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(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2594 /QĐ-HĐXTGT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
của Hội đồng xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Côn Sơn Hải Dương)
Điều 1. Mục đích, ý nghĩa
Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Côn Sơn Hải Dương (sau đây gọi tắt
Giải thưởng) là Giải thưởng cao nhất về lĩnh vực khoa học và công nghệ của
tỉnh Hải Dương tặng cho những công trình, cụm công trình khoa học và công
nghệ (gọi tắt là công trình) tiêu biểu, có đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây
dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhằm thúc đẩy các hoạt động sáng
tạo và biểu dương tài năng, sự cống hiến của cán bộ khoa học và công nghệ
trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước.
Điều 2. Đối tượng được xét trao Giải thưởng
1. Tác giả, đồng tác giả là người Việt Nam, người Việt Nam ở nước ngoài
có công trình xuất sắc, có giá trị về khoa học và công nghệ trên các lĩnh vực
được công bố, ứng dụng đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Hải
Dương từ năm 2015 trở lại đây đáp ứng các điều kiện và đảm bảo hồ sơ theo
quy định tại Thể lệ này đều được gửi hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng.
2. Những công trình đã đạt các Giải thưởng ở trong và ngoài nước, nếu tác
giả là người đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Hải Dương vẫn thuộc đối tượng
xét thưởng.
Điều 3. Cơ quan tổ chức, thực hiện
1. Cơ quan tổ chức: Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương.
2. Cơ quan thực hiện:
- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh - Cơ quan thường trực của
Hội đồng xét tặng Giải thưởng;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Sở Khoa học và Công nghệ;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Sở Công thương;
- Sở Y tế;
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- Sở Tài chính;
- Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Dương;
- Báo Hải Dương;
- Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh;
- Tỉnh đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.
Điều 4. Lĩnh vực xét tặng Giải thưởng
Giải thưởng được xét và trao cho các công trình thuộc 05 lĩnh vực sau:
1. Khoa học tự nhiên.
2. Khoa học kỹ thuật và công nghệ.
3. Khoa học xã hội và nhân văn (không xét thưởng những công trình
thuộc các lĩnh vực của Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Côn Sơn - Hải Dương
và Giải thưởng Báo chí Nguyễn Lương Bằng).
4. Khoa học Y dược.
5. Khoa học Nông nghiệp.
Điều 5. Cơ cấu Giải thưởng, mức thưởng và khen thưởng
1. Cơ cấu Giải thưởng và mức thưởng cho mỗi lĩnh vực (theo quy định tại
Điều 4 của Thể lệ này) được cơ cấu như sau:
a) 01 Giải A trị giá 25 lần mức lương cơ sở.
b) 01 Giải B trị giá 20 lần mức lương cơ sở.
c) 02 Giải C, mỗi giải trị giá 15 lần mức lương cơ sở.
d) 03 Giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 10 lần mức lương cơ sở.
2. Khen thưởng
a) Các tập thể, cá nhân có công trình đoạt giải được nhận Giải thưởng
bằng tiền và Giấy chứng nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (chỉ những cá
nhân có mức đóng góp từ 20% trở lên mới được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
tặng Giấy chứng nhận).
b) Các tập thể, cá nhân có công trình đạt giải A, ngoài việc được nhận giải
thưởng bằng tiền, giấy chứng nhận của Ủy ban nhân dân tỉnh được Hội đồng xét
tặng Giải thưởng đề nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen.
c) Tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, triển
khai xét tặng Giải thưởng được Hội đồng xét tặng Giải thưởng đề nghị Chủ tịch
Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen.
Điều 6. Điều kiện xét tặng Giải thưởng
Công trình xét tặng Giải thưởng phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:
1. Phục vụ trực tiếp sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng
của tỉnh Hải Dương.
2. Được công bố hoặc ứng dụng trong thực tiễn ít nhất 01 năm tính đến
thời điểm nộp hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng.
3. Công trình đề nghị xét tặng Giải thưởng là kết quả của các nhiệm vụ
khoa học và công nghệ có sử dụng hoặc nhận hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà
nước phải được đăng ký, lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công
nghệ theo quy định pháp luật.
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4. Công trình không xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp
pháp của tổ chức, cá nhân; gây thiệt hại đến tài nguyên, môi trường, sức khỏe
con người; trái với đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc.
5. Công trình không có tranh chấp về quyền tác giả, không có khiếu nại về
nội dung và kết quả của công trình tại thời điểm xét thưởng.
