
 

UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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

             ––––––––––––                                                 ––––––––––––––––––––––––  

Số:            /SGDĐT-CTrTT                                         Đà Nẵng, ngày         tháng 3 năm 2019  
   V/v Triển khai cuộc thi sáng tạo  

dành cho thanh, thiếu niên lần thứ 15 
 

 Kính gửi:  

   - Trưởng phòng GD&ĐT các quận, huyện; 

   - Hiệu trưởng các trường THPT, trường trực thuộc; 

   - Giám đốc các trung tâm GDTX số 1, 2, 3. 

 Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng nhận được Công văn số 15/LHH-

BKHCN ngày 14/02/2019 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng 

về việc triển khai cuộc thi sáng tạo dành cho Thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng. Đây là cuộc thi nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của 

thanh, thiếu nhi hướng đến các hoạt động của tuổi trẻ vào các công việc hữu ích cho xã hội, 

đồng thời, giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, xây dựng “ước mơ 

trở thành Nhà sáng chế trong tương lai”, Sở GD&ĐT đề nghị Trưởng phòng GD&ĐT các 

quận, huyện, Hiệu trưởng các trường THPT, các trường trực thuộc, Giám đốc các trung tâm 

GDTX số 1, 2, 3 thực hiện các nội dung sau: 

 1. Đối với phòng GD&ĐT các quận, huyện: Chỉ đạo các trường tiểu học, trung học 

cơ sở trên địa bàn quản lí động viên, khuyến khích các em học sinh tham gia cuộc thi sáng 

tạo dành cho thanh, thiếu niên, nhi đồng lần thứ 15 năm học 2018-2019. 

 2. Đối với các trường THPT, các trường trực thuộc, các trung tâm GDTX: Chỉ 

đạo Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp thanh niên nhà trường, trung tâm tuyên truyền, phát 

động trong toàn thể đoàn viên, thanh niên tham gia cuộc thi sáng tạo dành cho thanh, thiếu 

niên, nhi đồng lần thứ 15 năm học 2018-2019. 

 3. Thể lệ Cuộc thi lần thứ 15 năm học 2018-2019 được đăng tải tại Website: 

www.lhhdanang.vn; www.vifotec.vn;  hoặc liên hệ trực tiếp với Thường trực Ban Tổ chức 

Cuộc thi, điện thoại: 02363.539.324 (số nội bộ 109) hoặc di động: 0982.443.380 (A. Dũng); 

0976.252.796 (chị Nam).  

4. Hồ sơ dự thi gửi về Ban Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và 

Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng, số 05 Quang Trung, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, 

chậm nhất vào ngày 15/7/2019. 

   Sở GD&ĐT đề nghị Thủ trưởng các đơn vị, trường học nghiêm túc triển khai thực 

hiện đúng thời gian quy định./.  

Nơi nhận:   
- Như trên;         

- Liên hiệp các Hội KH&KT Đà Nẵng;                                         
- Lưu: VT, CTrTT (Chương).                 
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