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An Giang, ngày 23 tháng 3 năm 2021

V/v triển khai cuộc thi Sáng tạo
Thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh
An Giang lần thứ X năm 2021

Kính gửi:
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố;
- Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc;
- Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh.
Thực hiện Kế hoạch liên ngành số 43/KH-BTCCT ngày 12/3/2021 của
Ban Tổ chức về việc phối hợp tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi
đồng tỉnh An Giang lần thứ X năm 2021;
Căn cứ Kế hoạch số 44/KH-BTCCT ngày 12/3/2021 của Ban Tổ chức về
việc triển khai Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh An Giang lần
thứ X năm 2021;
Căn cứ Quyết định số 45/QĐ-BTCCT ngày 12/3/2021 của Ban Tổ chức
về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh An
Giang lần thứ X năm 2021;
Căn cứ Thông báo số 47/TB-BTCCT ngày 12/3/2021 của Ban Tổ chức về
việc triển khai Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh An Giang lần
thứ X năm 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị thủ trưởng các đơn vị
thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:
1. Tiếp tục tuyên truyền về ý nghĩa, thể lệ của cuộc thi đến học sinh tại
đơn vị bằng nhiều hình thức phong phú (phát tờ bướm, phát thanh học đường,
sinh hoạt dưới cờ, ngày hội, sinh hoạt tháng bộ môn,…); củng cố hoạt động của
các Câu lạc bộ học tập, sáng tạo tại đơn vị, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh
được tiếp cận với kiến thức khoa học, rèn luyện kỹ năng, xây dựng ước mơ trở
thành “nhà sáng chế” trong tương lai.
2. Phân công giáo viên phụ trách hướng dẫn học sinh tìm hiểu, tham gia
cuộc thi thật sự chất lượng, hiệu quả; tổ chức tuyển chọn sản phẩm bằng nhiều
hình thức phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, hỗ trợ tư vấn kỹ thuật cho
học sinh hoàn thiện sản phẩm và nộp về tham dự cấp tỉnh; khuyến khích các đơn
vị tổ chức cuộc thi cấp trường.
3. Nơi nhận sản phẩm dự thi
- Tên cơ quan: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh An Giang.

- Địa chỉ: số 54, đường Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, thành phố
Long Xuyên, tỉnh An Giang.
- Emai: lhhangiang@yahoo.com.vn.
- Số điện thoại: 02963 958870; 0852 577778 (ông Nguyễn Minh Tiến).
4. Ban Tổ chức sẽ khảo sát công tác triển khai cuộc thi nhằm nắm tình
hình kết quả tiến độ việc tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, thể lệ cuộc thi; kịp
thời biểu dương, nhân rộng cách tổ chức, hướng dẫn học sinh hay và hiệu quả tại
đơn vị; đồng thời tìm giải pháp khắc phục những khó khăn trong quá trình thực
hiện nhiệm vụ, có biện pháp tư vấn, giúp đỡ, hoàn chỉnh các sản phẩm dự thi
thực hiện đúng quy chế, quy định của thể lệ. Thời gian kiểm tra, khảo sát dự
kiến: tháng 5 – 8/2021 (lịch làm việc cụ thể sẽ được thông báo sau).
5. Ban Tổ chức sẽ hỗ trợ các địa phương khó khăn vận chuyển sản phẩm
dự thi từ các huyện trong tỉnh về địa điểm chấm thi tại thành phố Long Xuyên
(dự kiến tuần cuối tháng 10/2021). Các phòng GDĐT chủ động đăng ký lịch
trình với Thư ký Ban tổ chức cuộc thi qua số điện thoại: 0852 577778 (ông
Nguyễn Minh Tiến). Các trường THPT liên hệ ký gửi sản phẩm dự thi theo lịch
vận chuyển của Ban Tổ chức với các phòng GDĐT của địa phương. Cử cán bộ,
giáo viên đến Sở GDĐT (Phòng Chính trị, tư tưởng) nhận áp phích tuyên truyền
về cuộc thi từ ngày 01/4/2021 (giờ hành chính).
Đề nghị thủ trưởng các đơn vị thực hiện tốt nội dung Công văn này./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- VP.UBND tỉnh;
- Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh AG;
- Trường PT Thực hành SP;
- Giám đốc và các Phó Giám đốc;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, CTTT.
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