
UBND THANH PHO HA NQI 
BAN TO CHUC CUQC Till SANG T4O 

TRONG THANH THIEU NIEN NH! BONG 

CONG HOA XA HO! CHU NGHIA V1T NAM 
Bc Ip - Tir do - Hnh phüc 

    

S& 3 /KH-BTC Ha Nçii, ngàyAO tháng3 nãm 2020 

KE bACH 
To chfrc "Cuc thi sang to thanh thiu niên và nhi dông toàn quc" 

trong thanh, thiu niên và nhi dng thành phô Ha Ni 
Jan thLr 16 nám 2019 - 2020 

Hrâng ing "Cuc thi sang tao  thanh thiu niên và nhi ding toân quc" 
lan thir 16 näm 2020 do Lien hip các Hi Khoa hçc và K9 thut Viêt Nam, Bô 
Giáo diic và Dào tao,  Bô Khoa hçc và Cong ngh, Trung irang Doàn TNCS Ho 
ChI Minh và Dâi Truyên hInh Vit Nam ph& hp to chirc; 

Can ctr Cong van so 946/LI-IH\TNVIFOTEC ngày 09/1 2/2019 cüa Lien 
Hip các Hi Khoa hçc và K thut Vit Nam ye vic triên khai Cuc thi sang 
tao thanh thiu niên nhi dông toàn quôc näm 2019 -2020; 

Can cü Quyt djnh s 959/QD-UBND ngày 4/3/2020 cüa Uy ban nhân 
dan thành phO Ha Ni ye vic thành 1p Ban t chüc Cuc thi sang tao  thanh 
thiêu niên và nhi dng toàn quOc lan thi:r 16 nàm 2019 - 2020 trong thanh thiêu 
niên và nhi dng thành phô Ha Ni; 

Ban t chirc "Cuc thi sang tao  thanh thiu niên và nhi dông toàn quôc" 
lan thu 16 nãm 2019 - 2020 trong thanh thiu niên nhi dông Thành phO (Ban t6 
chirc) xây drng Ké hoach trin khai cii th nhu sau: 

I. MIJC IMCH - YEU CAU: 

1. Myc dIch: 

- Nhm khai dy tim näng và phát huy khá näng ti.r duy, sang tao  cüa 
thanh, thiu niên, nhi dng Thu do, qua do giüp các em trau dM kin thrc, rèn 
1uyn k näng sang tao,  xây d%rng i.râc ma nghiên cru khoa h9c trOng tuong lai. 

- Ch9n 19c nhüng nhân t din hInh, mô hInh sang tao  tiêu biu cp thãnh 
phô giâi thiu tham gia "Cuc thi sang tao  dành cho thanh thiêu niên và nhi dng 
toàn quc" 1.n thir 16 (näm 2019 - 2020). 

2. Yêu cu: 

- 100% các trir?rng Tiêu hçc, THCS, THPT trén dja bàn thành phô 1-là Ni 
có k hoach trin khai thirc hin và vn dng các em hçc sinh trong d tuôi quy 
dlnh tham gia cuc thi. 

- 100% co sâ Doàn truc thuc Thành Doàn Ha Nôi có ké hoach triên khai 
thirc hin và vn dng thanh thiêu nhi trong d tuôi quy djnh tham gia cuc thi. 



- Thirc hin t& cong tác thông tin và tuyên truyn v cuc thi. 

- Cong tác t chüc dam bão khoa hQc, khách quan, dung tin d. 

II. nOl TU'1NG vA yEu CAU DO! vOi NGUI D' THI 

- Tt câ các em thanh, thiu niên, nhi dng trong Thành ph tü 6 dn 19 
tui (co ngày sinh tr 31/7/2001 dn 3 1/7/2014) du có quyên dr thi; 

- D& tuçrng tham gia có th dr thi theo cá nhãn hoc theo nhóm, tp thL 
Trong tru&ig hcip có nhiu tác giã tham gia, chi dircic ghi trong phiêu d,r thi tOi 
da 05 tác giâ du tiên có t)'' l % dóng gop nhiu nht; 

- Nguii dir thi duçic quyn nh?:i sij giüp dei cüa ngthi khác lam san phâm 
theo ding tthng sang to cüa mInh (tr1r linh vrc phn mm tin hQc); 

- Nguii dir thi phâi lam phiu tham dr cuc thi (theo mk). 
ifi. LINB VQC DI THI 

San phm tham dr Cuc thi là các giâi pháp k thut, bao gm các ding 
cli, mu 4t, may mOc hoc mô hInh, bàn thit k ... thuc các lTnh virc sau: 

1.DOdungdanhchoh9ctp; 

2. Phn mm tin h9c; S( 
OA 

3. San phâm than thin vâi môi trithng; V1 

4. Các dlng ciii sinh hot gia dInh và d chcii tré em; 

5. Các giãi pháp k5 thut nhm üng phO vài bin cti khI hu, bão v rnoi 
trueing, üng phó bin di khi hu và phát triên kinh tê. 

