THỂ LỆ CUỘC THI
CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ 40 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN:
NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ
I . Mục đích, ý nghĩa
1. Mục đích
Cuộc thi là một trong chuỗi sự kiện chào mừng Kỷ niệm 40 năm thành lập Cục
Sở hữu trí tuệ 29/7/1982 – 29/7/2022, Cuộc thi được tổ chức nhằm tạo diễn đàn để cán
bộ, công chức, viên chức và người lao động đã và đang làm việc tại Cục chia sẻ những
câu chuyện, kỷ niệm, sự gắn bó với cơ quan, đồng nghiệp, đồng thời có cơ hội để tìm
hiểu sâu sắc về quá trình xây dựng và phát triển Cục Sở hữu trí tuệ trong suốt 40 năm
qua. Cuộc thi cho chúng ta lòng tự hào về truyền thống của Cục Sở hữu trí tuệ và niềm
vinh dự sẽ trở thành một phần của truyền thống đáng tự hào đó. Thông qua Cuộc thi,
cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã và đang làm việc tại Cục tăng cường
sự giao lưu, kết nối, thấu hiểu và đoàn kết hơn nữa để góp phần vào sự nghiệp xây
dựng và phát triển Cục .
2. Ý nghĩa
Qua những câu chuyện, những kỷ niệm được kể lại, giới thiệu lại sẽ làm cho cán
bộ, công chức, viên chức và người lao động của Cục thấy được các thế hệ qua các thời
kỳ đã vượt mọi khó khăn, nỗ lực hết sức mình làm việc để đạt được những thành tích
như ngày hôm nay, đồng thời nhắn nhủ thế hệ trẻ tiếp tục hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ,
lập nhiều thành tích góp phần vào sự nghiệp xây dựng Cục ngày càng phát triển hơn
nữa nhằm đáp ứng sự mọng mỏi của tất cả những người đã và đang công tác tại Cục
Sở hữu trí tuệ.
II . Đối tượng và yêu cầu
1. Đối tượng
Đối tượng tham gia Cuộc thi là những cá nhân, tập thể quan tâm đến lĩnh vực
Sở hữu trí tuệ và có những kỷ niệm về Cục Sở hữu trí tuệ.
2. Yêu cầu
Nội dung bài dự thi là sự chia những câu chuyện, kỷ niệm, tình cảm, cảm nghĩ
về thời gian làm việc tại Cục.
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3. Các yêu cầu khác
Không chấp nhận những tác phẩm đã được tham dự ở cuộc thi khác, người tham
gia đảm bảo không sao chép từ tác phẩm của những người khác, chưa được sử dụng
trên các ấn phẩm đã được xuất bản.
Ban tổ chức được quyền sử dụng thông tin về tác giả, tác phẩm dự thi vào mục
đích truyền thông của Cục Sở hữu trí tuệ một cách miễn phí.
III. Thể loại tham gia
1. Tác phẩm ảnh (cần có câu chuyện kể kèm theo)
2. Tác phẩm video (phim ngắn, phóng sự hoặc những thể loại tương tự)
3. Tác phẩm văn học viết
4. Tác phẩm âm nhạc
Lưu ý: các tác phẩm viết và câu chuyện kể kèm theo tác phẩm ảnh không quá
3000 từ.
IV. Thời gian và địa điểm
1. Thời gian gửi bài dự thi: Từ ngày 20/6/2022-15/7/2022
2. Thời gian chấm bài dự thi: 15/7/2022-20/7/2022
3. Công bố và trao thưởng: 22/7/2022 tại trụ sở Cục 386, Nguyễn Trãi, Thanh
Xuân, Hà Nội
V. Phương pháp tính điểm và cơ cấu giải thưởng
1. Phương pháp tính điểm (thang điểm 100)
Tiêu chí

Điểm tối đa

1

Giá trị nội dung (bài dự thi ấn tượng, cảm
động…)

40

2

Giá trị nghệ thuật (dưới góc độ là một tác phẩm)

40

3

Tính sáng tạo trong cách thể hiện

20

STT

2

2. Cơ cấu giải
- 01 giải nhất:

3.000.000đ +kỷ niệm chương

- 01 giải nhì:

2.000.000đ+ kỷ niệm chương

- 03 giải ba: Mỗi giải trị giá: 1.000.000đ+kỷ niệm chương
- 05 giải khuyến khích: Mỗi giải trị giá: 500.000đ+kỷ niệm chương
VI. Tổ chức
1. Ban Tổ chức cuộc thi: Do Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ, Tư vấn
phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn cùng Ban chấp hành Đoàn Thanh niên cộng
sản Hồ Chí Minh Cục Sở hữu trí tuệ thành lập, có nhiệm vụ tổ chức và trực tiếp chỉ
đạo, điều hành và giải quyết các vấn đề liên quan đến quá trình tổ chức cuộc thi.
2. Ban Giám khảo: Ban Giám khảo do Ban Tổ chức mời, thành viên Ban Giám
khảo là người có hiểu biết về những lĩnh vực thi và có uy tín và có thể đã làm việc tại
Cục.
3. Ban Thư ký: Ban Thư ký do Ban Tổ chức chỉ định, có trách nhiệm nhận bài
dự thi trình Ban Giám khảo, tổng hợp số điểm của Ban Giám khảo để trình Ban Tổ
chức. Bài dự thi xin gửi về đ/c Phạm Bá Tuấn Anh (phòng 401 nhà C, Cục Sở hữu trí
tuệ), điện thoại: 091.328.7948, email: phambatuananh@ipvietnam.gov.vn.
VII. Thực hiện Thể lệ
Thể lệ cuộc thi với chủ đề Cục Sở hữu trí tuệ 40 năm hình thành và phát triển:
Những khoảnh khắc đáng nhớ có hiệu lực kể từ ngày công bố. Các đơn vị, cá nhân
tham gia có trách nhiệm thực hiện Thể lệ này. Quá trình thực hiện nếu thấy điểm nào
chưa hợp lý hoặc chưa rõ thì kiến nghị với Ban Tổ chức để xem xét, xử lý. Chỉ có Ban
Tổ chức mới đủ thẩm quyền bổ sung, sửa đổi Thể lệ này và Thể lệ này tự hết hiệu lực
sau khi hoàn thành cuộc thi.
Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2022
BAN TỔ CHỨC
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