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Kính gửi:  

 - Các cơ quan, đơn vị: Phòng Giáo dục và Đào tạo; 
Phòng Kinh tế và Hạ tầng; Phòng Tài chính - Kế hoạch; 

Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện;  
- Huyện đoàn Chiêm Hóa; 

- Hội Doanh nghiệp huyện Chiêm Hóa; 
- UBND các xã, thị trấn. 

 
 

 

 

Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-BTCCT  ngày 04/4/2022 của Ban Tổ chức Cuộc thi 
Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Tuyên Quang về triển khai Cuộc thi sáng tạo 

thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Tuyên Quang năm 2022; 

Căn cứ Văn bản số 12/BCT ngày 05/4/2022 của Ban Tổ chức Cuộc thi năm 

2022 tỉnh Tuyên Quang về việc phối hợp tổ chức Cuộc thi năm 2022.  

Để động viên, khuyến khích thanh thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn huyện tích 

cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh 
Tuyên Quang năm 2022, đồng thời có các mô hình, sản phẩm, giải pháp tham gia 

Cuộc thi đạt hiệu quả, 

Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau: 

1. Huyện đoàn Chiêm Hóa 

Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan,  đơn vị 
liên quan, UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai Cuộc thi tới các tổ chức Đoàn, 

Đội, Hội,... hướng dẫn, tạo điều kiện và khuyến khích, động viên Thanh thiếu niên, 
nhi đồng trên địa bàn huyện tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi. Xem xét, đề xuất 

tổ chức cuộc thi cấp huyện để sơ khảo, lựa chọn mô hình, sản phẩm, giải pháp có chất 
lượng dự thi cấp tỉnh, báo cáo UBND huyện và nộp về Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh 

trước ngày 20/7/2022. 

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Tích cực phối hợp với Huyện đoàn Chiêm Hóa đẩy mạnh công tác tuyên truyền 
hướng dẫn đến các đơn vị trường học về mục đích, ý nghĩa và thể lệ Cuộc thi sáng tạo 

thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Tuyên Quang năm 2022. 
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Chỉ đạo, giao chỉ tiêu cho các đơn vị Trường học vận động học sinh tích cực 

tham gia Cuộc thi, phát huy sáng kiến, sáng tạo, nghiên cứu ứng dụng khoa học công 
nghệ với các mô hình, sản phẩm dự thi thuộc các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật như: Đồ 

dùng dành cho học tập, phần mềm tin học, sản phẩm thân thiện môi trường, các dụng 
cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em, các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến 
đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế. 

3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn tác giả đăng ký bảo hộ 

quyền sở hữu trí tuệ (sáng kiến, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp) theo quy 
định hiện hành khi các tác giả có mô hình, sản phẩm, giải pháp trên địa bàn huyện dự 

thi đoạt giải cao có nhu cầu đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. 

Phối hợp hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai 

Cuộc thi. 

4. Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện 

Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, kế hoạch Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu 
niên, nhi đồng tỉnh Tuyên Quang năm 2022 trên phương tiện thông tin đại chúng, tạo 

điều kiện để các em học sinh trong huyện có thể tiếp cận được Cuộc thi. 

Đăng tải Thể lệ Cuộc thi trên Cổng Thông tin điện tử của huyện, xây dựng tin 
bài, phóng sự để tuyên truyền cho Cuộc thi. 

Thông tin, phản ánh kịp thời kết quả Cuộc thi trên phương tiện thông tin đại 
chúng nhằm động viên, khích lệ phong trào học tập, lao động sáng tạo khoa học kỹ 

thuật của học sinh, Thanh thiếu niên, nhi đồng trên toàn huyện. 

5. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Tham mưu bố trí kinh phí tổ chức Cuộc thi cấp huyện, kinh phí cân đối từ 
nguồn thu ngân sách năm 2022 theo quy định tại Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND 

ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định về mức chi cho hoạt động tổ 
chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng.  

6. Hội doanh nghiệp huyện Chiêm Hóa 

Tích cực tham gia, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Cuộc thi đến các 

doanh nghiệp thuộc Hội. Hướng dẫn các doanh nghiệp thành viên Hội phối hợp với 
các tổ chức, cá nhân có mô hình, sản phẩm, giải pháp có giá trị sáng tạo và hiệu quả 

tốt tiếp tục hoàn thiện để đưa vào ứng dụng trong thực tiễn; 

Động viên các doanh nghiệp thành viên Hội ủng hộ về vật chất và tinh thần đối 
với các tập thể, cá nhân trên địa bàn huyện đạt thành tích trong Cuộc thi sáng tạo 

Thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Tuyên Quang. 

7. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, Huyện đoàn Chiêm Hóa chỉ đạo các 
đơn vị trường học đóng trên địa bàn tích cực tham gia, tổ chức triển khai Cuộc thi ở 

cấp cơ sở; đôn đốc, kiểm tra và tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ về vật chất và tinh 
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thần để Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Tuyên Quang đạt kết quả 

tốt và mang lại ý nghĩa thiết thực. 

8. Đối tượng dự thi, lĩnh vực dự thi, thời gian tổ chức cuộc thi, các bước 

tiến hành cuộc thi 

Các cơ quan, đơn vị căn cứ triển khai thực hiện đảm bảo theo nội dung Kế 
hoạch số 01/KH-BTCCT ngày 04/4/2022 của Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh 

thiếu niên nhi đồng tỉnh Tuyên Quang về triển khai Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên 
nhi đồng tỉnh Tuyên Quang năm 2022 và Thể lệ cuộc thi (Có Văn bản gửi kèm). 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn căn cứ chức 
năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung chỉ đạo 

tại văn bản này./. 

   Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các Phó CT UBND huyện; 
- Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; 
- Như trên; (thực hiện) 
- Chánh VP, Phó CVPTH; 
- CVKT; 
- Lưu: VT, KTHT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 
 

 
Vũ Đình Tân 
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