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BCH ĐOÀN TỈNH LÂM ĐỒNG                      ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

                         ***                                          

     Số:  224  KH/TĐTN-BTNNTCNĐT              Lâm Đồng, ngày 22 tháng 02 năm 2016 
 

 

KẾ HOẠCH 
Tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng 

tỉnh Lâm Đồng năm 2016 
 

  Căn cứ Kế hoạch số 212 /KH-LHH ngày 22/12/2016 của Liên hiệp các 

Cuộc Khoa học và Kỹ thuật Lâm Đồng về việc “Tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh 

thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lâm Đồng lần thứ 12 năm 2016”. Nhằm khơi dậy tiềm 

năng và phát huy tư duy sáng tạo của đoàn viên, thanh thiếu niên, nhi đồng trong 

toàn tỉnh, Ban thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi sáng 

tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lâm Đồng năm 2016, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nhằm tiếp tục duy trì, phát triển phong trào thi đua sáng tạo của đoàn 

viên, thanh thiếu niên trong toàn tỉnh, khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy 

sáng tạo của các em, đồng thời giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ 

năng sáng tạo, xây dựng ước mơ các em trở thành nhà sáng chế trong tương lai. 

- Khuyến khích, cổ vũ đoàn viên thanh thiếu niên, nhi đồng phát huy các ý 

tưởng, phát minh sáng chế, đề tài khoa học, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản 

xuất, làm chủ và ứng dụng khoa học - công nghệ góp phần phát triển kinh tế - xã 

Cuộc. Động viên, tôn vinh, khen thưởng những cá nhân, tập thể có các đề tài, ý 

tưởng sáng tạo, sáng kiến hay được áp dụng trong học tập, lao động sản xuất; - 

Lựa chọn các sản phẩm sáng tạo tham gia Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi 

đồng tỉnh Lâm Đồng lần thứ 12 năm 2016. 

2. Yêu cầu: Việc tổ chức phải đảm bảo hiệu quả, thiết thực, tránh phô 

trương hình thức, phải được tuyên truyền sâu rộng thu hút đông đảo đoàn viên, 

thanh thiếu nhi tham gia, tạo sự quan tâm của xã hội đối với phong trào. 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

- Thời gian tổ chức Cuộc thi: Từ ngày ban hành Kế hoạch đến hết ngày 

20/6/2016. 

- Thời gian đăng ký: Từ ngày ban hành Kế hoạch đến hết ngày 20/05/2016 

- Tổng kết, trao giải tại thành phố Đà Lạt: dự kiến tháng 7/2016. 

III. ĐỐI TƢỢNG VÀ LĨNH VỰC DỰ THI 

1. Đối tƣợng dự thi: Đoàn viên, thanh thiếu niên, nhi đồng từ 06 - 19 tuổi 

tuổi (có ngày sinh từ 15/7/1997 đến 15/7/2010) đang lao động, học tập, công tác 

tại tỉnh Lâm Đồng có các giải pháp sáng tạo kỹ thuật thuộc lĩnh vực dự thi, áp 

dụng có hiệu quả tại Lâm Đồng. 
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Lƣu ý: 

- , cá nhân có thể tham gia nhiều giải pháp. 

- Phiếu đăng ký tham dự cuộc thi, thể lệ Cuộc thi, hướng dẫn báo cáo 

thuyết minh giải pháp dự thi (theo mẫu của Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, 

nhi đồng tỉnh Lâm Đồng lần thứ 12 năm 2016 gửi kèm) 

2. Lĩnh vực dự thi:  

- Đồ dùng học tập; 

- Phần mềm tin học; 

- Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em; 

- Phát triển kinh tế và Bảo vệ môi trường. 

IV. TỔNG KẾT, TRAO GIẢI 

- Triển lãm các sản phẩm sáng tạo của đoàn viên, thanh thiếu niên, nhi 

đồng; giao lưu với các cá nhân đạt giải cao trong Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu 

niên, nhi đồng tỉnh Lâm Đồng năm 2016.  

- Tuyên dương, khen thưởng, trao giải cho đoàn viên, thanh thiếu niên, nhi 

đồng đạt giải trong Cuộc thi. Phát động Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi 

đồng tỉnh Lâm Đồng năm 2016. 

V. CƠ CẤU GIẢI THƢỞNG 

- 01 giải nhất, trị giá                                                                    4.000.000 đ 

- 01 giải nhì, mỗi giải trị giá                                                        2.500.000 đ 

- 02 giải ba, mỗi giải trị giá                                                         1.500.000 đ 

- 05 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá                                       1.000.000 đ 

- 05 giải tham gia tốt, mỗi giải trị giá                                            500.000 đ 

- Khen thưởng 02 tập thể tham gia tốt Cuộc thi: 1.000.000 đ/đơn vị 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Tỉnh đoàn Lâm Đồng 

- Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện tổ chức Cuộc thi sáng tạo 

thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lâm Đồng năm 2016. 

- Tham mưu quyết định thành lập Ban Tổ chức, hội

Cuộc thi.  

- Mời các Sở, ban ngành, các tổ chức, cá nhân, đơn vị có liên quan, các 

đơn vị hỗ trợ, tài trợ, bảo trợ thông tin để tổ chức thực hiện.  

- Tổng hợp danh sách, số lượng các đơn vị, tổ chức, cá nhân; các sản phẩm 

tham gia Cuộc thi và chịu trách nhiệm về kinh phí tổ chức. 

- Giao Ban Thanh niên Nông thôn - Công nhân và Đô thị chịu trách nhiệm 

tham mưu trực tiếp cho Ban thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức thực hiện. 
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2. Các huyện, thành  đoàn và đoàn trực thuộc 

- Xây dựng kế hoạch triển khai, tuyên truyền các nội dung của Cuộc thi 

sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lâm Đồng năm 2016 đến tất cả các cơ 

sở Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu niên, nhi đồng tại địa phương, đơn vị. 

- Khuyến khích các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc tổ chức Cuộc thi 

cấp cơ sở phù hợp với khả năng thực tế tại địa phương, đơn vị. Phát động và 

tuyên truyền, cổ vũ thanh thiếu niên, nhi đồng tham gia Cuộc thi do Tỉnh đoàn 

phát động. 

Ban thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị Ban thường vụ các huyện, thành đoàn và 

đoàn trực thuộc triển khai thực hiện tốt các nội dung của kế hoạch và gửi hồ sơ 

tham gia về Tỉnh đoàn Lâm Đồng trước ngày 20/5/2016. Mọi chi tiết liên hệ Ban 

Thanh niên Nông thôn - Công nhân và Đô thị, Tỉnh đoàn Lâm Đồng (số 25 

Quang Trung - Phường 9 - Tp. Đà Lạt), ĐT: 0633.810408 

                         

                                                     TM. BAN THƢỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN 

                                                            PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC 
Nơi nhận: 
- Ban Bí thư TWĐ;   

- Văn Phòng TWĐ;                                                                  Đã ký 

- Ban ĐKTHTN TWĐ; 

- Ban Thanh Niên Nông thôn TWĐ;  

- Ban Thanh Niên Công nhân TWĐ;      

- Ban Dân vận Tỉnh ủy;                                                                            

- VP UBND tỉnh;                                                             Trƣơng Văn Tùng     
- Sở KH&CN;  

- Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh Lâm Đồng;                             

- Các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc;                          
- Lưu VP; Ban TNNT-CN-ĐT
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