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MỜI THAM GIA

CUỘC THI
SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG
TỈNH BẮC KẠN LẦN THỨ 5 NĂM 2019-2020

CƠ QUAN TỔ CHỨC
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ,  

Sở Giáo dục và Đào tạo, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Kạn.

ĐỐI TƯỢNG DỰ THI
Các em thanh, thiếu niên, nhi đồng trong toàn tỉnh từ 6 đến 19 tuổi đều có quyền đăng ký tham gia Cuộc 

thi (các em có ngày sinh từ 31/7/2001 đến 31/7/2014). Khuyến khích các em nhỏ tuổi, các em ở vùng sâu, vùng 
xa, miền núi, dân tộc ít người tham gia Cuộc thi.

LĨNH VỰC DỰ THI
Các mô hình, sản phẩm dự thi thuộc các lĩnh vực sau đây:
1. Đồ dùng dành cho học tập;
2. Phần mềm tin học;
3. Sản phẩm thân thiện với môi trường;
4. Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em;
5. Các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.

GIẢI THƯỞNG
- 01 giải Đặc biệt trị giá:            10.000.000 đồng.
- 01 giải Nhất trị giá:              7.500.000 đồng.
- 02 giải Nhì, mỗi giải:              5.000.000 đồng.
- 03 giải Ba, mỗi giải:              4.000.000 đồng.
- 10 giải Khuyến khích, mỗi giải:  2.500.000 đồng.
Các phần thưởng và quyền lợi khác theo quy định tại Thể lệ Cuộc thi

THỜI GIAN TỔ CHỨC
- Thời gian tổ chức Cuộc thi từ tháng 01/2020 đến tháng 9/2020:
- Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ, mô hình sản phẩm dự thi: Đến hết ngày 30/6/2020.
- Tổ chức Lễ tổng kết trao giải Cuộc thi: Tháng 9 năm 2020.

CƠ QUAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ DỰ THI
1. Cấp cơ sở: Hồ sơ, mô hình, sản phẩm dự thi gửi về tổ chức Đoàn, Đội, Trường học nơi tác giả đang sinh 

hoạt, học tập.
2. Cấp huyện, thành phố: Phòng giáo duc và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Huyện Đoàn, Thành Đoàn tiếp 

nhận hồ sơ, mô hình, sản phẩm dự thi và đánh giá, lựa chọn mô hình, sản phẩm tiêu biểu gửi Ban Tổ chức Cuộc 
thi cấp tỉnh.

3. Cấp tỉnh: Hồ sơ, mô hình, sản phẩm dự thi gửi về Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn, 
địa chỉ: Tầng 3, Nhà Dự án CSSP, tổ 5, P. Phùng Chí Kiên, TP. Bắc Kạn, T. Bắc Kạn. 

Điện thoại: 0209 3887 886. Email: lhhkhkt@backan.gov.vn

Tài liệu về Cuộc thi tham khảo trên các Website: backan.gov.vn; khcnbackan.gov.vn; 
sogddt@backan.edu.vn; doanthanhnienbackan.vn. 
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