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THÔNG BÁO
Kế hoạch tổ chức Cuộc thi KHKT cấp tỉnh dành cho học sinh trung học
Năm học 2019-2020
Căn cứ Công văn số 4228/BGDĐT-GDTrH ngày 18/9/2019 của Bộ GD&ĐT về
việc hướng dẫn triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) và tổ chức Cuộc thi
KHKT cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2019 – 2020; Căn cứ Công
văn số 1855/SGDĐT-GDTrH ngày 20/9/2019 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn triển
khai hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) và tổ chức Cuộc thi KHKT cấp tỉnh dành
cho học sinh trung học năm học 2019 – 2020.
Để chuẩn bị cho việc tổ chức Cuộc thi, Sở GD&ĐT thông báo kế hoạch tổ chức
Cuộc thi như sau:
I. Thời gian, địa điểm tổ chức Cuộc thi:
+ Thời gian: Ngày 09/01/2020 và ngày 10/01/2020
Chi tiết lịch thời gian các hoạt động của Cuộc thi (phụ lục).
+ Địa điểm: Khai mạc và bế mạc tại sân của trường Quốc học Quy Nhơn.
+ Trưng bày sản phẩm và chấm thi tại Hội trường lớn trường Quốc học Quy
Nhơn.
II. Công tác chuẩn bị của các đơn vị dự thi:
Số dự án đăng ký tham gia dự thi cấp tỉnh: 104 dự án, trong đó 45 dự án THCS và
59 dự án THPT (danh sách cụ thể theo link sau:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NgDFK4mQAPsTK1xeD5mSRoTqXSx
JPhGI3rHqLnUvX2c/edit?usp=sharing)
Công việc chuẩn bị của các dự án được chọn tham dự thi cấp tỉnh:
1. Chuẩn bị poster trưng bày:
BTC cấp cho cho mỗi dự án dự thi một bàn để đặt gian trưng bày có mã số gian
hàng (nhận vào sáng ngày 09/01/2020)
+ Mỗi dự án chuẩn bị trước poster dán lên gian trưng bày, kích thước gian trưng
bày (poster đã hướng dẫn);
+ Chuẩn bị dây điện, ổ điện 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 17h00
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 bảo vệ sẽ đảm bảo an toàn cho các dự án dự thi.
- Không tự tháo dỡ poster khi chưa có thông báo từ BTC.

2. Chuẩn bị bản in báo cáo tóm tắt dự án:
Hồ sơ dự thi và 02 bản nộp ở BTC trước ngày 20/12/2019; 02 bản đặt ở bàn trưng
bày cùng với các phiếu, sổ tay khoa học … và sản phẩm dự thi.
3. Lưu ý và chuẩn bị khác:
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.
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./.
Nơi nhận:
- Các phòng GD&ĐT huyện, TX và TP (để th/h);
- Các trường THPT (để th/h);
- Giám đốc Sở GD&ĐT (để b/cáo);
- Lưu: VT, GDTrH.
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Phụ lục

LỊCH THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI KHKT NĂM HỌC 2018-2019
Thời gian
8h00 – 10h00
(08/01/2020)
14h30 – 17h00
(08/01/2020)

7h30 – 9h30
(09/01/2020)

Nội dung

Địa điểm

Ngày 08/01/2020
Hội trường Văn
- Họp toàn thể Ban Tổ chức
phòng Sở
- Họp toàn thể Ban Giám khảo
- Thông qua hướng dẫn chấm Hội trường Văn
- Chấm các báo cáo tóm tắt dự phòng Sở
án (tiêu chí 1, 2, 3)
Ngày 09/01/2020
- Đón các Đoàn về tham dự
Cuộc thi;
Hội trường lớn
- Trưng bày các dự án (theo Quốc học
vị trí BTC quy định)

9h00 –9h30
(09/01/2020)

Khai mạc Cuộc thi

9h30 –11h30
(09/01/2020)
14h00 đến
17h00
(09/01/2020)

Chấm lĩnh vực tại gian hàng Hội trường lớn
dự án
Quốc học
Chấm lĩnh vực tại gian hàng
Hội trường lớn
dự án
Quốc học

7h00 đến 8h30
(10/01/2020)
7h00 đến 8h30
(10/01/2020)
9h00 đến 11h00
(10/01/2020)

Trường Quốc
học Quy Nhơn

Ngày 10/01/2020
- Chấm vòng toàn cuộc các dự Hội trường lớn
án
Quốc học
- Hoàn thành điểm
Văn phòng Sở
- In giấy khen
- Chương trình tổng kết trao - Trường Quốc
học Quy Nhơn

giải bế mạc Cuộc thi

Thực hiện
- BTC
- BTC
- Giám khảo

- BTC
- BTC
- Đại diện mỗi đơn vị dự
thi: Trưởng đoàn, GVHD
và 1 học sinh.
- BTC - Giám khảo và thí
sinh
- BTC
- Giám khảo và thí sinh
- BTC
- Giám khảo và thí sinh
- Giám khảo
- BTC
- BTC, BGK
- Trưởng đoàn, GV hướng
dẫn và thí sinh