Điều 7. Tiêu chuẩn công trình được xét tặng Giải thưởng
1. Tính mới của công trình:
a) Công trình lần đầu tiên được thực hiện hiệu quả trên địa bàn tỉnh, có
tính mới, sáng tạo để giải quyết được mục tiêu nghiên cứu hoặc tạo ra sản phẩm
mới, quy trình công nghệ, kỹ thuật mới phù hợp điều kiện của địa phương.
b) Công trình nghiên cứu khoa học phải có tác động đến nhận thức và đời
sống xã hội hoặc góp phần xây dựng cơ chế, chính sách thuộc phạm vi quản lý
của ngành, địa phương trên cơ sở khoa học và thực tiễn của công trình.
2. Tính khoa học của công trình:
a) Công trình đạt được những thành tựu khoa học cao, dẫn tới những thay
đổi tích cực trong nhận thức, sản xuất và đời sống xã hội của tỉnh; được đánh giá
cao về giá trị khoa học.
b) Công trình có những phát hiện để hình thành hướng nghiên cứu mới,
phương pháp, giải pháp kỹ thuật mới đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội
của tỉnh.
3. Tính hiệu quả của công trình:
a) Hiệu quả về khoa học: Công trình có đóng góp tích cực đối với sự phát
triển của các ngành và lĩnh vực trong tỉnh.
b) Hiệu quả kinh tế: Được thể hiện thông qua giá trị làm lợi mang lại khi
ứng dụng các kết quả của công trình phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, phát
triển công nghệ, giáo dục và đào tạo, y dược, bảo vệ môi trường; phục vụ việc
ban hành các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
c) Hiệu quả xã hội: Đóng góp lớn cho hoạch định chính sách, chiến lược
phát triển bền vững của tỉnh. Được thể hiện dưới dạng cải thiện môi trường xã
hội; cải thiện điều kiện sống, điều kiện làm việc, an toàn lao động; bảo vệ sức
khỏe, bảo vệ môi trường.
4. Khả năng áp dụng của công trình
Công trình đã được áp dụng trên địa bàn tỉnh và có khả năng áp dụng
ở phạm vi rộng. Nếu kết quả của công trình là quy trình công nghệ thì phải dễ áp
dụng, dễ sử dụng, nguyên vật liệu dễ kiếm trong điều kiện của tỉnh và có thể
thay thế nhập ngoại.
Điều 8. Đánh giá công trình tham gia
1. Đánh giá công trình tham gia được thực hiện qua hai vòng chấm: Chấm sơ
khảo tại các Hội đồng chuyên ngành (theo các lĩnh vực) do Hội đồng xét tặng Giải
thưởng thành lập; chấm chung khảo tại Hội đồng xét tặng Giải thưởng đồng thời là
Hội đồng chung khảo do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập.
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2. Thang điểm để xét tặng giải thưởng áp dụng thang điểm 100. Việc đánh
giá được thực hiện bằng cách chấm điểm độc lập theo các tiêu chí ở Điều 7 Thể
lệ này do Hội đồng xét tặng Giải thưởng quy định. Điểm của mỗi công trình là
điểm trung bình cộng của các thành viên Hội đồng giám khảo chấm công trình
đó (cả sơ khảo và chung khảo).
a) Chỉ những công trình đạt từ 60 điểm trở lên tại Hội đồng sơ khảo mới
được xét ở vòng chung khảo;
b) Điểm tối thiểu để được xét trao giải A cho công trình xuất sắc có số
điểm cao nhất, đạt điểm trung bình từ 90 điểm trở lên;
c) Điểm tối thiểu để được xét trao giải B cho công trình có số điểm đạt
trung bình từ 80 điểm trở lên;
d) Điểm tối thiểu để được xét trao giải C cho công trình có số điểm đạt
trung bình từ 70 điểm trở lên;
đ) Điểm tối thiểu để được xét trao giải Khuyến Khích cho công trình có số
điểm đạt trung bình từ 60 điểm trở lên;
g) Xét thưởng theo thứ tự số điểm từ cao xuống thấp theo cơ cấu giải tại
Khoản 1, Điều 5 Thể lệ này.
Điều 9. Hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng
Hồ sơ tham dự giải thưởng (01 bộ), gồm:
1. Đơn xin tham dự Giải thưởng và danh sách các đồng tác giả (có mẫu
kèm theo);
2. Báo cáo tóm tắt công trình và toàn văn công trình;
3. Bản sao biên bản đánh giá nghiệm thu kết quả nghiên cứu công trình
khoa học và công nghệ do cấp quản lý có thẩm quyền tương ứng thành lập; hoặc
giấy chứng nhận đoạt các giải thưởng, hội thi toàn quốc từ giải Ba trở lên và giải
Nhất, Nhì hội thi cấp tỉnh.
4. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học
và công nghệ đối với công trình có sử dụng hoặc nhận hỗ trợ kinh phí từ ngân
sách nhà nước.
5. Ảnh chân dung tác giả (cỡ 4x6) và ảnh chụp công trình.
