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BÁO CÁO  

Tổng kết Cuộc thi sáng tạo dành cho Thanh thiếu niên, nhi đồng  

tỉnh Lạng Sơn lần thứ 13 năm 2021 
 

Cuộc thi Sáng tạo dành cho Thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lạng Sơn lần 

thứ 13 năm 2021 (sau đây gọi tắt là Cuộc thi) được tổ chức nhằm phát huy 

những kết quả đạt được và tạo sân chơi bổ ích cho các em thanh, thiếu niên nhi 

đồng trong tỉnh, giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, xây 

dựng ước mơ trở thành nhà sáng chế trong tương lai. Thông qua Cuộc thi nhằm 

phát hiện và tôn vinh các tập thể, cá nhân có các giải pháp mang tính mới, tính 

sáng tạo, có khả năng áp dụng vào đời sống và sản xuất, đem lại hiệu quả kinh tế 

cao. Đồng thời, Ban tổ chức xét chọn các mô hình, sản phẩm xuất sắc để tham 

dự Cuộc thi sáng tạo dành cho Thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 17 

năm 2021. Đến nay công tác tổ chức Cuộc thi đã kết thúc, Ban Tổ chức báo cáo 

kết quả như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI 

Thực hiện Công văn số 07/LHHVN-VIFOTEC ngày 16/01/2021 của Liên 

hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về việc triển khai Cuộc thi Sáng 

tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 17. Năm 2021, để triển khai 

Cuộc thi, Ban Tổ chức dành cho Thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lạng Sơn 

(Ban tổ chức) đã ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai, như: Kế hoạch số 

32/KH-BTC ngày 17/02/2021 Triển khai Cuộc thi sáng tạo dành cho Thanh 

thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lạng Sơn lần thứ 13 năm 2021; Quyết định số 31/QĐ-

BTC ngày 17/02/2021 về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi; Công văn số 139/BTC 

ngày 23/3/2021 phát động Cuộc thi đến các cơ quan trong Ban Tổ chức, các sở, 

ban, ngành, UBND các huyện, thành phố. 

Căn cứ các văn bản triển khai của Ban Tổ chức, các cơ quan thành viên đã 

tích cực tuyên truyền về Cuộc thi, cụ thể như: Sở Khoa học và Công nghệ tuyên 

truyền trên Trang thông tin điện tử, Bản tin Thông tin Khoa học và Công nghệ 

và các Chuyên mục Khoa học công nghệ và Đời sống trên Đài Truyền hình 

Lạng Sơn, Báo Lạng Sơn, phối hợp với các cơ quan trong Ban Tổ chức phát 

hành 3500 tờ rơi về Cuộc thi đến các em thanh thiếu niên, nhi đồng trên toàn 

tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vi ̣ trưc̣ thuôc̣ ngành 
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tuyên truyền, vâṇ đôṇg các em học sinh tham gia Cuộc thi. Đăc̣ biêṭ đơn vị đã tổ 

chức Cuôc̣ thi cấp ngành lưạ choṇ những mô hình, sản phẩm xuất sắc gửi tham 

dư ̣Cuôc̣ thi cấp tỉnh; Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh tổ chức xây dựng chuyên 

mục tuyên truyền, phổ biến kế hoạch và Thể lê ̣và các hoạt động của Cuôc̣ thi. 

Ngoài ra, các cơ quan thành viên Ban Tổ chức cũng đã thông tin về Cuộc thi 

trên Trang thông tin điện tử của đơn vị và tích cực phối hợp với cơ quan thường 

trực triển khai các hoạt động theo yêu cầu của Ban Tổ chức.  

