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/L BÁO CÁO ,
t quả kiểm tra côỉig tác triển khai Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng
- lần thứ XI (2017-2018) trên dịa bàn tinh Bình Phước

Thực hiện Kế hoạch số 97/KH-BTCTTNNĐ ngậy 26/4/2018 của Ban tổ ctórc 
Cuộc thi Sáng lạo thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ XI (2017- 2018) về kiểm tra công 
tác triển, khai Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ XI (2017-2018); Quyết 
định số 894/QĐ- BTCTTNNĐ ngày 26/4/2018 của Ban tổ chức Cuộc thi về việc thành lặp 
Đoàn kiểm tra công tác triển khai Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhí đồng lần thứ XI;

Từ ngày 02/5/2018 đến ngày ì 0/5/2018 Đoàn kiểm tra Guộc thi Sáng tạo thanh 
thiếu niên nhi đồng (Cuộc thi) đã tiến hành kiểm tra công tác tổ chírc, -triền khai Cuộc thi 
ở 11 huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh, kết quả cụ thể nhựsau:

L KÉT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
ĩ. Công tác lãnh đạo, chỉ đáo Cuộc thi tại các huyện, thị:
Nhiều huyện, thị trong tỉnh đã chủ động phát động Guộc thi trước khi ƯBND tỉnh 

ban hành Kế hoạch, Thể ]ệ Cuộc thí Sáng tạo thaiih thiếu niên nhi đồng lần thứ XI (2017
2018). Ngay sau khi ủ y  ban ìihân dân tỉnh ban hành Quyết đinh.số 740/QĐ-UBND ngày 
11/4/2018 về việc thành lập Ban Tổ chức, Tồ giúp việc Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu ^
niên nhi đồng lần thứ XI cấp tỉnh, BTC Cuộc thí ở các huyện, 'thị.đã được thành lập; ccmg 'ị
(ác ỉãnh đạo, chỉ đạo triển kliai Cuộc thi của Bari Tổ cỊiức Cuộc thi ở  các huyện, thị đều ị
được thực hiện khẩn trương, nghiêm túc.. Đa số các huyện, thị đã nhận thức đúng vai trò 'ly  / ' 
và tầm quan trọng của Cuộc thi nên lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Cuộc thi ở các cấp đều kịp 
thời, bước đầu đạt kết quả tốt. Điển hình như Ban Tổ chửc Cuộc thi thị xã Đồng Xoài, 
huyện Bù Đăng, huyện Lộc Ninh, huyện Hớn Quản, thị xã Phước Long, huyện Chơn ^ 5  
Thành. Riêng huyện Chơn Thẳnh đã thành lập được Ban Chỉ đạo tồ chửc Cuộc thi ở câ 
cấp xã. *

2. Công tác íổ chức:
Toàn tỉnh có ố huyện, thị giao cho Phòng Giáo, dục và Đào tạo của huyện làm cơ 

quan thường trực Cuộc thi gồm: Đồng Xoài, Phước Long, Bìnlì Long, Đồng Phú, Phú 
Riềng, Hớn Quản. Các huyện: Chơn. Thành, Bù Đăogj Bù Đốp, Bù Gia Mập do Huyện L-A/  
Đoàn làm cơ quan thường trực Cuộc thi. ’

Qua kiểm tra, 11/11 huyện, thị đã xây dựng đự thảo các văn bản Ijẻên quan để triển 
khai Guộc thi. Có huyện đấ ban hành đầy đủ các văn bàn ỉiêii quan đến Cuộc thi để triển 
khai ở địa phương, như: Chơn Thành, Lộc Ninh, Bù Đăng, Plurởc Long, Bù Gia Mập,
Đồng Xoài.

