
PHÁT HUY VAI TRÒ LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH 

TRONG VIỆC KẾT NỐI, TẬP HỢP, HUY ĐỘNG ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC THAM 

GIA NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG, ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO KHOA HỌC VÀ CÔNG 

NGHỆ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH 

Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Quảng Ninh 

Với vai trò là tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, 

trong những năm qua Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh (Liên 

hiệp Hội Quảng Ninh)  đã tập trung đẩy mạnh việc xây dựng, củng cố, phát triển các tổ 

chức thành viên, tập hợp đoàn kết, phát huy vai trò đội ngũ trí thức trong phát triển kinh 

tế xã hội tỉnh Quảng Ninh. 

1. Kết quả công tác tập hợp, huy động đội ngũ trí thức tham gia nghiên cứu, ứng 

dụng, đổi mới, sáng tạo khoa học và công nghệ 

1.1. Công tác xây dựng và phát triển hệ thống Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ 

thuật tỉnh Quảng Ninh  

Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh 

Quảng Ninh lần thứ II, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đại hội đã bầu Ban lãnh đạo Liên hiệp Hội 

Quảng Ninh gồm 3 đồng chí, trong đó Chủ tịch (chuyên trách); 01 Phó Chủ tịch (chuyên 

trách) và 01 Phó Chủ tịch (kiêm nhiệm). Hiện nay, tổ chức bộ máy cơ quan Thường trực 

Liên hiệp Hội tiếp tục được quan tâm xây dựng và phát triển, đến nay, số lao động có 

mặt làm việc là 08 người, gồm: 01 công chức, 06 viên chức và 01 Hợp đồng 68 lái xe 

cơ quan, trong đó: Ban lãnh đạo Liên hiệp Hội có 04 đồng chí, gồm: 01 Chủ tịch (chuyên 

trách); 02 Phó Chủ tịch (chuyên trách) và 01 Phó Chủ tịch (kiêm nhiệm).  

Tăng cường vận động, kết nạp thêm 4 Hội thành viên và 4 hội viên tập thể, nâng 

tổng số hội thành viên của Liên hiệp Hội Quảng Ninh là 14, trong đó có 10 hội thành viên 

và 4 hội viên tập thể
1
.  

1.2. Công tác thông tin, truyền thông, phổ biến kiến thức thúc đẩy nghiên cứu, ứng 

dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ  

Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến tiến bộ kỹ thuật mới trong sản xuất nông lâm 

ngư nghiệp, bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới; giới thiệu các mô hình, sản 

phẩm, giải pháp đạt giải các cuộc thi, hội thi của tỉnh thông qua Cổng thông tin điện tử 

thành phần, Bản tin khoa học kỹ thuật của Liên hiệp Hội Quảng Ninh. Bản tin Khoa học 

và Kỹ thuật đã xuất bản 1 tháng/1 số, đến nay, đã phát hành 40 số Bản tin Khoa học và 

                                              
1
 10 Hội thành viên, gồm: Hội Nghề cá tỉnh, Hội Khoa học - Lịch sử tỉnh, Hội Khoa học, Kỹ thuật và cầu 

đường tỉnh, Hội Kiến trúc sư tỉnh, Hội Quy hoạch tỉnh, Hội Xây dựng tỉnh, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu 

dùng tỉnh, Hội Tin học tỉnh, Hội Đông y tỉnh, Hội Dược học tỉnh và 04 Hội viên tập thể là các đơn vị: 

Trường Đại học Hạ Long, Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh, Trường Đại học Ngoại thương - Cơ 

sở Quảng Ninh, Trường Cao đẳng Nông lâm Đông Bắc. 



Kỹ thuật với số lượng hơn 20.000 cuốn và thường xuyên cải tiến về nội dung và hình 

thức, được nhiều cơ quan, đơn vị và đông đảo bạn đọc đánh giá cao.  

Ngoài ra, tích cực phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị liên quan; 

UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Hội thành viên tổ chức hàng chục hội nghị, hội 

thảo phổ biến kiến thức khoa học và kỹ thuật, chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển 

sản xuất nông lâm ngư nghiệp, xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường tại nhiều địa 

phương trong tỉnh. 

