UBND TỈNH BẮC GIANG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số:1408/SGDĐT–GDTrH&GDTX
V/v triển khai, tổ chức Cuộc thi
Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng
tỉnh Bắc Giang lần thứ 18, năm 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Giang, ngày 27 tháng 10 năm 2021

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.
Thực hiện Kế hoạch số 516/KH-UBND ngày 08/10/2021 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên,
nhi đồng tỉnh Bắc Giang lần thứ 18, năm 2022; Quyết định số 311/QĐ-BTCCT
ngày 21/10/2021 của Ban tổ chức cuộc thi về việc ban hành Thể lệ cuộc thi Sáng
tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh lần thứ 18, năm 2022 (sau đây gọi tắt là Cuộc
thi); Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội
dung sau:
1. Triển khai Kế hoạch tổ chức, Thể lệ Cuộc thi (gửi kèm Công văn này) đến
cán bộ, giáo viên và nhân viên.
2. Cử giáo viên hỗ trợ học sinh có ý tưởng sáng tạo hoàn thành mô hình,
sản phẩm tham dự Cuộc thi đúng thời gian quy định1.
3. Tùy vào điều kiện thực tiễn, mỗi đơn vị trực thuộc đăng kí ít nhất 01 mô
hình, sản phẩm; mỗi phòng GD&ĐT đăng kí ít nhất 10 mô hình, sản phẩm tham
dự Cuộc thi.
Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện các nội
dung trên; báo cáo việc triển khai, tổ chức Cuộc thi (theo 03 phụ lục gửi kèm
Công văn) gửi về Sở GD&ĐT (01 bản dấu đỏ, 01 bản Word) đúng thời gian quy
định2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc liên hệ với bà Đào Thị Minh
Hải, số điện thoại: 0944777477 để được giải đáp./.
Nơi nhận:
- Như trên (thực hiện);
- Lãnh đạo Sở GD&ĐT;
- Các phòng thuộc Sở GD&ĐT;
- Website Sở GD&ĐT;
- Lưu: VT, GDTrH&GDTX.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Bạch Đăng Khoa

Thời gian nộp hồ sơ, sản phẩm dự thi được quy định trong Kế hoạch số 516/KH-UBND ngày 08/10/2021
và Quyết định số 311/QĐ-BTCCT ngày 21/10/2021.
2
Thời gian gửi báo cáo ghi cụ thể trong từng phụ lục.
1

Phụ lục I
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO LẦN 1
(Kèm theo Công văn số
ngày
tháng 10 năm 2021 của Sở GD&ĐT)
Gửi về Sở trước ngày 31/12/2021.
BÁO CÁO LẦN 1
Về việc triển khai, tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên nhi đồng tỉnh
lần thứ 18, năm 2022
Kính gửi: Phòng GDTrH&GDTX, Sở GD&ĐT
Thực hiện Công văn số………../SGDĐT-GDTrH&GDTX ngày
…./…./2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc triển khai, tổ chức
Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên nhi đồng tỉnh lần thứ 18, năm 2022 (sau đây
gọi tắt là Cuộc thi), Đơn vị..... báo cáo sơ bộ việc triển khai, tổ chức Cuộc thi
như sau:
1. Nội dung và giải pháp triển khai Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi
2. Thuận lợi, khó khăn trong việc triển khai, tổ chức Cuộc thi
2.1. Thuận lợi
2.2. Khó khăn
3. Dự kiến số mô hình, sản phẩm tham gia Cuộc thi
STT Tên mô hình,
Người thực
Người hướng Lĩnh vực dự thi3 Ghi
sản phẩm
hiện
dẫn
chú
1
2
3
…
4. Kiến nghị, đề xuất
4.1. Kiến nghị
4.2. Đề xuất
Nơi nhận:
- Như trên (để b/c );
- …..
- Lưu: VT.

3

Tên lĩnh vực được quy định tại Điều 4 trong Thể lệ Hội thi.

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
(Kí và ghi rõ họ tên)

Phụ lục II
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO LẦN 2
(Kèm theo Công văn số
ngày
tháng 10 năm 2021 của Sở GD&ĐT)

Gửi về Sở trước ngày 31/3/2022.
BÁO CÁO LẦN 2
Về việc tiến độ thực hiện mô hình, sản phẩm tham gia Cuộc thi Sáng tạo thanh,
thiếu niên nhi đồng tỉnh lần thứ 18, năm 2022
Kính gửi: Phòng GDTrH&GDTX, Sở GD&ĐT
Thực hiện Công văn số………../SGDĐT-GDTrH&GDTX ngày
…./…./2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc triển khai, tổ chức
Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên nhi đồng tỉnh lần thứ 18, năm 2022 (sau đây
gọi tắt là Cuộc thi), Đơn vị..... báo cáo tiến độ thực hiện mô hình, sản phẩm, tham
gia Cuộc thi, cụ thể như sau:
1. Thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện các mô hình, sản phẩm tham
dự Cuộc thi
1.1. Thuận lợi
1.2. Khó khăn
2. Tiến độ thực hiện mô hình, sản phẩm tham dự Cuộc thi
Người
Dự kiến
Tên mô
Tác giả,
hướng
Tiến độ
thời gian
STT hình, sản
đồng tác
Lĩnh vực
dẫn
thực hiện
hoàn
phẩm
giả
thành
1
2

3. Kiến nghị, đề xuất
3.1. Kiến nghị
3.2. Đề xuất
Nơi nhận:
- Như trên (để b/c );
- …..
- Lưu: VT.

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
(Kí và ghi rõ họ tên)

Phụ lục III
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO LẦN 3
(Kèm theo Công văn số
ngày
tháng 10 năm 2021 của Sở GD&ĐT)
Gửi về Sở trước ngày 30/5/2022.
BÁO CÁO LẦN 3
Về việc kết quả Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên nhi đồng tỉnh
lần thứ 18, năm 2022
Kính gửi: Phòng GDTrH&GDTX, Sở GD&ĐT
Thực hiện Công văn số………../SGDĐT-GDTrH&GDTX ngày
…./…./2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc triển khai, tổ chức
Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên nhi đồng tỉnh lần thứ 18, năm 2022(sau đây
gọi tắt là Cuộc thi), Đơn vị..... báo cáo kết quả cuộc thi cấp huyện/thành phố, cụ
thể như sau:
1. Tổng số mô hình, sản phẩm tham gia dự thi cấp huyện/thành phố:
2. Số mô hình, sản phẩm đạt giải:…….. trong đó có: :……mô hình, sản
phẩm đạt giải đặc biệt; ……mô hình, sản phẩm đạt giải Nhất; :……mô hình, sản
phẩm đạt giải Nhì; :……mô hình, sản phẩm đạt giải Ba; :……mô hình, sản phẩm
đạt giải Khuyến khích. (Theo Thông báo hoặc theo Quyết định số…../….
Ngày….tháng…..năm ….của…….về kết quả Cuộc thi)
3. Mô hình, sản phẩm được chọn tham dự thi cấp tỉnh
Tác giả,
Người
Đạt giải trong
Tên mô hình, sản
STT
đồng tác
hướng
Lĩnh vực
cuộc ti cấp
phẩm
giả
dẫn
huyện/TP
1
Nhất
2
Nhì

Nơi nhận:
- Như trên (để b/c );
- …..
- Lưu: VT.

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
(Kí và ghi rõ họ tên)

