n d bui gp mt, v phía UBND qun có Ông Lê Anh, Phó Bí th Qun y-Ch tch UBND qun Hi Châu;
Ông oàn Ngc Sn, Qun y viên- Phó Ch tch UBND qun; Bà Trn Th Thúy Hà, Qun y viên- Trng phòng
Giáo dc-ào to qun.V phía các trng có các ông bà Hiu trng, Phó hiu trng là trng oàn các i thi thuc
các trng trên a bàn qun và c bit là s có mt ca 34 em hc sinh tham d Cuc thi.
Cuc thi Robothon quc t là hot ng thng niên c t chc luân phiên ti các nc trong khu vc ông Nam
Á. Cuc thi dành cho hc sinh t cp tiu hc n trung hc tham gia môn hc Robotics. ây là sân chi lành
mnh và hu ích cho các em hc sinh n gn hn vi khoa hc công ngh trong tng lai. Phát huy nhng kt qu t
c ca nm 2016, nm 2017, trong s các i thi i din cho Vit Nam tham gia Cuc thi Robothon Quc t ti
Philippines vào ngày 26/11/2017, qun Hi Châu vinh d có 34 hc sinh ca 9 i trng tiu hc và 1 i liên hip
các trng THCS c tham gia.
Nhm c v, ng viên tinh thn cho oàn ca qun Hi Châu tham gia Cuc thi Robothon Quc t t kt qu
cao, cng nh khng nh s hi nhp và quan tâm u t phát trin v hc tp các môn hc STEM trong trng hc i vi
bn bè quc t, UBND qun ã h tr 34 em mi em 1.000.000.
Ti bui gp mt, Ông Lê Anh, Phó Bí th Qun y, Ch tch UBDN qun ã phát biu ng viên, dn dò các
em trong i tuyn d thi phi gi gìn sc khe, gi vng tinh thn bình tnh trong các ni dung thi; ng thi giao
trách nhim cho các trng oàn, phó oàn m bo tt công tác qun lý, chm lo các em cng nh trong quá
trình tham gia thi.

ng chí Ch tch UBND qun Hi Châu gp mt, ng viên các i
d thi Robothon Quc t nm 2017
Kt thúc bui gp mt, các em hc sinh trong i ha s quyt tâm dành kt qu cao nht và cùng chp hình lu
nim cùng vi Lãnh o UBND qun, Phòng Giáo dc-ào to qun ./.
Phòng Giáo dc-ào to qun

