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                              Kính gửi:   

- Các Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Các Đơn vị trực thuộc Sở. 

 

Căn cứ Quyết định số 307/QĐ-UBND ngày 22/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng 

tỉnh Ninh Thuận lần thứ 15 năm 2021 và Kế hoạch số 23/KH-BTC ngày 25/02/2021 

của Ban Tổ chức Cuộc thi về việc tổ chức Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, 

nhi đồng tỉnh Ninh Thuận lần thứ XV năm 2021; Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Công 

văn số 494/NVDH-SGDĐT ngày 09/3/2021 về việc hướng dẫn triển khai Cuộc thi 

Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Ninh Thuận lần thứ XV năm 2021. 

Thực hiện Công văn số 48/BTC-VP ngày 29/3/2021 của Ban Tổ chức Cuộc thi về 

việc tiếp tục triển khai Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Ninh Thuận 

lần thứ XV năm 2021; 

Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Ninh Thuận nhằm 

khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của thanh thiếu niên nhi đồng toàn 

tỉnh; đồng thời hướng các hoạt động của tuổi trẻ vào các công việc hữu ích cho xã hội, 

giúp các em trao dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, xây dựng ước mơ của các 

em trở thành nhà sáng chế trong tương lai,… Để Cuộc thi thực sự là sân chơi bổ ích 

của lực lượng thanh thiếu niên, nhi đồng và có nhiều sản phẩm dự thi đạt chất lượng, 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị tiếp tục triển khai các nội dung sau: 

1. Tích cực tuyên truyền sâu rộng Công văn hướng dẫn triển khai Cuộc thi của Sở 

GDĐT và Thể lệ Cuộc thi đến tất cả các đơn vị trực thuộc; giáo viên và học sinh thông 

qua các kênh khác nhau như: Trang thông tin điện tử, qua các trang mạng xã hội Zalo, 

Facebook của đơn vị. 

2. Tích cực hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để học sinh phát huy tinh thần 

sáng tạo, có các giải pháp, đề tài tham gia Cuộc thi và lưu ý các nội dung sau: 

- Các giải pháp/ đề tài đã tham gia Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh 

trung học, Cuộc thi Tin học trẻ đều có thể đăng ký tham gia Cuộc thi lần này. 

- Các giải pháp/ đề tài đã tham gia trong các Cuộc thi trước đây nhưng không đạt 

giải có thể hoàn thiện, cải tiến để tham gia lại.   
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3. Thời gian nhận hồ sơ dự thi: trước ngày 15/6/2021. 

4. Nơi nhận hồ sơ dự thi: 

Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Ninh Thuận. Địa chỉ: Số 34 đường 

16 tháng 4, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận. Điện thoại: 0259.3825568.  

Nhận được công văn này, Sở GDĐT đề nghị thủ trưởng các đơn vị khẩn trương 

triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần thông 

tin kịp thời về Phòng Nghiệp vụ Dạy và học Sở GDĐT, Điện thoại: 0259.3821678 để 

được hướng dẫn./. 

(Gửi kèm: Công văn số 494/NVDH-SGDĐT của Sở GDĐT và Thể lệ Cuộc thi) 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh; 

- Đăng Website Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, GDTrH, NVDH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC    

 

 

 

 

Nguyễn Anh Linh 
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