1.3. Công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật phục vụ quản lý, sản xuất và 

đời sống  

Tăng cường phối hợp với các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài tỉnh triển 

khai nghiên cứu, xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ công tác 

phổ biến kiến thức, chuyển giao khoa học và công nghệ; nhiều mô hình có tính ứng dụng 

cao, mang lại lợi ích kinh tế thiết thực được triển khai áp dụng, nhân rộng trọng thực tế... 

Thường xuyên tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để các tác giả đề tài nghiên cứu 

khoa học; các tác giả giải pháp sáng tạo đoạt giải Hội thi, giải thưởng khoa học và công 

nghệ tham gia  tuyên truyền, phổ biến nhân rộng, ứng dụng vào trong thực tế,... 

Chủ động phối hợp với một số cán bộ kỹ thuật của Viễn Thông Quảng Ninh nghiên 

cứu, xây dựng giải pháp "Hệ thống thông tin hội thi, cuộc thi, giải thưởng sáng tạo khoa 

học công nghệ và kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh"; đăng ký tham gia và đoạt giải Hội thi Sáng 

tạo kỹ thuật toàn quốc năm 2018 - 2019; báo cáo, đề xuất Liên hiệp Hội Việt Nam xem 

xét cho thực hiện Đề tài “Đánh giá chính sách khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ 

chức, cá nhân trong hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh từ 

năm 2015 đến nay, đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách trong thời gian tới”. Kết quả 

của đề tài làm cơ sở tham mưu, đề xuất các cấp có thẩm quyền hoàn thiện chính sách 

khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong hoạt động khoa học và 

công nghệ trên địa bàn tỉnh,.... 

1.4. Công tác tham mưu, xây dựng cơ chế, chính sách tạo hành lang, cơ sở pháp lý, 

điều kiện hoạt động của Liên hiệp Hội Quảng Ninh, phát huy vai trò đội ngũ trí 

thức khoa học và công nghệ và hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối 

với các chương trình, đề án, dự án 

Chủ trì xây dựng, trình UBND tỉnh xem xét, ban hành Quy định hoạt động tư vấn, 

phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng 

Ninh; Quy chế xét chọn, tôn vinh danh hiệu “Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu”, 

“Điển hình lao động sáng tạo”, “Tài năng trẻ khoa học và công nghệ” trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ninh; Quy chế phối hợp hoạt động giữa Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 

tỉnh với các hội thành viên, các sở, ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các huyện, 

thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Quy chế Xét tặng Giải thưởng Sáng tạo 

Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh; Kiện toàn Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ 

thuật, Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh; phê duyệt Đề án Truyền thông, 



phổ biến kiến thức Khoa học công nghệ của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh 

Quảng Ninh giai đoạn 2018 - 2022 (có Phụ lục kèm theo),... ngoài ra còn phối hợp chặt 

chẽ với Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan có liên quan trong việc xây dựng, 

tham mưu ban hành Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển khoa học 

và công nghệ tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020. 

Tập trung nghiên cứu, tham gia góp ý kiến cho hơn 20 đề án, dự án, kế hoạch, 

chương trình hành động, chủ trương, cơ chế, chính sách quan trọng của Tỉnh; thực hiện 

tốt công tác tư vấn, phản biện đối với những đề án lớn, quan trọng của tỉnh và được đánh 

giá cao, như: Đề án phát triển cảng biển và dịch vụ cảng biển trên địa bàn tỉnh Quảng 

Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Đề án phát triển bền vững kinh tế thủy 

sản tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030,... 

1.5. Công tác tổ chức các hội thi, cuộc thi, giải thưởng và tôn vinh trí thức thúc đẩy 

phong trào thi đua nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, ứng dụng chuyển giao tiến bộ 

khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh phát triển 

1.5.1. Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh  

Từ năm 2015 đến nay (từ Hội thi lần thứ V đến Hội thi lần thứ VII), toàn tỉnh đã 

nhận được 344 công trình, giải pháp gửi tham dự Hội thi. Kết quả có 133 mô hình, sản 

phẩm đoạt giải (có 08 giải Nhất, 21 giải Nhì, 34 giải Ba, 66 giải Khuyến khích), đặc biệt 

tham dự Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc (từ Hội thi lần thứ 13 đến Hội thi lần thứ 

15), tỉnh Quảng Ninh vinh dự có 11 mô hình, sản phẩm đoạt giải (trong đó: 01 giải Nhất, 

01 giải Nhì, 04 giải Ba, 06 giải Khuyến khích); tham dự Giải thưởng quốc tế về Khoa học 

và Công nghệ (SIIF 2018) do Hiệp hội Thúc đẩy sáng kiến, sáng chế Hàn Quốc (KIPA) 

phối hợp với Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) tổ chức, tỉnh Quảng Ninh vinh dự 

có 01 công trình được trao Huy chương vàng; tham dự Triển lãm quốc tế về Khoa học và 

Công nghệ 2019 tại Seoul, Hàn Quốc, có 01 công trình xuất sắc đạt huy chương Bạc và 

Giải đặc biệt do Hiệp hội sáng chế Đài Loan tặng. 

