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TRONG THANH THWU NIEN NHI BONG 
Ha Nói, ngày  4j  tháng3  nãni 2020 

So: 6 /QD-BTC 

QUYET B!NH 
V vic ban hành Th 1 "Cuc thi Sang tio thanh, thiéu niên và nhi dông 

toàn quc" tronthanh, thiu niên và nhi dông thành ph 
Ian thfrl6nãm2Ol9-2020 

BAN TO CHI1C CUOC THI SANG TAO 
TRONG THANH THIEU NIEN NHI BONG THANH PHO 

Can cü Cong van s 946/LHHVN-VIFOTEC ngày 09/12/2019 cüa Lien 
Hip các Hi Khoa hçc và K thut Vit Narn ye vic triên khai Cuc thi sang 
tao thanh thiêu niên nhi dông toàn quôc näm 2019 - 2020; 

Can c1r Quyt djnh s 959/QD-UBND ngày 4/3/2020 cüa Uy ban nhân 
dan thành phô Ha Ni ye vic thành 1p Ban To chirc Cue thi sang tao  thanh 
thiêu niên vã nhi dông toàn quôc lan tht 16 näm 2019 - 2020 trong thanh 
thiéu niên và nhi dông thành phô Ha Ni; 

Xét d nghj cüa Ban t chüc Cuc thi, 

QUYET BINH: 

Biu 1. Ban hânh Th 1 Cuc thi Sang tao  thanh thiu niên, nhi dng 
toàn quôc lan thr 16 nãm 2019 - 2020 trong thanh thiêu niên và nhi dông 
thành phô Ha Ni; 

Biu 2. Quyt djnh nay có hiu hrc thi hành kê ttr ngày k. 

Diu 3. Ban T chirc Cuc thi sángto thanh thiêu niên vànhi dông 
toân quôc trong thanh thiêu niên và nhi dông thành phô Ha Ni lan thir 16 
näm 2019 - 2020, Chánh van phông Si Khoa h9c và Cong ngh, các don vj 
có lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt djnh nay. 

Noi  nhânTfrV 
- Nhtx Diêu 3; 
- Giám dôc Sà KH&CN (dê b/c); 
- Sà GD&DT; 
- Lien hip các Hi KH&KT; 
- Doàn TNCS HCM Thành phô HN; 
- BTC cuic thi; 
- Liru: VT, TDKT. 



UBND THANH PHO HA NO! CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
BAN TO CIIU'C CUQC THI SANG T1O Dc 1p - Ttr do - Hinh phéc 

TRONG THANH THIEU NIEN NHI DONG 

A

TIJEL* 
Cu9c thu Sang to thanh thieu men nhi dong toan quoc trong thanh 

• • a . A A , . A thueu men va nhi dong thanh pho Ha Nçi lan thur 16 nam 2019 - 2020 
(Ban hãnh kern theo Quyet dinh s& 6 /QD-BTC ngàyiO /3/2020) 

•A Dieu 1. Ton chu, muc dich 
"Cuc thi Sang tao  thanh thiu niên nhi dng toãn qu&" trong thanh thiu 

nien, nhi dng thãnh ph 1n thu 16 (2019 - 2020) (Sau day gçi tt là Cuc thi) 
nhm khai dy tim näng và phát huy tu duy sang tao  cUa thanh thiu niên và nhi 
dng thành ph6, dng thii giüp các em frau di kin thüc, rèn 1uyn k5 nãng sang 
tao, xây dirng uâc ma tr& thành nhà sang ch trong tuong lai cüa các em hQc sinh. 

