
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI  

SÁNG TẠO DÀNH CHO THANH 

THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:           /QĐ-BTC  
 

Lạng Sơn, ngày      tháng 6 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định về việc đánh giá các mô hình, sản phẩm tham dự 

Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng 

tỉnh Lạng Sơn lần thứ 13 năm 2021 

 

BAN TỔ CHỨC CÁC CUỘC THI SÁNG TẠO DÀNH CHO THANH 

THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG TỈNH LẠNG SƠN  
 

Căn cứ Quyết định số 386/QĐ-UBND ngày 24/01/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thành lập Ban Tổ chức các Cuộc thi Sáng tạo dành 

cho Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Kế hoạch số 32/KH-BTC ngày 17/02/2021 của Ban Tổ chức Cuộc 

thi về việc tổ chức Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh 

Lạng Sơn lần thứ 13 năm 2021;  

Theo đề nghị của Trưởng ban Thư ký các Cuộc thi Sáng tạo Cuộc thi Sáng 

tạo dành cho Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Lạng Sơn. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định đánh giá các mô 

hình, sản phẩm tham dự Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng 

tỉnh Lạng Sơn lần thứ 13 năm 2021. 

Điều 2. Hội đồng Giám khảo Cuộc thi có nhiệm vụ đánh giá, chấm điểm, 

đề xuất xét giải mô hình, sản phẩm của từng lĩnh vực dự thi theo đúng Thể lệ và 

Quy định về việc đánh giá các mô hình, sản phẩm tham dự Cuộc thi. 

Điều 3. Các thành viên Ban Tổ chức, thành viên Hội đồng giám khảo 

Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lạng Sơn lần thứ 13 

năm 2021 và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu tránh nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

   
Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Lưu: VT, QLCN.  

TM. BAN TỔ CHỨC 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Anh  
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UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BTC CUỘC THI  SÁNG TẠO DÀNH 

CHO THANH THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

  

QUY ĐỊNH 

Đánh giá các mô hình, sản phẩm tham dự Cuộc thi Sáng tạo dành cho 

thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lạng Sơn lần thứ 13 năm 2021 
(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-BTC ngày        /6/2021 của Ban Tổ chức 

các Cuộc thi Sáng tạo dành cho Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Lạng Sơn) 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định này quy định chi tiết phương pháp đánh giá các mô hình, sản 

phẩm tham dự Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lạng 

Sơn lần thứ 13 năm 2021. 

2. Đối tượng áp dụng 

Quy định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên 

quan đến Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lạng Sơn 

lần thứ 13 năm 2021. 

Điều 2. Nguyên tắc đánh giá 

 Việc xét giải thưởng của Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi 

đồng tỉnh Lạng Sơn lần thứ 13 năm 2021 phải căn cứ vào số điểm chấm mô 

hình, sản phẩm của Hội đồng giám khảo. Số lượng giải thưởng không được vượt 

quá quy định trong Thể lệ. 

 Điều 3. Nguyên tắc đạt điểm tối thiểu  

 Các mô hình, sản phẩm dự thi được xét để xếp giải thưởng phải đạt từ 60 

điểm trở lên. 

 Điều 4. Nguyên tắc không tham gia Hội đồng giám khảo 

 Những người có người thân trong gia đình (con, em ruột) tham dự Cuộc 

thi thì không được tham gia Hội đồng giám khảo. 

Điều 5. Giải quyết khiếu nại liên quan đến việc chấm hồ sơ dự thi 

1. Khiếu nại liên quan đến việc chấm hồ sơ dự thi và xét giải thưởng Cuộc 

thi do Ban Tổ chức Cuộc thi xem xét, giải quyết. 

2. Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày có thông báo kết quả 

Cuộc thi, người dự thi có quyền gửi đơn khiếu nại. Không giải quyết đối với đơn 

khiếu nại sau thời gian quy định này. 

