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KẾ HOẠCH 
Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng 

tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI, năm 2023 

 

Căn cứ Quyết định số 1300/QĐ-LHHVN ngày 23 tháng 12 năm 2022 của 

Liên hiệp các Hội Khoa học – Kỹ thuật Việt Nam ban hành Thể lệ Cuộc thi 

Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 19 năm 2023, Ủy ban 

nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi 

đồng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI, năm 2023 như sau: 

- Tên gọi: Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Thừa Thiên 

Huế lần thứ XVI, năm 2023. 

- Cơ quan tổ chức: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Sở Giáo dục 

và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thừa 

Thiên Huế. 

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 

Thừa Thiên Huế và Báo Thừa Thiên Huế. 

- Cơ quan thƣờng trực: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh 

Thừa Thiên Huế. 

I. MỤC ĐÍCH Ý NGHĨA 

1. Cuộc thi nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của 

thanh thiếu niên, nhi đồng, hướng các hoạt động của tuổi trẻ vào các công việc 

hữu ích cho xã hội, đồng thời giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng 

sáng tạo, xây dựng “ước mơ thành nhà sáng chế trong tương lai”. 

2. Tạo điều kiện, môi trường cho thanh thiếu niên, nhi đồng phát huy năng 

lực sáng tạo góp phần phát triển kinh tế - xã hội và đào tạo nguồn nhân lực trẻ 

có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

3. Cuộc thi còn nhằm tuyển chọn những sản phẩm, mô hình tham gia 

Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 19, năm 2023. 

II. NỘI DUNG, CƠ CẤU TỔ CHỨC 

1. Nội dung 

a) Tuyên truyền, phổ biến về Cuộc thi; 

b) Hội nghị triển khai Cuộc thi; 

c) Vận động tham gia Cuộc thi; 

d) Tổ chức đánh giá, tuyển chọn các đề tài để trao giải thưởng Cuộc thi 

cấp tỉnh; 
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đ) Tuyển chọn, hướng dẫn hoàn thiện đề tài tham dự Cuộc thi sáng tạo 

thanh, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc; 

e) Tổ chức Lễ tổng kết và trao giải thưởng Cuộc thi cấp tỉnh, tuyên dương 

các tác giả đạt giải Cuộc thi toàn quốc. 

2. Cơ cấu tổ chức: 

a) Ban Tổ chức: Ban Tổ chức Cuộc thi do UBND tỉnh quyết định thành 

lập, Ban Tổ chức, gồm: 

- Trưởng ban do Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh 

đảm nhiệm; 

- Phó ban do đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo đảm nhiệm; 

- Các ủy viên gồm đại diện lãnh đạo: Sở Khoa học và Công nghệ, Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh tỉnh, Sở Tài chính, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 

Thừa Thiên Huế, Báo Thừa Thiên Huế, Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi cấp huyện, 

thị xã, thành phố và một số cán bộ của cơ quan Liên hiệp các Hội Khoa học và 

Kỹ thuật tỉnh. 

b) Ban Thư ký: Ban Thư ký do Trưởng ban Tổ chức Cuộc thi ra quyết 

định thành lập. 

c) Hội đồng chấm thi 

Hội đồng chấm thi do Ban Tổ chức Cuộc thi ra quyết định thành lập, bao 

gồm các chuyên gia, chuyên viên các ngành liên quan đến các lĩnh vực dự thi 

của Cuộc thi. 

III. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Phối hợp 

Tháng 

12/2022 – 02/2023 

Hoàn tất các thủ tục liên quan 

Cuộc thi 

Liên hiệp hội  

- Tuyên truyền, quảng bá về Cuộc 

thi 

- Họp BTC triển khai Cuộc thi 

Liên hiệp hội 
 

 

Đài TRT, Báo 

Thừa Thiên Huế. 

Các thành viên 

BTC và BTK 

Tháng 02/2023 

đến tháng 03/2023 

- Hội nghị triển khai Cuộc thi 

- Làm việc với các huyện, thị xã, 

thành phố Huế về hướng dẫn tổ 

chức Cuộc thi cấp huyện 

- Vận động trực tiếp tại một số đơn 

vị. 