3. Công tác thông tin tuyên truyền:

Ban Tổ chức Cuộc thi tại các huyện, thị tập trung tuyên truyền về Cuộc thi đến đối 
tượng thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn qua hệ thong trường học, đoàn thanh niên và 
các phương tiện thông tin đại chúng như đài truyền thanh, truyền hình, tờ rơi, pano, áp



phích... điển hình như: thị xã Đồng Xoài, thị xã Bình Long, huyện Chơn Thành, huyện. 
Lộc Ninlv, huyện Bù Đăng. Nhìn chung các đon vị đều chủ động phối hợp thực hiện tốt 
công tác tuyên truyền trên sóng đồi truyền thanh huyệii, tuyên truyền trong trường bọc; 
treo băng rôn tại những nơi tập trung đông dân cư, treo áp phích tại các xã, phường, thị 
trân; tuyên truyền trên website, lồrig ghép hoạt dộng Đoàn, Đội và công tác của ngành 
Giáo dục; một số nơi đã làm tốt công tác tư vấn, hướng dẫn cho thí sinh.

Ngoài ra, 2 huyện Chơn Thành, Bù Đăng đạ thành lập Đoàn kiểm tra đi kiểm tra 
công tác tổ chức triển khai Cuộc thí ở cơ sở.

4. Kinh phí Hội thi:
Việc bố trí kình phí cho Cuộc thi ở các líụýệri Hầu hết đều được lãnh đạo UBND 

các huyện, thị quan tâm, bố trí nguồn kinh phí hợp ỉý từ nguồn ngân sách địa phương, 
phù hợp với tình hình địa phương để triển khai Cuộc thi. Một số nơi đã chủ động bố trí 
kinh phí cho Cuộc thi từ nguồn ngân sách của địa phương như thị xã Bình Long bố trí 90 
triệu đồng; trong đỏ hỗ trợ sản phầm bail đầu mỗi lln' sinh tham gia đự thi 150 nghìn đồng 
vớì tổng số tiền 13,5 triệu đồng, hỗ trợ hoàn thiện:sản phẩm đi thi tỉnh 5 triệu dong; thị xã 
Đồng Xoài bố trí 90 triệu đồng; huyện Chơn Thành bước đầu bố trí 72 triệu dồng; huyện 
Lộc Ninh chưa Eo trí được kinh phí; huyện Bò £>ổp 20 triệu đống; huyện Đổng Phú 22,8 
triệu đồng không đáp ứng được yêu cầu eông tác triền khai Cuộc thi.

5. Số luọìig sản phẩm, mô hình, giải pháp thain gia:
Qua kiểm tra, số sản phẩm các địa phương đã tiếp nhận ỉà: 678 sản phẩm,, mô 

hình. Trong đó: .

Huyện Bù Đăng: 165 sản phẩm, mô hình.

Huyện Hớn Quản: 157 sản phẩm, mô hiiìh.

Huyện .Lộc Ninh: 99 sản phẩm, nìô hình.

Huyện Đồng Phú: 77 sân- phẩm, mô hình.

Huyện Chơn Thành: 73 sản phẩm, Ĩ11Ộ hỉnh.

Thị xã Phước Long: 36 sản phẩm, mo Jiinh. . •

Thị xã Đồng Xoài: 13 sản phẩm, mô hình.

Thị xã Bình Long: 7 sân phẩm, mô hình.

Huyện Bù Đốp 60 sản phẩm, mô hình.

Riêng huyện Phú Riềng: dự kiến có 51 sản phẩm, mô hình.

Hnyện Bù Gia Mập đến thời điểm kiểm trà chưa thống kê số sản phẩm, mô hình 
dự kiến tiếp nhận từ cơ sở.

II. Đánh giả chung:

1. Ưu điểm
Cuộc thỉ Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Bình Phước lần thứ XI (2017

2018) tỉnh triểh khai chậm về tiến độ thời gian do liên quan đến việc thay đổi cơ quan 
thượng trực từ Sở Khoa học công nghệ về Liên hỉệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh 
làm cợ quan thường trực Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng nhung hầu hết cáo 
huyện, thị đã chủ động'triên khai Cuộc thi đên các đội tựợng. Cuộc thi được ngành giáo



dục, tổ chức Đoàn thanh niên chủ động triển khai ở cơ sợ nên đã thu hút khá đông họe 
sinh tham gia.

