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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP. Bắc Giang, ngày 18 tháng 12 năm 2020

KẾ HOẠCH
Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng
thành phố Bắc Giang năm 2021
Thực hiện Kế hoạch số 295/KH-UBND ngày 08/10/2020 của Chủ
tịchUBND tỉnh Bắc Giang về việc Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi
đồng tỉnh Bắc Giang lần thứ 17, năm 2021; UBND thành phố xây dựng Kế hoạch
tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng thành phố Bắc Giang năm
2021 (gọi tắt là Cuộc thi), cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Khơi dậy tiềm năng, phát huy tư duy sáng tạo và giúp thanh thiếu niên, nhi
đồng toàn thành phố trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, ước mơ trở
thành nhà sáng chế trong tương lai;
- Tạo điều kiện, môi trường cho thanh thiếu niên, nhi đồng phát huy năng lực
sáng tạo góp phần phát triển kinh tế - xã hội và đào tạo nguồn nhân lực trẻ có chất
lượng cao đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa;
- Tuyên truyền Cuộc thi đến đông đảo đoàn viên, thanh thiếu niên, nhi đồng
toàn thành phố; tuyển chọn những sản phẩm, mô hình chất lượng tham gia Cuộc
thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng cấp tỉnh.
II. NỘI DUNG

1. Đối tượng dự thi:
Đoàn viên, thanh thiếu niên và nhi đồng có độ tuổi từ 06 đến 19 tuổi (ngày
sinh từ 30/5/2002 đến 30/5/2015).
2. Lĩnh vực dự thi:
Các mô hình, sản phẩm dự thi thuộc các lĩnh vực sau:
- Đồ dùng dành cho học tập;
- Phần mềm tin học;
- Sản phẩm thân thiện với môi trường; sản phẩm phục vụ sản xuất;
- Các dụng cụ sinh hoạt gia đình, đồ dùng giải trí và đồ chơi trẻ em;
- Các giải pháp nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát
triển kinh tế.
3. Nội dung hoạt động:
- Tuyên truyền, phổ biến về Cuộc thi.
- Vận động tham gia Cuộc thi.
- Tổ chức đánh giá, tuyển chọn các mô hình, sản phẩm để trao giải thưởng
Cuộc thi cấp thành phố.
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- Chọn mô hình, sản phẩm để tham dự Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi
đồng cấp tỉnh.
- Tổ chức tổng kết và trao giải thưởng Cuộc thi cấp thành phố, tuyên dương
các tác giả đạt giải Cuộc thi cấp tỉnh.
4. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ, mô hình, sản phẩm
- Thời gian tổ chức Cuộc thi từ khi triển khai Kế hoạch đến tháng 5/2020.
- Ban Tổ chức Cuộc thi cấp thành phố nhận hồ sơ dự thi từ khi triển khai đến
hết ngày 10/5/2021.
- Tổ chức chấm và xét chọn các sản phẩm từ ngày 11/5/2021 đến ngày
20/5/2021.
- Hồ sơ dự thi gửi về Văn phòng Thành đoàn Bắc Giang (Địa chỉ: Phòng
104, Trụ sở Cơ quan Thành ủy Bắc Giang). Những hồ sơ đảm bảo, vượt qua vòng
sơ loại; Ban Tổ chức sẽ thông tin mang mô hình, sản phẩm chấm thi vòng chung
khảo (Ban Tổ chức sẽ không nhận sản phẩm tham gia vòng sơ loại).
5. Cơ cấu giải thưởng
a) Khối các trường Trung học phổ thông
- 01 giải Nhất trị giá 5.000.000 đồng.
- 02 giải Nhì, mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng.
- 03 giải Ba, mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng.
- 05 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng.
b) Khối các trường Trung học cơ sở, Tiểu học
- 01 giải Nhất trị giá 5.000.000 đồng.
- 02 giải Nhì, mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng.
- 03 giải Ba, mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng.
- 10 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng.
- Ngoài ra, Ban Tổ chức sẽ trao thưởng cho tác giả nhỏ tuổi nhất và giải tác
giả có mô hình, sản phẩm đẹp nhất, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng.
- Ban Tổ chức tuyên dương 03 đơn vị (THPT, THCS, Tiểu học) có số lượng
sản phẩm tham dự Cuộc thi nhiều nhất, mỗi phần thưởng trị giá 2.000.000 đồng.
Ngoài tiền thưởng, các tác giả đạt giải Khuyến khích được nhận Giấy chứng
nhận của Ban Tổ chức Cuộc thi. Tác giả đoạt giải Nhất được tặng Giấy khen của
Chủ tịch UBND thành phố; các tác giả đoạt giải Nhì, Ba được tặng Giấy khen của
Ban Thường vụ Thành đoàn Bắc Giang.
*Lưu ý: Mỗi nhóm tác giả chỉ được đăng ký tối đa 03 thành viên, theo đúng
khối đối tượng.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành Đoàn:
- Là cơ quan thường trực cuộc thi của thành phố; chủ trì, phối hợp với đơn vị
liên quan của thành phố tham mưu UBND thành phố triển khai Cuộc thi cấp thành
phố (triển khai Thể lệ Cuộc thi; chuẩn bị chấm thi; rà soát hồ sơ, thành lập Hội
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đồng chấm thi, ban hành Quy chế chấm điểm); tổ chức tổng kết, trao giải; dự trù
kinh phí tổ chức thực hiện...
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền vận động, hướng dẫn, hỗ trợ thanh thiếu
nhi tham gia, đảm bảo theo đúng các quy định của Cuộc thi. Chỉ đạo các cơ sở
Đoàn, Liên đội các trường tổ chức quán triệt và vận động thanh thiếu niên, nhi
đồng tham gia Cuộc thi.
2. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố: Phối hợp với Thành Đoàn triển
khai Cuộc thi đến các trường trực thuộc. Yêu cầu Hiệu trưởng các trường triển khai
tới tất cả học sinh thuộc đối tượng dự thi biết và tham gia Cuộc thi.
3. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thành phố: Tuyên truyền,
phổ biến Cuộc thi trên hệ thống thông tin, truyền thanh thành phố.
4. Phòng Kinh tế thành phố: Hướng dẫn các tác giả (đồng tác giả) có nhu
cầu đăng ký bảo hộ sở hữu công nghiệp (sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng
công nghiệp…) theo đúng quy định hiện hành.
5. Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố: Tham mưu UBND thành phố bố
trí kinh phí cho Cuộc thi; hướng dẫn Ban Tổ chức Cuộc thi thanh quyết toán kinh
phí theo quy định.
6. Các Trường Trung học phổ thông trên địa bàn thành phố: Triển khai
Kế hoạch Cuộc thi tới toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường để định
hướng, hướng dẫn học sinh tham dự cuộc thi.
Quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phan ánh về Ban
Tổ chức cuộc thi thành phố (qua Thành Đoàn thành phố) để được xem xét giải
quyết./.
Nơi nhận:

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

- Liên hiệp các Hội KH-KT tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- Các cơ quan, đơn vị: Thành Đoàn, TC-KH,
GD-ĐT, VTTT-TT TP;
- Các trường TH, THCS, THPT trên địa bàn TP;
- Lưu: VT.

Nguyễn Hữu Đính
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