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THỂ LỆ 

 Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng  

huyện Mỹ Tú lần thứ VIII năm 2022 
 

Căn cứ Thông tư số 52/2007/TT-BTC ngày 21/5/2007 của Bộ Tài chính về 

hướng dẫn chế độ tài chính cho hoạt động Hội thi Sáng tạo kỹ thuật; 

Căn cứ Quyết định số 17/QĐTC-CTUBND ngày 13 tháng 01 năm 2014 của 

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy chế Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo 

thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Sóc Trăng; 

 Thực hiện Kế hoạch số 21/KHLT-PGDĐT-PKTHT-ĐTNCSHCM, ngày 

17/02/2021, Kế hoạch liên tịch tổ chức triển khai cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, 

nhi đồng huyện Mỹ Tú, lần thứ VII năm 2021 của Ban tổ chức Cuộc thi Sáng tạo 

thanh thiếu niên, nhi đồng huyện Mỹ Tú, 

Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi 

đồng huyện Mỹ Tú lần thứ VIII năm 2022, bao gồm những điều, khoản sau: 

Điều 1. Mục đích 

Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng huyện Mỹ Tú lần thứ VII năm 

2022 (sau đây gọi tắt là Cuộc thi) nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng 

tạo của thanh thiếu niên, nhi đồng huyện nhà, động viên các em luôn chuyên cần học 

tập, tìm tòi học hỏi, trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng tư duy sáng tạo, xây dựng 

và vun đấp cho ước mơ trở thành nhà sáng chế trong tương lai. 

Điều 2. Cơ quan tổ chức và phối hợp 

 1. Các cơ quan tổ chức 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo. 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng. 

- Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh  (Huyện Đoàn). 

2. Các cơ quan phối hợp 

 - Đài Phát thanh huyện Mỹ Tú.  

Điều 3. Điều kiện và đối tượng dự thi 

1. Tất cả các thanh thiếu niên, nhi đồng trong toàn huyện từ 6 đến 19 tuổi 

(ngày sinh từ 31/7/2004 đến 31/7/2016) có giải pháp dự thi được Ban Tổ chức Cuộc 

thi cấp trường tuyển chọn. Khuyến khích các em nhỏ tuổi, các em dân tộc ít người 

tham gia Cuộc thi. Đặc biệt là học sinh tiểu học (ngay từ lớp 1). 
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2. Trường hợp các giải pháp được cải tiến từ giải pháp đã có hoặc sáng tạo mới 

phát sinh sau thời gian tổ chức Cuộc thi cấp trường, Ban Tổ chức Cuộc thi cấp huyện 

sẽ xem xét, quyết định việc tiếp nhận đăng ký dự thi.  

3. Có thể tham gia dự thi với tư cách cá nhân hoặc theo nhóm (trường hợp có 

nhiều tác giả tham gia, chỉ được ghi trong phiếu dự thi tối đa 05 tác giả có tỷ lệ đóng 

góp thực hiện giải pháp từ 20% trở lên). 

4. Người dự thi được quyền nhờ sự giúp đỡ của người khác làm mô hình, sản 

phẩm theo đúng ý tưởng sáng tạo của mình (trừ lĩnh vực phần mềm tin học). 

Điều 4. Lĩnh vực dự thi 

Các giải pháp, mô hình, sản phẩm dự thi thuộc các lĩnh vực sau: 

 1. Đồ dùng dành cho học tập. 

 2. Phần mềm tin học. 

 3. Sản phẩm thân thiện với môi trường. 

 4. Dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em. 

 5. Bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế. 

Điều 5. Yêu cầu và tiêu chí đánh giá giải pháp dự thi  

 1. Các giải pháp dự thi phải có mô hình, sản phẩm được thực hiện theo đúng ý 

tưởng của người dự thi. 

2. Các giải pháp dự thi phải có tính mới, tính sáng tạo, có khả năng áp dụng 

rộng rãi. 

 3. Mô hình, sản phẩm dự thi được làm từ vật liệu, nguyên liệu có sẵn trong 

huyện; khuyến khích sử dụng các phế liệu trong sinh hoạt gia đình, trong sản xuất để 

làm ra các vật dụng, mô hình, sản phẩm hữu ích, dụng cụ đa năng, các thiết bị máy 

móc, rô-bốt, thiết bị tự động hóa, mô hình thông minh, sản phẩm tin học, phần mềm 

điều khiển thuộc các lĩnh vực nêu tại Điều 4 của thể lệ này. 

