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UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

BTC CUỘC THI SÁNG TẠO THANH 

THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG 

 

Số:01 /KH -BTCCT 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Tuyên Quang, ngày 01  tháng 02  năm 2023 

 

KẾ HOẠCH  
Triển khai Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên 

nhi đồng tỉnh Tuyên Quang năm 2023 

------------- 

 

Căn cứ Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc 

lần thứ 19 (năm 2023) ban hành kèm theo Quyết định số 1300/QĐ-LHHVN ngày 

23/12/2022 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; 

Căn cứ Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 19 /01/2023 của UBND tỉnh Tuyên 

Quang về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, 

nhi đồng tỉnh Tuyên Quang năm 2023; 

Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Tuyên 

Quang  năm 2023 (Ban Tổ chức Cuộc thi) xây dựng Kế hoạch triển khai Cuộc thi 

Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Tuyên Quang (Cuộc thi) năm 2023 

với các nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Hưởng ứng Cuộc thi Sáng tạo dành cho Thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc 

lần thứ 19; Cuộc thi Sáng tạo dành cho Thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Tuyên Quang 

hàng năm nhằm khơi dậy, phát huy tiềm năng sáng tạo của thanh thiếu niên, nhi đồng; 

tạo sân chơi khoa học bổ ích; giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng, xây 

dựng ước mơ trở thành nhà sáng chế trong tương lai.  

2. Yêu cầu 

Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa Cuộc thi để động 

viên, khích lệ đông đảo học sinh, sinh viên ở lứa tuổi thanh thiếu niên, nhi đồng toàn 

tỉnh tham gia; sự quan tâm chỉ đạo, tổ chức của các cấp chính quyền, các ban, ngành,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

đoàn thể; sự ủng hộ, giúp đỡ của tổ chức, cá nhân, các bậc phụ huynh và nhân dân trên 

địa bàn tỉnh. 

Trong quá trình tổ chức phải đảm bảo sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ giữa 

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (cơ quan chủ trì Cuộc thi) với Tỉnh Đoàn 

Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công 

nghệ, các ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thành viên Ban Tổ chức 

trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc; động viên và kịp thời phát 
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hiện, có biện pháp hỗ trợ những ý tưởng sáng tạo hay, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, 

vướng mắc của cơ sở trong thực hiện Cuộc thi. 

Việc tổ chức Cuộc thi đảm bảo sự khách quan, minh bạch, khoa học. Các đề tài, 

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

II. NỘI DUNG   

1. Đối tượng dự thi 

Tất cả thanh thiếu niên, nhi đồng trong tỉnh Tuyên Quang có độ tuổi từ 6 đến 18 

tuổi) đều có quyền tham gia Cuộc thi (các em có ngày sinh từ 31/7/2005 đến 

31/7/2017). 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 05 lĩnh vực sau: 

- 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.  

- Các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường 

và phát triển kinh tế. 

3. Thời gian tổ chức Cuộc thi  

- Phát động Cuộc thi năm 2023 gắn với lễ tổng kết, trao giải cuộc thi năm 2022. 

- Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ dự  thi cấp tỉnh: Đến 15 h ngày 05/7/2023. 

- Địa điểm nhận hồ sơ: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tuyên 

Quang (cơ quan chủ trì tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh) số 215, đường Tân Trào, phường 

Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. 

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

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

thành trước ngày 31/7/2023.  

4. Các bước tiến hành 

Bước 1: Tuyên truyền phát động Cuộc thi. 

- Tổ chức tuyên truyền, phát động Cuộc thi (Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi) trên các 

phương tiện thông tin đại chúng: Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình 

Tuyên Quang,Trung tâm Truyền thông và Thể thao huyện, thành phố  

- Ngay sau khi có Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện, 

thành phố, cơ quan có 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 trên địa bàn và theo hệ thống 

ngành dọc để triển khai tổ chức Cuộc thi ở cơ sở theo Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi 
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Bước 2:  Kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn Cuộc thi 

- Từ ngày 15-20/6/2023, Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh phối hợp với Tỉnh 

Đoàn Thanh niên, Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra việc triển khai Cuộc thi tại các 

huyện, thành phố. 

- Ban tổ chức Cuộc thi các huyện, thành phố tiến hành thu, đánh giá  các mô 

hình, sản phẩm, giải pháp tham dự Cuộc thi tại huyện, thành phố; tổng hợp, lựa chọn 

các mô hình, sản phẩm, giải pháp có chất lượng ( khyến khích việc tổ chức tổng kết và 

tổ chức trao giải ở cấp huyện, thành phố) nộp về Ban tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh  chậm 

nhất là 15 giờ ngày 05/7/2023.  

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

- Từ  06/7/2023 đến 10/7/2023, Ban Thư ký Cuộc thi cấp tỉnh tổng hợp, phân 

loại và báo cáo tình hình, số lượng, chất lượng các mô hình, sản phẩm tham dự Cuộc 

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

Thành lập Hội đồng Giám khảo cấp tỉnh. 

