THÔNG BÁO PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO
PHÁT HUY SÁNG KIẾN CẢI TIẾN KỸ THUẬT NĂM 2012
thuộc Dự án “Chương trình khí sinh học cho ngành chăn nuôi Việt Nam 2007 - 2012”
Cơ quan phát động
Dự án Khí sinh học cho ngành Chăn nuôi Việt Nam 2007-2012
Mục đíc h
Khuyến khích các đơn vị, cá nhân đang hoạt động trong lĩnh vực khí sinh học, người sử dụng công
trình khí sinh học thuộc Dự án “Chương trình Khí sinh học cho ngành Chăn nuôi Việt Nam 20072012”tham gia phong trào phát huy các sáng kiến, sáng tạo và c ải tiến kỹ thuật trong lĩnh vực khí
sinh học..
Nội dung
Trình bày các sáng kiến, giải pháp hoặc sáng tạo nhằm cải tiế
ụng đối với
công nghệ khí sinh học qui mô hộ gia đình nhằm tối ưu hóa chi phí - lợi ích c ủa người sử dụng
trong quá trình xây dựng, vận hành, bảo dưỡ
.
Đối tượng
Tất cả
ự án KSH tỉnh/thành phố
ỉnh/huyện, đội thợ
xây, thợ xây, hộ dân sử dụng KSH sở hữu sáng kiến, giải pháp, c ải tiến và ứng dụng khoa học và
công nghệ trong lĩnh vực khí sinh học được tạo ra và áp dụng từ năm 2003 trở lạ

Điều kiện
Sáng kiến, giả
ợc áp dụng hoặc đã được thử nghiệm, sản xuất thử
và được chứng minh khả năng áp dụng có hiệu quả. Sáng kiến, giả
ại lợ
, kinh tế, xã hội và môi trường cao hơn so với giải pháp tương tự đã biết ở Việt Nam. Giải
pháp chưa từng được trao giải bởi bất kỳ tổ chức, đơn vị nào.
Hình thức
Bản tham dự

4) gồm các nội dung chính sau:

1. Phiếu đăng ký tham dự (ghi theo mẫu)
2. Bản mô tả giải pháp (không giới hạn số lượng từ):
Mô tả giải pháp đã biết (nếu có) ngắn gọn và nêu rõ những nhược điểm cần khắc phục
của các giải pháp đó;
Mô tả giải pháp tham dự thi ngắn gọn, như ng đầy đủ
) sau: nêu rõ đã khắc phục những nhược điểm nào
của giải pháp kỹ thuật đã biết (nếu có) hoặc những sáng tạo hoàn toàn mớ
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); Bản mô tả có
thể kèm theo bản vẽ, sơ đồ, hình ảnh, các tính toán minh họa.
Đánh giá giải pháp, sáng kiến, sáng tạo tham dự
Hội đồng Giám khảo do Ban quản lý dự án thành lập. Việc đánh giá được thực hiện bằng cách cho
điểm từng tiêu chuẩn theo thang điểm do Đơn vị phát động phong trào quy định.
Tài chính
Kinh phí dành cho Phong trào được lấy từ nguồn các quỹ tài trợ nhỏ khác của Dự án.
Kinh phí dành cho Phong trào được chi cho các nội dung sau:
- Chi thưởng cho các giải pháp đoạt giải thưởng;
- Tổ chức triển khai các hoạt động Phong trào.
Cơ cấu giả i thưởng
Giải cho tập thể gồm: 5 giải
1 giải nhất:
1 giải nhì:
3 giải ba :
Giải cho cá nhân gồm: 5 giải
1 giải nhất:
1 giải nhì:
3 giải ba:

15 triệu đồng
10 triệu đồng
mỗi giải 5 triệu đồng
10 triệu đồng,
7 triệu đồng,
mỗi giải 5 triệu đồng

Các tập thể và cá nhân đoạt giải được tặng giải thưởng, giấy khen c ủa Ban quản lý Dự án.
Thời hạ n và địa chỉ nộp hồ sơ tham dự
Thời hạn nhận hồ sơ tham dự được bắt đầu từ khi phát động phong trào đến hết ngày
30/04/2012.
Lễ trao giải dự kiến vào tháng 08 năm 2012.
Hồ sơ tham dự gửi theo địa chỉ:
Văn phòng Dự án Khí sinh học
Phòng 104, nhà 2G, Khu Ngoại giao đoàn Vạn Phúc, 298 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 04 37261771; Fax: 04 37261773
Email: bpbo@biogas.org.vn
Bên ngoài phong bì ghi rõ: “Hồ sơ tham dự phong trào phát huy sáng kiến cả i tiến kỹ thuật
năm 2012”

2

