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UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

BTC CUỘC THI SÁNG TẠO  

DÀNH CHO THANH THIẾU NIÊN  

NHI ĐỒNG 

  

Số: 02 /QĐ-BTCCT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tuyên Quang, ngày 01 tháng 02 năm 2023 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

 Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo dành 

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

 

 

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC CUỘC THI 

 

Căn cứ Quyết định số 40 /QĐ-UBND ngày 19 tháng  01  năm 2023 của 

Ủy ban nhân dân 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; 

 Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi 

đồng (Cuộc thi) tỉnh Tuyên Quang năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi, cụ 

thể như sau:  

 1. Ông Lê Tiến Thắng Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ 

thuật tỉnh Tuyên Quang, Trưởng Ban:  

- Chịu trách nhiệm chung về việc triển khai, tổ chức Cuộc thi Sáng tạo 

thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh năm 2023 

 - Phân công nhiệm vụ cho các Phó Trưởng ban, các thành viên Ban Tổ 

chức Cuộc thi 

- Chỉ đạo việc xây dựng, ban hành, kiểm tra, đôn đốc thực hiện kế hoạch 

và các văn bản liên quan đến tổ chức Cuộc thi. 

- Trực tiếp chủ trì việc xây dựng Kỷ yếu Cuộc thi. 

- Chỉ đạo tổng kết Cuộc thi năm 2023 và phát động Cuộc thi năm 2024  

2. Ông Trịnh Ngọc Tân, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và 

Kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang, Phó trưởng Ban thường trực: 

- Trực tiếp giúp Trưởng Ban tổ chức xây dựng, ban hành, triển khai Kế 

hoạch, Thể lệ Cụộc thi; tiêu chí đánh giá mô hình, sản phẩm, giải pháp dự thi. 
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Đề xuất thành lập Hội đồng Giám khảo, Ban Thư ký Cuộc thi năm 2023 và các 

văn bản liên quan đến tổ chức Cuộc thi. 

 - Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Hội đồng Giám khảo, Ban thư ký Cuộc 

thi; đề xuất cơ cấu, mức giải thưởng với Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi.  

- Đôn đốc, phối hợp với các thành viên Ban tổ chức kiểm tra việc thực 

hiện Cuộc thi ở các huyện, thành phố. 

- Chỉ đạo, giải quyết công việc liên quan đến Cuộc thi khi được Trưởng 

Ban tổ chức Cuộc thi ủy quyền. 

3.  Bà Phạm Thị Kiều Trang, Phó Bí thư Tỉnh đoàn thanh niên Cộng 

sản Hồ Chí Minh, Phó trưởng ban:  

 - Tham mưu với cơ quan Tỉnh đoàn chỉ đạo thực hiện công tác tuyên 

truyền Cuộc thi trong hệ thống thông tin của Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên, 

Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh tỉnh; đăng tải thể lệ và kế hoạch Cuộc 

thi trên các phương tiện thông tin, tuyên chuyền của Tỉnh đoàn và các cấp Đoàn, 

Hội. Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các tổ chức Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên, 

Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh; phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào 

tạo các huyện, thành phố để triển khai tốt Cuộc thi.  

            - Tham gia xây dựng Kỷ yếu Cuộc thi. 

   - Cử cán bộ tham gia các bộ phận giúp việc Ban Tổ chức, Ban Thư ký, 

Hội đồng Giám khảo Cuộc thi và tham gia kiểm tra hoạt động Cuộc thi theo lịch 

của Ban Tổ chức. 

          4. Ông Nguyễn Văn Hiền, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó 

trưởng ban: 

  -Tham mưu với Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo tuyên truyền Cuộc thi 

trong hệ thống các trường học, cơ sở giáo dục và đào tạo; đăng tải thể lệ và kế 

hoạch Cuộc thi trên các phương tiện thông tin, tuyên chuyền của Sở. Chỉ đạo, 

đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường phổ 

thông, các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo hưởng ứng tham gia Cuộc 

thi. 

- Tham gia xây dựng Kỷ yếu Cuộc thi. 

