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Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng (Cuộc thi) do Liên hiệp các Hội Khoa học
và Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ
Giáo dục và Đào tạo phối hợp tổ chức, Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) là
đơn vị thường trực.

  

  

Ông Phạm Văn Tân – PCT kiêm Tổng thư kí LHHVN và ông Nguyễn Xuân Tiến– Giám đốc Qũy
VIFOTEC chủ trì họp báo
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Chiều 10/12 tại Hà Nội Ban Tổ chức cuộc thi đã tổ chức gặp gỡ các cơ quan báo chí để thông
tin về lễ tổng kết Cuộc thi năm 2019,dưới sự chủ trì của ông Phạm Văn Tân – PCT kiêm Tổng
thư kí LHHVN và ông Nguyễn Xuân Tiến– Giám đốc Qũy VIFOTEC.

  

Theo thông tin từ Ban Tổ chức Cuộc thi, năm nay các lĩnh vực tham gia dự thi gồm: Đồ dùng
dành cho học tập; Phần mềm tin học; Sản phẩm thân thiện với môi tường; Các dụng cụ sinh
hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em; Các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo
vệ môi trường và phát triển kinh tế.
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Bà Vũ Chung Thoa đại diện BTC báo cáo về kết quả Cuộc thi năm 2020

  

Năm nay, Ban Tổ chức đã nhận được 754 đề tài của 57 tỉnh, thành phố tham dự. Ban chỉ đạo,
Ban tổ chức đã họp và quyết định trao giải cho cho 106 đề tài gồm : 01 giải đặc biệt - 5 giải
nhất - 10 giải nhì - 30 giải ba và 60 giải khuyến khích thuộc các lĩnh vực (có danh sách kèm
theo).
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GS. TS Đặng Kim Chi – đại diện Ban giám khảo trả lời câu hỏi của phóng viên

  

Giải thưởng đặc biệt được nhận phần thưởng gồm Bằng khen của Ban Chỉ đạo, Bằng khen của
Bộ Giáo dục và Đào tạo, Huy hiệu tuổi trẻ sáng tạo và tiền thưởng trị giá 20.000.000đ được trao
cho đề tài: Di sản văn hóa người Dao Lào Cai của nhóm tác giả: Tẩn A Sì, Tẩn Sì Mẩy, học sinh
trường PTDTBT TH và THCS A Mú Sung, Bát Xát, Lào Cai.

  

  

5 giải nhất, mỗi giải nhận được: Bằng khen của Ban Chỉ đạo, Bằng khen của Bộ Giáo dục và
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Đào tạo, Huy hiệutuổi trẻ sáng tạo và tiền thưởng trị giá mçi giải 15.000.000đ

  

10 giải Nhì, mỗi giải nhận được Bằng khen của Ban Chỉ đạo, Huy hiệu tuổi trẻ sáng tạo và tiền
thưởng trị giá mỗi giải 10.000.000đ

  

30 giải Ba, nhận được là: Bằng khen của Ban Chỉ đạo, Bằng khen Trung ương Đoàn và tiền
thưởng trị giá mỗ giải 8.000.000đ

  

60 giải Khuyến khích nhận được gồm Bằng khen của Ban Chỉ đạo và tiền thưởng trị giá mỗi
giải 5.000.000đ.

  

Lễ Tổng kết và trao giải sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2 lúc 20h30 ngày
12/12/2020 tại Nhà hát Âu Cơ, số 8 Huỳnh Thúc Kháng – Hà Nội

  

Ban biên tập
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