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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng 

tỉnh Bắc Giang lần thứ 19, năm 2023 
 

Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng (gọi tắt là Cuộc thi) được Liên 

hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp với các bộ, ngành Trung 

ương tổ chức thường niên. Để hưởng ứng Cuộc thi toàn quốc, những năm qua, tỉnh 

Bắc Giang đã tổ chức 18 Cuộc thi cấp tỉnh và đạt được những kết quả đáng khích 

lệ. Trên cơ sở kết quả Cuộc thi lần thứ 18 năm 2022, để các cấp, các ngành chủ 

động phối hợp tổ chức triển khai hiệu quả Cuộc thi năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh 

ban hành kế hoạch tổ chức Cuộc thi lần thứ 19, năm 2023 tỉnh Bắc Giang 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 tỉnh 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 để 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 sâu rộng Cuộc thi đến các đối tượng đoàn viên, thanh thiếu 

niên, nhi đồng trong toàn tỉnh; tổ chức Cuộc thi phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả.  

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 30/5/2004 đến 30/5/2017).  

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; 
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- Các dụng cụ sinh hoạt gia đình, đồ dùng giải trí và đồ chơi trẻ em;  

- Các giải pháp nhằm ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát 

triển kinh tế. 

3. Thời gian tổ chức Cuộc thi 

- Thời gian tổ chức Cuộc thi từ khi phát động đến tháng 10/2023; 

- Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh: 

+ Nhận hồ sơ, mô hình sản phẩm dự thi từ khi phát động đến hết ngày 25/5/2023; 

+ Chấm và xét chọn các giải pháp đoạt giải trước 15/7/2023;  

+ Tổng kết, trao giải Cuộc thi lần thứ 19, năm 2023 và phát động Cuộc thi 

lần thứ 20, năm 2024 vào tháng 10/2023. 

4. Địa điểm nhận hồ sơ, mô hình, sản phẩm dự thi 

- Cấp huyện và cơ sở: Do ban tổ chức Cuộc thi cấp huyện quy định.  

Kết thúc Cuộc thi cấp huyện, mỗi đơn vị cấp huyện đề cử ở mỗi bảng không 

quá 05 mô hình, sản phẩm; riêng Thành phố Bắc Giang mỗi bảng không quá 10 mô 

hình, sản phẩm. 

- Cấp tỉnh: Tiếp nhận hồ sơ, mô hình, sản phẩm dự thi tại địa chỉ: Liên hiệp các 

hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Giang, tầng 9, nhà B, trụ sở Liên cơ quan, Quảng 

trường 3/2, thành phố Bắc Giang; điện thoại 02043555396 hoặc 0983049674. 

Thành phần hồ sơ, thủ tục dự thi, mô hình, sản phẩm và các nội dung cụ thể 

khác được quy định trong Thể lệ Cuộc thi do Ban Tổ chức Cuộc thi quyết định. 

5. Cơ cấu và giá trị giải thưởng 

Cuộc thi lần thứ 19 được chia làm 02 bảng, bao gồm bảng khối THPT và 

bảng khối THCS, Tiểu học. Cơ cấu giải thưởng có tối đa 1 giải đặc biệt, 02 giải 

nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 21 giải khuyến khích. 

Cơ cấu và giá trị giải thưởng như sau: 

a) Giải đặc biệt trị giá 16.000.000 đồng. 

b) Bảng THCS, Tiểu học:  

- 01 giải nhất trị giá 12.000.000 đồng; 

- 02 giải nhì, mỗi giải trị giá 8.000.000 đồng; 

- 03 giải ba, mỗi giải trị giá  6.000.000 đồng;  

 - 12 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 4.000.000 đồng. 
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c) Bảng  THPT: 

- 01 giải nhất trị giá 12.000.000 đồng; 

- 02 giải nhì, mỗi giải trị giá 8.000.000 đồng; 

- 03 giải ba, mỗi giải trị giá  6.000.000 đồng;  

 - 09 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 4.000.000 đồng. 

Ngoài tiền thưởng, các tác giả đoạt giải được Ban Tổ chức Cuộc thi: trao 

giấy chứng nhận; các tác giả đoạt giải đặc biệt, giải nhất Cuộc thi được tặng huy 

chương vàng; các tác giả đoạt giải nhì Cuộc thi được tặng huy chương bạc; các tác 

giả đoạt giải ba Cuộc thi được tặng huy chương đồng.  

Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tác giả, đồng tác giả đoạt giải 

đặc biệt, giải nhất và 02 (hai) tập thể hoặc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công 

tác tuyên truyền, tổ chức Cuộc thi. 

Đề nghị Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Huy hiệu Tuổi trẻ sáng 

tạo cho các tác giả, đồng tác giả đoạt giải nhất, giải đặc biệt Cuộc thi. 

Ban Tổ chức Cuộc thi tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành 

tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền và tổ chức Cuộc thi (trừ các tập thể, cá 

nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen). 

Các mô hình, sản phẩm đoạt giải cao, có tiềm năng được lựa chọn tham dự 

Cuộc thi toàn quốc lần thứ 19, năm 2023.   

6. Kinh phí đảm bảo Cuộc thi 

- Kinh phí đảm bảo Cuộc thi thực hiện theo Nghị quyết 26/2018/NQ-HĐND 

ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh quy định nội dung, mức chi đối với Hội thi Sáng tạo 

kỹ thuật và Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 

- Kinh phí phục vụ Cuộc thi cấp tỉnh do ngân sách Nhà nước cấp tỉnh thông 

qua dự toán năm 2023 của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh. 

- Kinh phí phục vụ Cuộc thi cấp huyện do UBND cấp huyện bố trí.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh 

- Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh là đơn vị thường trực tổ chức 

Cuộc thi.  

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan triển khai Kế hoạch 

Cuộc thi đúng tiến độ, thực hiện tốt kế hoạch đề ra; hướng dẫn tổ chức và hoạt động 
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của Ban Tổ chức Cuộc thi các huyện, thành phố. Giới thiệu chuyên gia, nhà khoa 

học nhằm tiếp tục đồng hành với tác giả trong nghiên cứu, hoàn thiện mô hình, sản 

phẩm. Vận động nguồn lực để hỗ trợ tác giả nhân rộng mô hình có hiệu quả. 

- Tham mưu Ban Tổ chức Cuộc thi thành lập Hội đồng giám khảo đánh giá 

mô hình, sản phẩm (sơ khảo, chung khảo); ban hành Thể lệ, Tiêu chí đánh giá 

chấm điểm các mô hình, sản phẩm tham dự Cuộc thi. 

- Xây dựng các ấn phẩm phục vụ công tác tuyên truyền về Cuộc thi; Tổ chức 

tiếp nhận các mô hình, sản phẩm tham dự Cuộc thi. 

- Đề cử các mô hình, sản phẩm tham gia Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, 

nhi đồng toàn quốc lần thứ 19, năm 2023. 

- Phối hợp với Ban Tổ chức cuộc thi, lựa chọn, đề xuất với Chủ tịch UBND 

tỉnh (qua Sở Nội vụ) tặng Bằng khen cho các tác giả, đồng tác giả đoạt giải đặc 

biệt, giải nhất và 02 (hai) tập thể hoặc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác 

tuyên truyền, tổ chức Cuộc thi. 

- Tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi. 

2. Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Triển khai các văn bản chỉ đạo Cuộc thi đến các đơn vị trong ngành. Chỉ 

đạo Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng gắn với chỉ đạo các cuộc thi, các 

hoạt động khác của ngành. Chỉ đạo tuyên truyền, đăng tải văn bản chỉ đạo, hướng 

dẫn tổ chức Cuộc thi trên các phương tiện truyền thông của ngành.  

- Tạo điều kiện và tổ chức các hoạt động bổ trợ, hỗ trợ, hướng dẫn học sinh 

có ý tưởng sáng tạo hoàn thiện hồ sơ, mô hình sản phẩm tham dự Cuộc thi. Vận 

động nguồn lực để hỗ trợ tác giả nhân rộng mô hình có hiệu quả. 

- Phối hợp đôn đốc, kiểm tra công tác tuyên truyền và triển khai tổ chức 

Cuộc thi của  Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố. Trực tiếp chỉ đạo 

Cuộc thi ở khối các trường THPT và tương đương.  

- Cử cán bộ tham gia vào các bộ phận giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi. 

3. Đề nghị Tỉnh đoàn 

- Triển khai các văn bản chỉ đạo Cuộc thi đến các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội 

trong tỉnh. Tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh thiếu niên, nhi đồng tích cực 

tham gia Cuộc thi.  

