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UBND TỈNH HÀ GIANG 

BTC CUỘC THI TTN-NĐ 
 

Số:        /KH-LHH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Giang, ngày        tháng        năm 2020 

 

KẾ HOẠCH  
Triển khai Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, 

nhi đồng tỉnh Hà Giang lần thứ 15 (2020-2021) 

 

Căn cứ thể lệ Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng (TTN-NĐ) tỉnh 

Hà Giang lần thứ 15 (2020-2021); 

Căn cứ Biên bản Cuộc họp Ban tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, 

nhi đồng tỉnh Hà Giang lần thứ 15 (2020-2021) ngày 16/11/2020; 

Ban tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai Cuộc thi Sáng 

tạo TTN-NĐ tỉnh Hà Giang lần thứ 15 (2020-2021) với các nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Triển khai Cuộc thi Sáng tạo TTN-NĐ đồng toàn quốc; Cuộc thi Sáng tạo 

TTN-NĐ tỉnh Hà Giang được tổ chức mỗi năm một lần nhằm khơi dậy tiềm 

năng, phát huy tính tư duy sáng tạo của thanh thiếu niên, nhi đồng, tạo sân chơi 

khoa học bổ ích cho học sinh, sinh viên, giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện 

kỹ năng, xây dựng ước mơ để trở thành nhà khoa học, sáng chế trong tương lai.  

2. Yêu cầu 

Làm tốt công tác truyền thông về mục đích, ý nghĩa của Cuộc thi, động 

viên, khích lệ sự tham gia đông đảo của học sinh, sinh viên ở lứa tuổi thanh thiếu 

niên, nhi đồng trên địa bàn toàn tỉnh tham gia; tranh thủ sự quan tâm, giúp đỡ của 

các cấp chính quyền, các cơ quan, đoàn thể, tập thể ban lãnh đạo nhà trường, các 

thầy, cô giáo, sự tài trợ của doanh nghiệp tại địa bàn cơ sở. 

Việc tổ chức Cuộc thi đảm bảo trung thực, khách quan, khoa học; các đề 

tài, mô hình, sản phẩm đoạt giải Cuộc thi phải có tính mới, tính sáng tạo, khoa 

học và có khả năng ứng dụng vào thực tiễn phục vụ học tập, sản xuất và đời sống. 

II.NỘI DUNG  

1. Đối tượng dự thi 

Tất cả các em thanh thiếu niên, nhi đồng trong tỉnh có độ tuổi từ 6 đến 19 

tuổi (tính đến ngày 31/7/2021) đềucó quyền tham gia dự thi. Khuyến khích các 

em nhỏ tuổi, các em ở vùng sâu, vùng xa, dân tộc ít người tham gia Cuộc thi. 

2. Lĩnh vực dự thi 

Các mô hình, sản phẩm dự thi thuộc các lĩnh vực sau: 
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+ Đồ dùng dành cho học tập; 

+ Phần mềm tin học; 

+ Sản phẩm thân thiện với môi trường; 

+ Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em;  

+ Bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế. 

3. Thời gian tổ chức Cuộc thi 

- Phát động Cuộc thi: Tháng 11/2020. 

- Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ dự thi: Đến hết ngày 15/7/2021. 

- Tổ chức chấm/sản phẩm dự thi cấp tỉnh và lựa chọn các mô hình, sản 

phẩm tham dự Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc hoàn thành 

trước ngày 30/7/2021.  

4. Các bước tiến hành 

Bước 1:Tuyên truyền phát động Cuộc thi 

- Tổ chức tuyên truyền, phát động Cuộc thi trên các phương tiện thông tin 

đại chúng: Báo Hà Giang, Đài PT&TH Hà Giang, trang thông tin điện tử Website 

của các Sở/ ngành, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh bắt đầu từ tháng 11/2020. 

- Sau khi phát động Cuộc thi, các Sở, ban ngành của tỉnh (thành viên Ban 

tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh) có văn bản chỉ đạo, triển khai đến các cơ quan, đơn vị, 

trường học trực thuộc theo hệ thống ngành dọc để tổ chức Cuộc thi ở cấp cơ sở 

theo kế hoạch, thể lệ Cuộc thi đã đề ra.  

Bước 2:Kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn Cuộc thi 

- Từ 15/5 đến 30/5/2021, Ban tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh sẽ tổ chức phối 

hợp với các Phòng GD&ĐT, Thành đoàn, Huyện đoàn đi kiểm tra, hướng dẫn 

một số trường tại cơ sở, góp ý hoàn thiện về đề tài, mô hình, sản phẩm dự thi. 

- Từ 01/6 đến 10/7/2021, các Huyện đoàn, Thành đoàn tiến hành thu nộp, 

các mô hình, sản phẩm Cuộc thi tại cấp huyện; tổng hợp, lựa chọn các mô hình, 

sản phẩm có chất lượng tốt nộp về Ban tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh (các đơn vị ở 

gần sau khi sơ khảo có thể nộp sản phẩm, mô hình trực tiếp về Liên hiệp các Hội 

KH&KT tỉnh Hà Giang, các đơn vị ở xa nộp sản phẩm tại các Huyện đoàn, 

Thành đoàn để tổng hợp gửi về Liên hiệp Hội Hà Giang theo quy định). 

