
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI 

Số:            /TL-BTC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Đắk Lắk, ngày      tháng      năm 2021 

THỂ LỆ CUỘC THI 

Tìm kiếm giải pháp, sáng kiến trong công tác quản lý,  

bảo vệ, sử dụng và phát triển rừng 

Thực hiện Kế hoạch số 2141/KH-SNN ngày 16/7/2021 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT về tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm giải pháp, sáng kiến trong công 

tác quản lý, bảo vệ, sử dụng và phát triển rừng”. Ban Tổ chức cuộc thi quy định 

Thể lệ cuộc thi như sau: 

I. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC DỰ THI 

1. Đối tượng 

Các tầng lớp nhân dân và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, 

nhà nghiên cứu, nhà khoa học, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên… trên 

địa bàn tỉnh (trừ thành viên Ban Tổ chức, Tổ Giúp việc, Ban Giám khảo, Tổ Thư 

ký của cuộc thi). 

2. Nội dung 

Nội dung đề xuất, đề nghị, kiến nghị giải pháp, sáng kiến phải mang tính 

đổi mới, sáng tạo, có tính đột phá, khả thi và phù hợp với tình hình, điều kiện 

thực tiễn tại địa phương. Trong đó, tập trung vào một số nội dung chính sau: 

- Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, doanh 

nghiệp và nhân dân về giá trị, vai trò của rừng đối với xã hội, kinh tế, môi 

trường, quốc phòng, an ninh. 

- Cơ chế, chính sách về lĩnh vực lâm nghiệp. 

- Quy hoạch rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

- Công tác bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học các hệ sinh thái rừng; 

phục hồi và phát triển rừng; sử dụng bền vững tài nguyên rừng. 

- Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về lâm nghiệp; kiện toàn 

tổ chức, bộ máy quản lý nhà nước, tổ chức sản xuất ngành lâm nghiệp theo 

hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, chuyên nghiệp. 

- Ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong hoạt động quản lý, bảo vệ 

rừng, sử dụng và phát triển rừng. 

- Các nội dung khác có liên quan đến lĩnh vực lâm nghiệp. 

3. Hình thức thi:  

Hình thức dự thi dưới dạng bài viết (viết tay hoặc đánh máy) của cá nhân 

hay nhóm tác giả về giải pháp, sáng kiến trong công tác quản lý, bảo vệ, sử dụng 

và phát triển rừng. Đối với các bài dự thi về ứng dụng tiến bộ khoa học, công 
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nghệ thì ngoài bài viết thì cần gửi kèm đĩa CD lưu trữ phần mềm ứng dụng, 

video hướng dẫn. 

II. YỀU CẦU VỀ BÀI DỰ THI 

1. Được tác giả tự nguyện gửi đến Ban Tổ chức cuộc thi và tự chịu trách 

nhiệm về bản quyền của bài thi.  

2. Mỗi tác giả chỉ được tham gia 01 bài dự thi. Trường hợp tác giả gửi 

nhiều bài dự thi hoặc tham gia nhiều nhóm tác giả thì sẽ lấy bài dự thi cuối cùng 

gửi đến Ban Tổ chức (tính theo dấu bưu điện). 

3. Nội dung bài dự thi đề xuất, đề nghị, kiến nghị giải pháp, sáng kiến đáp 

ứng theo các nội dung yêu cầu của cuộc thi. 

4. Bài dự thi được trình bày trên khổ giấy A4 (theo mẫu đính kèm tại Phụ 

lục của Thể lệ cuộc thi); ghi rõ họ tên người dự thi, số chứng minh nhân dân 

hoặc số căn cước công dân, địa chỉ và số điện thoại liên lạc. 

5. Bài dự thi được gửi về Ban Tổ chức cuộc thi đúng thời gian quy định 

tại tiết 1 khoản 1 Mục III của Thể lệ này.  

6. Ban Tổ chức cuộc thi sẽ loại bỏ và không công nhận kết quả thi đối với 

người dự thi trong các trường hợp sau: 

a) Sử dụng thông tin không đúng hoặc không có thật để đăng ký dự thi. 

b) Sử dụng thông tin của người khác để dự thi. 

c) Nhờ người khác thi hộ hoặc thi hộ người khác. 

d) Nội dung bài dự thi đề xuất, đề nghị, kiến nghị giải pháp, sáng kiến đã 

đạt giải thưởng tại các cuộc thi khác. 

đ) Có hành vi khác vi phạm về đạo đức, thuần phong mĩ tục; làm ảnh 

hưởng đến tính nghiêm túc, công bằng, khách quan của cuộc thi. 

7. Ban Tổ chức được quyền sử dụng miễn phí các tác phẩm tham gia dự 

thi (đạt giải và không đạt giải) vào mục đích tuyên truyền hoặc và triển khai áp 

dụng vào thực tiễn tại địa phương. Ban Tổ chức không trả lại bài dự thi không 

được sử dụng hoặc không đạt giải. 

