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Theo công văn số 2526/BKHCN-SHTT ngày 15/7/2014 của Bộ Khoa học và 
Công nghệ v/v phối hợp tổ chức Cuộc thi Sáng chế năm 2014, Sở Khoa học và 
Công nghệ thông báo tóm tắt về Cuộc thi Sáng chế năm 2014 như sau:

Được phép của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, 
cùng sự tham gia phối hợp của Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), tạp chí Sở 
hữu trí tuệ và sáng tạo và Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) các thành phố Hồ 
Chí Minh, Hà Nội, Đà Nang tổ chức Cuộc thi Sáng chế năm 2014 (Cuộc thi) trên 
phạm vi toàn quốc.

Mục đích Cuộc thi: nhằm khuyến khích các hoạt động sáng chế, sáng tạo ra 
những công nghệ có tính ứng dụng rộng rãi, dễ dàng và không cần nhiều chi phí 
(tiết kiệm) để đáp ứng các nhu cầu thiết thực của cuộc sống, góp phần vào sự phát 
trien bền vững của cộng đồng địa phương, cũng như sự phát trien kinh tế - xã hội 
chung của đất nước.

Lĩnh vực dự  thi: Tất cả kết quả sáng tạo là đối tượng được bảo hộ sáng chế 
(gọi chung là “giải pháp kỹ thuật”) thuộc mọi lĩnh vực kỹ thuật có thời điểm tạo ra 
hoặc lần đầu tiên được áp dụng tại Việt Nam sau ngày 31/12/2008 và chưa đăng ký 
Cuộc thi Sáng chế năm 2013, đều có thể đăng ký tham dự Cuộc thi.

Đối tượng dự  thi: Mọi công dân Việt nam cư trú, sinh sống và làm việc trên 
lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt lứa tuổi, thành phần, dân tộc, tôn giáo, nghề 
nghiệp, có giải pháp kỹ thuật đều có thế đăng ký tham dự Cuộc thi.

Mọi tổ chức Việt Nam đầu tư sáng tạo ra giải pháp kỹ thuật thuộc lĩnh vực 
dự thi đều có quyền đứng tên đăng ký tham dự Cuộc thi. Trong trường hợp này, cá 
nhân hoặc nhóm cá nhân trực tiếp sáng tạo ra giải pháp kỹ thuật đó được ghi nhận 
lă tác giả hoặc nhóm tác giả của giải pháp kỹ thuật.

Mỗi to chức, cá nhân chỉ được nộp một (01) Hồ sơ đăng ký dự thi cho một 
(01) giải pháp kỹ thuật.

Thời hạn nhận hồ sơ dự thi: bắt đầu từ ngày công bố Cuộc thi đến hết ngày 
30/9/2014.

Giải thưởng cuộc thi gồm:
01 giải Nhất trị giá 100 triệu đồng, kèm theo huy chương và Giấy chứng 

nhận của WIPO;
01 giải Nhì trị giá 50 triệu đồng, kèm theo huy chương và Giấy chứng nhận 

của WIPO;



01 giải Ba trị giá 30 triệu đồng, kèm theo huy chương và Giấy chứng nhận 
của WIPO;

12 giải khuyến khích dành cho các giải pháp kỹ thuật được chọn vào vòng 
vòng chung khảo, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng, kèm theo giấy chứng nhận của 
WIPO.

Bộ trưởng Bộ KH&CN sẽ tặng thưởng các cá nhân, đơn vị có thành tích 
xuất sắc trong tuyên triiyền, phổ biến và tổ chức Cuộc thi; cá nhân, đơn vị tích cực 
tham dự và có các giải pháp kỹ thuật dự thi đem lại hiệu quả cao.

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ với Ban tổ chức cuộc thi 
theo một trong các địa chỉ dưới đây:

Cục Sỏ' hữu trí tuệ (phòng hợp tác quốc tế)
Địa chỉ: 386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 043.558. 3328 -  fax: 043.858.8449
Hoặc:
Văn phòng Đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại TP Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 8A/1 Nguyễn Cảnh Chân, phường Nguyễn Cư Trinh
Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
Điệĩi thoại: 08ề3920.8483 -  fax: 08.3920.8486

Các văn bản cụ thể, chi tiết liên quan đến Cuộc thi có thể tải xuống tại trang 
web của Bộ KH&CN (www.most.gov.vn) hoặc trang web của Cục Sở hữu trí tuệ 
(www.noip.gov.vn);

Sở KH&CN thông báo đến các tổ chức, cá nhân đang cư trú, sinh sống và 
làm việc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -  Vũng Tàu biết và đăng ký tham gia./.

jVớ7ệ nhận:
- Cục SHTT (b/c); \,%
- UBND tinh (b/c);
- Lãnh đạo Sở;
- Chi nhánh VCCI Vũng Tàu;
- fồ  chức KH&CN tại BR-VT;
- Doanh nghiệp KH&CN tại BR-VT;
- TT tin học và TTKHCN (đăng website);
- Báo, Đài TH BR-VT (đăng tin);
- Lưu: VT; QLKHCNCS.

http://www.most.gov.vn
http://www.noip.gov.vn