.A . Dueu 2. Ban to chirc, don v thuorng tryc 
1. Ban t chüc gm dai  din cüa các co quan sau: 
- S& Khoa hçc và Cong ngh; 
- So Giáo diic và Dào tao; 
- Doàn TNCS H ChI Minh thành ph Ha Ni; 
- SO Tài chInh; 
- Ban Thi dua khen thuOng, SO Ni vi1; 

2. Dan vj thuOng trirc: 
- SO Khoa hQc và Cong ngh thânh ph Ha Ni. 

A. Dieu 3. Doi turçrng dir thi 
Các em thanh thiu niên, nhi dng trén toàn thành ph t1r 6 c1n 19 tui du 
A t A / co quyen dr thi (cac em co ngay sinh tu 3 1/7/2001 den 31/7/2014). Khuyen khich 

các em nhô tui, các em & vüng sâu, yang xa, min nñi, dan tôc It ngu&i tham gia. 
Diu 4. Linh vic dir thi 
Các mô hInh, san phâm dr thi thuC các Iinh vrc sau day: 

A * A 1. Do dung danh cho hçc tap. 
2. Phn mêm tin h9c. 
3. San phãm than thin vOi môi tnrOng. 
4. Các diing ci sinh hoat  gia dInh và d chai tré em. 
5. Các giái pháp k thut nh.m üng phó v&i biên dôi khI hu, bâo v môi 

truOng và phát triên kinh t. 
•A A * •A •, ,. A Dieu 5. Yeu cau va heu chuan danh gia doi voi de tai dy th 
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1. Các d tài d1r thi phài có tInh mói, tInh sang tao. 
2. D tài dir thi yêu cu phãi có mô hInh. Mo hInh, san phâm dir thi phãi 

dt.rqc thirc hin theo dung tuâng cüa ngllôi dij thi. 
3. Mo hInh, san ph.m dir thi duçc lam tir 4t lieu, nguyen lieu san có và 

không nguy hai,  là các mô hmnh thông minh, hüu Ich, diing cv da näng, các thit 
bj may móc, rô b&, thit bj tir dng hoá, san phâm tin hoc, phAn rnm diu khiên 
trong các lTnh vrc nêu tai  Diêu 4 cüa The i nay. 

4. Mo hInh, san phâm bAt buc phái có mt bàn thuyêt minh, hInh 
ãnh kern theo. Bàn thuyêt minh phâi nêu rO ' tu&ng sang tao,  phi.rong pháp, vt 
lieu chê tao,  cách sr diing vn hành, tInh mâi, tInh sang tao,  khä nàng áp dung. 

5. Mo hInh, san phAm có kIch ththc không qua 0,5m x 0,5rn x 0,5rn và 
nng duâi 10kg thI gi:ri cho ban t chirc, nêu kIch thrc mô hInh, san phâm Ian 
hcm 0,5m x 0,5rn xO,5m và nng hon 10kg dtrçc giri bang video clip (Video clip 
phãi the hin rô qua trInh lap rap, vn hành cüa san phâm). 

Diu 6. Yêu cu di vi ngtrô'i dtr  thi 
1. Nguai dir thi có d tui quy djnh tai  Diêu 3 cüa The l nay; 
2. Ngu&i dx thi có the thi theo Ca nhân hoc theo nhóm, tp the (truang hqp 

Co nhiêu tác giã tham gia, chi duçic ghi trong phiêu dr thi tôi da 05 tác giã); 
3. Ngi.r&i dir thi dt.rçc quyn nha sir giüp d cüa ngllôi khác lam san phâm 

theo dung tithng sang tao  cüa mInh (trir lTnh virc phn mm tin h9c); 
4. Ngthi dr thi phãi lam phiu tham diii Cuc thi (theo mu). 
Diu 7. H so' tham dy Cuc thi 
Hôsogmcó: 
1. Phiêu dang k tham dr Cutc thi (theo rnu). 
2. Mo hInh, san phâm dir thi. Dôi vii lTnh virc phân mérn tin h9c phâi gui 

