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KẾ HOẠCH
Triển khai Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng
tỉnh Lạng Sơn lần thứ 14 (năm 2022)
Thực hiện Công văn số 10/LHHVN-VIFOTEC ngày 10/01/2022 của Liên
hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về việc tổ chức triển khai Cuộc thi
Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 18 (năm 2022);
Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lạng
Sơn lần thứ 14 (sau đây viết tắt là Ban Tổ chức) xây dựng Kế hoạch triển khai
Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lạng Sơn lần thứ 14
(năm 2022) như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích
Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lạng Sơn lần
thứ 14 (năm 2022) nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy khả năng tư duy sáng
tạo của thanh thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn tỉnh, giúp các em trau dồi kiến
thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo; tôn vinh các tác giả/nhóm tác giả có mô hình,
sản phẩm dự thi mang tính sáng tạo, hữu ích, có khả năng áp dụng rộng rãi vào
đời sống và sản xuất đem lại hiệu quả cao; tuyển chọn những mô hình, sản phẩm
xuất sắc để tham dự Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng toàn
quốc lần thứ 18 (năm 2022).
2. Yêu cầu
Cuộc thi được tổ chức hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm; thu hút được đông
đảo thanh thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn tỉnh tham gia.
II. NỘI DUNG

1. Hoạt động 1: Chuẩn bị, triển khai và phát động Cuộc thi
a) Ban hành các văn bản liên quan đến công tác triển khai Cuộc thi (thể lệ
cuộc thi, quy chế chấm thi,…)
b) Phát động, tuyên truyền về các hoạt động của Cuộc thi tới toàn thể
Nhân dân, các em thanh thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn tỉnh, thông qua các
phương tiện thông tin đại chúng, trên các chuyên mục của Đài Phát thanh và
Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn, các Trang thông tin điện tử của các cơ quan,
đơn vị. Triển khai thực hiện các hoạt động khơi dậy ý tưởng của các em thanh
thiếu niên, nhi đồng.
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c) Khuyến khích, động viên, lựa chọn, hỗ trợ các sản phẩm tham gia Cuộc
thi.
d) Sưu tầm, tập hợp các video, hình ảnh về các hoạt động liên quan đến
Cuộc thi trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua (bao gồm những hình ảnh về các
hoạt động chuẩn bị cho Lễ Tổng kết và Trao giải Cuộc thi) để tuyên truyền trên
đài, báo và chuẩn bị cho nội dung video phóng sự (khoảng 10-15 phút) trong
buổi Lễ Tổng kết và Trao giải Cuộc thi năm 2022.
2. Hoạt động 2: Tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham dự Cuộc thi, chấm mô
hình, sản phẩm dự thi
a) Tiếp nhận các sản phẩm tham dự Cuộc thi. Thời gian đến hết ngày
30/6/2022 (theo dấu bưu điện hoặc nhận trực tiếp tại Sở Khoa học và Công nghệ
- cơ quan thường trực Ban Tổ chức theo giờ hành chính).
b) Thành lập Hội đồng Giám khảo gồm các thành viên có trình độ chuyên
môn, kinh nghiệm liên quan đến nội dung, lĩnh vực của các sản phẩm tham dự
Cuộc thi.
c) Hội đồng Giám khảo chấm, xét giải; lựa chọn, hoàn thiện các sản phẩm
gửi tham dự Cuộc thi toàn quốc lần thứ 18 năm 2022. Hoàn thành trước ngày
31/8/2022.
3. Hoạt động 3: Tổ chức Lễ tổng kết và Trao giải Cuộc thi
a) Thời gian: dự kiến 01 buổi trong tháng 9 - 10/2022.
b) Dự kiến chương trình: văn nghệ, khai mạc, phóng sự tóm tắt về Cuộc
thi, trao giải, khen thưởng, phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh, bế mạc.
c) Thành phần: Lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Tổ chức, Ban Thư ký, Hội
đồng giám khảo, các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải; đại diện lãnh đạo các đơn vị
có tác giả, nhóm tác giả đoạt giải; đại diện cán bộ Đoàn TNCSHCM cấp huyện;
đại diện một số Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện có tác giả, nhóm tác giả
đoạt giải.
III. KINH PHÍ

Kinh phí tổ chức Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng
tỉnh Lạng Sơn lần thứ 14 (năm 2022) được bố trí từ nguồn kinh phí sự nghiệp
khoa học và công nghệ năm 2022 đã được giao cho Sở Khoa học và Công nghệ
tại Quyết định số 2399/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn
về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách
nhà nước năm 2022.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Khoa học và Công nghệ
- Là cơ quan thường trực Ban Tổ chức, chủ trì, phối hợp với các cơ quan
liên quan trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này. Phối hợp với các cơ
quan, đơn vị liên quan đề xuất cấp thẩm quyền khen thưởng các tổ chức, cá nhân
theo quy định.
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- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trình Ban Tổ chức ban hành
các văn bản liên quan đến việc tổ chức Cuộc thi (Quyết định thành lập Ban Thư
ký, Quyết định ban hành Thể lệ Cuộc thi, Quy chế chấm thi, Quyết định thành
lập Hội đồng Giám khảo, Kịch bản chi tiết Lễ Tổng kết Cuộc thi,...).
- Tiếp nhận các sản phẩm tham dự thi; mời Hội đồng Giám khảo tiến hành
công tác chấm, đánh giá các ý tưởng, dự án tham dự Cuộc thi.
2. Sở Giáo dục và Đào tạo: tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, thể lệ
Cuộc thi và hướng dẫn tham gia Cuộc thi trong các khối trường học; lựa chọn
các giải pháp có chất lượng gửi tham dự Cuộc thi cấp tỉnh; huy động học sinh
của một số trường THCS, THPT tham dự Lễ Tổng kết và Trao giải Cuộc thi
(theo yêu cầu của Ban Tổ chức).
3. Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh: tuyên truyền về mục
đích, ý nghĩa, thể lệ của Cuộc thi và hướng dẫn tham gia Cuộc thi trong khối
đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh; huy động đoàn viên, thanh niên tham dự
Lễ Tổng kết và Trao giải Cuộc thi (theo yêu cầu của Ban Tổ chức).
4. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: triển khai công tác tuyên truyền
trước, trong và sau Cuộc thi; ghi lại những hình ảnh về các hoạt động chuẩn bị
cho Cuộc thi phục vụ cho việc làm phóng sự; chuẩn bị video phóng sự (khoảng
10-15 phút) trong buổi Lễ Tổng kết và trao giải Cuộc thi.
5. Sở Thông tin và Truyền thông: chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn
vị, tổ chức liên quan tuyên truyền về Cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại
chúng, các trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.
6. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, UBND
các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan trên địa bàn
tỉnh: tùy theo chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp với Sở Khoa học và
Công nghệ tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này bảo đảm thiết thực, hiệu
quả, an toàn.
Ban Tổ chức đề nghị các cơ quan phối hợp tổ chức triển khai thực hiện
hiệu quả Kế hoạch này./.
Nơi nhận:
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Thành viên Ban Tổ chức
(Quyết định số 386/QĐ-UBND);
- UBND các huyện/thành phố;
- C, PCVP UBND tỉnh,
các phòng CM, TTTHCB;
- Lưu: VT, KGVX.

TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Lương Trọng Quỳnh