 II. CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ CÁC MÔ HÌNH, SẢN PHẨM DỰ THI 

Sau khi phát động, Ban Tổ chức Cuộc thi đã nhận được 128 mô hình, sản 

phẩm tham dự được phân thành 05 lĩnh vực dự thi, gồm: Dụng cụ sinh hoạt và 

Đồ chơi trẻ em có 46 mô hình, sản phẩm (chiếm 35,4%); Đồ dùng dành cho học 

tập có 21 mô hình, sản phẩm (chiếm 16,6%); Sản phẩm thân thiện với môi 

trường có 40 mô hình, sản phẩm (chiếm 31,3%); Các giải pháp nhằm ứng phó 

với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế có 17 mô hình, sản 

phẩm (chiếm 13,2%); Phần mềm tin học có 04 mô hình, sản phẩm (chiếm 

3,5%).  

Thực hiện Quyết định số 07/QĐ-BTC ngày 07/6/2021 của Ban Tổ chức, 

từ ngày 14/6/2021, Hội đồng Giám khảo Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi 

đồng tỉnh Lạng Sơn lần thứ 13 năm 2021 với các thành viên là cán bộ có chuyên 

môn sâu trong các lĩnh vực dự thi đang công tác tại các Sở: Giáo dục và Đào 

tạo, Thông tin Truyền thông, Tỉnh Đoàn, Trường Cao đẳng sư phạm Lạng Sơn, 

Trường cao đẳng nghề Lạng Sơn đã triển khai công tác chấm, đánh giá các mô 

hình, sản phẩm tham dự Cuộc thi và thống nhất lựa chọn 22 mô hình, sản phẩm 

để đưa vào danh sách xét giải, báo cáo Ban Tổ chức quyết định. 

Căn cứ Thể lệ Cuộc thi và kết quả làm việc của Hội đồng Giám khảo, Ban 

Tổ chức đã quyết định trao: 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba và 16 giải 

Khuyến khích cho các mô hình, sản phẩm dự thi xuất sắc (Quyết định số 

122/QĐ-BTC ngày 21/7/2021 của Ban Tổ chức Cuộc thi).  

Nhằm tư vấn, hỗ trợ nâng cao chất lượng sản phẩm dự thi Cuộc thi Sáng 

tạo dành cho Thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc của các tác giả, nhóm tác giả 

đã có mô hình, sản phẩm đạt giải tại Cuộc thi Sáng tạo dành cho Thanh thiếu 

niên nhi đồng tỉnh Lạng Sơn. Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội thảo 

“Tư vấn nâng cao chất lượng các mô hình, sản phẩm tham gia dự thi Cuộc thi 

sáng tạo dành cho Thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 17 năm 2021” 

qua đó đã lựa chọn hỗ trợ tư vấn, góp ý cho 12 mô hình, sản phẩm có số điểm 

cao đại diện sức sáng tạo của thế hệ trẻ tỉnh Lạng Sơn tham dự Cuộc thi Sáng 

tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 17. 
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 Đồng thời, nhằm động viên phong trào và khuyễn khích các tập thể nhà 

trường, các cá nhân đã có nhiều nỗ lực, cách làm hay, sáng tạo trong công tác 

tuyên truyền, triển khai Cuộc thi tại cơ sở, góp phần tạo nên thành công của 

Cuộc thi. Trên cơ sở các tiêu chí BTC đã lựa chọn được 05 tập thể và 05 cá nhân 

để khen thưởng tại Lễ Tổng kết và Trao giải Cuộc thi. 

 III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 

1. Đánh giá chung 

Cuộc thi năm nay tiếp tục duy trì được số lượng các mô hình, sản phẩm 

đăng ký dự thi (năm 2020 là 106 mô hình, sản phẩm). Theo đánh giá của Ban Tổ 

chức, chất lượng Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng năm nay có phần 

cao hơn năm 2020. Các ý tưởng dự thi đều xuất phát từ thực tiễn cuộc sống 

nhằm giải quyết nhu cầu của các em trong việc học tập cũng như trong cuộc 

sống hằng ngày. Đặc biệt một số ý tưởng đã quan tâm giải quyết đến các vấn đề 

cấp thiết hiện nay như: bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, phát triển kinh 

tế - xã hội ....  

