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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐỨC THỌ 

 
Số: 721 /UBND-KTHT 

V/v tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ 

thuật; Cuộc thi sáng tạo Thanh 

thiếu nhi toàn huyện năm 2021 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                Đức Thọ, ngày  02    tháng 4 năm 2021 

 

Kính gửi:     

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

   - Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, trường học trên địa bàn, 

   

 Thực hiện Quyết định số 165/2006/QĐ-TTg, ngày 14/7/2006; Quyết định 

số 1531/QĐ-TTg ngày 23/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Hội thi 

sáng tạo kỹ thuật, Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc; Công 

văn số 8608/UBND-VX2, ngày 21/12/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc chỉ 

đạo tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi 

đồng; Kế hoạch số 01/KH-BTC-HTCT ngày 09/01/2021 của BTC Hội thi, Cuộc 

thi tỉnh Hà Tĩnh về việc Tổ chức, triển khai Hội thi sáng tạo kỷ thuật lần thứ 11; 

Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn tỉnh lần thứ 12. 

Năm 2021 là năm tổ chức Hội thi sáng tạo kỷ thuật  và Cuộc thi sáng tạo 

thanh thiếu niên và nhi đồng. 

1. Đối với Hội thi sáng tạo kỷ thuật được tổ chức hai năm một lần (vào 

các năm lẻ), dành cho mọi cá nhân, tổ chức đang công tác trên địa bàn huyện đã 

đầu tư để tạo ra giải pháp kỷ thuật đều có quyền dự thi dưới danh nghĩa là tác 

giả, nhóm tác giả.  

Các lĩnh vực dự thi gồm: Công nghệ thông tin, điện tử viễn thông; cơ khí, 

tự động hóa, giao thông vận tải; Vật liệu, hóa chất, năng lượng; Nông, lâm, ngư 

nghiệp, diêm nghiệp, tài nguyên môi trường; Y dược; giáo dục và đào tạo. 

2. Đối với Cuộc thi: Các em thanh, thiếu niên, nhi đồng từ 6-19 tuổi. 

Khuyến khích các em nhỏ tuổi, ở miền núi, vùng khó khăn tham gia. 

Các lĩnh vực dự thi gồm: Đồ dùng học tập; phần mềm tin học (phục vụ 

học tập, giải trí, sản xuất, nghiên cứu…); Các sản phẩm thân thiện với môi 

trường; Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em; Các giải pháp kỷ thuật 

nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế. 

3. Để Hội thi sáng tạo kỷ thuật, Cuộc thi sáng tạo KHCN năm 2021 đạt 

kết quả cao, UBND huyện yêu cầu: 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các phòng, ban ngành, đoàn thể cấp 

huyện; các trường học, doanh nghiệp trên địa bàn; UBND các xã, thị trấn bằng 

nhiều hình thức khác nhau, tiếp tục tuyên truyền để mọi thành phần trong toàn 
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huyện tham gia Hội thi, Cuộc thi. Tổ chức đăng ký đề tài, giải pháp dự Hội thi, 

Cuộc thi.  

- Phòng Giáo dục & Đào tạo triển khai đến tận các trường học, chỉ đạo 

đăng ký đề tài, giải pháp dự thi ở các trường Trung học cơ sở; Trường Tiểu học. 

mỗi trường phải có ít nhất 05 đề tài giải pháp tham gia Hội thi, Cuộc thi. 

- Các trường Trung học phổ thông trên địa bàn chủ động triển khai và tổ 

chức lựa chọn các đề tài, giải pháp, mỗi trường phải có ít nhất 05 đề tài, giải 

pháp tham dự vòng chung khảo cấp huyện. 

4. Vòng chung kết Hội thi sáng tạo kỷ thuật; Cuộc thi sáng tạo thanh, 

thiếu niên, nhi đồng toàn tỉnh Dự kiến sẽ được tổ chức vào đầu tháng 6/2021 

(Kế hoạch cụ thể, Ban tổ chức Cuộc thi, Hội thi toàn huyện sẽ có thông báo 

sau). 

Ban tổ chức cấp huyện tổ chức vòng sơ khảo, lựa chọn 10 đề tài, giải pháp 

tham dự vòng chung khảo Hội thi sáng tạo kỷ thuật; 10 đề tài, giải pháp tham 

gia Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng toàn tỉnh. 

5. Hồ sơ đăng ký dự thi của các tác giả: Mỗi tác giả dự thi có 3 loại hồ sơ, 

lập thành 3 bộ, trình bày khổ giấy A4 bao gồm: 

- Phiếu đăng ký dự thi (ghi theo mẫu quy định) 

- Bản mô tả giải pháp dự thi. (nộp thêm các tài liệu liên quan nếu thấy cần 

thiết). 

- 02 ảnh 3  x 4 (ghi cụ thể họ và tên, đơn vị, địa chỉ). 

- 01 Giây khai sinh (bản chính hoặc bản sao). 

6. Hồ sơ đăng ký dự thi nộp về Trực ban tổ chức Hội thi, Cuộc thi (qua 

Phòng Kinh tế-Hạ tầng,) trước ngày 20/5/2021 để tổng hợp. 

  Hội thi sáng tạo kỷ thuật; Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng 

được tổ chức trong phạm vi toàn quốc theo Quyết định của Thủ tướng Chính 

phủ, có nhiều ý nghĩa thiết thực. UBND huyện, Ban tổ chức Hội thi, Cuộc thi 

yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các phòng, ban ngành, đoàn thể cấp 

huyện; các trường học, doanh nghiệp trên địa bàn; UBND các xã, thị trấn thực 

hiện một cách nghiêm túc, đạt hiệu quả./. 

  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TTr Huyện uỷ-TTr HĐND huyện; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Phòng KT-KT, TC-KH; 

- Chánh, Phó VP Cấp ủy-Chính quyền huyện; 

- Lưu VT, KTHT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Hoàng Xuân Hùng 
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