
UBND HUYỆN CẦN GIUỘC
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:             /PGDĐT-GDTiH
V/v tham gia cuộc thi sáng tạo                       

Thanh thiếu niên, nhi đồng                              
huyện Cần Giuộc                                                  

lần thứ 14 năm 2021

Cần Giuộc, ngày         tháng 02  năm 2021

Kính gửi:
- Hiệu trưởng các trường THCS;
- Hiệu trưởng các trường TH&THCS;
- Hiệu trưởng các trường TH

Thực hiện kế hoạch số 01/KH-BTC ngày 09/02/2021 của Ban Tổ chức 
Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng huyện Cần Giuộc lần thứ 14 năm 
2021; Phòng Giáo Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) yêu cầu Hiệu trưởng các 
trường thực hiện các nội dung sau:

1. Triển khai rộng rãi nội dung cuộc thi đến học sinh bằng hình thức phù hợp 
với tình hình thực tế của đơn vị, chú trọng công tác phòng chống covid19. Cần 
quan tâm, cố gắng tập trung chỉ đạo, tuyên truyền sâu rộng nội dung, mục đích, 
ý nghĩa của cuộc thi để thu hút các em học sinh tham gia. Chỉ tiêu: 100% các 
trường trực thuộc đều có học sinh tham gia cuộc thi.

2. Quan tâm định hướng, hướng dẫn học sinh phát huy tốt tư duy sáng tạo 
nhằm tạo ra nhiều sản phẩm mới, những giải pháp, những đề tài hay có tính áp 
dụng vào thực tiễn cao, mang lại hiệu quả thiết thực, đồng thời hạn chế tối đa 
việc sao chép, lặp lại ý tưởng. Chỉ tiêu: Mỗi trường học có ít nhất 01 sản phẩm 
có chất lượng cao tham gia cuộc thi.

Đính kèm nội dung Kế hoạch số 01/KH-BTC
3. Hiệu trường nhà trường báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Phòng 

GD&ĐT bằng văn bản và cập nhật thông tin học sinh tham gia được chia sẻ 
bằng google drive trên hệ hộp thư moet.edu.vn vào ngày 10/5/2021.

Theo nội dung công văn trên, Phòng GD&ĐT yêu cầu Hiệu trưởng các 
trường khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TP, các PTP;
- Lưu: VT, GDTiH./. 

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
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