- Từ ngày 11 - 18/7/2023, tổ chức đánh giá, chấm điểm các mô hình, sản phẩm 

Cuộc thi cấp tỉnh và lựa chọn các mô hình, sản phẩm tham dự Cuộc thi Sáng tạo dành 

cho thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 19 (2023). 

- Từ 18 - 29/7/2023, thông báo về việc trao giải thưởng Cuộc thi Sáng tạo dành 

cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Tuyên Quang năm 2023 trên Báo Tuyên Quang,, 

Trang thông tin điện tử của Liên hiệp Hội. 

- Từ 19 - 29/7/2023, hoàn thiện hồ sơ, gửi các mô hình, sản phẩm tham dự 

Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 19(2023).. 

- Tháng 11/2023, tổ chức Lễ tổng kết trao giải Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh 

thiếu niên, nhi đồng tỉnh Tuyên Quang năm 2023 và phát động Cuộc thi năm 2024.  

 5. Kinh phí thực hiện 

- Kinh phí thực hiện Cuộc thi cấp tỉnh lấy 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 

2023 và nguồn hỗ trợ khác.  

- Kinh phí tổ chức Cuộc thi cấp huyện, thành phố lấy từ nguồn Ủy ban nhân dân 

huyện, thành phố cân đối trong nguồn thu ngân sách năm 2023 và nguồn hỗ trợ hợp 

pháp khác  theo qui định tại Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Qui định về mức chi cho hoạt động tổ chức Hội thi sáng tạo 

kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng; nội dung và mức chi từ ngân 

sách nhà nước hỗ trợ thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

  III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.  
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 - Chủ trì phối hợp với các thành viên trong ban tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh, xây 

dựng Kế hoạch, Thể lệ và các văn bản liên quan đến tổ chức Cuộc thi; phát động Cuộc 

thi tới thanh thiếu niên, nhi đồng toàn tỉnh. 

 - Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan, Ủy ban nhân dân huyện, thành 

phố, thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra 

triển khai Cuộc thi ở các huyện mà trực tiếp là ở cơ sở đoàn, cơ sở giáo dục trên địa 

bàn tỉnh. 

 - Trình Ban Tổ chức Cuộc thi thành lập Ban thư ký, Ban giám khảo Cuộc thi.  

Thông báo về việc trao giải thưởng Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi 

đồng tỉnh Tuyên Quang năm 2023 trên Báo Tuyên Quang,, Trang thông tin điện tử 

của Liên hiệp Hội.. 

 - Chủ trì phối hợp với các thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi, các ngành liên 

quan, huyện, thành phố tổ chức tổng kết, trao giải thưởng và phát động Cuộc thi năm 

tiếp theo. 

 - Lập dự toán kinh phí cho Cuộc thi; quản lý và chi kinh phí Cuộc thi cấp tỉnh 

đúng Quy định Nhà nước.   

 2. Tỉnh Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh  

 - Ban hành văn bản chỉ đạo và chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo 

giao chỉ tiêu kế hoạch tổ chức Cuộc thi tới các huyện đoàn, thành đoàn. 

 - Tổ chức triển khai Cuộc thi tới các tổ chức Đoàn, Đội, Hội…phối hợp vớí 

các ngành, các cấp hướng dẫn, tạo điều kiện và khuyến khích, động viên thanh thiếu 

niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia Cuộc thi 

 - Đăng Thể lệ Cuộc thi trên Website tỉnh Đoàn, mạng xã hội để tuyên truyền 

động viên Cuộc thi; Phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh trong 

công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn. 

 - Chỉ đạo các huyện, thành đoàn  phối hợp với Phòng Giáo dục, cơ sở giáo dục 

giúp Ban tổ chức  Cuộc thi cấp huyện, thành phố tổ chức thành công cuộc thi trên địa 

bàn  huyện, thành phố và tham gia cuộc thi cấp tỉnh. 

  3. Sở Giáo dục và Đào tạo 

 - Ban hành văn bản chỉ đạo và phối hợp với Tỉnh đoàn giao chỉ tiêu kế hoạch 

tổ chức Cuộc thi tới các cơ sở trực thuộc. 

 - Đăng Thể lệ Cuộc thi trên Website Sở Giáo dục và Đào tạo để tuyên truyền 

động viên Cuộc thi; Phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tuyên 

Quang kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn Cuộc thi tại các cơ sở giáo dục và đào tạo; 

 - Tích cực phối hợp với Tỉnh Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy 

ban nhân huyện, thành phố, các ngành liên quan hướng dẫn, tạo điều kiện và khuyến 

khích, động viên học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục và đào tạo tích cực tham 

gia Cuộc thi. 
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 - Chỉ đạo các Phòng Giáo dục phối hợp với huyện, thành Đoàn, các cơ sở trực 

thuộc giúp Ban tổ chức Cuộc thi cấp huyện, thành phố tổ chức thành công cuộc thi 

trên địa bàn  huyện, thành phố và tham gia cuộc thi cấp tỉnh. 