IV. HO S THAM D1J' CUOC THI 

HsogmcO: 

- Phiu dáng k) tham dr Cuc thi (theo mu); 

- Mo hInh, san ph.m dr thi. D& vài lTnh vrc phn mm tin h9c phãi gi 
kern theo ma ngun, chuang trInh cài dt và hi.róng dan; 

- Bàn thuy& minh san phm dr thi; 

- Anh tác giã; mi tác già gi:ri 02 ãnh (4cmx6cm), ghi rO h9 ten a rntt sau 

- Bàn sao Giy khai sinh cüa ngu&i dir thi. 

V. THöI GIAN, D!A  DIEM NQP HO S 

1. Thè'i gian: hn cui d gri h sa và san ph.m dir thi ye Ban to chirc 
truâc ngày 3 1/5/2020. 

2. DIa  dim: 

Van phông Sr - So Khoa hçc và Cong ngh Ha NOi, 

Dja chi: s 5, ph Nguyn TrAi, Qun Ha Dông, Ha Ni 

DT: 04. 33553285 



VI. CJ CAU GIAI THU'cNG VA KHEN THUNG: 

1. Ban t chirc sê trao tang các giái thuâng nhu sau: 

- 01 Giãi dc bit: 7.000.000dông/giái 

- 05 Giâi nht: 5.000.000 dng/giãi 

- 10 Giái nhI: 3.000.000 dng/giái 

- 15 Giâi ba: 2.000.000 dng/giãi 

-30 Giãi khuyn khIch: 1.000.000 dng/giãi 

Ngoài ra, các Sâ, ban, ngành, doàn th trong Ban To chirc can cir vào diêu 
kiin thirc té sê tang Giây khen cho các san phâm, cong trInh dat  giái nàm 2020. 

2. Ban t chirc se trao 05 Giâi thithng dành cho các don vj tham gia tIch 
circ Cuc thi: 1.000.000 dông/giãi. 

3. Ban t chirc sê hera chçn mt s mO hInh, san phâm dat  giâi Thãnh phô 
giâi thiu tham dir Cuc thi sang t?o  thanh thiêu niên, nhi dng toàn qu6c 1n thr 
16 nám 2020. 

4. Ban to chüc së dê nghj UBND Thành phô tng Bang khen cho các don 
vj có thành tIch cao khi tham gia Cuc thi: 

- Các don vj có nhiu san phm dir thi và các san phâm dir thi dat  giái cao; 

- Các don vj có hçc sinh tham gia Cuc thi dat  giãi Dc bit và giái Nht; 

- Các don vj có thành tIch trong cong tác tuyên truyn, ph bin Cuôc thi 
và có nhiêu giãi cao ti Cuc thi. 

VII. TO CHUC THUC HIN 

1. S& Khoa h9c và Cong ngh: 

- Xây dirng K hoach  trin khai "Cuc thi sang tao  thanh thiêu niên và nhi 
dng toàn quOc" lan thu 16 näm 2019 - 2020 trong thanh thiêu niên nhi dông 
Thành phô. 

- Chü tn và phi hqp cüng vri Sâ Tài chInh 1p dir toán kinh phi Cuc thi. 

- Chü trI và phi hqp vâi các don vj có lien quan thành 1p Hi dng xét 
duyt các mô hInh, san phâm tham gia cuc thi dê trInh Ban To chirc phê duyt. 

- Chü tn vic t chirc L trao giâi "Cuc thi sang t?o  thanh thiu niên và 
nhi dng toàn quOc" l.n thu 16 nàm 2019 - 2020 trong thanh thiêu niên nhi dông 
Thành phô (co Kê hoach to chüc ci th sau). 

2. Sô Giáo dtic và Dào to: 

- Triên khai K hoach  "Cuc thi sang tao  thanh thiéu niên và nhi dông toàn 
quôc" lan thtr 16 näm 2019 - 2020 trong thanh thiu niên nhi dông Thành phô tui 

các tnrYng Tiêu h9c, THCS, THPT và các tri.thng chuyên nghip trên dja bàn 
Thành ph Ha Ni, dng thii don dc vic triên khai thirc hin cüa các don vj 
theo h thông ngãnh d9c. 



- Chü trI ph& hccp vi Thành doãn Ha Ni t chrc Hi nghj trin khai k 
hoach dn Phông Giáo dic và Dào tao,  Doàn Thanh niên các qun, huyn, thj xâ 
cüa Thãnh ph Ha Ni. 

- Chü tn vic thu, np và thng hap các mô hInh, san phâm cuc thi trInh 
Ban t chüc. 

