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#SoKyHieuVanBan
V/v triển khai Cuộc thi sáng tạo thanh 

thiếu niên, nhi đồng tỉnh Quảng Nam lần 
thứ XV năm 2022

#DiaDiemNgayBanHanh

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường TH, THCS, TH&THCS.

Căn cứ Công văn số 218/UBND-VP ngày 13/1/2022 của UBND huyện Đại 
Lộc về việc triển khai Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Quảng 
Nam lần thứ XV, năm 2022; Phòng GDĐT Đại Lộc phát động và hướng dẫn triển 
khai cuộc thi đến học sinh trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:

- Đối tượng dự thi: Học sinh từ 06 đến 15 tuổi trên địa bàn huyện Đại Lộc 
(có ngày sinh từ 01/01/2007 đến 31/7/2016). 

- Lĩnh vực dự thi: Đồ dùng dành cho học tập; phần mềm tin học; sản phẩm 
thân thiện với môi trường; các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em; các 
giải pháp kỹ thuật ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển 
kinh tế.

- Về thể lệ và kế hoạch tổ chức cuộc thi: Thực hiện theo Quyết định số 
01/QĐ-BTCCT ngày 05/1/2022 của Ban tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu 
niên nhi đồng (có văn bản kèm theo). 

- Sản phẩm nộp về Phòng GDĐT Đại Lộc hạn cuối ngày 16/5/2022, Ban tổ 
chức cấp huyện sẽ tổ chức chấm và chọn sản phẩm có chất lượng tham gia cuộc 
thi cấp tỉnh.

Phòng GDĐT đề nghị các trường triển khai đến tất cả học sinh trong độ tuổi 
được biết, hưởng ứng và tích cực tham gia cuộc thi./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: VT, NGLL.

TRƯỞNG PHÒNG

#ChuKyLanhDao


		2022-01-17T15:43:20+0700
	Quảng Nam


		2022-01-17T15:47:11+0700
	Quảng Nam


		2022-01-17T15:47:19+0700
	Quảng Nam


		2022-01-17T15:47:20+0700
	Quảng Nam


		2022-01-17T15:47:20+0700
	Quảng Nam