Nhiều huyện, thị đã chủ dộng thành lập Bạn Tổ chức, Tổ giúp việc, triển khai chỉ 
đạo tổ chức Cuộc thi írong toàn hệ thống mà không chờ tỉnh chi đạo như huyện Lộc 
Ninh, Chơn Thành, Hớn Quản và bước đầu đà tiếp nhận đựợc số ỉượng sản phâm, níô 
hình, giải pháp tương đối khả quan, .

Nhiều huyện đã chủ động tròrig việc bố. trí Ịcinli phí từ nguồn ngân sách địa 
phương cho Cuộc thi, tạo điều kiện cho Cuộc thỉ được triển khai thuận lợi từ đó tác động, 
khuyến khích, ươm mầm ước mơ sáng tạo ngày càng sâu rộng trong thanh thiêu niên nhi 
đồng của địa phương.

2. Hạn chế
Bên cạnh những ưu điểm, công tác tổ chức, triền ldiai Cuộc thi ở một số địa 

phương vẫn còn nhũng hạn chế như:

Lãnh đạo một số huyện chưa thực sụ' quan tâm đến việc lãnh đạo triền khai tổ 
chức Cuộc thi ở địa phương; thiếu cliủ động trong chỉ dạo và đôn đốc, kiểm tra thực hiện.

Một số thành viên trong Ban Tổ chức các huyện, thị chưa nhận thức rõ ý nghĩa 
tầm quan trọng của Cuộc thi nên công< tác phối kết hợp với cơ quan thường trực trong 
tuyên truyền, tổ chức triển khai Hội thi chưa đồng bộ và bị gián đoạnể

Việc đổi mới phương thức tuyến truyền và triền khai Cuộc thi còn chậm và chưa 
đi vào chiều sâu. : . .

Kinh phí bố trí cho Cuộc thi tại nhiều huyện, Ihị chưa đáp ứng yêu cầu công việc, 
Riêng huyện L ộc Ninh chưa bố trí kinh phí'cho Cuộc thi.

Do tỉnh chưa có hướng dẫn cụ thệ và thống; nhất về nguồn kinh phí, nội đung chỉ 
cung như chưa thống nhất vể cơ chế tài chính chớ Guộc thi nên các huyện khó khăn trong 
triển khai tổ chức Cuộc thi.

III. Đề xuất kiến nghị

Qua kiểm tra các huyện, thị đề xuất như sau:

1. Đề nghị Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh và Sở Tài chính phối hợp tham mưu, 
ban hành hướng đẫn về nội dung chi yà cơ chế tài phình chi cho Cuộc thỉ STTTNNĐ ở 
cấp huyện để BTC các huyện, thị có cơ sở và chủ động tham mưu bố trí kinh phí cho 
Cuộc thi được kịp thời và thống nhất tròng toàn tỉnh. Với cơ chế như hiện nay các huyện, 
thị rất khó khăn trong việc lập dự toấn, chi và quyết toán kinh phí Cuộc thi.

2. Đề nghị Ban Tổ chức Hội thi cấp tỉnh hỗ trợ, Ban Giám khảo để chấm giải các 
sản phẩm, mô hình ở cấp huyện; giổd thiệu tư vấn viên tham gia vào quá trình hoàn thiện 
mô hỉnh, sản phẩm, giải pháp gửi tham dự cấp tỉnh hoặc cấp trung ương (nếu có).

3. Đề nghị Ban tổ chức Cuộc thi eấp tỉnh bạn hành Kế hoạch tể chức và Thể lệ 
Cuộc thì hàng năm sớm để các huyện, thị kịp thời xây dựng kệ hoạch, triển khai tổ chức 
đúng tiến độ và thời gian.

