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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tham gia Cuộc thi Sáng chế
năm 2018

Kính gửi:
- Sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND huyện, thị, thành phố.

Căn cứ Công văn số 2651/BKHCN-SHTT ngày 27/8/2018 của Bộ Khoa
học và Công nghệ về việc phối hợp tổ chức Cuộc thi Sáng chế năm 2018;
Tiếp nối thành công của Cuộc thi Sáng chế năm 2013, 2014, Bộ Khoa học và
Công nghệ phối hợp với Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) và các cơ quan
liên quan tổ chức Cuộc thi Sáng chế năm 2018 chủ đề “Sáng tạo công nghệ cho
cuộc sống hàng ngày”. Mục đích của Cuộc thi nhằm khuyến khích các hoạt động
sáng chế, sáng tạo ra những công nghệ, giải pháp kỹ thuật có tính ứng dụng rộng
rãi, dễ dàng và chi phí thấp để đáp ứng các nhu cầu thiết thực của cuộc sống,
góp phần vào sự phát triển bền vững của cộng đồng địa phương, cũng như sự
phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước. Theo đó, đối tượng dự thi là các
tổ chức, công dân Việt Nam đang cư trú, sinh sống và làm việc trên lãnh thổ
Việt Nam đầu tư, sáng tạo ra giải pháp kỹ thuật là đối tượng được bảo hộ sáng
chế theo quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ thuộc mọi lĩnh vực kỹ thuật trong hoạt
động sản xuất - kinh doanh, đời sống kinh tế - xã hội, an ninh và quốc phòng, …
có thời điểm bộc lộ công khai lần đầu (ở trong nước hoặc ở nước ngoài) hoặc áp
dụng lần đầu tại Việt Nam sau ngày 31/5/2013 và chưa tham dự Cuộc thi Sáng
chế do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức các năm 2013, 2014 đều có thể đăng
ký tham dự Cuộc thi.
Để kịp thời thông tin đến tổ chức, cá nhân trong tỉnh có giải pháp kỹ thuật
tham gia Cuộc thi Sáng chế năm 2018, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị thủ
trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND huyện thị thành phố, tổ chức phổ biến
nội dung và thể lệ Cuộc thi đến cán bộ, công chức, viên chức và tổ chức, cá nhân
do mình quản lý để biết tích cực tham gia.
Giải thưởng gồm: 01 giải Nhất trị giá 80 triệu đồng, 01 giải Nhì trị giá 50
triệu đồng, 01 giải Ba trị giá 30 triệu đồng; 07 giải Khuyến khích, mỗi giải trị
giá 10 triệu đồng (kèm theo Giấy chứng nhận của WIPO và Bằng khen của Bộ
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ).
Lưu ý: Thời gian nhận hồ sơ dự thi từ ngày 16/8/2018 đến hết ngày 31/12/2018.

Mọi thông tin, liên hệ với: Cục Sở hữu trí tuệ - Số 386 đường Nguyễn Trãi, quận
Thanh Xuân, Hà Nội. ĐT: 024.38586455, email: cuocthisangche@noip.gov.vn,
website: www.noip.gov.vn (tải Thể lệ, đơn đăng ký tham gia ...), mục thông báo.
Rất mong nhận được sự hợp tác của quý cơ quan./.
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