UBND THANH PHO HA NQI
BAN TO CHUC CUOC Tifi SANG TAO
TRONG THANH THIEU NIEN MU DONG
So: 4
/BTC
V/v triên khai cuc thi Sang tao thanh thiêu
niên nhi dông 1n th(i XV nàm 2019.
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Thời gian ký:
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KInh gui: - Các Phông GD&DT qun, huyn, thj xA;

- Các qun, huyn, thj Doàn TNCS Ho ChI Minh;
- Các lnthng Tiêu hQc, THCS, THPT, TCCN trirc thuc.
Thrc hin Cong van s 800/LHFIVN-VIFOTEC ngày 16/11/2018 cüa Lien
Hip các Hi Khoa hQc và K5 thut Viêt Nam ye vic trién khai Cuc thi sang tao
thanh thiêu niên nhi dong toàn quôc näm 2019; Cong van so 954 1/VP-KGVX ngày
05/12/2018 cüa UBND Thành phô Ha Ni ye vic triên khai Cuc thi Sang tao
thanh thiêu niên nhi dông toàn quôc näni 2019; Quyêt djnh sO 458/QD-UBND
ngày 23/01/2019 cUa Uy ban nhân dan thành phô Ha Ni ye vic thành 1p Ban To
chirc Cuc thi sang tao thanh thiêu nien và nhi dông toãn quôc lan thu xv nam
2019 trong thanh thiêu niên và nhi dông thành phô Ha Ni;
Ban T chrc Cuc thi Sang tao thanh thik niên nhi dng lAn thcr xv nAm
2019 thông báo t&i cac qun, huyn, thj, Doàn thanh niên cong san Ho ChI Minh,
các phOng Giáo dc và Dào tao và các tru1ng lieu hQc, Trung hQc ci sà, Trung
hc phô thOng, Trung hQc chuyên nghip ye nOi dung Cuc thi Sang tao thanh
thiêu men và nhi dông thành phô lan thCr XV nam 2019 nhu sau:
1.Dôi tirQng tham gia:
Tat cá thanh niên, thiêu niên và nhi dông tren dja bàn Thành phô Ha Ni nr6
den 19 tuôi dêu có quyên du thi (trong d tuôi Co ngày sinh tr 15/7/2000 den
3 1/7/2013). Ngu?i dir thi cO the thi theo cá nhân hoc theo nhóm (khong qua 05 tác
giá). Ngu?iii dir thi duqc quyên nh0 sr giip dscüa nguii khác lam san phãm theo
tuong sang t?o cüa mInh (tth lTnh vrc Phân mêm tin hoc).
2. Các linh vlyc diy thi:
a. D dung dành cho hçc tsp;
b. Phãn mem tin hQc;
c. San phAm than thin vai môi truing;
d. Các dimg ci sinh boat gia dInh và do chcii tréem;
d. Giãi pháp bào v môi tru?ng, üng phO biên dôi khI hu và phát triên kinh tê.
3. Quy dnh v th 1, h so và san phAm diy thi
a) Th 1 cuc thi xem tai website hup:/1ianoi.cdu.vn, hup://dost.hanoi.gov.vn;
http ://vifotec.vn
b) H sa va san phãm dir thi gOm:
- Phi&u dang k tham dr Cuc thi (theo mu);
- Mo hInh, san phâm dr thi. D6i vôi 1mb vrc phân mém tin hçc phái gui kern
theo mA ngun, chuong trInh cai dt và huâng dan;
- Ban thuyt minh;

