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UBND HUYỆN LÝ NHÂN 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

Số:               /PGDĐT-GDTH 
V/v tổ chức Sân chơi “Ý tưởng trẻ thơ”  

dành cho học sinh Tiểu học, năm học 2019-2020 

    Lý Nhân, ngày           tháng 9 năm 2019 

   

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Tiểu học, TH&THCS trong huyện 

Thực hiện Công văn số 1726/SGDĐT-GDTH ngày 06/9/2019 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo Hà Nam về việc tổ chức Sân chơi “Ý tưởng trẻ thơ” dành cho học 

sinh Tiểu học; Phòng Giáo dục và Đào tạo Lý Nhân hướng dẫn các trường Tiểu học, 

TH&THCS trong huyện triển khai tổ chức Sân chơi như sau:   

1. Tên, chủ đề cuộc thi  

 - Tên sân chơi: Ý tưởng trẻ thơ - “Hãy là nhà phát minh tí hon”. 

 - Chủ đề: “Cùng Honda cho một cuộc sống tốt đẹp hơn”. 

Bằng những quan sát cuộc sống và thế giới xung quanh, các em tự do ước mơ để 

đưa ra những ý tưởng, sáng kiến, giải pháp, phát minh để đem lại cho cuộc sống con 

người những điều tốt đẹp và nhiều niền vui, sau đó vẽ tranh thể hiện ý tưởng của mình. 

2. Đối tượng tham gia 

 Là học sinh tiểu học từ lớp 1 đến lớp 5 đều được tham gia trên tinh thần hoàn 

toàn tự nguyện. Học sinh có thể tham gia cá nhân hoặc theo nhóm (tối đa 3 thành 

viên/nhóm). Mỗi thí sinh, nhóm thí sinh có thể gửi dự thi tối đa 05 ý tưởng được thể 

hiện qua 05 tranh vẽ. 

3. Nội dung thi 

3.1. Vẽ tranh thể hiện ý tưởng (Vòng 1): Học sinh vẽ tranh - Thể hiện ý 

tưởng trên khổ giấy A3 với chất liệu phù hợp. Cụ thể: 

 - Tranh vẽ thể hiện ý tưởng trên khổ giấy A3 (kích thước 29,7cm x 42cm).  

- Chất liệu vẽ tranh: sáp màu, dạ màu, màu bột, màu nước, sơn dầu...  

- Nội dung các tranh vẽ phải truyền tải được ước mơ của chính bản thân, thể 

hiện bằng phát minh cụ thể, có tính sáng tạo cao. Không sao chép, không bắt chước 

ý tưởng từ các tranh ảnh, tài liệu có sẵn hoặc ý tưởng của người khác; tranh vẽ sai 

khổ giấy hoặc sai chủ đề (chân dung, tĩnh vật, phong cảnh…) sẽ không hợp lệ. 

- Mặt sau của mỗi bức tranh gửi về Ban tổ chức, học sinh ghi đầy đủ các 

thông tin sau (kích thước nhãn khoảng 10cmx15cm): 

 + Họ và tên (Đối với các nhóm dự thi cần ghi rõ nhóm trưởng). 

 + Ngày tháng năm sinh; 

 + Học sinh lớp ….. Trường Tiểu học:…… Số điện thoại:… 

 + Số điện thoại liên hệ của Bố/mẹ hoặc giáo viên giáo viên hướng dẫn:……. 

 + Biết về sân chơi “Ý tưởng Trẻ thơ qua: Trường học. 

 3.2. Tham dự cuộc thi (vòng 2 – chuyển tranh thành mô hình; hoặc vòng 3- 

thuyết trình ý tưởng thể hiện qua mô hình): Chỉ những học sinh lần lượt vượt qua từng 

vòng thi (được BTC cuộc thi thông báo trực tiếp tới nhà trường hoặc thí sinh dự thi) thì 

mới được tham dự thi vòng tiếp theo. 
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4. Tổ chức thực hiện 

- Ngày 11/9/2019 (Thứ Tư): Các trường Tiểu học, TH&THCS trong huyện tổ 

chức phát động cuộc thi tới toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh trong trường 

(Lồng ghép sau phần hoạt động tập thể giữa giờ). 

 - Từ ngày 12/9/2019 đến ngày 17/10/2019: Tổ chức cho học sinh hình thành ý 

tưởng, vẽ tranh thể hiện ý tưởng (Tranh vẽ phải dán nhãn thông tin cá nhân/nhóm 

dự thi vào mặt sau tranh vẽ) theo đúng quy định.  

  - Ngày 18/10/2019 (thứ Sáu): Các trường đóng gói bài dự thi của học sinh, 

dán Etiket ngoài bì đựng có ghi đầy đủ thông tin (Ghi rõ tên trường, thuộc xã, 

huyện, tỉnh; số lượng bài dự thi, chia ra từng khối lớp; số điện thoại của trường 

hoặc của Hiệu trưởng). Chủ động gửi bài dự thi qua đường Bưu điện theo địa chỉ: 

Bà Trần Thị Hồng Yến, Công ty Honda Việt Nam, tầng 7 tòa nhà Thái Bình, số 1 

Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. SĐT: 

0915246228 (Thời gian nhận bài dự thi của Ban tổ chức được tính theo dấu bưu 

điện. Nhà trường lưu minh chứng các hoạt động triển khai thực hiện và phiếu gửi 

tranh). 

 - Thời gian báo cáo kết quả (Đánh giá công tác triển khai thực hiện; số lượng 

bài dự thi tổng hợp theo từng khối lớp) về Phòng Giáo dục và Đào tạo ngày 

21/10/2019 (Thứ Hai) qua địa chỉ Email: ptdungpgd.ln@hanam.edu.vn. 

5. Một số lưu ý 

 - Việc tổ chức thi vẽ cho học sinh, các trường có thể lồng ghép nội dung cuộc 

thi vào các bài vẽ tranh trong chương trình chính khoá môn Mĩ thuật và các hoạt 

động ngoại khoá của nhà trường. Giao cho cán bộ quản lý và giáo viên dạy Mĩ thuật 

phụ trách hoạt động; tư vấn, hướng dẫn để học sinh tự hình thành ý tưởng và thể 

hiện được ý tưởng trên tranh vẽ; thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở và động viên học 

sinh tự nguyện tham gia tích cực, đạt kết quả cao tại vòng 1 cuộc thi để được dự thi 

các vòng tiếp theo.  

 - Các quy định khác thực hiện theo phụ lục hướng dẫn cuộc thi gửi kèm. 

6. Sử dụng kết quả Cuộc thi 

Căn cứ kết quả thông báo của Ban tổ chức Sân chơi; Phòng Giáo dục và Đào 

tạo huyện sẽ đánh giá thi đua các nhà trường trong năm học 2019-2020. 

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lý Nhân yêu cầu Hiệu trưởng các trường 

Tiểu học, TH&THCS trong huyện triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả./. 
 

 Nơi nhận: KT. TRƯỞNG PHÒNG 
 - Trưởng phòng (để báo cáo) 

 - Lãnh đạo PGD (để ph/h chỉ đạo); 
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 - CV Tiểu học (để phối hợp); 

 - Như kính gửi (để thực hiện); 

 - Lưu: VT, TH. 
 

 
Ngô Sỹ Khánh 

mailto:ptdungpgd.ln@hanam.edu.vn
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