
TM. BAN TO CHI5C 

Khác Si1 
(PIió Gidrn doc Só'Khoa h9c và Cong ngh 

thành phô Ha Nôi) 

UBND THANH PHO HA NOT 
BAN TO CHU'C CUQC THI SANG TO 

TRONG THANII TfflEU MEN Null BONG 

S6:  G13  /BTC 
V/v kéo dài thyi han nh.n h so Cuôc thi 
Sang tao  thanh thiêu niên nhi dong thành 

phô lan thu 16 näm 2019-2020 

KInh gui: - Các PhOng GD&DT qun, huyn, thi xã; 
- Các qun, huyn, thj Doàn TNCS Ho ChI Minh; 
- Các trung Tiêu h9c, THCS, THPT, TCCN trirc thuc. 

Ngay 10/3/2020, Ban T chüc "Cuc thi sang tao  thanh thiu niên và nhi 
dong toàn quoc" lan thu 16 nàm 2019 - 2020 trong thanh thiêu niên nhi dong 
Thành phô (gçi tat là Ban to chuc CuOc  thi) ban hành Kê hoch so 293/KI-1-BTC 
ye vic to chüc "Cuôc thi sang tao  thanh thiêu niên và nhi dông toàn quôc" trong 
thanh, thiêu niên và nhi dông thành phô Ha N,i lânthü 16 näm 2019 - 2020. Ngày 
03/02/2020, S& Giáo dc và Dào tao  có van bàn so 323/SGDDT-VP ye vic phát 
dng Cuc thi Sang tao  thanh thiêu niên nhi dông lan thu 16 nàm 2020. Trong do, 
thai han  nh.n ho so và san phâm CuOc  thi Erithc ngày 31/5/2020; 

Do ánh huâng cüa djch Covid, ngày 22/4/2020 Lien hip các Hi Khoa h9c 
và K5 thuât Viêt Nam có van bàn so 194/LI-IHVN-VIFOTEC ye viêc kéo dài thai 
han nhn ho so Cuc thi Sang tao  dành cho thanh thiêu niên, nhi dong toàn quôc 
nàm 20 19-2020; Do do, Ban To chiirc Cuc thi diêu chinh thai han  nh.n ho so dir 
thinhusau: 

- Thô'i hgn: tru*c ngày 30/6/2020, tInh theo dâu bisu din. 
-Dja diem: Van phOng Sâ Khoa hc và Cong ngh Ha Ni - So 5, phô 

NguyênTrai, qun Ha Dong, Ha Nôi; DT: 024.33553285 
The l và thông tin lien quan ye Cuc thi van gi nuyên theo Kê hoach  so 

293/KH-BTC ye vic to chüc "Cuc thi sang tao  thanh thiêu niên và nhi dong toàn 
quôc" trong thanh thiêu niên và nhi dong thành phô Ha Ni lan thir 16 näm 2019 - 
2020. 

Dê biêt them thông tin chi tit, d nghj truy cp website 
http://dost.hanoi.gov.vn  cüa Sà Khoa hçc và Cong ngh Ha Ni ho.c website 
http://hanoi.edu.vn  cüa ngãnh GD&DT Ha Ni. 

Dé nghj cac PhOn GD&DT qun, huyn, thj xä, các quQtnIhuyn/thj doàn 
thanh niên cong san Ho ChI Minh va hiu tru&ng cac tnrng Tiêu h9c, THCS, 
TITIPT thông báo tói toàn the các em bce sinh duçrc biêt. 

CQNG HOA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM 
Bc 1p  - Tw do - Hnh phác 

Ha N5i, ngày  cP-  tháng nám 2020 

Noi nhn: 
- Nhu trên; 
- BTC cuôc thi; 
- Si Giáo duc và Dào tao (de p/hap); 
- Liiu: VT. 
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