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só: 126-KHDTN 

KÉ HOACH 
To chrc cuÙc thi ý tuöng sáng t¡o trong sinh viên 

Truong Dai hÍc Thü Dâu MÙt "S-Idea TDMU" lân thé 1, n�m 2021 

C�n cú vào kê ho¡ch sÑ 64-KH/TÐTN-VP, ngày 19/4/2018 cua Ban thuòng 

vy Tinh doàn vê viÇc triên khai thåc hiÇn phong trào "Tuôi trë sáng t¡o" giai do¡n 

2018-2022; C�n cé kê ho¡ch sô 123-KH/ÐTN ngày 18/6/2021 cça Ban thuòng 

vy Doàn truong vê viÇc to chúc Chiên djch Thanh niên tinh nguyÇn hè n�m 2021; 

Ban Thuong vy �oàn truong xây dung kê ho¡ch tô chéc cuÙc thi ý turöng sáng 

tao trong sinh viên Truong �¡i hÍc Tho Dâu MÙt "S-Idea TDMU" lân thé 1, n�m 

2021 cu thê nhu sau: 

I MUC �ÍCH- YÊU CÀU 

Nâng cao nhn théc cça sinh viên truong �¡i hÍc Thç Dâu MÙt vê vai trò 

cça các ho¡t dÙng sáng t¡o dyng quê huong Binh Duong; 

- Phát huy tinh thân sáng t¡o thanh niên, tiên phong trong nghiên cúu, úng 

dung và tim kiêm co hÙi �âu tu cho ý tuÛng sáng t¡o cça tuôi trë TruÝmg �¡i hÍc 

Thù Dâu MÙt trên trên tât cå các l+nh vyrc nhu: c£i cách hành chính, båo vÇ môi 

truong, hoc tp, giáng d�y, nghiên ciu khoa hÍc.. 

- Xay dyung ca sß dï liÇu; các giäi pháp kêt nôi, phát huy các sån phâm 

nghiên cíu, sáng kiên, ý tuóng sáng t¡o cça sinh viên nh�m bôi duõng, hÑ trã 

tham gia các cuÙc thi khöi nghiÇp. 

- CuÙc thi duge tuyên truyên, triên khai rÙng r�i, vn �Ùng �ông �ão các 

chi doàn, chi hÙi, �oàn viên thanh niên tham gia. 

IL NOI DUNG CUOC THI 

-Các y tuomg mói, sáng t¡o trên tât cà các l+nh våc: kinh tê, âm thye, quàng 

cáo, sy kiÇn, bào vÇ môi truong, kinh doanh, cäi cách hành chính, chât lugng 

nguôn nhân lyc, giáo duc �ào t¡o, giao thông vn tài, hiÇn �¡i hóa nên hành chính, 

công tác tuyên truyên, nông - lâm- ngu nghiÇp, y të, x� hÙi cÙng �ông, �iÇn -
diÇn të...v.V 

II THÖI GIAN, �JA DIËM, �I TUQNG 

1. Thoi gian: �ên h¿t ngày 20 tháng 9 n�m 2021. 

2. Dia diem: http://www2.ytuongsangtao.net 
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3. D/c Bui Xuân Truròng- UV. BCH HSV truong - Phó trrong 

ban 

4. D/c Tran Ngô Thåo Nguyên-UV. BCH HSV truong Thành viên 

5. D/c Trurong ThË Hoài - UV. BCH HÙi sinh viên truong Thành viên 

6. D/c Huynh Ngoc Båo - UV. BCH HSV truong Thành viên 

7. D/c Nguy¿n Nhí Khang -UV. BCH HÙi sinh viên truong Thành viên 

8. Các D/chí UV.BCH �oàn truònmg, HÙi sinh viên truòng - Thành viên 

IV. TÓ CHÚC THYC HIEN 
1. Doàn truong, HÙi sinh viên truÝng 

- Xây dång kê ho¡ch tô chéc cuÙc thi cp nhât ý tuong sáng t¡o vào Ngân 

hàng ý tuong sáng t¡o ViÇt Nam và triên khai churong trinh �ên các don v/ tryc 

liên quan. 

Dy trù kinh phí giài thuong, phân công nhiÇm vy, giám sát cuÙc thi. 

2. Các co so �oàn khoa - Liên chi hÙi 

-Tuyên truyên rÙng räi, t¡o séc lan toa cça cuÙc thi �ên �ông �ào �oàn viên, 

thanh niên và sinh viên. 

Trên dây là Kê ho¡ch to chúc cuÙc thi ý tuong sáng t¡o dành cho sinh viên 

truong �ai hÍc Thü Dâu MÙt. BTV �oàn truong �ê nghË các co so �oàn - HÙi 

triên khai thyc hiÇn tôt cuÙc thi.

Noi nhân: 
- Tinh �oàn; 

TM. BTV �OÀN TRUÖNG 

BÍTHU 
Dång üy, Länh �¡o truong; 
- TT. Doàn truòng - HSV truòng; 

Doàn khoa - LCH khoa; 
- Luu: VP. 

TNCS 

TRUCNGDKH 
THUDAUHET. 
Bi Qng Huy 


