
Quyết định trao giải Cuộc thi Sáng tạo TTNNĐ toàn quốc và các đơn vị cá nhân có thành tích 2019
Thứ hai, 07 Tháng 10 2019 08:57

Ngày 03/10/2019, Đoàn chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật
Việt Nam đã ra quyết định số 1008/QĐ-LHHVN về việc trao giải thưởng Cuộc thi Sáng tạo
dành cho Thanh Thiếu niên và Nhi đồng toàn quốc lần thứ 15 năm 2018 - 2019 cho 106 đề tài
sáng tạo kèm theo bằng khen của ban tổ chức cho các tác giả đoạt giải bao gồm: 01 giải đặc
biệt trị giá 20 triệu đồng kèm theo Huy chương vàng; 05 giải nhất mỗi giải trị giá 15 triệu đồng
kèm theo Huy chương vàng; 10 giải nhì mỗi giải trị giá 10 triệu đồng kèm theo Huy chương bạc;
30 giải ba mỗi giải 8 triệu đồng kèm theo Huy chương đồng; 60 giải khuyến khích mỗi giải 5
triệu đồng.

  

  

Quyết định 1008/QĐ-LHHVN ngày 03/10/2019 kèm theo danh sách .

  

Cùng ngày 03/10/2019 Đoàn chủ tịch Hội đồng trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ
thuật Việt Nam ra quyết định số 1007/QĐ-LHHVN về việc tặng thưởng cho các đơn vị cá nhân
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https://drive.google.com/file/d/1Lvt8AukBsBoxLKV6c9xhfUcKwQbvUbKG/view?usp=sharing
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có thành tích xuất sắc trong việc tuyên truyền, phổ biến và tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Thanh
Thiếu niên và Nhi đồng toàn quốc lần thứ 15 năm 2018 - 2019.

  

Quyết định số 1007/QĐ-LHHVN ngày 03/10/2019 kèm theo danh sách .

  

Buổi Truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2 tại Lễ Trao giải vào hồi 20 giờ ngày 4/11/2019, tại
Trung tâm nghệ thuật Âu Cơ, số 8 Huỳnh Thúc Kháng, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà
Nội.
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https://drive.google.com/file/d/1d1p4_ZiyNl30diMrkTxtZeGrvcvT46CE/view?usp=sharing