- Anh tác giâ: m& tác giâ gri 2 ãnh 4 cm x 6 cm, ghi rö hQ, ten ô mt sau;
- Ban sao giây khai sinh cüa ngu1i dr thi.
c) Ban To chCrc s khOng trã lai mô hInh, san phâm dij thi dA np (Kê cã cac san
phãm dir thi không dat giãi)
4. Thôi gian, dla dim np h so và san phm dy thi Thành ph6.
a) Th?ñ gian: các trix?lng hQc, Phông GD&DT qun, huyn, thj xA tp hçp hO sy
và san phâm d thi gi:ri ye Ban to chrc (cac trung tr%c thuOc tp hqp gcri trirc tiêp
ye Ban tO chrc) trithc ngày 31/5/2019
b) Dja diem: các don vj np hO so va san phâm dir thi tai dja diem sau:
Van phèn SO1 Khoa h9c và Cong ngh Ha Ni
Dja chi: so 7 phô Nguyen Trâi, qun Ha DOng - DI: 024.33553 187
5. Giãi thirOng: Ban th chüc s trao tng các giái Dc bit, giãi Nh&, giãi NhI,
giãi Ba và giãi Khuyên khIch. Kern theo giái thu&ng là Giây khen cüa Ban To chCrc
CuOc thi. Can cir vào diêu kin thrc tê, Ban tO chtrc s tng giây khen cho cac cá
nhãn và tp the co thành tIch näm 2019.
Day là cuOc thi thung niên hang näm nhm khi dy tim näng và phát huy
kM nAng tu duy, sang tao cüa thanh, thiêu niên, nhi dOng Thu do. Qua do giüp các
em trau dôi kiên thc, rèn 1uyn k5 näng sang tao, xây dirng uâc mo nghiên cIru
khoa h9c trong tuong lai. Be Cuc thi phát huy tot nhng két qua dat duqc, Ban to
chüc dê nghj UBND các qun huyn chi dao cac qun huyn thj doàn, các PhOng
Giáo dc và D tao, các tnxmg Tiêu hQc, THCS, THPT thânh 1p Ban chi dao,
Ban tO chirc, phát dng cuOc thi den giáo viên thu nhim và phi huynh hQc sinh,
Co nhüng bin pháp tIch crc tuyên truyên The 1 CuOc thi, tao diêu kiin ye co sâ
4t chat và tirth than cho h9c sinh, thanh thiêu niên nhi dOng thành phô huvng (mg
dirthi.
9C
Ban th chCrc cuOc thi cp Thãnh ph6 s tuyn chQn các mô hinh sang tao tiêu ;R.
biêu tham di,r Cuc thi cap toàn quôc Ian th(m XV näm 2019. The l CuOc thi và cac
thOng tin lien quan ye cuc thi duçic cp nht trên website http://hanoi.edu.vn ciia
nganh GD&DT Ha NOi và website http://dost.hanoi.gov.vn cüa S Khoa h9c và
COng ngh Ha NOi.
Nhn duçmc cOng van nay, dè nghj các PhOng GD&DT qun, huyn, thj xa,
cac qun/huyn/thj doàn thanh niên cong san Ho ChI Minh và hiu trixrng các
trix?Yng Tieu hQc, THCS, THPT nghiem tüc thrc hin.
Noi nh1n:JJ"
- Nhu trén (d thc hin);
- Sâ Giao dic và Dào tao; (dê p/hçip)
- Giám dôc S& KH&CN; (dé b/c)
- BTC cuc thi;
- Luu: VT.

TM. BAN TO CHUC
- U'ONG BAN

Pham Trung ChInh
(P/to Giám dác So Khoa h9c và Cong ngh
thank phá Ha Ni,)

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc Ip — Tii do — Hanh phüc
PfflEU DANG KY THAM DI CUQC THI
SANG TIO THANH THIEU NIEN NHI DONG TOAN QUOC
LAN THCJXV (2018 -2019)
TRONG THANH THIEU NIEN NH! DONG THANH PHO
Kmnh gzi.

BAN TO CHUC CUØC THI

Tn tôi là:
Ngay, thang, näm sinh:
Hin dang h9c lap:
Dja chi tru?ng h9c:
Nai i hin nay:
HQ va ten bô:
HQ và ten me:
Diên thoai:
Ten d tài:

Giài tInh:

Dan tôc:

Truàrng:

Fax:

Nghê nghip:
Nghe nghip:
E-mail:

Danh sách d6ng tác giá (khong qua 04 dng tác giã):
S
U

Hç và ten

Ngây, tháng,
nAm sinh

Lap, trthng

Non a

% dong
gop

K ten

Thuc linh vujc: Dd dàng dành cho hoc lap [] Phdn mm tin hQc []
San phám than ihfn vói môi lruông
[] C'ác dung cu sinh hoat gia dInh và Do c/w/i Ire em []
Giáipháp báo v mOi trithng, zngphO biln ddi khI háu và pház triln kinh tl. []
H so' gm cO: MO hInh
[]
Tài lieu thuyêt minh kern hInh Onh rnO hInh []
Các logi /thác
[1
Anh tác giá
[](MOi tác giO gfti 2 Onh 4x 6 cm. Ghi rö hQ ten 0' mçt sau)
Ban sao GiOy khai sinh []
Tôi xin cam doan d tài nay ia cüa tôi (chüng tôi) nghiên cthi, sang to ra Va chju trách nhim
ye nhng ni dung trInh bay trong phiu nay. Tôi ('cháng íôî,) s khong yêu câu lay lai ho son dA gui
tham dr.
Xin trân trQng cam onn!

Xác nhn cüa nhà tnImg

Ngày
tháng
nám 20
The gid ho?lc dgi din nhOrn ldc giO
(K và ghi rô h9 ten)
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