- Phối hợp tổ chức các hoạt động bổ trợ tạo môi trường để đoàn viên thanh, 

thiếu niên phát triển tư duy sáng tạo, hướng dẫn đoàn viên, thanh thiếu niên, nhi 
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đồng tham gia Cuộc thi. Vận động nguồn lực để hỗ trợ tác giả nhân rộng mô hình 

có hiệu quả. 

- Đăng tải các ấn phẩm tuyên truyền về nội dung, mục đích của Cuộc thi trên 

các phương tiện truyền thông của tổ chức Đoàn, Hội, Đội. 

- Hướng dẫn các tác giả đủ điều kiện hoàn thiện hồ sơ và đề nghị Trung 

ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo. 

 - Cử cán bộ tham gia vào các bộ phận giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi. 

4.  Sở Khoa học và Công nghệ 

- Hướng dẫn các tác giả (đồng tác giả) có nhu cầu đăng ký bảo hộ sở hữu trí 

tuệ hoàn thiện thủ tục theo đúng quy định hiện hành. 

- Cử cán bộ tham gia vào các bộ phận giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi; cử 

cán bộ có chuyên môn kỹ thuật tham gia tư vấn kỹ thuật khi Ban Tổ chức Cuộc thi 

đề nghị. Vận động nguồn lực để hỗ trợ tác giả nhân rộng mô hình có hiệu quả. 

- Đăng tải văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Cuộc thi trên các phương tiện 

truyền thông của ngành. 

5. Sở Tài chính: Tham mưu đảm bảo kinh phí cho Cuộc thi; hướng dẫn Ban 

Tổ chức Cuộc thi sử dụng kinh phí đúng quy định hiện hành. 

6. Sở Nội vụ: Thẩm định hồ sơ khen thưởng, trình Chủ tịch UBND tỉnh tặng 

Bằng khen cho các tác giả, đồng tác giả đoạt giải đặc biệt, giải nhất và 02 (hai) tập thể 

hoặc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, tổ chức Cuộc thi. 

7. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bắc Giang 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tuyên truyền Cuộc thi mỗi tháng hai lần 

với thời lượng từ 3 đến 5 phút ngay sau khi Kế hoạch Cuộc thi được ban hành; cử 

phóng viên theo sát tiến độ đưa tin, tuyên truyền về Cuộc thi. 

- Báo Bắc Giang tuyên truyền Thể lệ Cuộc thi; mỗi tháng một bài tuyên 

truyền về các tấm gương sáng tạo điển hình của thanh thiếu niên, nhi đồng trong 

tỉnh. Cử phóng viên theo sát tiến độ đưa tin, tuyên truyền về Cuộc thi.  

8. UBND cấp huyện 

- Xây dựng kế hoạch, thành lập ban tổ chức Cuộc thi cấp huyện do 01 phó chủ 

tịch UBND cấp huyện làm trưởng Ban tổ chức; các phó trưởng Ban tổ chức là lãnh 

đạo các huyện, thành Đoàn, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; thành 

viên là các phòng, ngành liên quan, các trường THPT và tương đương đóng trên địa 

bàn để chỉ đạo và tổ chức Cuộc thi cấp huyện (bao gồm cả đối tượng dự thi ở 02 bảng) 

ngay khi Kế hoạch tổ chức Cuộc thi được Chủ tịch UBND tỉnh ban hành.  
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- Phối hợp với Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh tuyên truyền, tổ chức Cuộc thi 

lần thứ 19, năm 2023 đảm bảo chất lượng, hiệu quả.  

- Bố trí nguồn kinh phí tổ chức Cuộc thi cấp huyện. 

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

tỉnh Bắc Giang lần thứ 19, năm 2023. Các sở, ban, ngành liên quan, UBND huyện, 

thành phố căn cứ triển khai thực hiện; trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, 

báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (qua Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh) để 

xem xét, giải quyết./. 
 

Nơi nhận: 
- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; 

- TTTU, HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh; 
- Tỉnh Đoàn thanh niên; 

- Báo Bắc Giang; 

- UBND huyện, thành phố; 
- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (5 bản); 

- VP UBND tỉnh:  

 + LĐVP, TH, TTTT; 
 + Lưu: VT, KGVX.Trang. 

 

CHỦ TỊCH 
 

 
 
 
 

Lê Ánh Dương 
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