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Sau khi phát động Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc (Cuộc thi) lần thứ 14
năm 2017-2018 ngày 23/10/2017 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội, Quỹ VIFOTEC -
đơn vị thường trực Cuộc thi đã tiếp tục phối hợp với Hội đồng đội Trung ương, Liên hiệp các hội
Khoa học kỹ thuật, Sở Khoa học công nghệ, Tỉnh thành đoàn các tỉnh, thành phố triển khai
Cuộc thi lần thứ 14 năm 2017-2018.

  

  

Cuộc thi lần này Ban tổ chức đã nhận được 725 đề tài trong đó: Bảo vệ môi trường và phát triển
kinh tế 192 đề tài; Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em 182 đề tài; Đồ dùng dành
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cho học tập 111 đề tài; Sản phẩm thân thiện môi trường 132 đề tài; Phần mềm tin học 108 đề
tài.

  

Thực hiện Quyết định số 859/QĐ-LHHVN ngày 20/8/2018 của Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam
kiêm Trưởng ban Chỉ đạo Cuộc thi về việc thành lập Hội đồng giám khảo, các tiểu ban của Hội
đồng giám khảo đã triển khai công tác chấm giải vào các ngày 28,29 và 31/8/2018.

  

Ngày 6/9/2018 HĐGK đã họp phiên toàn thể và thống nhất lựa chọn 106 đề tài đưa vào danh
sách xét giải gồm : 01 giải đặc biệt - 5 giải nhất - 10 giải nhì - 30 giải ba và 60 giải khuyến khích
thuộc các lĩnh vực nói trên.
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  Theo thống kê của ban thư ký thì có 2/55 tỉnh có đề tài tham dự Cuộc thi nhưng không có đề tạiđoạt giải là các tỉnh: Bắc Kạn (01 đề tài), Hưng Yên (01 đề tài).  Ban chỉ đạo Cuộc thi đã thông qua danh sách khen thưởng 13 đơn vị có thành tích xuất sắctrong việc tuyên truyền, phổ biến, tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh, thành phố và thông qua Thể lệCuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 15 năm 2018-2019.  Kế hoạch dự kiến chuẩn bị cho Lễ tổng kết trao giải Cuộc thi lần thứ 14 và phát động Cuộc thilần thứ 15 như sau:  + Tháng 9/2018: Công bố Quyết định và thông báo kết quả đoạt giải đến các địa phương vàhọc sinh.  + Tháng 9/2018: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp raQuyết định khen thưởng cho các em học sinh đoạt giải cao theo quy định của Thể lệ  + Ngày 22-23/10/2018: Triển lãm - Trưng bày các đề tài đoạt giải, tiếp đón đại biểu và học sinhcác tỉnh về dự lễ trao giải  + Ngày 23/10/2018: Lễ tổng kết và trao giải được tổ chức tại Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô,Hà Nội.  Ban tổ chức Cuộc thi xin công bố danh sách các đề tài được HĐGK đề nghị xếp giải. Mọi thôngtin sai sót về tên đề tài, tên tác giả, năm sinh, địa chỉ đề nghị sửa đổi hoặc kiến nghị xin gửivề địa chỉ: info@vifotec.vn .  Liên kết file Danh sách đề nghị xếp giải  
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