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   UBND TỈNH TRÀ VINH           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:         /TB-SGDĐT                               Trà Vinh, ngày      tháng  12  năm 2019 

 

THÔNG BÁO SỐ 2 

Về việc chuẩn bị Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh  

dành cho học sinh trung học năm học 2019 - 2020 

  

Thực hiện Quy chế thi khoa học, kĩ thuật (KHKT) cấp quốc gia dành cho 

học sinh trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT) ban hành kèm 

theo Thông tư số: 38/2012/TT-BGDĐT ngày 02/11/2012 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) (sau đây gọi tắt là Thông tư 38). 

Căn cứ Thông tư số: 32/2017/TT-BGDĐT ngày 19 tháng 12 năm 2017 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 

38/2012/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo  về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi nghiên cứu 

khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học cơ sở (THCS) và trung học 

phổ thông (THPT). 

Thực hiện Công văn số: 576/SGDĐT-GDTrH ngày 10 tháng 6 năm 2019 

của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ 

chức Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 

2019 - 2020; 

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo cho các đơn vị như sau: 

I. Thời gian và địa điểm tổ chức Cuộc thi 

1. Thời gian 

Từ ngày 03/01/2020 đến ngày 06/01/2020. 

2. Địa điểm 

- Tại trường Thực hành Sư phạm Trà Vinh. 

- Thời gian các hoạt động của Cuộc thi (đính kèm phụ lục I). 

- Mã dự thi các dự án của các đơn vị (đính kèm) 

II. Gian trưng bày 

- Ban tổ chức cấp cho mỗi dự án 01 bàn để trưng bày phần thi. 

- Đơn vị chuẩn bị gian trưng bày gồm 01 tấm lưng và 02 tấm bên cụ thể 

như sau: 

+ Tấm lưng: rộng 120 cm; cao 160 cm (tính từ mặt bàn). 

+ Hai tấm bên: rộng 60 cm; cao 120 cm (tính từ mặt bàn). 

+ Chất liệu gian trưng bày: khung sắt/nhôm/gỗ. 

- Ổ lấy điện được bố trí gần các gian trưng bày. Mỗi dự án cần chuẩn bị 

01 ổ lấy điện và dây dài khoảng 7m để đưa điện về phục vụ gian trưng bày của 

mình. Dây điện, phích cắm, ổ điện phải được đảm bảo thông số an toàn, tránh 

gây chập, cháy. 
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Chú ý: Các dự án không có giáo viên hướng dẫn và không có đơn vị dẫn 

đi thi thì sẽ bị loại. 

Trên đây là thông báo số 2 về Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành 

cho học sinh trung học năm học 2019 - 2020. 
 

Nơi nhận: 
- Phòng GDĐT huyện, thị xã, TP;  
- Các trường THPT, PTDTNT; 

- Trường THSP Trà Vinh; 

- Lưu: VP, TrH-TX-DT-KT. 

GIÁM ĐỐC 

 

        Nguyễn Thị Bạch Vân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC I 
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CHƯƠNG TRÌNH CUỘC THI KHOA HỌC, KỸ THUẬT DÀNH CHO 

HỌC SINH TRUNG HỌC CẤP TỈNH NĂM HỌC 2019 - 2020 

(Kèm theo Thông báo số:        /TB-SGDĐT  ngày     / 12 / 2019) 

Ngày  Thời gian, địa 

điểm 

Nội dung 

 

Sáng 

03/01/2020 

7h - 7 h45 

Giảng đường A3 

Đón tiếp đại biểu, giáo viên và học sinh (BTC) 

 

8h00 – 9h30  

Giảng đường A3 
Khai mạc Cuộc thi: BTC, BGK, các đoàn dự thi 

9h 40 -11h00  

Nhà thi đấu 

- Họp Ban giám khảo (BTC) 

- Trưng bày sản phẩm dự thi của các đơn vị (HS có 

dự án dự thi) 

Chiều 

03/01/2020 

13h30 –17h00 

Nhà thi đấu 
Chấm thi vòng 1 (BGK và thí sinh có dự án) 

Sáng 

04/01/2020 

7h 30 – 11h00 

Nhà thi đấu 

Chấm thi vòng 1 (BGK và thí sinh có dự án) 

Chiều 

04/01/2020 

13h30 –17h00 

Nhà thi đấu 

Chấm thi vòng 1 (BGK và thí sinh có dự án) 

Sáng 

05/01/2020 

7h 30 – 11h00 

Nhà thi đấu 

Tham quan gian trưng bày sản phẩm dự thi của các 

đơn vị (đại biểu tham quan) 

Tổng hợp bảng điểm, chọn các dự án chấm vòng 2 

(BTC, BGK) 

Chấm thi vòng 2 (BGK và thí sinh có dự án vào vòng 

2) 

Chiều 

05/01/2020 

13h30– 17h00 

Nhà thi đấu 

 

Tham quan gian trưng bày sản phẩm dự thi của các 

đơn vị (đại biểu tham quan) 

Chấm thi vòng 2(BGK và thí sinh có dự án vào vòng 

2) 

Sáng 

06/01/2020 
 

- Tổng hợp điểm, họp xét giải (BGK, BTC). 

 

Chiều 

06/01/2020 

14 h 00 

 Giảng đường 

A3 

 

- Tổng kết, phát thưởng, (BTC, các đoàn dự thi) 

- Vệ sinh, thu dọn gian trưng bày (thí sinh). 
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