4. Ban tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh xem xốt đề xuất vái Trung ương tổ chức cuộc thí 
trên địa bàn tỉnh 2 năm 1 lần để thuận lợi cho quá’trinh íríển khai, ý tưởng sáng tạo của 
các em được phong phú, đa dạng hơn. Đông thời đỗ xuất gộp hoặc điều chỉnh về mặt thời, 
gian để tránh sự trùng lắp giữa Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhì đồng toàn qụốc



của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỵ thuật Việt Nam với Cuộc thi Sáng tạo khoa học kỹ 
thuật dành cho học sinh trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát: dộng.

5. Ban Tổ chức Cuộc thi Gấp tỉnh cần tiếp tục duy trì việc động viên, khen thưởng 
kịp thời các cá nhân, tập thể cổ nhiều thành tích tốt trong công tác tuyên truyền, tổ chức, 
tham gia Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng

IV. Đoàn kiễm tra kết luận mội số vấn đề trọng tâm;

ỉ . Biểu dương sự chù động, tícii cực quan' tâm triển khai Cuộc thi của các huyện, 
thị; cách thửc tuyên truyền của một sổ huyện, thị phong phú, phù hợp với tình hình địa 
phương. : ’ :

2. Các huyện, thị tiếp tục giáo đục, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho giáo viên, 
học sinh và phụ huynh về ý nghĩa Cuộc thi; khuyến khích hỗ trợ các trường thành lập các 
Câu lạc bộ, đội, nhóm sáng tạo để tạo môi trường cho các em phát huy và nuôi dưõTig 
đara mê sáng tạo.

3. Tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn các em hoàn thiện hồ sơ đăng ký dự thi, tổ chức 
châm sơ khảo, chung khảo câp huyện để lựa chọn những sản. phẩm có chất lượng và hoàn 
tất hồ sơ gửi về Ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh theo đúng tiến độ đã quy định trong Thể iệ.

4. v ề  cống tác tuyên truyền: Đề nghị cốc huýệíi cần tiếp tục tuyên truyền sâu rộng 
hợn về Cuộc thi; phát huy thế mạnh, của Đài'.truyền thanh, các trang thông tin điện tử của 
địa phương và mạng xã hội; tập trung tụyên truyền cả bề nổi và bề sâu lồng ghép tuyên 
truyên trong các hoạt động ở các địa phương; đặc biệt lưu ý tuyên truyên những gương 
.điên.hỉnh đã đoạt giải các cuộc thi sáng tạo khoa học là người địa phương hoặc các địa 
phướng khác qúa đó tạo động lực, ý chí phân đấu, nuôi dưỡng ước mơ sáng tạo cho 
thanh, thiếu nhi đồng của tỉnh.

5. Ban Tổ chức Cuộc thỉ cấp tỉnh thống nhất việc hỗ trợ giám khảo cho BTC cấp 
huyện và các tư vấn viên khi có yêu cầu.

6. v ề  cơ chế tài chính cho Cuộc thi, Liên hiệp cảc hội Khoa học và Kỹ thuật sẽ 
khẩn, trương tiến liành phối hợp vớt Sở Tài chính và Sở Khoa học công nghệ tham mưu 
UBND tỉnh ban hành quy định hướng dẫn về việc thực hiện Thông tư số 27/20 Ị8/TT- 
BTC ngày 21/3/2018 của Bộ Tài chính quy định chế đệ tài chính cho hoạt động tồ chức 
Giải thưởng Sáng tạo khoa họe công nghệ Việt Nam, Hội thi Sáng tạo kỹ thuật và Cuộc 
thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng ỏ' địa phương.

Trên đây là báo cáo kết quả kiểm tra của Đoàn kiểin tra Cuộc thi Sáng tạo Thanh, 
thiếu niên nhi đồng lần thứ XI (2017-2018)./.

Nơi nhận;
- ỤBND tinh;
- Ông Nguyễn Tiến D ítng- PCT ÚBND tĩnh 
Trữởng Ban Tổ chức Cuộc thi; (b/c)
- Liên hiệp các hội KH&KT;
- ƯBND các huyện, thị;
- Gơ quan Thường trực Cuộc thi các huyện, thị;
- Thânh .viên Đoàn kiểm tra;
- Lưu; VT,
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