 -  Cử cán bộ tham gia các bộ phận giúp việc Ban Tổ chức, Ban Thư ký, 

Hội đồng giám khảo Cuộc thi và tham gia kiểm tra hoạt động Cuộc thi theo lịch 

của Ban Tổ chức. 

5.  Ông Hoàng Đức Tiến, Phó Giám đốc Sở Công Thương 

- Tham mưu với Sở Công thương chỉ đạo tuyên truyền Cuộc thi; đăng tải 

thể lệ và kế hoạch Cuộc thi trên Trang thông tin điện tử và các ấn phẩm thông 

tin của Sở. 
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- Cử cán bộ tham gia giúp việc Ban Tổ chức, Ban Thư ký, Hội đồng Giám 

khảo Cuộc thi và các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật theo đề nghị của Ban Tổ chức 

Cuộc thi. Tham gia kiểm tra hoạt động Cuộc thi theo lịch của Ban Tổ chức. 

6. Ông Bùi Minh Hải, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ: 

  - Tham mưu với Sở Khoa học và Công nghệ chỉ đạo tuyên truyền Cuộc 

thi; đăng tải thể lệ và kế hoạch Cuộc thi trên Trang thông tin điện tử và các ấn 

phẩm thông tin của Sở. 

  - Tham gia xây dựng tiêu chí đánh giá mô hình, sản phẩm, giải pháp dự 

thi. 

- Cử cán bộ tham gia giúp việc Ban Tổ chức, Ban Thư ký, Hội đồng Giám 

khảo Cuộc thi và các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật theo đề nghị của Ban Tổ chức 

Cuộc thi. Tham gia kiểm tra hoạt động Cuộc thi theo lịch của Ban Tổ chức. 

- Hướng dẫn các tác giả, nhóm tác giả đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí 

tuệ (sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp …) khi được đề nghị. 

7.  Ông Nguyễn Văn Hiến, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền 

thông 

- Tham mưu với Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo tuyên truyền Cuộc 

thi; đăng tải thể lệ và kế hoạch Cuộc thi trên Trang thông tin điện tử và các ấn 

phẩm thông tin của Sở. 

- Cử cán bộ tham gia giúp việc Ban Tổ chức, Ban Thư ký, Hội đồng Giám 

khảo Cuộc thi và các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật theo đề nghị của Ban Tổ chức 

Cuộc thi. Tham gia kiểm tra hoạt động Cuộc thi theo lịch của Ban Tổ chức. 

8. Ông Lý Văn Vinh, Trưởng phòng thời sự, Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh:  

-  Tham mưu với Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh tuyên truyền Kế hoạch, 

Thể lệ Cuộc thi; đưa tin về hoạt động tổ chức cuộc thi, các tấm gương sáng tạo 

điển hình của thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh trên các phương tiện truyền thông 

của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.   

- Cử phóng viên tham gia tuyên truyền về Cuộc thi. Tham gia kiểm tra 

hoạt động Cuộc thi theo lịch của Ban Tổ chức. 

- Tham gia xây dựng Kỷ yếu Cuộc thi. 

- Xây dựng phóng sự về Cuộc thi phục vụ tuyên tuyền về Cuộc thi. 

9. Bà Ngô Thị Thu Hà, Phó Tổng biên tập Báo Tuyên Quang: 

 - Tham mưu Báo Tuyên Quang tuyên truyền Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi 

ngay sau khi phát động, triển khai Cuộc thi; thường xuyên tuyên truyền về hoạt 

động tổ chức cuộc thi, các tấm gương sáng tạo điển hình của thanh thiếu niên, 

nhi đồng tỉnh; 
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  - Cử phóng viên đưa tin hoạt động Cuộc thi. Tham gia kiểm tra hoạt 

động Cuộc thi theo lịch của Ban Tổ chức. 

             - Đăng tải Thể lệ Cuộc thi và Dự kiến quyết định trao giải thưởng Cuộc 

thi trên Báo Tuyên Quang và Báo Tuyên Quang điện tử. 

- Tham gia xây dựng Kỷ yếu Cuộc thi. 