Ban Tổ chức Sở GDĐT, Sở 

KHCN, Tỉnh 

đoàn, Báo Thừa 

Thiên Huế, Đài 

Phát thành và 

Truyền hỉnh tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Từ khi phát động 

đến ngày 

31/3/2023 

Tiếp nhận và phân loại hồ sơ dự 

thi 

Ban Thư ký  
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Tháng 4/2023 Họp BTC và BTK Cuộc thi chuẩn 

bị cho công tác chấm thi: Rà soát 

hồ sơ, thành lập hội đồng chấm thi, 

Ban hành quy chế chấm điểm 

Tổ chức Triển lãm và Chấm thi 

Ban Tổ chức Các đơn vị tổ 

chức, đơn vị 

phối hợp 

Tháng 5/2023 Tổ chức Lễ tổng kết và Trao giải Ban Tổ chức Các đơn vị tổ 

chức, đơn vị 

phối hợp 

Tháng 6 đến tháng 

7/2023 

Tuyển chọn, hoàn thiện hồ sơ dự 

thi Cuộc thi toàn quốc 

Ban Tổ chức  

Đối với các huyện, thị xã, thành phố Huế (gọi chung là cấp huyện) chủ 

động triển khai Cuộc thi cấp huyện gồm các bước: Thành lập Ban Tổ chức, Ban 

Thư ký, Thể lệ; tuyên truyền, quảng cáo Cuộc thi trên đài, Website của các đơn 

vị tổ chức; tiếp nhận hồ sơ tham dự; tổ chức chấm thi; tuyển chọn, hoàn thiện hồ 

sơ gửi dự thi Cuộc thi cấp tỉnh trước 17h00 ngày 31 tháng 3 năm 2023. 

IV. KINH PHÍ TỔ CHỨC VÀ TRAO GIẢI 

1. Kinh phí dành cho Cuộc thi cấp tỉnh thực hiện theo Thông tư số 

27/2018/TT-BTC ngày 21/3/2018 của Bộ Tài chính và Nghị quyết số 

02/2020/NQ-HĐND ngày 06/02/2020 của Hội đồng Nhân dân tỉnh thừa Thiên 

Huế được UBND tỉnh bố trí trong ngân sách năm 2023 của Liên hiệp hội. 

2. Kinh phí dành cho Cuộc thi cấp huyện từ nguồn ngân sách hàng năm 

của các huyện, thị xã, thành phố. 

3. Kinh phí dành cho Cuộc thi được dùng để chi cho các nội dung sau: Chi 

cho Giải thưởng, tặng phẩm cho tác giả và các hoạt động triển khai Cuộc thi, 

gồm: Tuyên truyền về Cuộc thi; tổ chức chấm thi; trưng bày sản phẩm; hỗ trợ 

việc hoàn thiện sản phẩm tham dự Cuộc thi toàn quốc; tổ chức Lễ trao Giải 

thưởng; chi khác (bưu chính, văn phòng phẩm, phim ảnh tư liệu, in ấn, khen 

thưởng, làm biểu trưng, bồi dưỡng Ban Tổ chức, Ban Thư ký...). 

V. GIẢI THƢỞNG 

- Giải Đặc biệt : 15 triệu đồng và giấy chứng nhận của Ban Tổ chức 

- Giải Nhất : 08 triệu đồng và giấy chứng nhận của Ban Tổ chức 

- Giải Nhì : 06 triệu đồng và giấy chứng nhận của Ban Tổ chức 

- Giải Ba : 04 triệu đồng và giấy chứng nhận của Ban Tổ chức 

- Giải Khuyến khích : 02 triệu đồng và giấy chứng nhận của Ban Tổ chức. 

Căn cứ số lượng và chất lượng đề tài tham gia, Ban Tổ chức được quyền 

điều chỉnh số lượng giải giữa các lĩnh vực. 

Các tác giả đạt giải Đặc biệt và giải Nhất được đề nghị Trung ương Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh xét tặng danh hiệu Tuổi trẻ sáng tạo 

Các đề tài đạt giải Ba trở lên sẽ được chọn tham gia Cuộc thi sáng tạo 

thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 19, năm 2023. 
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Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ tặng giấy khen và phần thưởng cho các đơn vị và 

cá nhân có thành tích xuất sắc trong ccong tác tổ chức, triển khai Cuộc thi. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh: 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai 

thực hiện các nội dung của Cuộc thi theo Kế hoạch của UBND tỉnh. 

- Phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế xây 

dựng các nội dung tuyên truyền về Cuộc thi trên đài, báo. 

- Xây dựng và thống nhất các nội dung tuyên truyền trên các phương tiện 

thông tin đại chúng, tờ rơi, biểu mẫu, phiếu đăng ký tham gia Cuộc thi để cung 

cấp cho Ban Tổ chức Cuộc thi cấp huyện, thị xã, thành phố. 

- Xây dựng kinh phí tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh, tham gia Cuộc thi toàn 

quốc và kinh phí đưa các em thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Thừa Thiên Huế đi 

nhận giải Cuộc thi toàn quốc (nếu đạt giải). 

- Chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan, Ban Tổ chức Cuộc thi cấp 

huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai Cuộc thi, đồng thời theo dõi, báo cáo 

kết quả thực hiện theo tiến độ. 

- Phối hợp với các sở, ban, ngành, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tổ 

chức truyền hình trực tiếp Lễ Tổng kết và trao giải Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu 

niên, nhi đồng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI, năm 2023 và Lễ phát động 

Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVII, 

năm 2024. 