1.5.2. Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Quảng Ninh  

Từ năm 2015 đến nay, qua 4 lần tổ chức Cuộc thi, toàn tỉnh đã nhận được 498 mô 

hình, sản phẩm gửi tham dự Cuộc thi, trong đó có 148 mô hình, sản phẩm đoạt giải Cuộc 

thi (02 giải Nhất, 10 giải Nhì, 36 giải Ba, 100 giải Khuyến khích). Tham dự Cuộc thi toàn 

quốc, tỉnh Quảng Ninh vinh dự có 08 mô hình, sản phẩm đoạt giải (trong đó: 01 giải 

Nhất, 02 giải Ba, 05 giải Khuyến khích). Đặc biệt, tham gia Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu 

niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 12, năm 2016, có đề tài “Smarthome cho các gia đình 

nông thôn Việt Nam” của các em Nguyễn Văn Hiếu, Lê Văn Đỉnh - nguyên học sinh 

trường THPT Đầm Hà, huyện Đầm Hà, đạt Giải Nhất và được gửi tham dự Triển lãm 

quốc tế dành cho các nhà sáng tạo trẻ IEYI năm 2017 tại Nhật Bản. Đề tài đã vinh dự 

nhận được 2 giải thưởng là: Giải công trình xuất sắc nhất của Hiệp hội Sáng kiến sáng 

chế Macao và Giải đặc biệt của Hiệp hội Sáng chế Đài Loan - Trung Quốc. 

1.5.3. Cuộc thi sáng tạo dịch vụ tỉnh Quảng Ninh 
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Năm 2016-2017, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Cuộc thi Sáng tạo dịch vụ tỉnh 

Quảng Ninh lần thứ nhất, đây là Cuộc thi tổ chức lần đầu tại Quảng Ninh và tỉnh Quảng 

Ninh là địa phương đầu tiên trên cả nước tổ chức cuộc thi sáng tạo trong hoạt động dịch 

vụ, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 05/02/2016 của 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển dịch vụ tỉnh Quảng Ninh; đã có 98 ý tưởng, đề 

tài, giải pháp tham dự Cuộc thi và có 43 ý tưởng, đề tài, giải pháp đạt giải (23 ý tưởng và 

20 đề tài, giải pháp), trong đó: 05 giải Nhất; 08 giải Nhì; 16 giải Ba, 14 giải Khuyến khích.  

1.5.4. Giải thưởng sáng tạo Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

Từ năm 2015 đến nay, tỉnh Quảng Ninh vinh dự có 6 công trình, giải pháp đoạt giải 

Giải thưởng Sáng tạo Khoa học và Công nghệ Việt Nam do Liên hiệp các Hội Khoa học 

và Kỹ thuật Việt Nam và Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì tổ chức, trong đó, năm 2017 

đạt 01 giải Nhất, 01 giải Nhì và 01 giải Khuyến khích; năm 2018 đạt 02 giải Nhất và 01 

giải Khuyến khích.  

1.5.5. Công tác thi đua, khen thưởng và tôn vinh trí thức 

Tích cực tham mưu UBND tỉnh tổ chức các hoạt động tôn vinh, trao thưởng cho các 

tác giả, nhóm tác giả đạt giải tại các Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh, Cuộc thi Sáng tạo thanh 

thiếu niên nhi đồng tỉnh, Cuộc thi Sáng tạo dịch vụ tỉnh và các Giải thưởng về khoa học và 

công nghệ  

Xây dựng kế hoạch, giúp UBND tỉnh đã tổ chức tốt công tác xét chọn, tôn vinh danh 

hiệu “Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu”, “Điển hình lao động sáng tạo”, “Tài năng 

trẻ khoa học và công nghệ” tỉnh Quảng Ninh, đặc biệt trong năm 2019 đã tổ chức thành 

công Lễ tôn vinh danh hiệu “Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu”, “Điển hình lao 

động sáng tạo”, “Tài năng trẻ khoa học và công nghệ” tỉnh Quảng Ninh lần thứ I, trong đó, 

danh hiệu “Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu” là 46 cá nhân; danh hiệu “Điển hình 

lao động sáng tạo” là 26 cá nhân và danh hiệu “Tài năng trẻ khoa học và công nghệ” là 02 

cá nhân. 

