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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng  

thị xã Mường Lay lần thứ 7, năm 2023 

 

Căn cứ Kế hoạch số 20/KH-BTC ngày 17 tháng 02 năm 2023 của Ban Tổ 

chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Điện Biên về tổ chức 

Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ 7, năm 2023; 

Căn cứ Quyết định số 172/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2023 của 

UBND thị xã Mường Lay về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo 

thanh thiếu niên, nhi đồng thị xã Mường Lay năm 2023; 

Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng thị xã Mường 

Lay xây dựng Kế hoạch tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng thị xã 

Mường Lay lần thứ 7, năm 2023, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Khơi dậy tiềm năng, phát huy tư duy sáng tạo của thanh thiếu niên và 

nhi đồng toàn thị xã, đồng thời giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ 

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

- Tạo môi trường cho thanh thiếu niên, nhi đồng phát huy năng lực sáng 

tạo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và đào tạo nguồn nhân lực trẻ có chất 

lượng đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

- Các mô hình, sản phẩm, giải pháp dự thi đáp ứng Thể lệ Cuộc thi và yêu 

cầu đòi hỏi của thực tiễn, sinh hoạt, học tập cũng như đời sống xã hội. 

- Lựa chọn các mô hình, sản phẩm xuất sắc tham dự Cuộc thi Sáng tạo 

thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Điện Biên lần thứ 7, năm 2023 từ những sản 

phẩm đạt giải có khả năng ứng dụng trong thực tiễn cuộc sống. 

II. NỘI DUNG  

1. Đối tượng dự thi 

Thanh thiếu niên, nhi đồng từ 06 đến 18 tuổi (ngày sinh từ ngày 31/7/2005 

đến ngày 31/7/2017) đang sinh sống, lao động và học tập trên địa bàn thị xã 

Mường Lay. Khuyến khích các em học sinh nhỏ tuổi, dân tộc thiểu số, học sinh 

ở các bản vùng cao đặc biệt khó khăn tham gia Cuộc thi. 

2. Lĩnh vực dự thi 

- Đồ dùng dành cho học tập. 

- Phần mềm tin học. 



2 
 

 

- 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 môi 

trường và phát triển kinh tế. 

3. Thời gian, địa điểm dự thi 

3.1. Thời gian 

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ, mô hình, sản phẩm dự thi: Đến hết ngày 10/5/2023. 

- Thời gian tổ chức cuộc thi: Từ ngày ban hành Thể lệ đến hết ngày 30/5/2023. 

- Chấm điểm và xếp loại giải thưởng: Hoàn thành xong trước ngày 30/5/2023. 

- Dự kiến tổng kết và trao giải: Sau khi Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tạo 

thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Điện Biên tổng kết và trao giải. 

3.2. Địa điểm 

Cuộc thi dự kiến tổ chức tại Cung Văn hóa thiếu nhi thị xã Mường Lay - 

Tổ 3, phường Na Lay, thị xã Mường Lay.   

4. Địa điểm nhận hồ sơ và mô hình, sản phẩm dự thi 

Hồ sơ, mô hình, sản phẩm dự thi gửi về Phòng Kinh tế thị xã Mường Lay. 

- Địa chỉ: Tổ 3, phường Na Lay, thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên. 

- Điện thoại: 02153.852.432.  

- Di động: 0815.610.888 (gặp ông Phan Thế Đức - Công chức Phòng Kinh tế thị xã). 

- Email: pktht.ml@dienbien.gov.vn. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí tổ chức Cuộc thi sử dụng từ nguồn chi khoa học và công nghệ đã 

giao cho Phòng Kinh tế thị xã trong dự toán ngân sách năm 2023 và các nguồn 

kinh phí hợp pháp khác (nếu có). 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Kinh tế thị xã 

- Tham mưu giúp Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Thể lệ và triển khai 

thực hiện kế hoạch theo đúng tiến độ.  

- Tổ chức tiếp nhận hồ sơ, sản phẩm dự thi và phối hợp với các đơn vị có 

liên quan tổng hợp hồ sơ và các sản phẩm dự thi gửi Ban Tổ chức Cuộc thi.  

- Tham mưu giúp Ban Tổ chức Cuộc thi thành lập Ban Giám khảo, xây 

dựng hướng dẫn chấm, phiếu chấm điểm sản phẩm tham dự cuộc thi; lựa chọn 

các sản phẩm, mô hình tiêu biểu để xếp loại, trao giải và tổng hợp gửi hồ sơ, sản 

phẩm, mô hình sáng tạo của thị xã tham gia cấp tỉnh đúng thời hạn quy định. 

- Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh hướng dẫn các tác giả 

(đồng tác giả) có nhu cầu đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (sáng chế, giải 

pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp,...) theo đúng quy định hiện hành. 
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2. Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã 

- Chỉ đạo, triển khai các văn bản của cuộc thi đến các đơn vị trường học; 

tuyên truyền, vận động học sinh trong các trường tích cực tham gia cuộc thi; tổ 

chức các hoạt động hỗ trợ, hướng dẫn học sinh có ý tưởng sáng tạo hoàn thiện 

hồ sơ, sản phẩm, mô hình dự thi. 

- Đôn đốc, kiểm tra công tác tuyên truyền và triển khai tổ chức Cuộc thi ở các nhà trường. 

- Tổ chức thu nộp hồ sơ, sản phẩm dự thi của các đơn vị trường học gửi 

về Phòng Kinh tế thị xã theo thời gian quy định. 

3. Thị đoàn Mường Lay 

- Triển khai các văn bản của cuộc thi đến các tổ chức cơ sở đoàn, hội, đội 

trên địa bàn; tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh thiếu niên, nhi đồng tích 

cực tham gia cuộc thi. Phối hợp tổ chức các hoạt động hỗ trợ, hướng dẫn đoàn 

viên, thanh, thiếu niên, nhi đồng tích cực tham gia Cuộc thi. 

- Tuyên truyền, vận động, phấn đấu mỗi đoàn xã, phường có ít nhất 01 

sản phẩm, mô hình tham gia Cuộc thi. 

- Tổng hợp hồ sơ, sản phẩm dự thi của các đoàn xã, phường nộp về Phòng 

Kinh tế thị xã theo thời gian quy định. 

4. Văn phòng HĐND và UBND thị xã 

- Phối hợp với Phòng Kinh tế thị xã và các đơn vị liên quan thẩm định các 

văn bản, chuẩn bị cơ sở vật chất cho các cuộc họp của Ban Tổ chức và Cuộc thi. 

- Đăng tải các văn bản chỉ đạo, kế hoạch, nội dung tổ chức cuộc thi trên 

Trang Thông tin điện tử thị xã. 

5. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - 

Truyền hình thị xã 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung, kế 

hoạch, Thể lệ cuộc thi. 

- Tuyên truyền, phổ biến những mô hình, sản phẩm, giải pháp tiêu biểu 

đạt giải trong cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng, giúp thanh thiếu 

niên, nhi đồng trên địa bàn nghiên cứu, học tập. 

- Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình phối hợp với Phòng 

Kinh tế thị xã chuẩn bị tốt các điều kiện về địa điểm, cơ sở vật chất, trang thiết 

bị tổ chức Cuộc thi.  

- Cử phóng viên đưa tin, quay, dàn dựng phóng sự các nội dung liên quan 

đến Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng thị xã Mường Lay lần thứ 7, năm 

2023 trên địa bàn. 

6. Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã 

Hướng dẫn các đơn vị dự toán thực hiện thanh, quyết toán kinh phí theo 

đúng quy định hiện hành. 
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7. Phòng Nội vụ thị xã 

Phối hợp với Phòng Kinh tế thị xã và các đơn vị liên quan tham mưu công 

tác khen thưởng cho các tổ chức, đơn vị, cá nhân có thành tích trong Cuộc thi. 

8. Trường THPT thị xã 

- Tuyên truyền, vận động học sinh trong trường tích cực tham gia Cuộc 

thi; tổ chức các hoạt động hỗ trợ, hướng dẫn học sinh có ý tưởng sáng tạo hoàn 

thiện hồ sơ, sản phẩm, mô hình dự thi. 

- Tổ chức thu nộp hồ sơ, sản phẩm dự thi của đơn vị gửi về Phòng Kinh tế 

thị xã theo thời gian quy định. 

9. Đề nghị Hội Khuyến học thị xã 

Quan tâm, trao giải từ nguồn Quỹ Khuyến học thị xã cho các tập thể và cá 

nhân có sản phẩm dự thi và đoạt giải. 

10. Đề nghị Quỹ Bảo trợ trẻ em thị xã  

Quan tâm, hỗ trợ kinh phí cho Cuộc thi theo quy định. 

11. UBND các xã, phường 

Chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể xã, phường phối hợp làm tốt công tác tuyên 

truyền, hướng dẫn, triển khai cuộc thi đến thanh thiếu niên, nhi đồng trên địa 

bàn tích cực hưởng ứng tham gia; tạo điều kiện thuận lợi về vật chất và tinh thần 

để thanh thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn tham gia cuộc thi đạt kết quả tốt và 

mang lại ý nghĩa thiết thực phục vụ đời sống.  

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi 

đồng thị xã Mường Lay lần thứ 7, năm 2023 của Ban Tổ chức Cuộc thi. Đề nghị 

các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp, tổ chức triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh Điện Biên; 

- TT. Thị ủy; 

- TT. HĐND thị xã; 

- Lãnh đạo UBND thị xã; 

- Các thành viên BTC Cuộc thi; 

- Lưu: VT, KT, CVVX. 

TRƯỞNG BAN 

 

 
 

 
 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ 
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