
 

 

    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 1 

Kế hoạch tổ chức 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 cụ thể Kế hoạch tổ chức Cuộc thi như 

sau: 

I. Nộp hồ sơ dự thi của các đơn vị dự thi 

Nộp hồ sơ đăng ký dự thi, báo cáo dự thi, bản mềm dự thi qua địa chỉ 

mail: phongtrunghoc@sgdtravinh.edu.vn chậm nhất ngày 10/12/2019. 

Nộp bản ký tên đóng dấu, kể cả các phiếu chậm nhất ngày 15/12/2019. 

Địa chỉ nộp hồ sơ: Phòng giáo dục trung học – Thường xuyên - Dân tộc – 

Khảo thí Sở Giáo dục và Đào tạo Trà Vinh. 

Thời gian tổ chức cuộc thi KHKT năm học 2019 - 2020 từ ngày 

03/01/2020 đến 06/01/2020   

Địa điểm dự thi trường Thực hành sư phạm Trà Vinh. 

Chương trình cuộc thi ở Phụ lục 1 (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. 
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- 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. 

III. Công tác chuẩn bị của các đơn vị 

1. Chuẩn bị poster trưng bày 

- BTC cấp cho mỗi dự án dự thi một gian trưng bày như sau: 

+ Bàn để gian trưng bày: cao 80 cm (tính từ mặt sàn); rộng 60 cm; dài 120 

cm. 

+ Gian trưng bày được đặt trên bàn, kích thước gian trưng bày (hướng 

dẫn kèm theo) 

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

- Thí sinh chuẩn bị trước poster cho mỗi dự án và các thiết bị dùng để 

treo, dán poster lên gian trưng bày: 

+ In sẵn poster trên chất liệu bạt hoặc giấy đề can theo các kích thước quy 

định như trên (hoặc vẽ trên giấy) để mang đến Cuộc thi. Khi in poster, nên để rìa 

trắng xung quanh khoảng 02cm, phòng trường hợp phải cắt bớt cho vừa gian 

trưng bày thì cũng không bị vào phần có chữ hoặc hình vẽ. 

+ Khi trang trí gian trưng bày dự án, các thí sinh có thể dán trực tiếp giấy 

vẽ hoặc bạt đã in poster lên khung của gian trưng bày bằng băng dính hai mặt, 

băng dính một mặt, keo 502. 

2. Chuẩn bị bản in báo cáo dự án 

Mỗi dự án cần in, đóng quyển báo cáo dự án và tóm tắt dự án để nộp cho 

BTC và để tại gian trưng bày của dự án, số lượng cụ thể như sau: 

+ 07 quyển báo cáo dự án: 05 quyển nộp cho BTC, 02 quyển để tại gian 

trưng bày. 

+ 10 bản tóm tắt dự án: 05 bản nộp cho BTC, 05 bản để tại gian trưng 

bày. 

3. Chuẩn bị trình bày dự án dự thi 

- Tại gian trưng bày, thí sinh được trình bày về dự án của mình và trả lời 

các câu hỏi của Ban giám khảo bằng tiếng Việt trong thời gian tối đa 05 

phút/lần. Thí sinh có thể chuẩn bị và trình bày các hình ảnh, video clip trên máy 

tính tại gian trưng bày để minh họa cho dự án của mình. 

- Đối với các dự án Ban tổ chức chọn thi vòng 2: 

+ Tại phòng chấm vòng 2, BTC chuẩn bị sẵn máy chiếu projector, máy 

tính; thí sinh được phép mang theo máy tính, chuẩn bị dữ liệu để trình bày về dự 

án của mình. 

+ Tác giả dự án trình bày trước BGK về dự án của mình trong khoảng 

thời gian tối đa 05 phút. 

+ Giám khảo phỏng vấn tác giả dự án (toàn thể Giám khảo của các lĩnh 

vực cùng chấm). Nếu giám khảo hỏi bằng tiếng Việt thì thí sinh trả lời bằng 

tiếng Việt, nếu hỏi bằng tiếng Anh thì thí sinh trả lời bằng tiếng Anh. 

 



 

 

4. Một số thông tin liên hệ 

- Phó Giám đốc phụ trách Cuộc thi: Ông Thạch Tha Lai, Điện thoại: 

0942.771.329. 

- Phó Trưởng phòng Giáo dục trung học – Thường xuyên – Dân tộc – 

Khảo thí: Ông Đinh Thái Vĩnh Trà, điện thoại: 0917.433.470, email: 

dinhthaivinhtra@sgdtravinh.edu.vn 

- Ông Nguyên Văn Dũng - chuyên viên, điện thoại: 0941.712.666, email: 

nguyenvandung@sgdtravinh.edu.vn 

* Lưu ý và chuẩn bị khác 

- Các đơn vị chuẩn bị cho mỗi dự án 01 ổ cắm điện kéo dài (khoảng 7 m) 

để đưa điện về phục vụ gian trưng bày của mình. Dây điện, phích cắm, ổ điện 

phải đảm bảo thông số an toàn, không gây chập cháy. 

- Trong các ngày dự thi, các đơn vị tự bảo quản thiết bị đem dự thi. Sau 

17 giờ các ngày dự thi, học sinh, giáo viên hướng dẫn rời khỏi khu vực trưng 

bày dự án, tắt điện trước khi rời vị trí, không để lại các tài sản cá nhân (như máy 

tính xách tay,...) tại khu trưng bày dự án. Buổi tối, bộ phận an ninh bảo vệ đảm 

bảo an toàn cho các dự án dự thi. 

- Khi giám khảo chấm thi tại gian trưng bày, thí sinh trình bày tóm tắt về 

đề tài bằng tiếng Việt. Thí sinh có thể chuẩn bị và trình bày các hình ảnh, video 

clip trên máy tính xách tay tại gian trưng bày để minh họa cho phần trình bày dự 

án của mình. 

- Không tự tháo dỡ poster khi chưa có sự thông báo từ BTC. 

- Các đơn vị cử đầy đủ Trưởng đoàn, các GV hướng dẫn tham dự Cuộc 

thi và chịu trách nhiệm quản lý học sinh của đơn vị mình, đảm bảo an toàn cho 

học sinh trong các ngày tham dự Cuộc thi. 

Trên đây là thông báo số 1 về Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học 

sinh trung học năm học 2019 - 2020. 

 

Nơi nhận:        KT.GIÁM ĐỐC 

- Ban Giám đốc;                 PHÓ GIÁM ĐỐC 

- TP GDĐT huyện, thị xã, TP;  

-  Các đơn vị trực thuộc; 

- Lưu VT, P TrH-TX-DT-KT. 

 

          Thạch Tha Lai 
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