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Ngày 11/6/2018, Đoàn Thanh niên, Phòng Giáo dục thành phố Cẩm Phả phối hợp tổ chức Hội
thi Tin học trẻ lần thứ XVIII. Dự và chỉ đạo Hội thi có đồng chí Vũ Thị Hằng - Phó Trưởng Ban
Dân vận Thành ủy Cẩm Phả.

Hội thi tin học trẻ thành phố đã đi vào truyền thống hàng năm và năm nay là lần thứ 18 được tổ
chức với tham gia hội thi có 42 thí sinh của 3 khối TH, THCS, THPT trên địa bàn thành phố.Đâ
y là hoạt động thường niên,
nhằm tạo sân chơi kiến thức Tin học lành mạnh, bổ ích cho các em học sinh phổ thông. Qua đó,
phát hiện, bồi dưỡng, chọn lựa những tài năng tin học xuất sắc tham gia dự thi cấp tỉnh và quốc
gia. Động viên khuyến khích thanh thiếu nhi tích cực học tập ứng dụng tin học, góp phần đạo
tạo và phát triển nguồn nhân lực trẻ có trình độ CNTT phục vụ cho sự nghiệp CNH - HĐH đất
nước.
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Ban Tổ chức trao giải cho các thí sinh xuất sắc

Kết quả, Ban Tổ chức đã trao 3 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba, 6 giải khuyến khích cho các thí
sinh xuất sắc của 3 khối TH, THCS và THPT.

Tin và ảnh: Thành Đoàn Cẩm Phả
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