3. Quyết định của Ban Tổ chức là kết quả cuối cùng. 
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Chương II 

QUY TRÌNH, PHƯƠNG PHÁP CHẤM ĐIỂM VÀ XÉT THƯỞNG CÁC 

MÔ HÌNH, SẢN PHẨM DỰ THI 

 

Điều 6. Rà soát các mô hình, sản phẩm dự thi 

1. Ban Thư ký Cuộc thi rà soát các mô hình, sản phẩm không đủ tiêu 

chuẩn dự thi, báo cáo Ban Tổ chức xem xét và quyết định thuộc các trường hợp 

sau: 

a) Tác giả và mô hình, sản phẩm dự thi không thuộc đối tượng và lĩnh vực 

dự thi theo Thể lệ đã được công bố. 

b) Mô hình, sản phẩm dự thi chỉ dừng ở ý tưởng, chưa có thiết kế, mô 

hình cụ thể. 

c) Mô hình, sản phẩm dự thi trùng với những mô hình, sản phẩm dự thi đã 

đoạt giải tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật, Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu 

niên nhi đồng tỉnh Lạng Sơn những năm trước đây. 

d)  Mô hình, sản phẩm đã được bộc lộ công khai trên các nguồn thông tin 

đến mức căn cứ vào đó có thể thực hiện được. 

e) Mô hình, sản phẩm dự thi trái với thuần phong mỹ tục, gây ảnh hưởng 

xấu đến môi trường, xã hội, an ninh quốc phòng. 

2. Việc quyết định hồ sơ dự thi không đủ tiêu chuẩn dự thi do Ban Tổ 

chức Cuộc thi xem xét, quyết định.  

 3. Không thực hiện việc chấm đối với các hồ sơ dự thi không đủ tiêu 

chuẩn dự thi. 

Điều 7. Phương pháp tính điểm 

 Điểm của các mô hình, sản phẩm được xác định trên cơ sở các tiêu chuẩn 

sau: 

1. Tính mới, tính sáng tạo: Tối đa 40 điểm. 

Mô hình, sản phẩm dự thi có tính mới, tính sáng tạo chưa được công bố 

dưới hình thức sử dụng hoặc mô tả trong các nguồn thông tin đã được phổ biến, 

tối đa 40 điểm. 

2. Khả năng áp dụng vào đời sống: Tối đa 30 điểm. 

- Mô hình, sản phẩm dự thi đã được thử nghiệm và có khả năng áp dụng 

trong thực tế, tối đa 20 điểm. 

- Mô hình, sản phẩm dự thi đã được áp dụng trong thực tế và có khả năng 

áp dụng rộng rãi, tối đa 30 điểm. 

3.Trình độ kỹ thuật và chất lượng mô hình, sản phẩm dự thi: Tối đa 20 

điểm. 

- Trình độ kỹ thuật: tối đa 10 điểm. 
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- Hiệu quả về bảo vệ môi trường: tối đa 5 điểm. 

- Nguyên liệu sử dụng dễ kiếm: tối đa 5 điểm. 

4. Bản thuyết minh: Tối đa 10 điểm. 

 Bản thuyết minh có tính thuyết phục, có tính sáng tạo, trình bày khoa học, 

đúng nội dung, sát chủ đề: tối đa 10 điểm. 

5. Điểm ưu tiên:  

- Mô hình, sản phẩm dự thi của các tác giả sống ở vùng đặc biệt khó khăn 

(vùng 3) được cộng 05 điểm; 

- Mô hình, sản phẩm dự thi của các em dưới 10 tuổi sáng tạo được cộng 

05 điểm. 

Tổng số điểm cao nhất của một mô hình, sản phẩm là 110 điểm. 

Điều 8. Quy trình chấm điểm mô hình, sản phẩm dự thi: 

 Việc chấm các mô hình, sản phẩm dự thi được thực hiện qua 02 vòng: 

 1. Quy trình chấm vòng sơ khảo 

- Ban Thư ký báo cáo Hội đồng giám khảo về hồ sơ của các mô hình, sản 

phẩm dự thi. 

- Hội đồng giám khảo chia tổ và phân công các thành viên chấm thi theo 

từng lĩnh vực chuyên môn. 

- Hội đồng Giám khảo sau khi xem xét phần ý tưởng, mô hình của các đề 

tài dự thi thì tiến hành thảo luận, đánh giá. 

- Các uỷ viên tiến hành cho điểm vào phiếu chấm điểm (có mẫu kèm 

theo). Điểm của mô hình, sản phẩm dự thi là điểm trung bình cộng của các thành 

viên trong Tổ giám khảo. Tổ giám khảo căn cứ vào quy định xét giải của Cuộc 

thi, dự kiến đề xuất các giải thưởng. 

