mục đích, ý nghĩa, Giải 

thưởng Hoa Lư tới mọi tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh. 

b) Tuyên truyền, phổ biến những công trình tiêu biểu đã đạt Giải thưởng 

Hoa Lư trên các phương tiện thông tin đại chúng giúp mọi tầng lớp nhân dân 

trong và ngoài tỉnh tham khảo, nghiên cứu và trải nghiệm. 

c) Phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và các cơ 

quan liên quan tổ chức Lễ công bố, trao Giải thưởng Hoa Lư lần thứ III và phát 

động Giải thưởng Hoa Lư lần thứ IV. 

7. Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, Chủ 

tịch UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan 

a) Thường xuyên thông tin, tuyên truyền rộng rãi về Giải thưởng Hoa Lư và 

tạo điều kiện thuận lợi cho các tác giả có công trình được tham gia Giải thưởng 

Hoa Lư. 
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b) Thành lập Hội đồng xét tặng Giải thưởng Hoa Lư cấp cơ sở; tổ chức tiếp 

nhận hồ sơ và xét tặng Giải thưởng Hoa Lư ở cấp cơ sơ. 

c) Gửi văn bản và hồ sơ công trình đủ điều kiện và tiêu chuẩn xét tặng Giải 

thưởng Hoa Lư đến cơ quan thường trực Hội đồng xét tặng Giải thưởng Hoa Lư 

cấp tỉnh (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh) theo đúng tiến độ. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ 

Hoa Lư tỉnh Ninh Bình lần thứ III. UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị được giao nhiệm vụ tại Kế hoạch này nghiêm túc tổ chức triển khai thực 

hiện đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, 

vướng mắc, kịp thời phản ánh về UBND tỉnh (qua Liên hiệp các Hội Khoa học và 

Kỹ thuật tỉnh tổng hợp) để xem xét, chỉ đạo./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Bộ KH&CN;  

- Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam; 

- Thường trực Tỉnh uỷ;  

- Lãnh đạo UBND tỉnh;        

- Ủy ban MTTQVN tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh; 

- Trường Đại học Hoa Lư; Bệnh viện Đa khoa tỉnh; 

- Công báo tỉnh; 

- Lưu: VT, VP6,2,5,7. 
  TN_VP6_10.KH         

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

 

Tống Quang Thìn 
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