8. Trường hợp có khiếu nại liên quan đến cuộc thi, người khiếu nại gửi 

văn bản đến Ban Tổ chức cuộc thi xem xét, giải quyết trước thời gian trao giải 

thưởng. Ban Tổ chức cuộc thi xem xét, giải quyết khiếu nại. Quyết định giải 

quyết khiếu nại của Ban Tổ chức cuộc thi là quyết định cuối cùng, có hiệu lực 

thi hành. 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN BÀI DỰ THI 

1. Thời gian 

- Thời gian nhận bài dự thi: Từ ngày 01/9/2021 đến ngày 01/02/2022 (đối 

với những bài dự thi gửi theo đường bưu điện thì thời hạn được tính theo dấu 

bưu điện). 
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- Thời gian dự kiến trao giải thưởng: Tháng 3/2022. 

2. Địa điểm: Bài dự thi gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT (thông qua Chi 

cục Kiểm lâm Đắk Lắk); địa chỉ số 49 Hùng Vương, thành phố Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk.  

Lưu ý: 

- Ngoài phong bì thư ghi rõ: Bài dự thi “Tìm kiếm giải pháp, sáng kiến 

trong công tác quản lý, bảo vệ, sử dụng và phát triển rừng”. 

- Trường hợp vì lý do khách quan mà phải thay đổi thời gian nhận bài dự 

thi, thời gian trao giải thưởng thì Ban Tổ chức sẽ có thông báo cụ thể đến đối 

tượng dự thi được biết. 

IV. CHẤM ĐIỂM VÀ GIẢI THƯỞNG CUỘC THI 

1. Chấm điểm bài dự thi: Bài dự thi do Ban Giám khảo cuộc thi chấm 

điểm. Việc chấm thi hoàn thành trước ngày 28/02/2022. 

2. Giải thưởng:  

Cá nhân hay nhóm tác giả được Ban tổ chức cuộc thi cấp Giấy chứng 

nhận kèm theo hiện vật (nếu có) và tiền thưởng, cụ thể như sau: 

- 01 giải Nhất: 20.000.000 đồng/giải 

- 02 giải Nhì: 10.000.000 đồng/giải 

- 03 giải Ba: 5.000.000 đồng/giải 

- 10 giải Khuyến khích: 1.000.000 đồng/giải. 

Trên đây là Thể lệ cuộc thi: “Tìm kiếm giải pháp, sáng kiến trong công 

tác quản lý, bảo vệ, sử dụng và phát triển rừng”. Trong quá trình tổ chức, triển 

khai thực hiện, tham dự cuộc thi nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên hệ 

đồng chí Đỗ Ngọc Dũng, Thành viên Tổ giúp việc cuộc thi; số điện thoại 

0931618989 để được giải đáp, hỗ trợ./.  

Nơi nhận: 

- ĐU Sở (để b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Công đoàn Ngành (để phối hợp); 

- Ban Tổ chức cuộc thi; 

- VP Sở, Phòng TCCB Sở; Phòng KH-TC; 

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT, BTC. 

TM. BAN TỔ CHỨC CUỘC THI 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 

Nguyễn Hoài Dương  
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Phụ lục I 

MẪU BÀI DỰ THI 

(kèm theo Thể lệ cuộc thi số       TL-BTC ngày    /    /2021 

của Ban Tổ chức cuộc thi) 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên sáng kiến, giải pháp: Nêu ngắn gọn, thể hiện bản chất của sáng 

kiến. 

2. Tác giả/đồng tác giả sáng kiến, giải pháp 

Chỉ liệt kê các đồng tác giả có tỷ lệ đóng góp từ 30% trở lên vào việc tạo 

ra sáng kiến. 

TT 
Họ và 

tên 

Ngày 

tháng 

năm 

sinh 

CMND/Căn 

cước công 

nhân 

Nơi công 

tác (hoặc 

nơi thường 

trú) 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

(*) 

Tỷ lệ (%) 

đóng góp 

vào việc 

tạo ra 

sáng kiến 

Số điện 

thoại 

liên hệ 

1        

…        

(*) Ghi trình độ chuyên môn cao nhất được đào tạo, ví dụ: Thạc sỹ Công 

nghệ thông tin, Kỹ sư Nông nghiệp, Cử nhân Luật… 

II. ĐẶT VẤN ĐỀ 

 III. NỘI DUNG GIẢI PHÁP, SÁNG KIẾN 

1. Thực trạng trước khi áp dụng giải pháp, sáng kiến. 

2. Nội dung giải pháp, sáng kiến. 

3. Điểm mới của giải pháp, sáng kiến. 

4. Khả năng áp dụng của giải pháp, sáng kiến 

5. Đánh giá, dự kiến hiệu quả đạt được khi áp dụng giải pháp, sáng kiến. 

6. Phạm vi ảnh hưởng, tác động của giải pháp, sáng kiến mang lại 

 7. Những thông tin cần được bảo mật (nếu có) 

8. …. 

 IV. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 

Tôi (chúng tôi) xin cam đoan mọi thông tin nêu là trung thực, đúng sự thật 

và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

   

 

………., ngày…..tháng…..năm 2021 

Người nộp đơn/Đại diện những  

người nộp đơn 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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