
 

Phụ lục VIII 

DANH SÁCH CÁC CUỘC THI DO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

TỔ CHỨC HOẶC PHỐI HỢP TỔ CHỨC CHO HỌC SINH  

CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ  VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

(Kèm theo Công văn số 944/SGDĐT-QLT  ngày 12/4/2022 

của Sở Giáo dục và Đào tạo) 
 

TT Tên cuộc thi Đơn vị chủ trì 

Năm 

triển 

khai 

1 
Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp 

(SV. STARTUP) 

Bộ Giáo dục  

và Đào tạo 
Từ 2018 

2 
Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo 

đức Hồ Chí Minh 

Bộ Giáo dục  

và Đào tạo Từ 2014 

3 An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai 

Bộ Công An và Ủy 

ban An toàn giao 

thông quốc gia 

Từ 2017 

4 Giao thông học đường 
Ủy ban An toàn  

giao thông quốc gia 
Từ 2013 

5 Viết thư quốc tế UPU 
Bộ Thông tin và 

Truyền thông 
Từ 1971 

6 
Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho 

học sinh THCS và THPT 

Bộ Giáo dục  

và Đào tạo 
Từ 2012 

7 

Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc (gồm các môn 

thể thao được dạy trong trường học, được tổ 

chức 4 năm/lần) 

Bộ Giáo dục  

và Đào tạo Từ 1982 

 

Ghi chú: 

- Học sinh đạt giải cấp quốc gia trong các cuộc thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ 

chức hoặc phối hợp tổ chức phải vượt qua vòng thi cấp cơ sở (cấp trường, cấp phòng Giáo 

dục và Đào tạo) và được Sở Giáo dục và Đào tạo chọn cử tham dự. 

- Học sinh đạt giải cấp quốc gia trong các cuộc thi về văn hóa, văn nghệ, thể 

dục thể thao do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức phải được Sở Giáo dục và 

Đào tạo chọn cử tham dự. 

- Học sinh đạt giải trong các cuộc thi khu vực và quốc tế phải được Bộ Giáo 

dục và Đào tạo hoặc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Giáo dục và Đào tạo chọn 

cử tham dự. 

- Đối với cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”: chỉ áp dụng đối 

với học sinh đạt giải cấp quốc gia trước năm học 2020-2021 và được Sở Giáo dục và 

Đào tạo chọn cử tham dự (theo quy định tại Công văn số 5521/BGDĐT-GDTrH ngày 

21/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai cuộc thi “An toàn giao thông 

cho nụ cười ngày mai” dành cho học sinh và giáo viên trung học năm học 2020-2021./. 


