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Số:  

V/v triển khai Cuộc thi Sáng tạo thanh 

thiếu niên nhi đồng tỉnh BR-VT năm 

2023. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày      tháng 3 năm 2023 

Kính gửi:   

- Lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố; 

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở. 

Ngày 9 tháng 3 năm 2023 Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được Kế hoạch số 01/KH-

BTCCT, ngày 28 tháng 2 năm 2023; Quyết định số 09/QĐ-BTCCT, ngày 28 tháng 02 

năm 2023 của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc 

triển khai Điều lệ Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

2022. 

Nhằm giúp học sinh phát huy khả năng yêu thích nghiên cứu khoa học, vận dụng 

các kiến thức từ sách vở đi vào thực tiễn, làm đa dang hóa các hình thức tổ chức dạy 

học theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Lãnh 

đạo phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực 

thuộc Sở thực hiện một số nội dung cụ thể như sau: 

1. Tuyên truyền và phát động Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng 

tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 2023 đến toàn thể giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh 

của đơn vị mình.  

2. Đối với Phòng Giáo dục chỉ đạo các trường Tiểu học, Trung học cơ sở triển 

khai hiệu quả cuộc thi này. 

3. Đối với các trường THPT/Trung tâm Giáo dục Thường xuyên 

- Nhà trường phát động Thể lệ cuộc thi trong toàn thể đội ngũ giáo viên và học 

sinh. Các thầy cô giáo bộ môn nhận thức đây là cuộc thi định kỳ hàng năm do Liên 

hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật cùng Sở Giáo dục và Đào tạo…tổ chức, cho nên 

chủ động trao đổi, gặp gỡ học sinh để nắm bắt các sản phẩm dự thi. 

- Trên cơ sở các sản phẩm đã lựa chọn, nhà trường xây dựng kế hoạch, hướng dẫn 

thực hiện nghiên cứu để hình thành các mô hình hoặc sản phẩm dự thi. Trong kế hoạch 

phải thể hiện sự phân công giáo viên hướng dẫn, thời gian thực hiện, thời gian báo cáo 

kết quả trước Hội đồng nhà trường,… 

- Các đơn vị có thể sử dụng các dự án đã tham gia thi KHKT cấp tỉnh dành cho 

học sinh phổ thông năm 2023 để dự thi. Tuy nhiên phải thực hiện theo Thể lệ cuộc thi 

sáng tạo Thanh thiếu niên Nhi đồng năm 2023 quy định. 

Trong quá trình tổ chức triển khai, cần lưu ý những vấn đề sau: 

3.1. Đối tượng dự thi  

Tất cả các thanh, thiếu niên, nhi đồng đang sinh sống, học tập trên địa bàn tỉnh từ 

6 đến 18 tuổi đều có quyền dự thi (ngày sinh từ 31/7/2005 đến 31/7/2017) có xác nhận 
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của Hiệu trưởng nhà trường (hoặc lãnh đạo cơ quan, địa phương nơi thí sinh học tập, 

làm việc, sinh sống). Khuyến khích các em nhỏ tuổi hơn, người dân tộc, vùng sâu, vùng 

xa tham gia. 

3.2. Lĩnh vực dự thi 

Các mô hình, sản phẩm thuộc 5 lĩnh vực: 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 và các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi 

trường và phát triển kinh tế. Khuyến khích các sản phẩm đã dự thi nghiên cứu khoa 

học cấp tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ theo Thể lệ Cuộc thi này tham gia. 

3. 3. Thời gian nhận hồ sơ dự thi: Từ ngày 13/3/2023 đến 20/6/2023 

3. 4. Địa điểm nộp hồ sơ dự thi 

Các phòng GDĐT và các đơn vị trực thuộc tổng hợp kí xác nhận danh sách học 

sinh tham gia (đơn xin dự thi phải có xác nhận của hiệu trưởng) và nộp về: Văn phòng 

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (số 8 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Thành 

phố Vũng Tàu, sđt: 0254 3819171). 

Để Cuộc thi được tổ chức hiệu quả, Sở GDĐT yêu cầu Trưởng phòng GDĐT các 

huyện, thị xã, thành phố; Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông, Giám đốc các 

trung tâm Giáo dục Thường xuyên lập kế hoạch tổ chức thực hiện; Truyền thông, 

khuyến khích, tạo điều kiện cho các em học sinh tích cực tham gia Cuộc thi theo đúng 

quy định và hướng dẫn của Thể lệ Cuộc thi; Báo cáo kết quả số dự án tham gia về Sở 

Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20/6/2023. 

Nhận được công văn này, Sở GDĐT đề nghị Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực 

hiện./. 

 [Kèm theo Kế hoạch số 01/KH-BTCCT, ngày 28 tháng 2 năm 2023; Quyết định 

số 09/QĐ-BTCCT, ngày 28 tháng 02 năm 2023 của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ 

thuật tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu] 

 

 

 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Hội LHH-KHKT tỉnh(b/c); 

- Giám đốc (b/c); 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, GDTrHTX, Nguyênnt. 

KT.GIÁM ĐỐC 
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Nguyễn Văn Ba 
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