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THÔNG BÁO SỐ 2
Về việc tổ chức Cuộc thi KHKT cấp tỉnh học sinh trung học
năm học 2020-2021
Căn cứ Kế hoạch số 2489/KH-SGDĐT ngày 18/12/2020 của Sở Giáo dục và Đào
tạo (GDĐT) về việc tổ chức Cuộc thi Khoa học kĩ thuật (KHKT) cấp tỉnh dành cho học
sinh trung học năm học 2020-2021.
Tiếp theo Thông báo số 1 (Công văn số 2509/TB-SGDĐT ngày 21/12/2020 của
Sở GDĐT về việc tổ chức Cuộc thi KHKT cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm
học 2020-2021), Sở GDĐT thông báo tiếp theo các nội dung sau:
1. Về kết quả thẩm định hồ sơ
100 dự án đủ điều kiện dự thi tại Cuộc thi KHKT cấp tỉnh dành cho học sinh
trung học năm học 2020-2021 theo danh sách đính kèm, có mã dự án (mã ID) quy
định để sử dụng trong thời gian tổ chức Cuộc thi.
2. Chuẩn bị của các đơn vị tham dự Cuộc thi
a) Trưng bày dự án
- Mỗi dự án dự thi được cấp một vị trí để dựng gian trưng bày dự án (01 bàn và
02 ghế và 01 bộ khung poster).
- Các dự án dự thi chủ động chuẩn bị poster phù hợp với nội dung dự án để trưng
bày (không ghi tên đơn vị, tên học sinh, tên người bảo trợ, tên người hướng dẫn khoa
học), với kích thước tính từ mặt trưng bày như sau: 01 khung giữa (rộng 120cm, cao
180cm); 02 khung hai bên (rộng 60cm, cao 150cm).
b) Công tác chuẩn bị cho Khai ma ̣c Cuô ̣c thi
Đơn vị dự thi (trường THPT, phòng GDĐT) tự chuẩn bị trước 01 tấ m bảng
(55cm x 70cm), chất liệu nhựa hoặc Alu và tự trang trí trên bảng trước khai mạc; mỗi
đơn vi ̣cử 02 học sinh để cầm bảng và giới thiê ̣u về đơn vi ̣ (không dùng tấm chất liệu
kim loại hoặc chất liệu dễ vỡ).
Việc giới thiệu về đơn vị dự thi phải đảm bảo thời lượng không quá 01 phút,
ngôn ngữ sinh động, đa dạng phù hợp với lứa tuổi học sinh.
c) Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19
Tất cả học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý… tham gia và tham quan Cuộc thi phải
chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 (như đeo khẩu
trang, nước sát khuẩn…); thực hiện nghiêm túc quy trình 5K.
BTC thực hiện đo thân nhiệt cho mọi người trước khi đi vào khu vực thi.
3. Một số quy định liên quan
a) Ngày 21/01/2021
- 13h00: Nộp hồ sơ và nhận thẻ dự thi (ở tiền sảnh của Hội trường B, Trường
THPT chuyên Hùng Vương).
- 13h30: Họp trưởng đoàn tại Hội trường B.
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- 14h00: Học sinh tập kết trước nhà Đa năng để làm thủ tục vào trang trí gian
trưng bày (bên trong nhà Đa năng). Chỉ cho phép những học sinh, giáo viên có đeo
bảng tên do Ban Tổ chức cấp được vào khu vực trang trí gian trưng bày.
- 16h00: Kết thúc việc trang trí gian trưng bày.
- Từ 16h00 đến 17h00: Chạy thử chương trình khai mạc Cuộc thi.
- 19h00 đến 21h00: Khai mạc Cuộc thi.
b) Ngày 22/01/2021
- Từ 07h30 đến 08h00: Họp Ban Giám khảo chấm thi theo lĩnh vực.
- Từ 08h00 đến 16h00: Ban Giám khảo chấm thi (chỉ có học sinh dự thi mới
được vào bên trong khu vực thi). Ban Giám khảo sẽ nghỉ trưa từ 12h00 đến 13h00.
- Từ 16h00 đến 17h00: Họp Ban Giám khảo tổng kết chấm thi theo lĩnh vực.
- Từ 17h30 đến 18h30: Họp trưởng đoàn thông báo các dự án vào vòng thi chọn
đội tuyển dự thi quốc gia; tổ chức bốc thăm thứ tự để báo cáo. Các dự án được chọn
dự thi vòng này chuẩn bị các hồ sơ, báo cáo trình chiếu và máy tính, USB, trang thiết
bị cần thiết…
c) Ngày 23/01/2021
- Từ 07h00 đến 9h00: Chấm thi chọn đội tuyển dự thi quốc gia.
- Từ 7h30: Tham quan khu vực trưng bày dự án (thí sinh dự thi trực tại Poster).
- Từ 09h15 đến 11h30: Tổ chức Bế mạc và trao giải Cuộc thi.
4. Lưu ý
a) Những dự án vi phạm quy định về những vật dụng không được phép mang vào
khu vực trưng bày, Ban Tổ chức sẽ không cho tham dự Cuộc thi (Những vật không
được phép trưng bày tại Cuộc thi được ban hành kèm theo Thông tư số 38/2012/TTBGDĐT ngày 02/11/2012 của Bộ trưởng Bộ GDĐT).
b) Trong thời gian diễn ra Cuộc thi, các đơn vị dự thi tự bảo quản trang thiết bị
và vật dụng của đơn vị mình (máy tính, thiết bị có giá trị cao…).
c) Tuyệt đối không được thu dọn gian trưng bày và thiết bị trước khi buổi Bế mạc
kết thúc. Kết thúc Cuộc thi các dự án trả lại không gian mặt bằng như ban đầu (đảm
bảo vệ sinh, thu dọn rác thải, sắp xếp khung Poster).
d) Những nội dung khác thực hiện theo Thông báo số 1.
Yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai thực hiện. Mọi vướng mắc đề nghị liên
lạc ông Hà Ngọc Dư - 0909 710 475 hoặc ông Lê Vĩnh Lợi - 0914 013 831 để phối
hợp giải quyết./.
KT. GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:
PHÓ GIÁM ĐỐC
- Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở;
- Ban Tổ chức và Ban Giám khảo Cuộc thi;
- Các trường phổ thông trực thuộc Sở;
- Các phòng GDĐT;
- Các phòng CMNV thuộc Sở;
- Website Sở;
- Lưu: VT, GDTrH.
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