1.6. Đánh giá chung 

Được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Liên 

hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, sự phối hợp có hiệu quả của các Sở, ngành, 

đoàn thể, cơ quan, đơn vị có liên quan, cùng sự nỗ lực khắc phục khó khăn, Liên hiệp Hội 

Quảng Ninh đã tích cực tham gia vào các hoạt động của đời sống chính trị - xã hội; thực 

hiện tốt chức năng tập hợp, đoàn kết rộng rãi đội ngũ trí thức KH&CN trong tỉnh và ngoài 

tỉnh với nhiều hình thức đa dạng, nội dung hoạt động từng bước được đổi mới, từng bước 

khẳng định vai trò là tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức hoạt động trong các lĩnh 

vực khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ninh 

2. Một số giải pháp tiếp tục phát huy vai trò của liên hiệp các hội khoa học và kỹ 

thuật tỉnh trong việc tập hợp, đoàn kết, phát huy vai trò đội ngũ trí thức khoa học 

và công nghệ trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Ninh 



1. Tiếp tục tăng cường nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, các 

sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị  về vai trò, vị trí của Liên hiệp Hội Quảng Ninh 

trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng 

giúp trí thức KH&CN nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình đối với phát triển kinh tế 

xã hội tỉnh Quảng Ninh.  

2. Quan tâm củng cố, xây dựng và phát triển tổ chức, bộ máy Liên hiệp Hội Quảng 

Ninh đáp ứng yêu cầu của Tỉnh trong giai đoạn mới; đổi mới, nâng cao chất lượng và 

phương thức hoạt động của Liên hiệp Hội Quảng Ninh và các Hội thành viên; phát huy vai 

trò cầu nối, tăng cường các mối quan hệ giữa trí thức KH&CN với các cấp ủy Đảng, chính 

quyền địa phương; làm tốt vai trò điều hoà, phối hợp hoạt động giữa các hội thành viên; 

thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp hoạt động giữa Liên hiệp Hội Quảng Ninh với các 

Sở, ban, ngành đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Hội thành viên trên 

địa bàn tỉnh. 

3. Tiếp tục triển khai Nghị quyết số 07-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về 

phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, trong đó tập trung 

nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ việc hoàn thiện, khai thác, áp dụng các tài 

sản trí tuệ, thành quả sáng tạo của tập thể, cá nhân, đặc biệt là tài sản trí tuệ, thành quả 

sáng tạo, các đề tài, giải pháp có tính ứng dụng cao, có khả năng áp dụng vào sản xuất và 

đời sống đã đạt giải ở các cuộc thi, hội thi, giải thưởng về sáng tạo khoa học kỹ thuật của 

tỉnh và quốc gia; khuyến khích thành lập, hỗ trợ hoạt động các câu lạc bộ khoa học kỹ 

thuật trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đặc biệt trong các trường đại học, cao 

đẳng để thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng,chuyển giao, đổi mới, sáng tạo khoa học và công 

nghệ; tạo điều kiện cho các viện, trường, tổ chức khoa học và công nghệ trong và ngoài 

tỉnh trình diễn, giới thiệu sản phẩm khoa học và công nghệ, công nghệ mới; tăng cường 

mối liên kết giữa tổ chức khoa học và công nghệ, nhà khoa học - doanh nghiệp - nhà 

nước. Lấy doanh nghiệp là nơi ứng dụng, là trung tâm, biến các kết quả nghiên cứu thành 

sản phẩm xã hội.  

4. Chú trọng tham mưu ban hành cơ chế, chính sách theo tinh thần Chỉ thị số 42-

CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị, bảo đảm các điều kiện thuận lợi về vật chất và 

tinh thần để Liên hiệp Hội Quảng Ninh phát huy vai trò, đóng góp tích cực trong phát 

triển KT-XH của địa phương. 

