
            UBND TỈNH HÀ NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /SGDĐT-GDTrHTX 

V/v tiếp tục hưởng ứng Cuộc thi 

Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng 

lần thứ XV tỉnh Hà Nam và lần thứ 

XVII toàn quốc năm 2021 

Hà Nam, ngày      tháng 8 năm 2021  

 

Kính gửi: 

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố; 

- Hiệu trưởng trường trung học phổ thông; 

- Hiệu trưởng trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành; 

- Hiệu trưởng trường THCS&THPT Mensa. 

Ngày 02/4/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nam đã ban hành 

Công văn số 257/SGDĐT-GDTrH về việc hưởng ứng triển khai Cuộc thi Sáng 

tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng lần thứ XV tỉnh Hà Nam và lần thứ XVII toàn 

quốc năm 2021 (sau đây viết tắt là Cuộc thi). Ngày 04/8/2021, Sở GDĐT Hà 

Nam nhận được Công văn số 69/LHH-BTC của Liên hiệp các Hội Khoa học và 

Kỹ thuật tỉnh Hà Nam về việc thay đổi thời gian và tích cực hoàn thiện mô 

hình/sản phẩm tham dự Cuộc thi lần thứ XV tỉnh Hà Nam và lần thứ XVII toàn 

quốc năm 2021.  

Căn cứ vào tình hình thực tế, diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, 

Cơ quan Thường trực Cuộc thi (Ban tổ chức) thông báo kéo dài thời hạn tiếp 

nhận đề tài, mô hình, sản phẩm tham dự Cuộc thi. Cụ thể như sau: 

- Đợt 1: Đối với đề tài, mô hình, sản phẩm nộp về Ban Tổ chức trước 

ngày 10/9/2021, để thành lập Hội đồng về lĩnh vực dự thi, để chấm, lựa chọn đề 

tài, mô hình, sản phẩm tham dự Cuộc thi toàn quốc lần thứ XVII năm 2021. 

- Đợt 2: Đối với đề tài, mô hình, sản phẩm nộp về Ban Tổ chức trước 

ngày 15/11/2021, để thành lập các Hội đồng về lĩnh vực dự thi, để chấm, chọn 

xét trao Giải Cuộc thi lần thứ XV của tỉnh Hà Nam năm 2021. 
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Sở GDĐT đề nghị các trường trung học phổ thông (THPT); trường 

THCS&THPT: Nguyễn Tất Thành, Mensa; phòng GDĐT huyện, thị xã, thành 

phố tiếp tục hưởng ứng Cuộc thi, thông báo về thay đổi thời gian Cuộc thi cũng 

như nghiên cứu, xem xét chọn cử 01 đề tài, mô hình, sản phẩm đối với mỗi 

trường THPT; 05 đề tài, mô hình, sản phẩm đối với mỗi phòng GDĐT để tham 

gia Cuộc thi. Số lượng đề tài, mô hình, sản phẩm chọn cử tham gia Cuộc thi cần 

phù hợp với nguyện vọng của học sinh và điều kiện thực tế của từng cơ quan, 

đơn vị (chi tiết trong Công văn số 69/LHH-BTC, gửi kèm)./. 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như kính gửi (để thực hiện); 

- Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh (để p/hợp); 

- Giám đốc Sở (để báo cáo); 

- PGĐ Sở Nguyễn Quang Long (để chỉ đạo); 

- Lưu: VT, GDTrHTX. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Long 
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