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THÔNG BÁO
Kết quả chấm vòng sơ khảo, danh sách sản phẩm tham gia vòng chung khảo và
một số nội dung dự thi vòng chung khảo Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi
đồng huyện Đồng Phú lần XIV năm 2021 - 2022
Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-BTC ngày 06/01/2022 của Ban tổ chức Cuộc thi
sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng huyện Đồng Phú lần thứ XIV, năm 2021 - 2022
(Sau đây viết tắt là STTTNNĐ) về việc tổ chức Cuộc thi STTTNNĐ huyện Đồng Phú
lần thứ XIV, năm 2021 - 2022;
Căn cứ kết quả chấm sơ loại các sản phẩm dự thi Cuộc thi STTTNNĐ huyện
Đồng Phú lần thứ XIV, năm 2021 - 2022;
Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các đơn vị kết quả chấm sơ loại,
danh sách sản phẩm tham gia và một số nội dung dự thi vòng chung khảo Cuộc thi
STTTNNĐ huyện Đồng Phú lần XIV năm 2021 - 2022 như sau:
1. Danh sách sản phẩm tham gia vòng chung khảo Cuộc thi STTTNNĐ
huyện Đồng Phú lần XIV, năm 2021 - 2022 (Có danh sách đính kèm).
2. Hội thu sản phẩm Cuộc thi:
- Thời gian hội thu: Thứ 6, ngày 27/5/2022.
- Địa điểm: Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Nội dung: Các đơn vị có sản phẩm tham gia vòng chung khảo Cuộc thi
STTTNNĐ nộp hồ sơ dự thi về Phòng GD&ĐT, hồ sơ gồm có:
+ Phiếu đăng ký tham dự Cuộc thi (theo mẫu)
+ Sản phẩm dự thi.
+ Bản thuyết minh sản phẩm dự thi.
+ Ảnh tác giả: mỗi tác giả gửi 2 ảnh 3x4 (ghi rõ họ, tên, ngày sinh ở mặt sau
ảnh).
+ Bản sao giấy khai sinh của tác giả sản phẩm.
3. Một số nội dung dự thi vòng chung khảo Cuộc thi STTTNNĐ:
- Thời gian tổ chức vòng chung khảo: 07h30’, thứ 7 ngày 28/5/2022.
- Địa điểm: Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Nội dung dự thi: tác giả sản phẩm thuyết trình và trả lời vấn đáp các nội dung
liên quan đến sản phẩm dự thi.

Mỗi sản phẩm dự thi, tác giả thuyết trình không quá 07 phút; khuyến khích các
tác giả minh chứng tính hiệu quả, tính ứng dụng của sản phẩm bằng hình ảnh hoặc
video trong quá trình thuyết trình.
Lưu ý: Đối với những sản phẩm cần phải thuyết trình đề nghị các đơn vị thông
báo và cử giáo viên hướng dẫn các em học sinh có mặt đúng thời gian quy định (Ban
tổ chức sẽ thông báo các sản phẩm thuyết trình sau khi các trường nộp sản phẩm về
Ban tổ chức). Đối với những sản phẩm lọt vào vòng chung khảo nhưng không phải
thuyết trình, tác giả sản phẩm không bắt buộc phải có mặt.
Nhận được Thông báo này, Ban tổ chức Cuôc thi sáng tạo TTNNĐ huyện
Đồng Phú lần thứ XIV đề nghị Hiệu trưởng các trường triển khai thực hiện, đảm bảo
thời gian quy định./.
Nơi nhận:
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- Website: dongphu.edu.vn;
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