 4. Sở Khoa học và Công nghệ  

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

 - Đăng Thể lệ Cuộc thi trên Website của Sở Khoa học & Công nghệ để tuyên 

truyền cho Cuộc thi. Phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh hướng 

dẫn, kiểm tra, đôn đốc, tổ chức triển khai Cuộc thi.  

 5. Sở Công thương 

 - Đăng Thể lệ Cuộc thi trên Website của Sở để tuyên truyền cho Cuộc thi; 

 - Phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh hướng dẫn, kiểm 

tra, đôn đốc, tổ chức triển khai Cuộc thi. 

            6. Sở Thông tin và Truyền thông 

 - Đăng Thể lệ Cuộc thi trên Website của Sở để tuyên truyền cho Cuộc thi; 

 - Phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh hướng dẫn, kiểm 

tra, đôn đốc, tổ chức triển khai Cuộc thi. 

 7. Ủy ban nhân nhân các huyện, thành phố. 

 - Thành lập Ban tổ chức cấp huyện, thành phố; có văn bản chỉ đạo, tổ chức 

triển khai Cuộc thi trên địa bàn và phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ 

thuật tỉnh, Tỉnh Đoàn Thanh niên, Sở Giáo dục và Đào tạo, các ngành liên quan chỉ 

đạo, hướng dẫn, triển khai tổ chức Cuộc thi tại huyện, thành phố. 

          -  Đăng thể lệ Cuộc thi trên Trang Website của huyện, thành phố để thanh thiếu 

niên, nhi đồng, các tổ chức trên địa bàn biết, hưởng ứng Cuộc thi.  Phối hợp với Báo 

Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh trong công tác tuyên truyền về 

Cuộc thi. Cung cấp thông tin, hình ảnh để xây dựng phóng sự, kỷ yếu của Cuộc thi. 

Giới thiệu các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong Cuộc thi để Ban Tổ chức 

Cuộc thi xem xét trình cấp có thẩm quyền Khen thưởng. 

 - Bố trí kinh phí hợp lý để tổ chức Cuộc thi trên địa bàn theo tinh thần Nghị 

quyết số 18/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên 

Quang.  

 8. Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình Tuyên Quang 

 - Phối hợp với Liên hiệp Hội tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, Kế hoạch, Thể lệ 

Cuộc thi trên Báo Tuyên Quang, BáoTuyên Quang điện tử, Đài Phát thanh và Truyền 

hình tỉnh. 
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 - Xây dựng chuyên mục và tuyên truyền, phản ánh kịp thời quá trình tổ chức, 

triển khai, kết quả Cuộc thi nhằm động viên, khích lệ phong trào học tập, lao động 

sáng tạo khoa học kỹ thuật của học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh; phối hợp trong 

xây dựng Kỷ yếu Cuộc thi. 

           - Báo Tuyên Quang: Đăng tải Thể lệ Cuộc thi và thông báo về việc trao giải 

thưởng Cuộc thi. 

        - Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chủ trì xây dựng phóng sự về Cuộc thi. 

 9. Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang 

 - Đăng Thể lệ Cuộc thi trên Website của Hiệp hội,  tuyên truyền về mục đích, 

ý nghĩa của Cuộc thi đến các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội. Động viên, hướng dẫn các 

doanh nghiệp thành viên Hiệp hội phối hợp với các tổ chức, cá nhân có mô hình, sản 

phẩm có giá trị sáng tạo và hiệu quả tốt tiếp tục hoàn thiện để đưa vào ứng dụng trong 

thực tiễn.  

 - Động viên các doanh nghiệp thành viên Hiệp hội ủng hộ về tinh thần và vật 

chất phục vụ công tác tuyên truyền, khen thưởng, động viên tác giả tham dự Cuộc thi; 

triển khai đưa ý tưởng sáng tạo hay, thiết thực vào thực tiễn.   

         

Nơi nhận: 

- Quỹ VIFOTEC (bc); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c);                                                                           

- Mặt trận Tổ quốc tỉnh (b/c), 

- Các thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi (Th.h) 

- Các Sở, Ngành: Tỉnh Đoàn, GD&ĐT, KH&CN, CT, 

TT&TT, Đài PTTH tỉnh, Báo TQ (Phối hợp th.h) 

- Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh TQ (Phối hợp th.h) 

- UBND các huyện, thành phố (Phối hợp th.h) 

- TTr Liên hiệp Hội ; 

- Lưu LHH. 

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI 

TRƯỞNG BAN 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Lê Tiến Thắng 

CHỦ TỊCH LIÊN HIỆP CÁC HỘI 

KHOA HỌC &KỸ THUẬT 

 
 