- Căn cứ kết quả làm việc của các Tổ giám khảo, Thư ký Hội đồng giám 

khảo tổng hợp điểm từ các thành viên giám khảo, lập danh sách các mô hình, 

sản phẩm đạt từ 60 điểm trở lên (gồm dự kiến đề xuất giải thưởng) chuyển sang 

chấm vòng chung khảo. 

2. Quy trình chấm vòng chung khảo  

 Hội đồng làm việc gồm: Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng, Thư 

ký Hội đồng, tổ trưởng của các tổ chấm lĩnh vực. 

- Thư ký Hội đồng trình bày báo cáo sơ lược về kết quả chấm trong vòng 

sơ khảo và dự kiến đề xuất giải thưởng. 

- Hội đồng thảo luận về điểm chấm của các mô hình, sản phẩm trong vòng 

sơ khảo. Đối với những giải pháp còn nhiều ý kiến khác nhau, thì Hội đồng tiến 

hành chấm chung. Tùy theo tình hình thực tế, Chủ tịch Hội đồng giám khảo 

quyết định hình thức chấm chung bằng một trong hai hình thức sau: 
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+ Biểu quyết bằng hình thức giơ tay: Điểm chấm chung cuối cùng được 

sự nhất trí của ít nhất 2/3 thành viên Hội đồng. 

+ Phiếu chấm: Điểm chấm chung cuối cùng là điểm trung bình từ phiếu 

chấm của các thành viên Hội đồng.  

Điểm chấm chung của Hội đồng là kết quả cuối cùng để xét giải. Nguyên 

tắc xét giải theo quy định tại Điều 9 của Quy chế này. 

- Hội đồng thống nhất lập danh sách đề xuất các giải thưởng theo quy 

định trong Thể lệ. Lựa chọn, đề xuất các giải pháp gửi tham dự Cuộc thi Sáng 

tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc năm 2021 và lập báo cáo kết 

quả chấm thi trình Ban Tổ chức xem xét, quyết định. Quyết định của Ban Tổ 

chức là quyết định cuối cùng. 

Điều 9. Xét giải thưởng Cuộc thi 

1. Tiêu chí xét giải thưởng đối với các mô hình, sản phẩm dự thi 

- Giải Đặc biệt: Tối thiểu đạt từ 95 điểm trở lên. 

- Giải Nhất: Tối thiểu đạt từ 85 điểm trở lên. 

 - Giải Nhì: Tối thiểu đạt từ 75 điểm trở lên. 

 - Giải Ba: Tối thiểu đạt từ 65 điểm trở lên. 

- Giải Khuyến khích: Tối thiểu đạt từ 60 điểm trở lên. 

2. Trường hợp có nhiều mô hình, sản phẩm có điểm số trong khung giải 

thưởng thì căn cứ cơ cấu giải thưởng nêu trong Thể lệ Cuộc thi thì xét giải theo 

kết quả từ cao xuống thấp. 

3. Trường hợp có mô hình, sản phẩm dự thi bằng điểm nhau (số điểm nằm 

trong thang điểm đạt giải) thì căn cứ vào điểm của các tiêu chí theo thứ tự ưu 

tiên như sau để xét trao giải: 

- Tính mới, tính sáng tạo. 

- Khả năng áp dụng rộng rãi vào đời sống. 

- Trình độ kỹ thuật và chất lượng mô hình, sản phẩm dự thi. 

 

Chương III 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 10. Điều khoản thi hành 

1. Các cơ quan là thành viên Ban Tổ chức, Ban thư ký, Hội đồng giám 

khảo và các tổ chức, cá nhân liên quan đến Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, 

nhi đồng tỉnh Lạng Sơn lần thứ 13 năm 2021 chịu trách nhiệm thi hành Quy 

định này. 

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các tổ chức, cá nhân phản 

ánh về cơ quan thường trực Ban tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi 
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đồng tỉnh Lạng Sơn (Sở Khoa học và Công nghệ) để tổng hợp và trình Ban Tổ 

chức xem xét, điều chỉnh kịp thời./. 
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BTC CUỘC THI  SÁNG TẠO DÀNH 

CHO THANH THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG 
HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

      
 

 

PHIẾU CHẤM ĐIỂM 

Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng  

tỉnh Lạng Sơn lần thứ 13 năm 2021 

 

1. Tên mô hình, sản phẩm: ........................................................................ 

................................................................................................................................. 

