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Kính gửi:  - Đoàn trƣờng THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thành; 

- Đoàn trƣờng Phổ thông Dân tộc Nội trú – THPT; 

- Đoàn Trung tâm GDTX – HNDN TP. Trà Vinh. 

 

Căn cứ Công văn số 2159-CV/TĐTN-TTNTH ngày 15/3/2022 của Ban 

Thường vụ Tỉnh đoàn về việc “phát động tham gia cuộc thi sáng tạo dành cho 

thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Trà Vinh lần thứ 10 năm 2022”;  

Để cuộc thi được phát động rộng rãi trong thanh thiếu niên, nhi đồng và có 

nhiều sản phẩm, mô hình, giải pháp tham gia dự thi.Ban Thường vụ Đoàn khối các 

cơ quan và doanh nghiệp đề nghị các đơn vị thực hiện một số yêu cầu sau đây: 

1. Đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Cuộc thi Sáng tạo 

dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Trà Vinh lần thứ 10 năm 2022 đến từng 

cơ sở Đoàn thông qua các trang mạng xã hội do Đoàn quản lý, các buổi sinh 

hoạt chi đoàn,…để đoàn viên và các em học sinh đăng ký tham gia dự thi đảm 

bảo về thời gian, lĩnh vực dự thi (gửi kèm Kế hoạch và thể lệ). 

2. Tùy vào điều kiện các đơn vị phối hợp với các ngành có liên quan 

thành lập hội đồng xét chọn để những sản phẩm, mô hình, giải pháp có chất 

lượng cao gửi đăng ký tham gia Cuộc thi. 

3. Lĩnh vực dự thi: Các sản phẩm, mô hình dự thi thuộc các lĩnh vực sau: 

- Đồ dùng học tập; 

- Phần mềm tin học; 

- Sản phẩm thân thiện với môi trường; 

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

- Các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ sức 

khỏe, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế. 

4. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ dự thi: 

- Thời gian: đến hết ngày 30/9/2022 (tính theo dấu Bưu điện). 

- Địa điểm: Văn phòng liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Trà 

Vinh. (Địa chỉ:số 919, đường Phan Đình Phùng, Khóm 1, Phường 7, TP. Trà 

Vinh, tỉnh Trà Vinh. Điện thoại: 02943.500.183; Email:lhhtravinh@gmail.com  

hoặc Website: http://lhhkhkt.travinh.gov.vn) 

http://lhhkhkt.travinh.gov.vn/
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Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp đề nghị các Đoàn 

trường THPT, Trung tâm GDTX – HNDN Tp. Trà Vinh trực thuộc Đoàn khối 

quan tâm và triển khai thực hiện tốt, kết quả báo cáo lồng ghép với báo cáo 

tháng của đơn vị.  

 

* Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- BBT Website Đoàn khối (đăng); 

- Lưu VT. 
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