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ỦY BAN NHÂN DÂN TP. BIÊN HÒA  

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI SÁNG TẠO 

THANH THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG 

 

Số:        /KH-BTC 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Biên Hòa, ngày     tháng     năm 2023 

 

KẾ HOẠCH  

Triển khai Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng 

thành phố Biên Hòa năm 2023  

 
  

Căn cứ Kế hoạch số 58/KH-BTC ngày 20/02/2023 của Ban Tổ chức cuộc thi 

sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Đồng Nai về việc triển khai Cuộc thi Sáng 

tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Đồng Nai năm 2023; 

Căn cứ Quyết định số 469/QĐ-UBND ngày 01/03/2023 của UBND thành phố 

Biên Hòa về việc thành lập Ban tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng 

thành phố Biên Hòa năm 2023; 

Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng thành phố Biên 

Hòa năm 2023 xây dựng kế hoạch với các nội dung như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu  

1. Mục đích 

Khơi dậy tiềm năng, phát huy tính tư duy sáng tạo của thanh thiếu niên, nhi 

đồng, tạo sân chơi khoa học bổ ích cho học sinh, giúp các em trau dồi kiến thức, rèn 

luyện kỹ năng, xây dựng ước mơ để trở thành nhà sáng chế trong tương lai. 

2. Yêu cầu 

Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Cuộc thi 

Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng thành phố Biên Hòa; động viên, khuyến khích 

sự tham gia của các em ở lứa tuổi thanh thiếu niên, nhi đồng trong toàn thành phố; 

tranh thủ sự quan tâm ủng hộ, giúp đỡ của các cấp chính quyền, các ban, ngành, 

đoàn thể, tập thể và Ban Lãnh đạo nhà trường, các thầy cô giáo, sự tài trợ của các 

doanh nghiệp trên địa bàn cơ sở. 

Việc tổ chức Cuộc thi đảm bảo tính khách quan, khoa học; các đề tài, mô hình, 

sản phẩm đoạt giải Cuộc thi phải có tính mới, tính sáng tạo, tính khoa học và có khả 

năng ứng dụng vào thực tiễn, phục vụ học tập, sản xuất và đời sống. 

II. Nội dung  

1. Đối tượng dự thi 

Tất cả các thanh thiếu niên, nhi đồng trong thành phố Biên Hòa có độ tuổi từ 6 

tuổi đến 19 tuổi (các em có ngày sinh từ 15/7/2004 đến 31/7/2017) đều có quyền 

tham gia dự thi. 
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 Khuyến khích các em nhỏ tuổi, các em ở vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số, 

trẻ em mồ côi, khuyết tật tham gia Cuộc thi. 

2. Lĩnh vực dự thi 

Các đề tài, mô hình/sản phẩm dự thi thuộc 5 lĩnh vực sau: 

+ Đồ dùng dành cho học tập. 

+ Phần mềm tin học. 

+ Sản phẩm thân thiện với môi trường. 

+ Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em. 

+ Các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và 

phát triển kinh tế. 

3. Cơ cấu giải thưởng: 

Ban Tổ chức (BTC) Cuộc thi cấp thành phố tùy theo số lượng giải pháp dự thi 

thực tế để lập cơ cấu giải thưởng. Tổng số giải thưởng không quá 1/2 số lượng giải pháp 

dự thi. 

 - Giải Nhất: 7.000.000 đồng và Giấy khen + Huy chương vàng của BTC 

 - Giải Nhì:  5.000.000 đồng và Giấy khen + Huy chương bạc của BTC 

 - Giải Ba: 3.500.000 đồng và Giấy khen + Huy chương đồng của BTC 

 - Giải Khuyến Khích: 2.500.000 đồng và Giấy khen của Ban tổ chức 

 - Khen thưởng các cá nhân/đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên 

truyền, tổ chức, triển khai Cuộc thi. 

4. Thời gian Tổ chức 

- Thành lập Ban tổ chức và Tổ thư ký:  tháng 3/2023. 

- Phát động và triển khai Cuộc thi:  tháng 3/2023. 