Bước 3:Chấm các mô hình, sản phẩm và tham dự Cuộc thi toàn quốc  

- Từ 15/6 đến 14/7/2021, Ban thư ký Cuộc thi cấp tỉnh tiếp nhận, tổng hợp 

và báo cáo tình hình số lượng, chất lượng các đề tài, mô hình, sản phẩm tham dự 

Cuộc thi với Thường trực Ban tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh. 

- Từ 01/7 đến 15/7/2021, thành lập Hội đồng giám khảo cuộc thi cấp tỉnh;  
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- Từ 16/7 đến 20/7/2021, tổ chức đánh giá các đề tài, mô hình, sản phẩm 

Cuộc thi cấp tỉnh và lựa chọn các đề tài, mô hình, sản phẩm xuất sắc tham dự 

Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc năm 2021. 

- Từ 20/7 đến 25/7/2021, giao nộp sản phẩm, mô hình tham dự Cuộc thi 

Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc. 

- Tháng 11/2021, tham dự Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Sáng tạo thanh 

thiếu niên nhi đồng toàn quốc tại Hà Nội. 

- Tháng 11/2021, họp Ban tổ chức Cuộc thi và tổ chức Lễ tổng kết, trao 

giải Cuộc thi cấp tỉnh lần thứ 15 (2020-2021) và phát động Cuộc thi lần thứ 16 

(2021-2022).  

5. Kinh phí thực hiện 

5.1. Nguồn kinh phí 

- Từ nguồn ngân sách nhà nước cấp cho Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ 

thuật tỉnh trong dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 và nguồn hỗ trợ khác. 

5.2. Các nội dung chi 

- Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn triển khai các hoạt động của Cuộc thi; 

- Tổ chức tổng kết, giải thưởng, khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân có 

thành tích trong công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức và tham gia Cuộc thi. 

- Tổ chức tham dự tổng kết và nhận giải thưởng ở Trung ương, tham dự 

Hội thảo khoa học công nghệ ở trong và ngoài tỉnh. 

- Tổ chức Hội thảo về giải pháp nâng cao chất lượng các Cuộc thi, Hội thi 

Sáng tạo khoa học - kỹ thuật trên địa bàn tỉnh và ký kết các Chương trình phối 

hợp giữa Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh với các Sở, ngành của tỉnh.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Ban tổ chức Cuộc thiSáng tạo TTN-NĐ tỉnh Hà Giang đề nghị các cấp/ 

ngành quan tâm, phối hợp trong công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai để Cuộc thi 

Sáng tạo TTN-NĐ tỉnh Hà Giang lần thứ 15 (2020-2021)đạt được kết quả tốt. 

1. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Giang 

- Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan phát động Cuộc thi tới đông 

đảo các tổ chức, đơn vị, nhà trường trên địa bàn tỉnh tham gia Cuộc thi; 

- Chủ trì, phối hợp với các thành viên Ban tổ chức Cuộc thi tuyên truyền, 

hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra kết quả triển khai Cuộc thi tại cơ sở; 

- Thành lập Ban thư ký, Ban giám khảo Cuộc thi để tiếp nhận, tổng hợp, 

đánh giá và lựa chọn các mộ hình, sản phẩm, đề tài tham gia dự thi có chất lượng 

để trao giải cấp tỉnh và tham gia Cuộc thi cấp toàn quốc; 

- Công bố kết quả trên phương tiện thông tin đại chúng; 
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- Chủ trì phối hợp với các thành viên Ban tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh tổ chức 

Lễ tổng kết, trao giải và phát động Cuộc thi cho những năm tiếp theo; 

- Lập dự toán kinh phí cho Cuộc thi theo kế hoạch ngân sách nhà nước 

trình UBND tỉnh giao cho Liên hiệp Hội hàng năm để thực hiện.  

2. Sở Khoa học và Công nghệ Hà Giang 

- Phối hợp với Liên hiệp Hội Hà Giang trong việc chỉ đạo, tổ chức triển 

khai Cuộc thi; phối hợp kiểm tra, hướng dẫn hoàn thiện các mô hình, sản phẩm 

tham gia Cuộc thi theo chức năng, nhiệm vụ được phân công. 

- Phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn tác giả đăng ký bảo hộ 

quyền sở hữu trí tuệ (sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp) theo 

quy định hiện hành khi các tác giả có mô hình, sản phẩm dự thi đoạt giải cao có 

nhu cầu đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. 

3. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang 

- Theo chức năng quản lý, có văn bản chỉ đạo triển khai Cuộc thi Sáng tạo 

thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Hà Giang tới các Phòng Giáo dục và Đào tạo các 

huyện/thành phố của tỉnh và các Trường THPT trên địa bàn toàn tỉnh. Coi đây là 

một trong những tiêu chí xem xét thành tích thi đua, sáng kiến trong nhà trường. 

- Đăng Thể lệ Cuộc thi trên Website Sở Giáo dục và Đào tạo. 

- Phối hợp với Liên hiệp Hội Hà Giang trong công tác kiểm tra, đôn đốc, 

hướng dẫn học sinh tham gia để Cuộc thi đạt được chất lượng, hiệu quả. 

4.Tỉnh Đoàn Hà Giang 

- Ban hành văn bản chỉ đạo tới các Huyện đoàn/Thành đoàn, tổ chức triển 

khai Cuộc thi tới các tổ chức Đoàn, Đội, Hội, Nhà trường cơ sở bằng các hình 

thức như sinh hoạt Câu lạc bộ Sáng tạo trẻ, em yêu khoa học, hoặc các buổi sinh 

hoạt thường kỳ để phổ biến, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, thể lệ Cuộc thi; 

quan tâm phối hợp tạo điều kiện để khuyến khích thanh thiếu niên, nhi đồng trên 

địa bàn tỉnh tích cực tham gia Cuộc thi. 

- Đăng tải Thể lệ Cuộc thi trên Website của Tỉnh đoàn để tuyên truyền. 

- Phối hợp với Liên hiệp hội Hà Giang trong công tác kiểm tra, đôn đốc, 

hướng dẫn các tác giả hoàn thiện mô hình, sản phẩm tham gia dự thi. 

- Chỉ đạo các Huyện đoàn/Thành đoàn tổng hợp đề tài, mô hình sản phẩm 

dự thi gửi Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh theo kế hoạch. 

5.Báo Hà Giang, Đài PT-TH Hà Giang 

- Phối hợp với Liên hiệp Hội Hà Giang trong công tác tuyên truyền mục 

đích, ý nghĩa, kế hoạch, thể lệ Cuộc thi trên phương tiện thông tin đại chúng, tạo 

điều kiện để học sinh, sinh viên trong tỉnh có thể tiếp cận được Cuộc thi.  
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- Phản ánh kịp thời kết quả Cuộc thi trên phương tiện thông tin đại chúng 

nhằm động viên, khích lệ phong trào học tập, thi đua lao động sáng tạo, áp dụng 

khoa học kỹ thuật vào công việc học tập, sản xuất và đời sống.  

6. Hội Khuyến học Hà Giang 

Tham gia thành viên Ban tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi 

đồng cấp tỉnh; thông qua các tổ chức Hội, Chi Hội Khuyến học ở cấp cơ sở tích 

cực tham gia phối hợp trong công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của 

Cuộc thi; động viên, khích lệ kịp thời các cá nhân đoạt giải cao tại Cuộc thi cấp 

tỉnh và cấp toàn quốc, góp phần động viên phong trào xã hội học học tập, thi đua 

lao động sáng tạo, áp dụng khoa học kỹ thuật vào học tập, sản xuất và đời sống.  

7. Ủy ban Nhân dân các huyện/ thành phố Hà Giang 

Đề nghị UBND các Huyện, Thành phố Hà Giang quan tâm có văn bản chỉ 

đạo cho các cơ quan, đơn vị trường học trực thuộc trên địa bàn huyện/ thành phố 

Hà Giang tích cực tham gia tổ chức, triển khai Cuộc thi ở cấp cơ sở; tạo điều kiện 

thuận lợi, giúp đỡ về vật chất và tinh thần để Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, 

nhi đồng tỉnh Hà Giang đạt được kết quả tốt và mang lại ý nghĩa thiết thực.   

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng 

tỉnh Hà Giang lần thứ 15 (2020-2021). Ban tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu 

niên, nhi đồng tỉnh Hà Giang mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh, 

chỉ đạo của UBND tỉnh; sự giúp đỡ và tạo điều kiện của Sở Tài chính tỉnh, và đề 

nghị các thành viên trong Ban tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh cùng các Sở/ban ngành 

của tỉnh, UBND các huyện/thành phố Hà Giang quan tâm phối hợp, tổ chức triển 

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

năm 2021 đạt được nhiều kết quả và mang lại ý nghĩa thiết thực./. 

 

Nơi nhận: 

- TTr. UBND tỉnh (b/c); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c); 

- Các Sở/ngành của tỉnh: Tài chính; KH&CN, 

GD&ĐT; Tỉnh Đoàn; Báo Hà Giang; Đài PTTH 

tỉnh; Hội Khuyến học tỉnh; 

- UBND các huyện/thành phố Hà Giang; 

- TTr. Liên hiệp Hội; 

- Lưu: VT, Kế toán, VPLHH, CV theo dõi. 

TM. BAN TỔ CHỨC CUỘC THI 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

Cao Hồng Kỳ 

Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT 
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