
 

 

 

 
CUỘC THI 

“Ý TƯỞNG, SÁNG KIẾN, GIẢI PHÁP VỀ PHÂN LOẠI, THU GOM, TÁI CHẾ  

TÁI SỬ DỤNG RÁC THẢI NHỰA TỈNH QUẢNG NINH NĂM - 2021” 

 
PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI 

(Mẫu đăng ký ) 

 

I. Thông tin tác giả 

 Họ và tên:………………………………………………………………… 

 Ngày sinh: ………………………………………………………………… 

 Số CMND: ……………….Ngày cấp: ………………Nơi cấp:………...... 

 Địa chỉ thường trú:…………………………………………….................... 

 Đơn vị công tác............................................................................................. 

 Điện thoại: …………………………Email:……………………………… 

II. Thông tin về sản phẩm/giải pháp 

1. Tên ý tưởng, sáng kiến/giải pháp 

2. Đối tượng tham gia: (Sinh viên/doanh nghiệp/hộ sản xuất/THT/HTX/CLB, chi hội, 

tổ nhóm thuộc tổ chức Hội Nông dân , Hội Phụ nữ). 

3. Mục đích ý tưởng, sáng kiến/giải pháp 

4. Phạm vi thực hiện (Địa điểm, không gian và thời gian thực hiện, có khả năng áp 

dụng). 

5. Nội dung ý tưởng, sáng kiến/ giải pháp  

5.1. Bối cảnh, lý do đề xuất thực hiện ý tưởng, sáng kiến, giải pháp về phân loại, thu 

gom, tái chế, tái sử dụng rác thải nhựa. Khái quát dự đoán về tình hình, nhu cầu của xã hội về 

ý tưởng, sáng kiến, giải pháp. 

5.2. Nội dung, cách thức thực hiện ý tưởng, sáng kiến/giải pháp; nguồn kinh phí thực 

hiện, nhân sự); phương pháp, thời gian tổ chức thực hiện theo từng giai đoạn; kế hoạch quảng 

bá; khả năng ứng dụng thực tiễn và nhân rộng.... 

5.3. Đánh giá hiệu quả của ý tưởng, sáng kiến/giải pháp (môi trường, kinh tế, xã hội, 

trong chính hoạt động..../lĩnh vực/địa bàn... của tác giả). 

5.4. Kiến nghị và đề xuất cho ý tưởng/ sáng kiến/giải pháp khả thi. 

5.5. Kết Luận 

 

6. Phụ lục gồm: - Tài liệu tham khảo; 

                            - Sơ đồ công nghệ;  

                            - Hình ảnh sản phẩm. 

                                                               .................., ngày     tháng     năm 2021 

 TÁC GIẢ  

(Ký, ghi rõ họ tên) 

  
 

 

 


