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BÁO CÁO 

Kết quả tham dự Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng 

toàn quốc lần thứ 18 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 năm 2022; 

Năm 2022, Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi 

đồng tỉnh Lạng Sơn (Ban Tổ chức) đã phát động và tổ chức thành công Cuộc thi 

sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lạng Sơn lần thứ 14 (Cuộc thi). 

Sau khi phát động, Ban Tổ chức Cuộc thi đã nhận được 136 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 32 mô hình, sản phẩm (chiếm 23,5%); Đồ dùng dành cho học 

tập có 20 mô hình, sản phẩm (chiếm 14,7%); Sản phẩm thân thiện với môi 

trường có 46 mô hình, sản phẩm (chiếm 33,8%); Các giải pháp nhằm ứng phó 

với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế có 34 mô hình, sản 

phẩm (chiếm 25%); Phần mềm tin học có 04 mô hình, sản phẩm (chiếm 3,0%). 

Sau khi chấm điểm, Ban Tổ chức đã quyết định trao giải: 01 giải Nhất, 02 giải 

Nhì, 05 giải Ba và 15 giải Khuyến khích cho các mô hình, sản phẩm dự thi xuất 

sắc. 

Trên cơ sở kết quả Cuộc thi cấp tỉnh, Ban Tổ chức đã lựa chọn 05 mô hình 

sản phẩm có số điểm cao nhất tham dự Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu 

niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 18 năm 2022. Kết quả tỉnh Lạng Sơn có 01 giải 

trên tổng số 106 giải thưởng của Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, 

nhi đồng toàn quốc lần thứ 18, đó là: Mô hình sản phẩm “Thùng phối chúa ong 

mật” của tác giả Hoàng Thành Phố, trường THCS Lương Năng, huyện Văn 

Quan; đạt giải khuyến khích cấp toàn quốc. 

Nhằm kịp thời cổ vũ, động viên tác giả đã đạt giải tại Cuộc thi sáng tạo 

dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 18, Sở Khoa học và Công 

nghệ đã phối hợp với các cơ quan trong Ban Tổ chức thành lập Đoàn đại biểu, 

bao gồm đại diện Sở Khoa học và Công nghệ; tác giả đạt giải nêu trên, lãnh đạo 

nhà trường và giáo viên hướng dẫn của Trường THCS Lương Năng, phóng viên 



Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh để nhận giải tại Lễ tổng kết và trao giải 

Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 18 năm 

2022 được tổ chức vào ngày 27/11/2022 tại Nhà hát Lớn thành phố Hà Nội. 

Trên đây là báo cáo kết quả tham dự Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh 

thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 18 năm 2022. Cơ quan thường trực xin 

báo cáo các thành viên Ban Tổ chức để tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung 

tiếp theo của Cuộc thi./.  

  Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Các thành viên BTC; 
- Lưu: VT, QLCN&ĐMST(NTMH). 
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