6. Các tài liệu liên quan khác (nếu có) như: Bằng độc quyền sáng chế,
nhận xét đánh giá của các đơn vị áp dụng công trình…
Khi có yêu cầu, tác giả hoặc người đại diện hợp pháp của tác giả phải xuất
trình bản gốc của văn bản, tài liệu liên quan đến công trình đã nêu.
Các tác giả phải chịu trách nhiệm về quyền tác giả của mình đối với công
trình tham dự Giải thưởng theo quy định của pháp luật.
Điều 10. Thời hạn nhận, xét duyệt Công trình và trao Giải thưởng
1. Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ tham dự Giải thưởng đến hết ngày 31
tháng 8 năm 2021 (nếu Công trình gửi theo đường bưu điện sẽ được căn cứ
theo dấu bưu điện từ nơi phát hành).

5
Hồ sơ phải được niêm phong, có thể gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu
điện tới cơ quan Thường trực Hội đồng xét tặng Giải thưởng theo địa chỉ:
LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH HẢI DƯƠNG
15A, Đường Hồng Quang, Thành phố Hải Dương

Mọi chi tiết liên hệ điện thoại: 02203.603.332/ 0913.596.634 (Ô.Lâm);
hoặc 02203.837.515/ 0981.999.283 (B. Liễu)
Website: lienhiephoihaiduong.vn; E.mail: lhhhaiduong@gmail.com
2. Thời gian chấm và xét thưởng được tiến hành từ tháng 9 - 10/2021.
3. Lễ tổng kết và trao Giải thưởng tổ chức vào tháng 12/2021.
Điều 11. Kinh phí xét tặng Giải thưởng
Về nội dung chi và các mức chi khác của xét tặng Giải thưởng: thực hiện
theo quy định tại Thông tư số 27/2018/TT-BTC ngày 21 tháng 3 năm 208 của Bộ
Tài chính và Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2017 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương.
Nguồn kinh phí bảo đảm cho xét tặng Giải thưởng được đảm bảo từ nguồn
ngân sách cấp tỉnh (đã cấp trong Dự toán kinh phí năm 2020 - 2021cho Liên hiệp
các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh) và các nguồn kinh phí tài trợ hợp pháp khác.
Điều 12. Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của các tác giả và giữ bí mật nội
dung các công trình tham dự Giải thưởng
1. Các công trình tham gia dự Giải thưởng được Hội đồng xét tặng đảm bảo
giữ bí mật về nội dung và lưu giữ cho đến ngày được công bố.
2. Trong quá trình xét duyệt, các tác giả có thể nộp đơn đăng ký xin bảo hộ
quyền sở hữu trí tuệ
3. Để không bị mất tính mới do việc công bố Giải thưởng, các tác giả nên
chủ động nộp đơn đăng ký các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ có liên quan đến
công trình trước ngày công bố giải.
4. Mặt khác, khi phát hiện thấy công trình tham dự Giải thưởng có khả
năng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, Hội đồng xét tặng Giải thưởng sẽ thông
báo và hướng dẫn các tác giả làm thủ tục đăng ký với Cục sở hữu trí tuệ trước
ngày công bố trao giải.
Điều 13. Công bố kết quả và giải quyết khiếu nại, xử lý vi phạm
1. Hội đồng xét thưởng có nhiệm vụ công bố kết quả chung khảo trên các
phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời niêm yết kết quả tại Liên hiệp các Hội
Khoa học và Kỹ thuật tỉnh trong vòng 15 ngày làm việc. Trong thời gian này, các
đơn thư khiếu nại, tố cáo (nếu có) gửi về Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật
tỉnh để tổng hợp, giải quyết theo quy định.
2. Hội đồng xét thưởng không xem xét đơn nặc danh hoặc gửi tới Liên hiệp
các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh sau thời gian quy định.
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3. Các tranh chấp về công trình dự giải, vi phạm trong quá trình xét thưởng
được giải quyết theo các quy định của pháp luật hiện hành.
Sau 15 ngày công bố, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo, Hội đồng xét
tặng đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận các công trình đoạt giải.
Nội dung các công trình đoạt giải được công bố rộng rãi trên các phương tiện
thông tin đại chúng (trừ những công trình thuộc diện bảo mật quốc gia).
Điều 14. Điều khoản thi hành
Bản Thể lệ đã được Hội đồng xét tặng Giải thưởng thông qua và có hiệu
lực thi hành kể từ ngày ký.
Trong quá trình thực hiện, nếu có điểm nào chưa phù hợp, Cơ quan
Thường trực Hội đồng xét tặng Giải thưởng tổng hợp trình Chủ tịch Hội đồng
xét tặng Giải thưởng xem xét, quyết định./.
TM. HỘI ĐỒNG
CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

Lương Văn Cầu

