
UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

Số:             /SKHCN-QLCN 

V/v tổ chức Cuộc thi Sáng kiến khoa 

học năm 2023 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Điện Biên, ngày         tháng  12  năm 2022 

 

 

Kính gửi: 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Các Sở, ngành, đoàn thể; Các trường chuyên nghiệp; 

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

  

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên nhân được văn bản số 

198/VNE ngày 02/12/2022 của Báo Vnexpress - Bộ Khoa học và Công nghệ về 

việc tổ chức Cuộc thi Sáng kiến khoa học năm 2023. 

Để các Sáng kiến khoa học trong cơ quan, đơn vị lan tỏa tích cực sâu rộng 

trong toàn xã hội và đến được với các nhà đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ 

tỉnh Điện Biên triển khai nội dung sau: 

1. Nội dung: Đây là năm thứ 2 Báo Vnexpress tổ chức Cuộc thi Sáng kiến 

khoa học, dưới sự chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ cuộc thi nhằm tạo sân 

chơi cho những người trẻ yêu khoa học - công nghệ, hướng tới các nhà khoa học 

trẻ chuyên hoặc không chuyên với các giải pháp và sản phẩm có giá trị ứng dụng 

trong cuộc sống. Giải pháp, sản phẩm đoạt giải là những giải pháp sản phẩm 

xuất sắc, khả năng ứng dụng cao, mang lại hiệu quả kinh tế, giúp tối ưu hóa các 

nguồn lực hiện có giúp doanh nghiệp đạt tới lợi nhuận cao hơn, góp phần hình 

thành các mô hình phát triển kinh tế mới. 

2. Lĩnh vực dự thi: Y sinh; Hóa sinh; Công nghệ; Nông nghiệp; Môi 

trường; Vật liệu mới. Đặc biệt, cuộc thi năm 2023 có thêm hạng mục tìm kiếm 

giải pháp giải quyết các vấn đề trong cuộc sống miền núi, vùng sâu, vùng xa. 

3. Đối tượng dự thi: là cá nhân, nhóm cá nhân có độ tuổi dưới 40 ở mọi 

ngành nghề, là công dân Việt Nam, cư trú tại Việt Nam.  

4. Thời gian tham gia cuộc thi: 

- Vòng nhận sản phẩm cuộc thi: từ ngày 02/12/2022 đến ngày 02/03/2023. 

- Vòng sơ loại: từ ngày 10/3/2023 đến ngày 31/3/2023. 

- Vòng chung kết: từ ngày 03/4/2023 đến ngày 22/4/2023. 

- Lễ trao giải dự kiến diễn ra vào tháng 5/2023 tại Hà Nội, phát trực tiếp 

trên Báo Vnexpress.Net và Fanpage Vnexpress. 

5. Giải thưởng: 



- Giải Đặc biệt: 100.000.000 VNĐ 

- Giải Nhất: 70.000.000 VNĐ 

- Giải Nhì: 50.000.000 VNĐ 

- Giải Ba: 30.000.000 VNĐ 

- Giải Khuyến khích: 10.000.000 VNĐ 

- Giải thưởng cho công trình đặc biệt phục vụ cho đồng bào vùng sâu, 

vùng xa: 30.000.000 VNĐ. 

- Giải Nhà tài trợ bình chọn. 

- Ngoài ra các nhóm đoạt giải sẽ được kết nối tới các nhà đầu tư trong và 

ngoài nước. 

6. Hình thức dự thi:  

- Giải pháp, sản phẩm mang tới cuộc thi phải được mô tả bằng văn bản 

kèm ảnh/video. Giải pháp, sản phẩm dự thi có thể đang trong giai đoạn chạy 

demo hay thử nghiêm hoặc đã được ứng dụng, không vi phạm quyền sở hữu trí 

tuệ. Ban tổ chức không chấp nhận các giải pháp, sản phẩm đã đoạt giải tại các 

cuộc thi Sáng kiến khoa học các năm 2022 trở về trước và ở các cuộc thi khác. 

- Nộp hồ sơ dự thi online qua website của cuộc thi: 

https://vnexpress.net/khoa-hoc/cuoc-thi-sang-kien-khoa-hoc.  

- Đồng thời gửi báo cáo Giải pháp, sản phẩm về Sở Khoa học và Công 

nghệ, Phòng Quản lý Công nghệ - An toàn bức xạ hạt nhân - Sở hữu trí tuệ, điện 

thoại: 02153.826698 để tổng hợp làm căn cứ báo cáo cấp trên. 

Sở Khoa học và Công nghệ rất mong nhận được sự hưởng ứng của Quý 

cơ quan./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Giám đốc Sở (b/c); 

- Trung tâm TT&ƯDTBKHCN; 

- Lưu: VT, QLCN. 
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Vũ Xuân Linh 

 

 

 

 

 

 

 

https://vnexpress.net/khoa-hoc/cuoc-thi-sang-kien-khoa-hoc


DANH SÁCH GỬI CÔNG VĂN 

 

STT Danh sách 

1 Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Điện Biên 

2 Sở Y tế tỉnh Điện Biên  

3 Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên 

4 Sở Tài chính tỉnh Điện Biên 

5 Sở Công Thương tỉnh Điện Biên 

6 Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên 

7 Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên 

8 Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên 

9 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên 

10 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên 

11 Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên 

12 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên 

13 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên 

14 Sở Ngoại vụ tỉnh Điện Biên 

15 Thanh tra tỉnh Điện Biên 

16 Văn phòng UBND tinh Điện Biên 

17 Ban Dân tộc tỉnh Điện Biên 

18 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên 

19 UBND Thành phố Điện Biên Phủ 

20 UBND Thị xã Mường Lay 

21 UBND huyện Điện Biên 

22 UBND huyện Điện Biên Đông 

23 UBND huyện Tuần Giáo 

24 UBND huyện Tủa Chùa 

25 UBND huyện Mường Ảng 

26 UBND huyện Mường Chà 

27 UBND huyện Nậm Pồ 

28 UBND huyện Mường Nhé 

29 Trường Cao đẳng sư phạm tỉnh Điện Biên 

30 Trường Kinh tế kỹ thuật tỉnh Điện Biên 

31 Trường Cao đẳng Y tế tỉnh Điện Biên 

32 Trường Cao đẳng nghề tỉnh Điện Biên 

33 Hội doanh nhân trẻ tỉnh Điện Biên 

34 Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên 

35 Cục Thuế tỉnh Điện Biên 

36 Hải quan tỉnh Điện Biên 

37 Bảo hiểm xã hội tỉnh Điện Biên 

38 Tỉnh Đoàn Điện Biên 
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