- Đăng ký và nộp hồ sơ dự thi cấp thành phố: từ ngày phát động đến hết ngày 

15/4/2023 (Tính theo dấu bưu điện). 

- Tổ chức chấm chọn các đề tài dự thi: từ tháng 15/4/2023 đến trước 30/5/2023. 

- Đăng ký và nộp hồ sơ dự thi cấp tỉnh: chọn gửi về Ban tổ chức cuộc thi cấp 

tỉnh trước ngày 10/6/2023. 

5. Các bước tiến hành 

* Bước 1: Thành lập Tổ thư ký 

a) Thành phần tổ thư ký gồm: 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố; 

- Thành Đoàn Biên Hòa; 

- Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố; 

- Phòng Kinh tế thành phố; 
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- Đài truyền thanh Biên Hòa. 

b) Nhiệm vụ Tổ thư ký: 

- Dự thảo Kế hoạch triển khai Cuộc thi, tổ chức tuyên truyền, vận động tham 

gia Cuộc thi. 

- Thu nhận các giải pháp đoạt giải cao trong Cuộc thi cấp thành phố tham gia 

Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng cấp tỉnh năm 2023. 

* Bước 2: Thành lập Ban tổ chức Cuộc thi cấp thành phố năm 2023 

a) Thành phần: 

+ Trưởng Ban: Đại diện Lãnh đạo UBND thành phố. 

+ Phó Trưởng Ban: Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố. 

+ Ủy viên: 

* Lãnh đạo Thành Đoàn Biên Hòa thành phố; 

* Lãnh đạo Phòng Kinh tế thành phố; 

* Lãnh đạo Phòng Nội vụ thành phố; 

* Lãnh đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố; 

* Lãnh đạo Đài Truyền thanh Biên Hòa thành phố. 

* Lãnh đạo Hội Khuyến học thành phố. 

b) Nhiệm vụ: xây dựng, triển khai kế hoạch tổ chức Cuộc thi; tuyển chọn đề 

tài, giải pháp xuất sắc tham gia Cuộc thi cấp tỉnh. 

c) Tổ chức họp Ban tổ chức về việc chấm thi với nội dung : 

+ Báo cáo tổng hợp các giải pháp đăng kí tham gia; 

+ Thống nhất hướng dẫn chấm thi, Phiếu nhận xét, đánh giá; 

+ Thống nhất qui cách Phiếu chấm điểm; 

+ Thống nhất số lượng Ban giám khảo cuộc thi; 

* Bước 3: Tổ chức chấm sơ khảo 

+ Vòng 1: Các thí sinh nộp bản thuyết minh đề cương (không nộp mô hình), 

Ban Tổ chức Cuộc thi cấp thành phố sẽ chọn ra các ý tưởng xuất sắc để vào vòng 2.  

Thời gian tổ chức chấm thi: từ ngày 15/4/2023 - 15/5/2023 

+ Vòng 2: Các thí sinh được tuyển chọn từ vòng 1 sẽ hiện thực hóa ý tưởng của 

mình thông qua việc thực hiện mô hình. Hình thức thi: Phỏng vấn trực tiếp. 

Thời gian tổ chức chấm thi: từ ngày 15/5/2023 đến ngày 30/5/2023 

Các mô hình, giải pháp dự thi (thuộc khối Tiểu học, THCS, THPT, khối ngoài 

trường học) nộp về Phòng Giáo dục và Đào tạo (địa điểm nhận mô hình: trường 

THCS Thống Nhất). Sau đó tổng hợp, thành lập Hội đồng chấm thi các giải pháp 

(trưng bày mô hình, sản phẩm và học sinh trình bày về giải pháp của mình); lựa chọn 
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các giải pháp xuất sắc tham gia vòng thi cấp tỉnh (nhất, nhì, ba), hoàn thiện hồ sơ và 

gửi về Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Đồng Nai tham gia vòng thi cấp tỉnh 

trước ngày 01/6/2023. 

* Bước 4: Họp Ban tổ chức về việc xét cơ cấu giải thưởng 

- Thành phần: Các thành viên Ban tổ chức Cuộc thi. 