 4. Bản thuyết minh phải nêu rõ ý tưởng, phương pháp, vật liệu chế tạo, cách 

lắp đặt, lắp ráp, sử dụng, vận hành, tính mới, tính sáng tạo, lợi ích và khả năng áp 

dụng của giải pháp.  

Điều 6. Hồ sơ dự thi 

 Người dự thi nộp 01 bộ hồ sơ, bao gồm:  

 1. Phiếu đăng ký tham dự Cuộc thi (theo mẫu).   

 2. Mô hình, sản phẩm dự thi. (Nộp sau khi có thông báo)  

3. Đối với lĩnh vực phần mềm tin học phải gửi kèm theo mã nguồn, chương 

trình cài đặt và hướng dẫn. 

4. Bản thuyết minh giải pháp dự thi được đánh máy vi tính với phông chữ 

Times New Roman, cỡ chữ 14, không quá 10 trang trên giấy khổ A4 (không tính phụ 

lục), đảm bảo các nội dung quy định tại điểm 4 Điều 5 của thể lệ này.  
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5. Ảnh tác giả: Mỗi tác giả gửi 01 ảnh 4x6 (ghi rõ họ tên, năm sinh ở mặt sau) 

6. Bản sao giấy khai sinh của người dự thi. 

 7. Các tài liệu có liên quan (nếu có). 

Điều 7. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ dự thi 

1. Thời gian phát động, nhận hồ sơ, tổng kết Cuộc thi 

- Thời gian bắt đầu phát động Cuộc thi:  tháng 10/2021. 

- Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ dự thi: đến hết ngày 29/3/2022. 

 - Từ 30/3/2022 - 10/4/2022: thực hiện các nội dung sau: 

+ Tổ chức chấm thi (sơ khảo và chung khảo). 

+ Xem xét xếp hạng, khen thưởng các cá nhân, tập thể tác giả có giải pháp đạt 

giải.  

+ Chọn các giải pháp tiêu biểu trong số các giải pháp đạt giải cao gửi tham dự 

Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng cấp tỉnh. 

+ Xem xét khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham 

gia tổ chức, vận động, tuyên truyền, phổ biến Cuộc thi. 

 - Tháng 5/2022: tổ chức lễ tổng kết và trao giải thưởng Cuộc thi cấp huyện và 

tuyển chọn sản phẩm dự thi cấp tỉnh. 

2. Nơi nhận hồ sơ dự thi  

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mỹ Tú tổ chức nhận và chuyển hồ sơ dự thi 

cho Ban Tổ chức để chấm thi (riêng mô hình, sản phẩm dự thi Ban Tổ chức sẽ tiếp 

nhận khi chấm thi vòng chung khảo). 

 3. Hồ sơ được Ban Tổ chức tiếp nhận, tổ chức chấm thi và lưu trữ cho tới ngày 

công bố kết quả Cuộc thi. Hồ sơ dự thi sẽ không được trả lại, riêng mô hình, sản 

phẩm sẽ được trả lại sau khi tác giả thuyết trình xong sản phẩm dự thi (nếu người dự 

thi có yêu cầu).  

Điều 8. Đánh giá giải pháp dự thi       

Việc đánh giá các giải pháp dự thi được Hội đồng Giám khảo thực hiện theo 

Quy chế chấm điểm các giải pháp tham dự Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi 

đồng huyện Mỹ Tú lần thứ VIII năm 2022. 

Điều 9. Ban Thư ký, Hội đồng giám khảo  

1. Ban Tổ chức Cuộc thi quyết định thành lập Ban Thư ký, Hội đồng Giám 

khảo, ban hành Quy chế chấm điểm các giải pháp dự thi.                                                                                                            

 2. Ban Thư ký giúp Ban Tổ chức Cuộc thi triển khai các hoạt động của Cuộc 

thi trong phạm vi toàn huyện. 