kern theo ma nguôn, chiiong trInh cài d.t và ht.rang dan. 
3. Bàn thuyét minh theo ni dung ghi tai  dim 4 Diêu 5. 
4. Anh tác giã: mi tác giã gi.ri 2 ành 4 cm x 6 cm, ghi rô h9, ten a rnt sau. 
5. Bàn sao giây khai sinh cüa ngrai dr thi. 
Diu 8. Giãi thu'&ng: 
1. Giâi thixang: 
- 01 Giãi däc biêt: 7 .000.000dng/giai 
- 05 Giãi nhAt: 5.000.000 dông/giái 
- lOGiãinhI: 3.000.000 dngIgiâi 
- 15Giãiba: 2.000.000 dông/giãi 
- 30 Giãi khuyên khIch: 1.000.000 dng/giãi 
Ban t chac disçic quyn diu chinh s luçing giâi giU'a các 1mb virc. 

C 



Ngoài ra, các Sâ, ban, ngành, doàn th trong Ban To chrc can cir vào cliêu 
kin thrc th sê tng Giy khen cho các san phAm, cong trinh dat  giái. 

2. Ban t chüc sê trao 05 Giài thuing dành cho các dorn vi tharn gia tIch 
circ Cuc thi: 1.000.000 dngIgiái. 

3. Ban t chirc sê h7ra chçn mt s mô hInh, san phâm dat  giái Thành ph 
giâi thiu tham dir Cuc thi sang tao  thanh thiu niên, nhi dông toàn quOc lan thr 
16 näm 2020. 

4. Ban t chirc sê d nghj UBND Thành phô tang Bang khen cho các don 
vi có thành tIch cao khi tham gia Cuc thi: 

- Các don vj có nhiu san phm dir thi và các san phm dij thi dat  giài cao; 

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

- Các don vi có thành tIch trong cOng tác tuyên truyn, phô bin Cuc thi 
và có nhiéu giâi cao tai  Cuc thi. 

.A . . Dieu 9. Thoi gian To chirc 
- Thai gian: Tü 8/2019 den 6/2020. 
- Phát dng Cuc thi: Tháng 8/20 19. 
- Thi han  cuôi cüng nhn h so dr thi: HIt ngày 31/5/2020 (TInh theo &iu 

birudién). 
- To chirc L trao giài và gi:ri san phâm dir thi toàn quc: Tháng 7/2020. 
Diu 10. DIa  dim np h so' diy thi 

Sr Khoa hQc và Cong ngh Ha Ni: 
So 5 - 7 Nguyen Trãi, Ha Dông, Ha Ni. Din thoai: 04.33 553285; 

Email: vanthu sokhcn@hanoi.gov.vn   
Website: dost.hanoi.gov.vn  

Các phông giáo dc và dào tao,  cO trách nhim nhn ho so dir thi, so tuyên 
và np h so cho Ban T chüc Cuc thi sang tao  thanh thiu niên nhi dOng thành 
phô. Tnthng hqp qun, huyn không t chirc so tuyên và nh.n ho so dir thi, ngLri 
dir thi Co quyên np trirc tiêp ho so, mO hInh, san phâm cho don vj thithng tr1rc là 
Si Khoa h9c và Cong ngh thành ph Ha Ni. 

Diu 11. To chii'c thirc hiên 
1. Sâ Khoa bce và Cong ngh chO tn, ph6i hçip vâi Sâ Giáo d1ic V Dào 

tao, Lien hip cac Hi Khoa hçc và K' thut thành ph Ha Ni, Doàn TNCS HO 
Chj Minh thành phO Ha Ni xây drng K hoach và tO chtrc triên thai. 

- Tuyên truyên, hurng dn hçc sinh các tri.thng hc và thanh thiu niên nhi 
dOng trên toàn thành phô tham gia Cuc thi. 