2. Họ tên tác giả và đồng tác giả (nếu có): ............................................. 

................................................................................................................................. 

3. Địa chỉ: ..................................................................................................... 

................................................................................................................................. 

4. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT, TÍNH ĐIỂM CHI TIẾT 
 

TT Nội dung tiêu chí chấm điểm 
Điểm 

tối đa 

Điểm 

chấm 

I 

Tính mới và tính sáng tạo  

Mô hình, sản phẩm có tính mới, tính sáng tạo chưa được 

công bố dưới hình thức sử dụng hoặc mô tả trong các nguồn 

thông tin đã được phổ biến: 

  - Nếu mô hình, sản phẩm chưa được công bố ở Việt Nam 

dưới hình thức sử dụng hoặc mô tả trong các nguồn thông tin 

kỹ thuật đã được phổ biến, tối đa 40 điểm.  

   - Nếu mô hình, sản phẩm tương tự như mô hình, sản phẩm đã 

được mô tả trong các nguồn thông tin đã có ở Việt Nam, nhưng 

lần đầu tiên được áp dụng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và có cải 

tiến so với mô hình, sản phẩm đã có, tối đa 30 điểm. Trong đó 

mức độ cải tiến so với mô hình, sản phẩm đã có ở mức độ: Tốt: 

Từ 25 đến 29 điểm; Khá: từ 20 đến 24 điểm; Trung bình: từ 0 

đến  19 điểm. 

Ý kiến nhận xét: ................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

40 

điểm 

 

II 

Khả năng áp dụng vào đời sống  

- Mô hình, sản phẩm dự thi đã được áp dụng trong thực tế và 

có khả năng áp dụng rộng rãi (tối đa 30 điểm) 

30 

điểm 

 



8 

TT Nội dung tiêu chí chấm điểm 
Điểm 

tối đa 

Điểm 

chấm 

- Mô hình, sản phẩm dự thi đã được thử nghiệm và có khả 

năng áp dụng trong thực tế (tối đa 20 điểm) 

Trong đó khả năng áp dụng, nhân rộng được đánh giá theo 

các mức: Tốt: Từ 15 đến 20 điểm; Khá: Từ 10 đến 14 điểm; 

Trung bình: từ 0 đến 9 điểm. 

Ý kiến nhận xét: ................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................  

......................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... .. 

III 
Trình độ kỹ thuật và chất lượng mô hình, sản phẩm dự thi  20 

điểm 

 

1 

Trình độ kỹ thuật 

Ý kiến nhận xét: ................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................  

......................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... ..... 

10 

điểm 

 

2 

Hiệu quả về bảo vệ môi trường của mô hình, sản phẩm 

Ý kiến nhận xét: ................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

5 

điểm 

 

3 

Nguyên liệu làm mô hình, sản phẩm sử dụng dễ kiếm: 

Ý kiến nhận xét: ...................................................................................................  

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

5 

điểm 

 



9 

 

IV 

Bản thuyết minh  

Bản thuyết minh có tính thuyết phục, có tính sáng tạo, trình 

bày khoa học, đúng nội dung, sát chủ đề. 

Bản thuyết minh nên được trình bày đúng quy định. Sử dụng 

từ ngữ, thuật ngữ và ngữ pháp chính xác, khoa học, rõ ràng. 

Các thông tin được hệ thống hóa một cách logic và chặt chẽ, 

có trích dẫn và tài liệu tham khảo đúng quy định. Được đánh 

giá theo các mức: Tốt: 9-10 điểm; Khá: từ 7 đến 8 điểm; 

Trung bình: từ 0 đến  6 điểm. 

Ý kiến nhận xét: ...................................................................................................  

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................  

......................................................................................................................................... 

10 

điểm 

 

Tổng điểm: 
100 

điểm 

 

  

Nhận xét chung: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lạng Sơn, ngày       tháng      năm 2021 

GIÁM KHẢO 

(ký, ghi rõ họ tên) 
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