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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:            /SGDĐT-GDTrH 

Vv triển khai Cuộc thi Sáng tạo thanh 

thiếu niên, nhi đồng tỉnh Hà Giang  

lần thứ 15 

Hà Giang, ngày       tháng  12 năm 2020 

 

Kính gửi: 

- Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố; 

- Các trường THPT, THCS&THPT. 
 

Thực hiện Kế hoạch số 72/KH-LHH ngày 18/11/2020 của Liên hiệp các Hội 

Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Giang về việc triển khai Cuộc thi sáng tạo thanh 

thiếu niên, nhi đồng tỉnh Hà Giang lần thứ 15, năm 2020-2021 (sau đây gọi là Cuộc 

thi). 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các phòng GD&ĐT huyện, thành phố,                                     

các trường THPT, THCS&THPT một số nôi dung sau: 

1. Thông báo đến toàn thể học sinh, giáo viên, phụ huynh học sinh nội dung 

Quyết định số 40/ QĐ-BTCCT ngày 17/11/2020 của Ban tổ chức Cuộc thi Sáng tạo 

thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Hà Giang lần thứ 15 về việc Ban hành Thể lệ Cuộc 

thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng (TTN-NĐ) tỉnh Hà Giang lần thứ 15 (2020-

2021) và Kế hoạch số 72/KH-LHH. 

2. Tổ chức tuyên truyền, động viên, khích lệ học sinh, giáo viên, phụ huynh 

học sinh tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc thi, lựa chọn những dự án chất lượng 

để đăng ký và nộp sản phẩm dự án theo đúng Kế hoạch số 72/KH-LHH. 

3. Hiệu trưởng các trường khuyến khích, tạo điều kiện để giáo viên tập huấn, 

tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ học sinh; tạo điều kiện cho  học sinh sử dụng các phòng 

thí nghiệm, thư viện và tiếp cận các nguồn tài liệu khoa học. Khuyến khích các tổ 

chức và cá  nhân tham gia hỗ trợ học sinh tham gia Cuộc thi. 

Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Hà Giang lần thứ 15 

và Kế hoạch số 72/KH-LHH được gửi kèm công văn này. 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố; các 

trường THPT, THCS&THPT nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ, các PGĐ Sở GD&ĐT; 

- Liên hiệp các Hội KH và KT tỉnh Hà Giang; 

- Vnptioffice; 

- Lưu: VT, GDTrH.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lâm Thế Hùng 
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