- Chọn mô hình, sản phẩm đạt giải cao ở Cuộc thi cấp tỉnh gửi đăng ký 

tham gia Cuộc thi toàn quốc. Tổ chức đoàn cho các thi sinh đạt giải đi nhận giải 

Cuộc thi toàn quốc nếu đạt giải. 

- Tham mưu UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tác giả đạt giải cao tại 

Cuộc thi toàn quốc theo Quy chế. 

2.  Sở Giáo dục và Đào tạo: 

- Tích cực phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ 

chức Cuộc thi; tuyên truyền vận động các em học sinh tích cực tham gia Cuộc 

thi. 

- Chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các Trường trực thuộc Sở quan 

tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện tổ chức triển khai thực hiện Cuộc thi, xem đây là tiêu 

chí đánh giá thi đua hàng năm của các đơn vị. 

- Tạo điều kiện cho các em học sinh có đề tài tham gia Cuộc thi cấp tỉnh 

tham dự các hoạt động: Triển lãm và Chấm thi, Lễ Tổng kết và trao giải Cuộc 

thi cấp tỉnh và toàn quốc (nếu có đạt giải). 

3. Tỉnh đoàn: 
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- Tích cực phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ 

chức Cuộc thi; tuyên truyền vận động thanh thiếu niên, nhi đồng trong tỉnh tích 

cực tham gia Cuộc thi. 

- Chỉ đạo các huyện, thị, thành đoàn phối hợp với phòng Giáo dục và Đào 

tạo tổ chức triển khai Cuộc thi, đồng thời đưa việc triển khai Cuộc thi vào chỉ 

tiêu thi đua đối với đoàn thanh niên các huyện, thị xã, thành phố. 

- Chủ động hướng dẫn các tác giả đạt giải cao tại Cuộc thi cấp tỉnh hoàn 

thiện hồ sơ và đề nghị Trung ương Đoàn tặng Huy hiệu tuổi trẻ sáng tạo. 

4. Sở Khoa học và Công nghệ: 

- Tích cực phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ 

chức Cuộc thi; tuyên truyền vận động các em thanh thiếu niên, nhi đồng tích cực 

tham gia Cuộc thi. 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo Kế 

hoạch. 

- Tổ chức tuyên truyền rộng rãi trên Bản tin Khoa học & Công nghệ về 

nội dung, thời gian tổ chức Cuộc thi theo Kế hoạch đã được phê duyệt. 

5. Sở Tài chính: 

Đảm bảo nguồn kinh phí để tổ chức Cuộc thi, tiến hành thẩm định và cấp 

kinh phí để tổ chức Cuộc thi. 

6. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Thừa Thiên Huế: 

- Phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh xây dựng nội 

dung tuyên truyền, tổ chức triển khai Cuộc thi theo Kế hoạch. 

- Xây dựng kịch bản và tổ chức truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao 

giải Cuộc thi lần thứ XVI, năm 2023 và phát động Cuộc thi lần thứ XVII, năm 

2024 đạt hiệu quả cao nhất. 

7. UBND các huyện, thị xã, thành phố: 

- Thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi do Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND 

huyện, thị xã, thành phố làm Trưởng ban. 

- Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Thành thị/Huyện đoàn tổ chức 

tuyên truyền tại địa phương bằng các hình thức: băng rôn, tờ rơi, thể lệ, biểu 

mẫu phiếu đăng ký tham gia Cuộc thi và các hình thức khác. 

- Chỉ đạo đơn vị Thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi cấp huyện, thị xã, 

thành phố tổ chức nhận mô hình, sản phẩm. Hỗ trợ thí sính hoàn thiện sản phẩm 

và hồ sơ tham gia Cuộc thi. Tổ chức đánh giá sản phẩm dự thi, tổng kết trao giải 

Cuộc thi cấp huyện, thị xã, thành phố, chọn sản phẩm tham gia Cuộc thi cấp tỉnh 

đúng thời gian quy định. 

- Bố trí nguồn kinh phí kịp thời, đảm bảo để triển khai, tổ chức Cuộc thi 

cấp huyện, thị xã, thành phố và tham dự Cuộc thi cấp tỉnh. 
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Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng 

tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI, năm 2023, đề nghị các đơn vị có liên quan 

tham gia phối hợp, tổ chức triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam (để biết); 

- CT, các PCT UBND tỉnh (b/c); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh; 

- Các Sở: GD&ĐT, KHCN, TC; 

- Tỉnh đoàn, Đài TRT, Báo TTH; 

- UBND các huyện, thị xã,TP Huế; 

- Các thành viên BTC; 

- VP: CVP, PCVP-N.N.Cường; 

- Lưu VT, DL. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Bình 
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