3. Doàn Thanh niên Cong san H chI Minh thành ph Ha Ni: 

- Tnin khai Kê hoach "Cuc thi sang tao  thanh thiu niên và nhi dng toàn 
quc" 1.n thu 16 nám 2019 - 2020 trong thanh thiêu niên nhi dng Thành phô t&i 
các ca s!i doàn trên dja bàn thãnh ph, dng th&i don doe vic triên khai thrc 
hin cüa các dan vj theo h thing ngãnh dQc. 

- Ph& hap vài S, Giáo dic và Dào tao Ha Ni tO chüc Hi nghj triên khai 
k hoach  dn Phông Giáo dic và Dào tao,  Doãn Thanh niên các qun, huyn, thj 
xA cüa Thành ph Ha Ni. 

- Ph& hap cing vâi Sâ Giáo dic và Dào tao  trong vic thu, np và tong 
hap các mô hInh, san ph.m cuc thi trInh Ban t chCrc. 

- PhM hcip cLIng vài các dcm vj trong vic t chcrc L trao giãi "Cuc thi 
sang tao  thanh thiu niên và nhi dng toãn qu6c" 1n thu 16 nAm 2019 - 2020 
trong thanh thiêu niên nhi dng Thãnh ph& 

4. Lien hip các Hi khoa hçc - k5 th4t Ha Ni: 

Ph6i hap tham gia thãnh 1p Hti ctng xét duyt các mO hInh, san phm 
cuc thi dê trInh Ban T chüc phê duyt. 

5. Ban Thi dua Khen thirOng, Sii Ni vy: 

PhM hap vói các dan vj Co lien quan xem xét, hoãn thin h sa và thU tic 
trmnh UBND Thãnh ph Ha Ni khen thithng cho các tp th và cá nhãn xut sc 
tham gia Cuc thi. 

6. Si Tài chInh Ha Ni: 

Phi hap cUng So Khoa hçc và Cong ngh Ha Ni xây dirng dir toán kinh 
phI dê thc hin "CuOc thi sang tao  thanh thiêu niên và nhi ding toãn quc" 1n 
thir 16 nAm 2019-2020 trong thanh thiêu niên nhi dông Thành ph& 

VIII. TIEN IX) THVC HIN: 

1. ThUng 02 - 3/2020: 

- SO Khoa hQc và Cong ngh xây drng và trin khai K hoach t chrc 
"Cuc thi sang tao  thanh thieu niên và nhi dng toãn quc" 1n thu 16 näm 2019 
- 2020 trong thanh thiêu nién nhi dông Thành ph6. 

- SO Giáo dic và Dào tao Ha Ni, Doàn TNCS H ChI Minh Thành ph 
Ha Ni to chCrc tniên khai k hoach dn Phông Giáo diic và Dào tao,  Doàn Thanh 
niên các qun, huyn, thj xA cüa Thành phô Ha Ni. 
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2. Tháng 02 - 5/2020: Tuyên truyn, htràng dn thanh thiêu niên và nhi 
ding trong d tui quy djnh tham gia cuc thi và to chüe tiêp nhn các mô hInh 
san phm dir thi. 

3. Tir ngày 31/5/2020 - 01/07/2020: Thãnh 1p Hi dng giám khão, xét 
duyt các mô hInh, san phãm tham dir Cuc thi. 

4. Tháng 7/2020: 

- T6 chirc L trao giài "Cuc thi sang tao  thanh thiu niên và nhi dng toàn 
quc" 1n thir 16 näm 2019 - 2020 trong thanh thiéu niên nhi dng Thành ph& 

- Giri H so dr thi "Cuc thi sang tao  thanh thiu niên và nhi dng toàn 
quôc" lan thu 16 näm 2019 - 2020 len Ban Chi dao  Cuc thi sang tao  thanh, thiêu 
niên, nhi dông toãn quôc. 

Trên day là K hoach trin khai "Cuc thi sang tao  thanh thiu niên và nhi 
dông toàn quc" 1n thu 16 nm 2019 - 2020 trong thanh thiu niên nhi dng 
Thành phO. Ban to chCrc dê nghj các S&, ngành, doàn the có lien quan phOi hçip 
trin khai thrc hin, dam bão dung nOi  dung và tin d). 

NJi 
- Die Ngô VAn Qu - PCT UBND 
- UBNDTP (d b/c); 
- Các S&: KHCN, GDDT, TC; 
- Lien hip các Hi KHKT HNi; 
- Thành doan HN; 
- Ban TDKT, Sà Ni vi1; 

-Luu. 

TP (d b/c); 

 

(d ph/hçirp thrc hin) 

  

Nguyn Khãc Su 
(P110 ClAM DOC sU KHOA HQC 

vA CONG NGH HA NO!) 
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