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Sau khi phát động Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc (Cuộc thi) lần thứ 13
năm 2016-2017 ngày 13/10/2016 tại Nhà hát lớn Hà Nội, Quỹ VIFOTEC - đơn vị thường trực
Cuộc thi đã 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 13 năm
2016-2017 với nội dung cụ thể như sau:

- Lĩnh vực dự thi (05): Bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế; Các dụng cụ sinh hoạt gia đình
và đồ chơi trẻ em; Đồ dùng dành cho học tập; Sản phẩm thân thiện môi trường, Phần mềm tin
học.

- Cơ cấu và trị giá giải thưởng (tối đa 106 giải): 1 giải đặc biệt trị giá 10.000.000đ - 5 giải nhất,
mỗi giải 7.000.000đ - 10 giải nhì, mỗi giải 6.000.000đ - 30 giải ba, mỗi giải 4.000.000đ và 60
giải khuyến khích, mỗi giải 3.000.000đ.

- Thời hạn nhận hồ sơ: 31/7/2017

Đến ngày 31/7/2017, Quỹ VIFOTEC đã nhận được báo cáo triển khai và đăng ký đề tài dự thi
của 56 tỉnh, thành phố.

Năm nay, tổng số đề tài đưa vào chấm thi là: 741 đề tài, trong đó: Lĩnh vực Môi trường 214 đề
tài; Lĩnh vực đồ chơi và đồ dùng gia đình 163 đề tài; Lĩnh vực học tập 125 đề tài; Sản phẩm
thân thiện môi trường 115 đề tài; Phần mềm tin học 114 đề tài.

Theo quy định mới của Thệ lệ Cuộc thi đối với các mô hình quá khổ, quá tải thì các địa
phương không cần phải gửi mô hình mà có thể gửi đĩa video truyết trình cho ban tổ chức. Có 4
tỉnh năm trước tham gia nhưng năm nay không có đề tài dự thi là: Tuyên Quang, Cà Mau, Lai
Châu, Bắc Cạn. Có 1 tỉnh gửi đề tài chậm so với quy định 1 tháng là Đăk Lăk, sáng ngày
6/9/2017 Ban tổ chức mới nhận được 9 hồ sơ dự thi.

Thực hiện Quyết định số 583/QĐ-LHHVN ngày 23/8/2016 của Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam
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kiêm Trưởng ban Chỉ đạo Cuộc thi về việc thành lập Hội đồng giám khảo và Quyết định số
584/QĐ-LHHVN về việc ban hành Quy định đánh giá các đề tài tham dự Cuộc thi, ngày
23/8/2016, Hội đồng giám khảo của 5 lĩnh vực đã họp để triển khai công tác chấm giải vào ngày
29-30/8/2017.

Ngày 30 và 31/8/2017 HĐGK các tiểu ban đã chấm sơ khảo và lựa chọn 105 đề tài đưa vào
danh sách xét giải.

Theo thống kê của thư ký thì có 4/56 tỉnh tham gia nhưng không có đề tại đoạt giải là các tỉnh:
Quảng Trị, Gia Lai, Quảng Bình, Trà Vinh.

Quỹ VIFOTEC kính trình HĐGK, Ban tổ chức thảo luận, thống nhất các vấn đề sau:

1. Thống nhất danh sách dự kiến đoạt giải

2. Thống nhất thông qua danh sách 15 đơn vị có thành tích xuất sắc trong việc tuyên truyền,
phổ biến, tổ chức Cuộc thi

3. Thông qua cơ chế tặng bàng khen của Ban tổ chức cho các cá nhân có thành tích xuất sắc
trong việc tuyên truyền, phổ biến, tổ chức Cuộc thi

4. Thông qua Thể lệ Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 14 năm
2017-2018

5. Thông qua kế hoạch chuẩn bị cho Lễ tổng kết trao giải Cuộc thi lần thứ 13 và phát động
Cuộc thi lần thứ 14:

+ Tháng 9/2017: Công bố Quyết định và danh sách các đề tài đoạt giải trên website; thông báo
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kết quả đoạt giải đến các địa phương và học sinh

+ Tháng 9/2017: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp ra
Quyết định khen thưởng cho các em học sinh đoạt giải cao theo quy định của Thể lệ

+ 24-25/10/2017: Triển lãm - Trưng bày các đề tài đoạt giải, tiếp đón đại biểu và học sinh các
tỉnh về dự lễ trao giải

+ 25/10/2017: Lễ tổng kết và trao giải được tổ chức tại Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô, Hà Nội.

Các tác giả của đề tài trong danh sách xem lại thông tin bao gồm tên đề tài, danh sách tác giả,
ngày sinh, địa chỉ nếu có sai sót gửi về email: thoavifotec@gmail.com

Các trưởng nhóm đề tài hoặc đại diện gửi thông tin bao gồm: Tên trưởng nhóm, số thứ tự đề tài
trong danh sách, email, số diện thoại di động về Phòng thôn tin và truyền thông VIFOTEC, địa
chỉ email: info@vifotec.vn hoặc dzung.nguyen.trung@gmail.com để liên lạc nhận hướng dẫn
đăng bài lên website CSDL sáng tạo VIFOTEC

Mời xem danh sách tại đây:
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