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KẾ HOẠCH 

Tổ chức triển khai cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng 

Trường THPT Huỳnh Hữu Nghĩa - Năm học 2022-2023 

Căn cứ kế hoạch 165/ KH-LHH-BTCCT, ngày 12 tháng 9 năm 2022 của BTC cuộc 

thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng Tỉnh Sóc Trăng; 

Căn cứ Công văn số 2649/SGDĐT-GDMN&TH, ngày 02/12/2022 của Sở GD&ĐT 

Sóc Trăng về việc phát động Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Sóc Trăng lần 

thứ XII, năm 2023; 

Trường THPT Huỳnh Hữu Nghĩa xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh 

thiếu niên, nhi đồng năm học 2022-2023, nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU. 

1. Mục đích. 

- Khơi dậy và phát huy phẩm chất, tiềm năng sáng tạo, tinh thần xung kích của thanh 

thiếu niên trong lao động và thi đua học tập nâng cao trình độ về mọi mặt. Tạo điều kiện, môi 

trường cho thanh thiếu niên phát huy năng lực sáng tạo, tổ chức các hoạt dộng sáng tạo góp 

phần phát triển kinh tế - xã hội và đào tạo nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao đáp ứng nhu 

cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

- Chọn lọc những nhân tố điển hình, mô hình sáng tạo tiêu biểu cấp trường giới thiệu 

tham gia “Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên và nhi đồng Huyện Mỹ Tú năm 2022-

2023”. 

2. Yêu cầu. 

- 100% các lớp tham gia (mỗi lớp phải có ít nhất 01 sản phẩm tham dự). 

- Mỗi sản phẩm dự thi (được BTC nhà trường chọn sản phẩm thi cấp huyện) sẽ được 

cộng điểm và được tính vào điểm thi đua lớp cả năm cho năm học 2022-2023. 

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ YÊU CẦU ĐỐI VỚI NGƯỜI DỰ THI 

1. Tất cả đoàn viên, thanh niên trường THPT Huỳnh Hữu Nghĩa năm học 2022-2023 

có giải pháp dự thi. 



2. 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 nhiều nhất 

trong thực hiện giải pháp dự thi). 

3. 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).    

III. 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. Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em. 

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

IV. HỒ SƠ THAM DỰ CUỘC THI 

Người dự thi nộp 01 bộ hồ sơ (riêng đối với mô hình/sản phẩm chỉ cần nộp 01 mô 

hình/sản phẩm), bao gồm: 

  1. Phiếu đăng ký tham dự Cuộc thi  

  2. Mô hình, sản phẩm dự thi.        

  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 không quá 6 trang trên 

giấy khổ A4 (không tính phụ lục), 

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ 

 1. Thời gian:  

   Hạn cuối để gửi hồ sơ và sản phẩm dự th i(đã góp ý) trước ngày 08/02/2023. 

 2. Địa điểm: Văn phòng đoàn trường (Nộp trực tiếp cho Thầy Tài hoặc Cô Nhi) 

VI. GIẢI THƯỞNG 

Ban tổ chức sẽ phát 1 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba theo qui chế chi tiêu nội bộ. 

Ban tổ chức sẽ lựa chọn các giải pháp đạt giải nhất, nhì, ba cấp trường tham dự 

Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng Huyện Mỹ Tú năm 2023. 

VII. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN 



1. BGH nhà trường, GVCN tổ chức phát động, tuyên truyền rộng rãi kế hoạch cuộc thi 

đến tất cả học sinh trong trường bằng các hình thức phù hợp. 

2. Phân công TTCM, giáo viên góp ý sản phẩm sáng tạo của học sinh. 

3. Phối hợp với Đoàn trường, các tổ chuyên môn và GVCN lớp để thực hiện. 

 VIII.TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN. 

  - Từ 5/12/2022: Triển khai Kế hoạch thực hiện “Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên 

và nhi đồng trường THPT Huỳnh Hữu Nghĩa” năm 2022 . 

 - Từ 7/12/2022 đến 31/12/2022: Tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên đăng 

ký tham gia cuộc thi và thực hiện ý tưởng. 

 - Từ 02/01/2023 đến ngày 06/01/2023: Tổng hợp các mô hình, sản phẩm, giải pháp 

dự thi (Hạn cuối nhận sản phẩm dự thi dạng sơ khai ban đầu: 06/01/2023) 

 - Từ 30/01/2023 đến 04/02/2023: Góp ý các sản phẩm (dạng sơ khai ban đầu) để học 

sinh có mô hình, phần mềm tham gia cuộc thi về Ý tưởng sáng tạo cấp trường (8h00, thứ 7, 

04/02/2023) (vòng 1) 

 - Từ 06/02/2023 đến 08/02/2023: Học sinh nộp lại các sản phẩm đã hoàn thiện về Vp 

đoàn ( Thầy Tài, Cô Nhi nhận trực tiếp). 

- Ngày 11/02/2023: Đánh giá, chấm điểm, xếp hạng chính thức các sản phẩm dự thi. 

Các sản phẩm đạt giải nhất, nhì, ba sẽ được góp ý để hoàn thiện (vòng 2) 

 - Từ 14/02/2023 đến 17/02/2023: gửi hồ sơ dự thi cấp Huyện các sản phẩm đạt giải 

Nhất, Nhì, Ba cấp trường . 

Trên đây là Kế hoạch triển khai “Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng trường 

THPT Huỳnh Hữu Nghĩa năm học 2022-2023”. Yêu cầu GVCN các lớp nghiêm túc triển khai 

thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ, nội dung cuộc thi./. 

 

 

Nơi nhận: 
KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
- Sở GDĐT(để báo cáo); 

- HT(để chỉ đạo); 

- TTCM, GVCN(để thực hiện); 

- Lưu: VT, 

 

 

 

 

  

  

      Nguyễn Văn Đại 
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