10. Ông Nguyễn Văn Minh, Phó Chủ tịch Hiệp Hội doanh nghiệp 

tỉnh: 

 - Tham mưu với Hiệp hội tuyên truyền về Kế hoạch, Thể lệ, hướng dẫn 

động viên, tạo điều kiện cho tổ chức và thanh niên trong các doanh nghiệp 

hưởng ứng tham gia Cuộc thi.Vận động các Doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí cho 

công tác tuyên truyền, khen thưởng,  các ý tưởng sáng tạo hay và cho tổ chức cá 

nhân đạt giải cao trong cuộc thi.   

- Tham gia kiểm tra hoạt động Cuộc thi theo lịch của Ban Tổ chức.   

11. Ông  Lê Thế Đạt, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Lâm 

Bình: 

  Phụ trách việc chỉ đạo triển khai, đôn đốc, tổ chức thực hiện Cuộc thi tại 

huyện Lâm Bình. Thực hiện công tác báo cáo Ban tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh kết 

quả tổ chức Cuộc thi tại huyện để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. 

12. Bà Phạm Thị Nhị Bình, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Sơn 

Dương: 

  Phụ trách chỉ đạo việc triển khai, đôn đốc, tổ chức  thực hiện Cuộc thi tại 

huyện Sơn Dương. Thực hiện công tác báo cáo Ban tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh 

kết quả tổ chức Cuộc thi tại huyện để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. 

13. Ông  Vũ Đình Tân, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân  huyện Chiêm 

Hóa: 

 Phụ trách chỉ đạo việc triển khai, đôn đốc, tổ chức thực hiện Cuộc thi tại 

huyện Chiêm Hóa. Thực hiện công tác báo cáo Ban tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh 

kết quả tổ chức Cuộc thi tại huyện để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. 

14. Ông Nguyễn Trọng Đoan, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân  huyện 

Na Hang: 

 Phụ trách chỉ đạo việc triển khai, đôn đốc, tổ chức thực hiện Cuộc thi tại 

huyện Na Hang. Thực hiện công tác báo cáo Ban tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh kết 

quả tổ chức Cuộc thi tại huyện để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. 

15. Ông Ma Phúc Dự,  Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Hàm 

Yên: 

 Phụ trách chỉ đạo việc triển khai, đôn đốc, tổ chức thực hiện Cuộc thi tại 

huyện Hàm Yên. Thực hiện công tác báo cáo Ban tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh kết 

quả tổ chức Cuộc thi tại huyện để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. 
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16. Ông  Lê Quang Toàn, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân  huyện Yên 

Sơn: 

 Phụ trách chỉ đạo việc triển khai, đôn đốc, tổ chức thực hiện Cuộc thi tại 

huyện Yên Sơn. Thực hiện công tác báo cáo Ban tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh kết 

quả tổ chức Cuộc thi tại huyện để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. 

17. Ông Nguyễn Xuân Nho, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố 

Tuyên Quang: 

 Phụ trách chỉ đạo việc triển khai, đôn đốc, tổ chức thực hiện Cuộc thi tại 

thành phố Tuyên Quang. Thực hiện công tác báo cáo Ban tổ chức Cuộc thi cấp 

tỉnh kết quả tổ chức Cuộc thi tại huyện để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân 

tỉnh. 

 Điều 2. Các thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi có trách nhiệm triển khai, 

tổ chức thực hiện theo nhiệm vụ được phân công, báo cáo nhanh tiến độ, kết quả 

thực hiện, những khó khăn, vướng mắc ( nếu có) về Ban tổ chức cuộc thi 

(Thường trực Liên hiệp Hội) vào ngày 25 hàng tháng hoặc đột xuất để tổng hợp 

(qua địa chỉ Email: lienhiephoitq@gmail.com)  

    Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

 

.Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (b/c); 

- UBND các huyện, thành phố; các sở 

GD&ĐT, KH&CN, CT;TT&TT Tỉnh 

Đoàn; Báo Tuyên Quang; Đài PT&TH 

tỉnh; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh 

(P.h.t.h) 

-Thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi 

(th.h); 

- Lưu LHH.  
 

 

TM. BAN TỔ CHỨC CUỘC THI 

TRƯỞNG BAN 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Lê Tiến Thắng 

CHỦ TỊCH LIÊN HIỆP CÁC HỘI 

KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT  

 