- Nội dung:  

+ Xét cơ cấu giải thưởng Cuộc thi 

+ Thống nhất Kế hoạch tổ chức Lễ Tổng kết Cuộc thi năm 2023 

* Bước 5: Tổ chức Lễ tổng kết và trao giải thưởng Cuộc thi năm 2023 

III. Tổ chức thực hiện  

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Có văn bản chỉ đạo triển khai Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng 

thành phố đến các trường tiểu học, trung học cơ sở. 

Chủ trì phối hợp với các Phòng, Ban thành phố xây dựng kế hoạch, thể lệ Cuộc 

thi. Tuyên truyền Cuộc thi đến hệ thống các trường phổ thông trong phạm vi quản 

lý. 

Tiếp nhận các mô hình sản phẩm dự thi; tham mưu thành lập Ban Giám khảo 

Cuộc thi cấp thành phố; tổ chức đánh giá lựa chọn các mô hình sản phẩm dự thi cấp 

tỉnh. 

Xây dựng kế hoạch phát động Cuộc thi cấp thành phố năm 2023. 

Tổng hợp kết quả tổ chức, triển khai Cuộc thi, theo dõi tiến độ và báo cáo kịp 

thời về Ban tổ chức Cuộc thi. 

2. Thành Đoàn Biên Hòa 

Có văn bản chỉ đạo tới các cấp Đoàn, Hội, Đội. Triển khai Cuộc thi đến Đoàn 

viên, thanh niên trong thành phố, đặc biệt là học sinh trung học phổ thông. 

 Tiếp nhận các mô hình sản phẩm dự thi cấp Đoàn, Hội (kể cả học sinh trung 

học phổ thông). Cùng với Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp số lượng sản phẩm 

dự thi được phân công; theo dõi tiến độ và báo cáo kịp thời về Ban Tổ chức Cuộc thi. 

3. Phòng Kinh tế 

Hướng dẫn tác giả đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định hiện hành 

khi tác giả có mô hình, sản phẩm dự thi đoạt giải có nhu cầu đăng ký bảo hộ quyền 

sở hữu trí tuệ. 

Phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển khai Cuộc thi; phối hợp kiểm 

tra, hướng dẫn hoàn thiện các mô hình, sản phẩm dự thi. 

4. Phòng Tài chính – Kế hoạch 

Hướng dẫn sử dụng nguồn kinh phí cho Cuộc thi; Tiến hành thẩm định cấp kinh 

phí cho Cuộc thi. 
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5. Phòng Nội vụ:  

Ban hành các Quyết định, tổ chức khen thưởng học sinh đoạt giải. 

6. Đài Truyền thanh Biên Hòa 

Tổ chức tuyên truyền, thông tin về cuộc thi, phản ánh kết quả Cuộc thi trên 

phương tiện thông tin đại chúng.  

7. Hội Khuyến học 

Phối hợp tham gia, khen thưởng, động viên kịp thời đối với các trường hợp học 

sinh đạt giải cao tại Cuộc thi cấp tỉnh, góp phần thực hiện tốt phong trào khuyến học, 

khuyến tài trên địa bàn thành phố. 

IV. Kinh phí thực hiện 

Nguồn kinh phí tổ chức Cuộc thi thực hiện theo Thông tư 27/2018/TT-BTC 

ngày 21/3/2018 của Bộ Tài chính và các quy định tài chính hiện hành khác. 

Trên đây là Kế hoạch Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng thành phố 

Biên Hòa năm 2023./. 

 

 

  Nơi nhận: 
- Liên Hiệp Hội KHKT tỉnh ĐN (báo cáo); 

- Thường trực Thành uỷ (báo cáo); 

- Thường trực HĐND TP (báo cáo); 

- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố; 

- Các thành viên BTC; 

- Các Phòng: GDĐT, KT, NV, TCKH, VHTT; 

- Thành Đoàn Biên Hòa; 

- Hội Khuyến học thành phố; 

- Các trường TH, THCS, THPT TP. Biên Hòa; 

- Lưu: VT, Thọ. 

 

TM. BAN TỔ CHỨC CUỘC THI 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Thanh 

Phó Chủ tịch UBND thành phố  
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