5. Tích cực tham gia đóng góp ý kiến đối với các chủ trương, cơ chế, chính sách 

liên quan đến khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, giáo 

dục và đào tạo, xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức; chủ động tư vấn, phản biện và 

giám định xã hội các chương trình, dự án, đề án lớn về kinh tế - xã hội của tỉnh trước khi 

cấp có thẩm quyền quyết định. 

6. Đẩy mạnh công tác truyền thông, phổ biến kiến thức; nghiên cứu, áp dụng có 

hiệu quả những tiến bộ KH&CN vào sản xuất, đời sống; chú trọng công tác tập hợp, thu 

hút sự tham gia đông đảo của trí thức tham gia nghiên cứu, ứng dụng, đổi mới, sáng tạo 



khoa học và công nghệ; thực hiện có hiệu quả Đề án Truyền thông, phổ biến kiến thức 

khoa học và công nghệ đã được UBND tỉnh phê duyệt. 

7. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức các giải thưởng, hội thi, 

cuộc thi sáng tạo KH&CN; tổ chức tốt phong trào nhân dân sáng tạo; phát hiện, tôn vinh 

các cá nhân trí thức, cán bộ  KH&CN tiêu biểu có nhiều đóng góp trong hoạt động khoa 

hoc và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Ninh. 

8. Tăng cường hợp tác và đa dạng hoá các hình thức hợp tác với các cơ quan chức 

năng và các tổ chức, đơn vị trong và ngoài nước; thu hút, tập hợp ngày càng đông đảo trí 

thức KH&CN tham gia hoạt động của hệ thống Liên hiệp Hội Quảng Ninh. 

Phụ lục 1 

Các văn bản cơ chế, chính sách tạo hành lang, cơ sở pháp lý,  

điều kiện hoạt động của Liên hiệp Hội Quảng Ninh, phát huy vai trò đội ngũ trí 

thức khoa học và công nghệ  

TT 
Tên, ký hiệu 

văn bản 

Thời gian 

ban hành 
Trích yếu nội dung 

Cơ quan 

ban hành 

Cơ quan 

chủ trì tham 

mưu, soạn 

thảo 

I UBND TỈNH 

1 

Quyết định số 

3914/QĐ-

UBND 

21/12/2010 

Về việc cho phép thành 

lập Liên hiệp các Hội 

Khoa học và Kỹ thuật 

tỉnh Quảng Ninh 

 

UBND 

tỉnh 

Sở Nội vụ 

2 

Quyết định số 

288/QĐ- 

UBND 

15/2/2012 

Phê duyệt Điều lệ của 

Liên hiệp các Hội Khoa 

học và Kỹ thuật tỉnh 

Quảng Ninh 

UBND 

tỉnh 

Liên hiệp 

Hội Quảng 

Ninh, Sở Nội 

vụ 

3 

Quyết định số 

2336/2015/QĐ

-UBND 

10/8/2015 

Quy định về hoạt động 

tư vấn, phản biện và 

giám định xã hội của 

Liên hiệp các Hội Khoa 

học và Kỹ thuật tỉnh 

Quảng Ninh. 

