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THÔNG BÁO
V/v tham dự Cuộc thi “Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng” tỉnh Bình Phước
lần XV, năm 2021 - 2022
Thực hiện Kế hoạch số 344/KH-BTC ngày 15/11/2021 của Ban tổ chức Cuộc
thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bình Phước (Sau đây viết tắt là
STTTNNĐ) về việc tổ chức Cuộc thi STTTNNĐ tỉnh Bình Phước lần thứ XV, năm
2021 - 2022;
Căn cứ kết quả chấm vòng chung khảo Cuộc thi STTTNNĐ huyện Đồng Phú
lần thứ XIV, năm 2021 - 2022;
Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo nội dung tham dự Cuộc thi STTTNNĐ
tỉnh Bình Phước lần XV, năm 2021 - 2022 như sau:
1. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ, sản phẩm tham dự:
- Thời gian: Sáng thứ Năm, ngày 02/6/2022.
- Địa điểm: Phòng Giáo dục và Đào tạo (Đ/c Hợp).
- Hồ sơ gồm có:
+ Phiếu đăng ký tham dự Cuộc thi.
+ Sản phẩm dự thi.
+ Bản thuyết minh, mô tả chi tiết sản phẩm dự thi.
+ Ảnh tác giả: mỗi tác giả gửi 02 ảnh 3x4 (ghi rõ họ, tên, ngày, tháng, năm sinh
ở mặt sau ảnh).
+ Bản sao giấy khai sinh của tác giả sản phẩm.
Lưu ý:
- Những sản phẩm chưa có hồ sơ dự thi phải bổ sung 01 bộ hồ sơ đầy đủ;
những sản phẩm đã có hồ sơ nhưng chưa đầy đủ thì bổ sung những phần còn thiếu
theo danh sách đính kèm.
- Những sản phẩm đã được BGK đóng góp ý kiến tại Cuộc thi chung khảo đề
nghị các đơn vị về Phòng GD&ĐT nhận lại sản phẩm về chỉnh sửa hoàn thiện và nộp
lại vào Sáng thứ 5 ngày 02/6/2022.
2. Sản phẩm tham dự Cuộc thi cấp tỉnh: (Có danh sách kèm theo).

3. Những đơn vị có sản phẩm dự thi cấp tỉnh: Hoàn thiện hồ sơ và gửi về
Phòng Giáo dục và Đào tạo đúng thời gian quy định để đảm bảo thời gian dự thi cấp
tỉnh. Sau thời gian trên, những đơn vị không nộp hồ sơ dự thi coi như không tham gia
Cuộc thi STTTNNĐ cấp tỉnh.
Mọi vướng mắc trong quá trình thực hiện liên hệ đ/c Quỳnh, số điện thoại:
0975.192.727.
Trên đây là Thông báo tham dự Cuộc thi STTTNNĐ tỉnh Bình Phước lần XV,
năm 2021 - 2022, đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện có hiệu quả./.
Nơi nhận:
- Các trường TH, TH&THCS, THCS;
- Trường PTDTNT THCS Đồng Phú;
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- Trường THPT Đồng Phú;
- Trung tâm GDNN-GDTX;
- Website: dongphu.edu.vn;
- Thành viên BTC, BGK;
- Lưu: VT.
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