
Chuẩn bị Lễ trao giải Cuộc thi Sáng tạo TTNNĐ toàn quốc
Thứ ba, 24 Tháng 10 2017 06:14

Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc (Cuộc thi) do Liên hiệp các Hội Khoa học
và Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức hàng năm. Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam
(VIFOTEC) – cơ quan thường trực tổ chức Cuộc thi xin chúc mừng các em học sinh của các
trường tại các địa phương đoạt giải tại Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc
lần thứ 13 năm 2016-2017.

  

Lễ Tổng kết và trao giải Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 13 năm
2016-2017 sẽ được tổ chức long trọng tại Cung Văn hóa hữu nghị vào 20h – 21h30 ngày
25/10/2017 và được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2 của Đài truyền hình Việt Nam.

  

Quỹ VIFOTEC trân trọng kính mời đại diện lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố, các cơ quan
hữu quan tại các địa phương đến tham dự Lễ tổng kết trao giải và đề nghị Quý cơ quan tổ chức
đoàn, hỗ trợ kinh phí, tạo điều kiện thuận lợi để các em học sinh, cán bộ, lãnh đạo tham dự
đông đủ. Quỹ VIFOTEC xin gửi tới Quý cơ quan Thông báo hướng dẫn chi tiết chương trình hoạt
động trong dịp Tổng kết và Lễ trao giải. Rất mong Quý cơ quan phối hợp chặt chẽ với Ban tổ
chức để tổ chức thành công Lễ Tổng kết và trao giải Cuộc thi lần thứ 13 năm 2016-2017.

  

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT

  

Ngày 25/10 /2017

  

- 14h00: Đón đại biểu tại Nhà Khách Tổng Liên đoàn, 95 Trần Quốc Toản, Hà Nội (nhận phòng,
lĩnh tiền thưởng)

  

- 17h30-18h30: Ăn tối tại khỏch sạn

  

- 18h30 – 19h00: Tập chung tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô
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- 19h00 – 19h45: Học sinh và đại biểu tổng duyệt với truyền hình

  

- 20h00 – 21h30: Lễ trao giải (Truyền hình trực tiếp)

  

- 22h00: Học sinh và đại biểu tự về khách sạn

  

Ngày 26/10/2017

  

- 07h00-8h00: Ăn sáng tại khách sạn

  

- 8h00-11h00: Sinh hoạt tự do, lĩnh tiền thưởng

  

- 11h30-12h30: Liờn hoan tổng kết tại Nhà khách Tổng Liên đoàn

  

- 13h00: Trả phũng, các đoàn trở về địa phương

  

  

Các em đoạt giải mặc quần âu mầu sẫm, áo sơ mi trắng, giầy, khăn quàng đỏ. Khi đi các em
học sinh mang theo: Chứng minh thư hoặc Thẻ học sinh để nhận tiền giải thưởng.

  

Để biết thêm thông tin xin liên hệ Đ/c Thoa 0977537668
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