UBND 

tỉnh 

Liên hiệp 

Hội Quảng 

Ninh 

4 

 Quyết định số 

15/2017/QĐ-

UBND 

31/10/2017 

Quy chế về xét chọn, tôn 

vinh “Trí thức khoa học 

và công nghệ tiêu biểu”, 

“Điển hình lao động sáng 

tạo”, “Tài năng trẻ khoa 

học và công nghệ” trên 

địa bàn tỉnh Quảng Ninh  

UBND 

tỉnh 

Liên hiệp 

Hội Quảng 

Ninh 

5 

Quyết định số 

5490/QĐ-

UBND 

27/12/2019 

Phê duyệt Đề án truyền 

thông, phổ biến kiến thức 

khoa học và công nghệ 

giai đoạn 2020-2022 của 

Liên hiệp các Hội Khoa 

UBND 

tỉnh 

Liên hiệp 

Hội Quảng 

Ninh 



TT 
Tên, ký hiệu 

văn bản 

Thời gian 

ban hành 
Trích yếu nội dung 

Cơ quan 

ban hành 

Cơ quan 

chủ trì tham 

mưu, soạn 

thảo 

học và Kỹ thuật tỉnh 

Quảng Ninh 

6 

Quyết định số 

13/2020/QĐ-

UBND 

06/5/2020 

Quy chế xét tặng Giải 

thưởng Sáng tạo Khoa 

học và Công nghệ tỉnh 

Quảng Ninh 

UBND 

tỉnh 

Liên hiệp 

Hội Quảng 

Ninh 

7 
Kế hoạch, Thể 

lệ  

Năm 2012-

2013 

Tổ chức Hội thi Sáng tạo 

kỹ thuật tỉnh Quảng 

Ninh lần thứ IV  

UBND 

tỉnh 

Liên hiệp 

Hội Quảng 

Ninh 

8 
Kế  hoạch, 

Thể lệ 

Năm 2014 - 

2015 

Tổ chức Hội thi Sáng tạo 

kỹ thuật tỉnh Quảng 

Ninh lần thứ V 

UBND 

tỉnh 

Liên hiệp 

Hội Quảng 

Ninh 

9 
Kế hoạch, Thể 

lệ 

Năm 2016 -

2017 

Tổ chức Hội thi Sáng tạo 

kỹ thuật tỉnh Quảng 

Ninh lần thứ VI 

UBND 

tỉnh 

Liên hiệp 

Hội Quảng 

Ninh 

10 
Kế hoạch, Thể 

lệ 

Năm 2018 - 

2019 

Tổ chức Hội thi Sáng tạo 

kỹ thuật tỉnh Quảng 

Ninh lần thứ VII 

UBND 

tỉnh 

Liên hiệp 

Hội Quảng 

Ninh 

11 

Công văn số 

577/UBND-

TM3 

25/01/2019 

Mức chi đối với với các 

Cuộc thi, Hội thi Sáng 

tạo kỹ thuật tỉnh  

UBND 

tỉnh 

Sở Tài chính 

phối hợp với 

Liên hiệp 

Hội Quảng 

Ninh 

12 
Kế hoạch, Thể 

lệ 
Năm 2015 

Tổ chức Cuộc thi Sáng 

tạo thanh thiếu niên nhi 

đồng tỉnh Quảng Ninh 

lần thứ I 

UBND 

tỉnh 

Liên hiệp 

Hội Quảng 

Ninh 

13 
Kế hoạch, Thể 

lệ 
Năm 2016 

Tổ chức Cuộc thi Sáng 

tạo thanh thiếu niên nhi 

đồng tỉnh Quảng Ninh 

lần thứ II 

UBND 

tỉnh 

Liên hiệp 

Hội Quảng 

Ninh 

14 
Kế hoạch, Thể 

lệ 
Năm 2017 

Tổ chức Cuộc thi Sáng 

tạo thanh thiếu niên nhi 

đồng tỉnh Quảng Ninh 

lần thứ III 

UBND 

tỉnh 

Liên hiệp 

Hội Quảng 

Ninh 

15 
Kế hoạch, Thể 

lệ 
Năm 2018 

Tổ chức Cuộc thi Sáng 

tạo thanh thiếu niên nhi 

đồng tỉnh Quảng Ninh 

IV 

UBND 

tỉnh 

Liên hiệp 

Hội Quảng 

Ninh 

16 
Kế hoạch, Thể 

lệ 
Năm 2019 

Tổ chức Cuộc thi Sáng 

tạo thanh thiếu niên nhi 

đồng tỉnh Quảng Ninh 

UBND 

tỉnh 

Liên hiệp 

Hội Quảng 

Ninh 



TT 
Tên, ký hiệu 

văn bản 

Thời gian 

ban hành 
Trích yếu nội dung 

Cơ quan 

ban hành 

Cơ quan 

chủ trì tham 

mưu, soạn 

thảo 

lần thứ V 

17 
Kế hoạch, Thể 

lệ 
Năm 2020 

Tổ chức Cuộc thi Sáng 

tạo thanh thiếu niên nhi 

đồng tỉnh Quảng Ninh 

lần thứ VI 

UBND 

tỉnh 

Liên hiệp 