 3. Hội đồng Giám khảo: Hội đồng Giám khảo gồm các cán bộ chuyên môn, 

cán bộ kỹ thuật có chuyên môn sâu về các lĩnh vực dự thi, đảm bảo việc chấm điểm 
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chính xác, khách quan, đúng theo quy định; giúp Ban Tổ chức Cuộc thi xem xét, 

đánh giá, chọn các giải pháp dự thi đạt giải; tuyển chọn giải pháp gửi tham dự Cuộc 

thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng cấp tỉnh. 

Điều 10. Các giải thưởng  

- 01 giải đặc biệt, mỗi giải:  2.000.000đ và Giấy khen của Ban Tổ chức 

- 01 giải Nhất, mỗi giải:  1.500.000đ và Giấy khen của Ban Tổ chức. 

- 03 giải Nhì, mỗi giải:  1.000.000đ và Giấy khen của Ban Tổ chức. 

- 05 giải Ba, mỗi giải:  600.000đ và Giấy khen của Ban Tổ chức. 

- 08 giải Khuyến khích, mỗi giải:  300.000đ và Giấy khen của Ban Tổ chức. 

Ban Tổ chức được phép chuyển giải thưởng giữa các lĩnh vực. 

Các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền, vận động, tổ 

chức Cuộc thi được xem xét khen thưởng theo quy định. 

Điều 11. Tài chính 

 1. Kinh phí dành cho Cuộc thi bao gồm:  

- Kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước: nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học 

và công nghệ của tỉnh năm 2022. 

- Kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước huyện năm 2022. 

 - Nguồn vận động tài trợ (nếu có).  

 2. Kinh phí của Cuộc thi được chi cho các nội dung sau: 

- Tổ chức triển khai các hoạt động của Cuộc thi cấp huyện. 

- Chi hỗ trợ cho việc tổ chức Cuộc thi cấp trường. 

- Chi hỗ trợ cho các tác giả có giải pháp được chọn vào vòng chung khảo Cuộc 

thi cấp huyện. 

 - Chi thưởng cho các tác giả/đồng tác giả có giải pháp đạt giải cấp huyện. 

- Chi thưởng cho các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tuyên 

truyền, vận động, tổ chức Cuộc thi. 

Điều 12. Bảo hộ sở hữu công nghiệp 

 Các giải pháp tham dự Cuộc thi được Ban Tổ chức lưu giữ như tài liệu mật để 

bảo vệ quyền lợi của tác giả. 

 Các giải pháp tham gia Cuộc thi, khi thấy cần được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ 

(sáng chế, giải pháp hữu ích. kiểu dáng công nghiệp,…) cần làm thủ tục đăng ký bảo 

hộ quyền sở hữu trí tuệ trước khi Cuộc thi diễn ra và công khai trên Báo, Đài. Ban Tổ 

chức có trách nhiệm hướng dẫn cho tác giả đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa 

học và Công nghệ theo quy định hiện hành, hồ sơ đăng ký nộp tại Sở Khoa học và 

Công nghệ để được hỗ trợ kinh phí theo quy định. 
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Điều 13. Tổ chức thực hiện 

 Ban Tổ chức Cuộc thi tổ chức phát động, tuyên truyền rộng rãi thể lệ Cuộc thi 

đến tất cả học sinh các cấp và thanh thiếu niên, nhi đồng trong toàn huyện bằng các 

hình thức phù hợp.  

Ban Tổ chức chọn các giải pháp tiêu biểu trong số các giải pháp đạt giải cao 

gửi tham dự Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng cấp tỉnh (nếu có). 

Điều 14. Điều khoản thi hành 

 Thể lệ này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Trong quá trình thực 

hiện, nếu có điểm nào chưa hợp lý, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản hồi thông tin về 

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mỹ Tú để tổng hợp và gửi Ban Tổ chức Cuộc thi 

xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. 

 
Nơi nhận:                                                   
- UBND huyện (để báo cáo); 

- Phòng Nội vụ (để báo cáo); 

- Phòng GD&ĐT; 

- Phòng KT-HT; 

- Huyện Đoàn; 

- Đài TT huyện; 

- Các thành viên BTC, BTK; 

- Các trường Phổ thông trong huyện; 

- Lưu: VT, hồ sơ.  

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC CUỘC THI 
 

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 Lê Thanh Khởi 

 

 

 

 

       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              