Tuy nhiên tất cả các mô hình, sản phẩm dự thi đều do ngành giáo dục và 

đào tạo triển khai, tổ chức cuộc thi cấp ngành gửi tham dự Cuộc thi Cấp tỉnh. 

Ban Tổ chức vẫn chưa nhận được giải pháp dự thi từ các trường cao đẳng, trung 

cấp, dạy nghề, trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh. Qua đó cho 

thấy, Cuộc thi vẫn chưa lan tỏa hết đến các em trong lứa tuổi thanh thiếu niên 

nhi đồng trên địa bàn tỉnh. 

2. Thuận lợi, khó khăn: 

2.1. Thuận lợi 

- Cuộc thi đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đaọ của Ủy ban nhân 

dân tỉnh và sự phối hợp của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể đặc biệt là sự phối 

hợp chặt chẽ và có trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo để Cuộc thi đạt hiệu 

quả cao. 

- Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng được tổ chức liên tục trong 

nhiều năm nên đã trở thành sân chơi quen thuộc của các em trong lứa tuổi thanh 

thiếu niên, nhi đồng, thu hút đông đảo các các em tham gia với nhiều mô hình, 

sản phẩm dự thi đạt chất lượng cao, góp phần tạo thành phong trào nghiên cứu 

sáng tạo trong các em học sinh. 

2.2. Khó khăn 

- Chưa có chính sách hỗ trợ kinh phí đầu tư cho các tác giả nghiên cứu 

chế tạo các mô hình, sản phẩm sáng tạo tham dự Cuộc thi gây khó khăn cho các 

Trường trong việc hỗ trợ các tác giả tạo dựng mô hình, sản phẩm tham dự Cuộc 

thi. 
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- Các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị (tài liệu nghiên cứu, nguyên vật 

liệu, các cơ sở gia công chế tạo,..) trên địa bàn tỉnh nói chung và các vùng sâu, 

vùng xa rất hạn chế gây khó khăn cho các tác giả khi tạo dựng mô hình, sản 

phẩm tham dự cuộc thi. 

- Thành viên Ban Tổ chức, Ban Thư ký thực hiện nhiệm vụ theo chế độ 

kiêm nhiệm nên thời gian dành cho công tác tổ chức Cuộc thi còn hạn chế. 

3. Giải pháp khắc phục 

Để phong trào thi đua học tập, sáng tạo của các em thanh thiếu niên, nhi 

đồng trong thời gian tới ngày càng phát triển cần đẩy mạnh thực hiện một số nội 

dung sau: 

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Tổ chức. Từng bước 

nâng cao vai trò của Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật trong việc tổ chức các 

Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có 

liên quan để Cuộc thi đạt hiệu quả cao. 

- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền. Đa dạng hoá hình thức 

tuyên truyền. Tập trung tuyên truyền, giới thiệu các giải pháp sáng tạo có khả 

năng ứng dụng vào đời sống và sản xuất của nhân dân trên địa bàn tỉnh. Mở 

rộng việc cung cấp thông tin về hoạt động sáng tạo kỹ thuật của các đơn vị, các 

địa phương.  

- Thực hiện tốt công tác hỗ trợ, tư vấn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí 

tuệ nhằm bảo vệ tài sản trí tuệ cho các giải pháp là đối tượng bảo hộ sở hữu 

công nghiệp.  

- Xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ kinh phí cho việc tạo dựng mô hình 

sản phẩm dự thi và cho các tác giả/nhóm tác giả có mô hình, sản phẩm đoạt giải 

đưa vào ứng dụng trong thực tiễn mang lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội. 

Trên đây là báo cáo kết quả tổ chức Cuộc thi Sáng tạo dành cho Thanh 

thiếu niên nhi đồng tỉnh Lạng Sơn lần thứ 13 năm 2021./. 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Các thành viên BTC; 
- Lưu: VT, QLCN. 

TM. BAN TỔ CHỨC 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  

Trần Quốc Anh 
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