Hội Quảng 

Ninh 

18 
 Kế hoạch, 

Thể lệ 

Năm 2016 - 

2017 

Tổ chức Cuộc thi Sáng 

tạo trong hoạt động dịch 

vụ tỉnh Quảng Ninh lần 

thứ I 

UBND 

tỉnh 

Liên hiệp 

Hội Quảng 

Ninh 

19 

Quyết định 

3802/QĐ-

UBND 

Ngày 

11/9/2019 

Kiện toàn Ban Tổ chức 

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật 

tỉnh Quảng Ninh 

UBND 

tỉnh 

Liên hiệp 

Hội Quảng 

Ninh 

20 

Quyết định 

3803/QĐ-

UBND 

Ngày 

11/9/2019 

Kiện toàn Ban Tổ chức 

Cuộc thi Sáng tạo thanh 

thiếu niên nhi đồng tỉnh 

Quảng Ninh 

UBND 

tỉnh 

Liên hiệp 

Hội Quảng 

Ninh 

21 

Quyết định 

3804/QĐ-

UBND 

Ngày 

11/9/2019 

Kiện toàn Ban Tổ chức 

Cuộc thi Sáng tạo dịch 

vụ tỉnh Quảng Ninh 

UBND 

tỉnh 

Liên hiệp 

Hội Quảng 

Ninh 

II Tỉnh ủy 

1 
 Quyết định số 

698-QĐ/TU 
15/6/2012 

Thành lập Đảng đoàn 

Liên hiệp các Hội Khoa 

học và Kỹ thuật tỉnh 

Quảng Ninh 

BTV 

Tỉnh ủy 

Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy, 

Liên hiệp 

Hội Quảng 

Ninh 

2 
Quyết định số 

830-QĐ/TU 
26/9/2012 

Quy chế hoạt động của 

Đảng đoàn Liên hiệp các 

Hội Khoa học và Kỹ 

thuật tỉnh Quảng Ninh 

BTV 

Tỉnh ủy 

Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy, 

Liên hiệp 

Hội Quảng 

Ninh 

3 
 Quyết định số 

831-QĐ/TU 
26/9/2012   

Quy chế phối hợp công 

tác giữa Đảng đoàn Liên 

hiệp các Hội Khoa học 

và Kỹ thuật tỉnh Quảng 

Ninh với các huyện ủy, 

thị ủy, thành ủy, ban cán 

sự đảng, đảng đoàn, 

đảng ủy trực thuộc tỉnh, 

các sở, ban, ngành, đoàn 

thể có liên quan 

BTV 

Tỉnh ủy 

Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy, 

Liên hiệp 

Hội Quảng 

Ninh 

4 
Thông báo số 

1347-TB/TU 
25/6/2014 

Thông báo kết luận của 

đồng chí Bí thư Tỉnh ủy 
Tỉnh ủy 

Văn phòng 

Tỉnh ủy, 



TT 
Tên, ký hiệu 

văn bản 

Thời gian 

ban hành 
Trích yếu nội dung 

Cơ quan 

ban hành 

Cơ quan 

chủ trì tham 

mưu, soạn 

thảo 

tại buổi làm việc với 

CBCNV Sở Khoa học và 

Công nghệ 

Liên hiệp 

Hội Quảng 

Ninh, Sở 

Khoa học và 

Công 

nghệ,... 

5 
Nghị quyết số 

07-NQ/TU 
13/3/2017 

Nghị quyết của Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh 

về phát triển khoa học và 

công nghệ tỉnh Quảng 

Ninh đến năm 2020 

Tỉnh ủy 

Ban Tuyên 

giáo Tỉnh 

ủy, Sở Khoa 

học và Công 

nghệ, Liên 

hiệp Hội 

Quảng 

Ninh,... 

6 
Quyết định số 

2146-QĐ/TU  
11/5/2020 

Kiện toàn Đảng đoàn 

Liên hiệp các Hội Khoa 

học và Kỹ thuật tỉnh 

Quảng Ninh 

Tỉnh ủy 

Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy. 

Liên hiệp 

Hội Quảng 

Ninh 

III Hội đồng nhân dân tỉnh 

1 

Nghị quyết số 

135/NQ–

HĐND 

14/3/2014 

Thông qua Quy hoạch 

phát triển KH&CN tỉnh 

Quảng Ninh đến năm 

2020, tầm nhìn 2030.  

 

Hội đồng 

Nhân dân 

tỉnh 

Sở Khoa học 

và Công 

nghệ, Liên 

hiệp Hội 

Quảng Ninh 

và các Sở, 

ngành có 

liên quan 

 

 


