Ngày 10/8/2013, ti Nhà Thi u Trng Phan Châu Trinh s din ra L Khai mc và t chc thi u Cuc thi "Sáng
to robot dành cho hc sinh thành ph à Nng - Ln th nht - Nm 2013" - Robodnic 2013 ln th nht. ây là
chng trình phi hp gia oàn TNCSHCM S Khoa hc và Công ngh vi oàn TNCSHCM Trng THPT Phan
Châu Trinh và Câu lc b Sáng to tr thành ph à Nng.
nh: Các bn hc sinh tích cc chun b cho Cuc thi Robobnic 3013
Cuc thi d kin s din ra vào ngày 10/8 - 11/8/2013, vi s tham gia ca 14 i thi n t 04 trng THPT trên a
bàn thành ph à Nng và 03 trng THPT thuc tnh Qung Nam. Các i tham gia d thi phi tri qua 04 vòng
u tranh vé bc vào chung kt cuc thi. Cuc thi sáng to Robot dành cho hc sinh trên a bàn thành ph à
Nng ln này s din ra vi ch “Rng thiêng ra bin ln” nhm hng n thông ip là mi bn tr hãy cùng chung tay,
chung sc xây dng thành ph à Nng, cng nh nc Vit Nam chúng ta tr thành “con Rng” ca Châu Á.
nh: Phó Giám c S V Th Bích Hu và các bn oàn viên S KH&CN
Ban T chc cuc thi nói chung cng nh oàn S Khoa hc và Công ngh nói riêng ã tin hành công tác
chun b cho cuc thi khá chu áo t vic lên k hoch, xây dng lut chi, thit k chng trình cho n vic chun b
sân thi u,… Cuc thi Robodnic 2013 ln này cng c Lãnh o S Khoa hc và Công ngh ht sc quan tâm ch
o và ng h. ây là hot ng th hin c s nng ng, sáng to, phát huy c sc tr và trí tu ca i ng công chc, viên
chc, lao ng là oàn viên thanh niên cng nh ca các bn hc sinh trên a bàn thành ph.
(Trn Th Thanh Tho)