- Tiêp nhn các mO hInh, san phm và hra chn g1ri cho Ban tO chirc Cuc 
thi. 
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2. S& Khoa hçc và Cong ngh Ha Ni sau khi nhn duçic các mô hInh và 
san phãm dij thi tong hcip trmnh Ban To chüc Cuc thi: 

- Thành 1p Hi dng giám khão chm Giãi thithng theo các linh vrc. 
- T chüc L tng k& và trao giâi thithng Cuc thi 1n thu 16 vâo tháng 7 

näm 2020. 
- Gui san phám dr thi toàn quc trong tháng 7/2020. 
Diu 12. Bão h quyn s& hini trI tu 
Khi các mô hInh, san phm dr thi Co khâ nãng bão h quyn s& hUu trI tu 

(sang ch& giâi pháp hüu ich, kiu dàng cong nghip...) Ban Ti chirc có trách 
nhim hutcng dn cho tác giâ däng k) ti Cic Sâ hctu trI tue, theo quy djnh hin 
hành. 

Diu 13. Diu khoãn thi hành 
Bàn Th 1 nay duçic Ban T chüc Cuc thi xem xét thông qua và cO hiu 

1c thi hãnh ké tt'r ngày k. 
Trong qua trInh thrc hin, nêu Co diem nào chua hçip 1, Ban To chüc tong 

hçip trmnh Tni&ng Ban To chüc xem xét, süa dôi cho phü hcip v&i thirc tê./. 
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C9NG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc lap — Ti do — Hanh phñc 

mEu BANG KY THAM DV CUOC Tifi 
SANG TIO THANH THIEU MEN NHI DONG TOAN QUOC 

LAN THO 16(2019-2020) 
TRONG THANH THIEU NIEN NHI DONG THANH PHO 

KInh gzi: BAN TO CHtJC CUOC  THI 

Ten tôi là:  Gici tInh: Dan tâc:  

Ngày, tháng, nAm sinh:  

Hin dang h9c lap: J'ruôig:  

Dja chi trmg hçc:  

Noiô hin nay:  

HQ và ten b& Ngh nghip:  

Hç và ten mc: Ngh nghip:  

Din thoai: .Fax: E-mail:  

Ten d tài:  

Danh sách dng tác giá (không qua 04 dong tác gia): 

S 
IT 

Hç và ten Ngày, thang, 
nAm sinh 

L, trtthng Nci a % dong 
gop 

K' ten 

Thuc linh vkrc:  D3 dung dan/i cho hQc t4p [1 Phdn mm tin hQc [1 
San phám than thin vái mói trzthng [1 Các dyng cy sinh hort gia dInh và Do choi Ire em [] 
(lngphó vol bidn ddi k/il /i4u, báo v môi trzthng vàphát triln kin/i tl. [1 
Hso'gmc6: MOhlnh [} 

Tài lieu thuyêt minh kern hlnh ánh mô hInh [] 
Các logi khác [] 
Anh tác giá, [1 (Môi tác giá gzi 2 ánh 4x 6 cm. Ghi rô hQ ten & mçI sau,) 
Ban sao Giây khai sin/i [] 

Tôi xin cam doan d tài nay là cña tôi (ching tôi) nghiên ciru, sang to ra va chju trách nhim 
ye nhfng ni dung trInh bay trong phiéu nay. Tôi (cháng 101) se không yêu câu lay li ho so dà gcri 
tham d. 

XintrântrQngcãman! 

 Ngay tháng nãm 20 
Tác giá hoc dzi din nhóm tác gid 

Xác nhn cia nhà tru&ng (K Va ghi rO hQ ten) 

Ghi chü: MO hInh dr thi và các tài lieu có lien quan ccn ghi rô thông tin 'tên tác giá, ten mô hlnh, dja chi, sci 
din thogi lien hç,). 
HO sc dy thi xn gzci ye: Ban TO c/uk Cu5c thi Sang tgo thanh thiêu niên và n/il dOng than/i ph6 Ha Nai.  Dja 
c/i: So 5,7phô Nguyen Thai, qu<in HaDông, HàN5i Dl': 024.33553285 
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