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UBND HUYỆN KIM BẢNG 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:  595/PGDĐT-THCS 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Kim Bảng, ngày 26  tháng 9 năm 2018 
 

KẾ HOẠCH 
TỔ CHỨC CUỘC THI KHOA HỌC KỸ THUẬT DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC 

NĂM HỌC 2018-2019 
 

Căn cứ Công văn số 3521/BGDĐT-GDTrH ngày 17/8/2018 của Bộ GD&ĐT về việc 

hướng dẫn triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học và tổ chức Cuộc thi KHKT dành cho học 

sinh trung học năm học 2018-2019; Căn cứ Công văn số 1455/SGDĐT-GDTrH ngày 31/9/2018 

của Sở GD&ĐT Hà Nam về việc hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức cuộc thi 

KHKT dành cho học sinh trung học năm học 2018-2019, Phòng GD&ĐT Kim Bảng xây dựng 

kế hoạch tổ chức Cuộc thi KHKT cấp huyện năm học 2018-2019, như sau: 

A. MỤC ĐÍCH CUỘC THI 

- Khuyến khích học sinh trung học tham gia nghiên cứu, sáng tạo khoa học, kỹ thuật, 

công nghệ và vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn; 

- Góp phần đổi mới hình thức tổ chức hoạt động dạy học; đổi mới hình thức và phương 

pháp đánh giá kết quả học tập; phát triển năng lực, khơi dậy niềm say mê nghiên cứu khoa học 

của học sinh; nâng cao trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, cộng đồng xã hội và ý thức bảo 

vệ, cải tạo môi trường sống của học sinh; nâng cao chất lượng dạy học trong các nhà trường; 

- Khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, cơ sở nghiên cứu, các tổ chức, cá 

nhân hỗ trợ hoạt động nghiên cứu KHKT của học sinh trung học; 

- Tạo cơ hội để học sinh trung học giới thiệu kết quả nghiên cứu KHKT của mình; tăng 

cường trao đổi, giao lưu văn hóa, giáo dục giữa các nhà trường. 

B. YÊU CẦU CỦA CUỘC THI 

- Việc tổ chức Cuộc thi phải đảm bảo an toàn, nghiêm túc, khoa học, khách quan, công 

bằng, mang tính giáo dục, khuyến khích động viên học sinh, giáo viên tìm tòi, trao đổi, học hỏi 

kinh nghiệm nghiên cứu khoa học; 

- Các dự án tham dự cuộc thi phải phù hợp với khả năng và nguyện vọng của học sinh; 

đảm bảo tính trung thực trong nghiên cứu khoa học. 

C. TỔ CHỨC CUỘC THI: 

  I. Thi cấp huyện: 

     1. Địa điểm, thời gian tổ chức:  
- Địa điểm: Trường THCS Thi Sơn. 

- Thời gian: 03 ngày từ 21/11/2018 đến 23/11/2018. 

     2. Đơn vị dự thi, đối tượng dự thi  
        2.1. Đơn vị dự thi:  a) Mỗi trường THCS là 01 đơn vị dự thi. 

          b) Nhiệm vụ của đơn vị dự thi 

   - Tổ chức Cuộc thi của đơn vị mình; lựa chọn dự án dự thi cấp huyện. 

   - Đăng kí dự thi và lập hồ sơ dự thi cấp huyện theo quy định. 

   - Đảm bảo các điều kiện cần thiết cho thí sinh của đơn vị trong thời gian tham gia Cuộc thi 

cấp huyện, cấp tỉnh, quốc gia 

        2.2. Đối tượng dự thi: Học sinh lớp 8, 9 năm học 2018- 2019 của đơn vị. 

    3. Lĩnh vực dự thi: Các dự án thi ở 22 lĩnh vực (đã gửi kèm công văn số 1455/HD-SGDĐT  

ngày 31/8/2018 của Sở GD&ĐT) 

    4. Nội dung thi và hình thức thi: 



 2 

- Nội dung thi là kết quả nghiên cứu của các dự án khoa học hoặc dự án kỹ thuật (gọi 

chung là dự án) thuộc các lĩnh vực quy định trong quy chế của Cuộc thi (phụ lục kèm theo); Dự 

án có thể của 01 học sinh (gọi là dự án cá nhân) hoặc của 02 học sinh (gọi là dự án tập thể); dự 

án tập thể phải có sự phân biệt mức độ đóng góp khác nhau vào kết quả nghiên cứu của người 

thứ nhất (nhóm trưởng) và người thứ hai. Mỗi HS chỉ được tham gia 01 dự án 

- Hình thức thi: trưng bày và trình bày kết quả nghiên cứu của các dự án, đề tài, công 

trình nghiên cứu khoa học kỹ thuật (gọi chung là dự án) thuộc các lĩnh vực của Cuộc thi. Tại 

gian trưng bày học sinh dự thi trực tiếp lắp ráp dự án của mình trong khoảng 120 đến 180 phút 

(không có sự trợ giúp của giáo viên bảo trợ, hướng dẫn). Cuộc thi được tổ chức theo hai vòng, 

vòng thi lĩnh vực và vòng thi toàn cuộc. 

 + Vòng thi lĩnh vực, học sinh dự thi thực hiện hai phần thi: Trưng bày dự án bằng một 

poster (gian hàng) có kích thước: 60cm chiều sâu, 120 cm chiều rộng, 160cm chiều cao (tính từ 

mặt bàn trưng bày) đồng thời thuyết minh và trả lời phỏng vấn của tổ giám khảo chấm lĩnh vực 

tại vị trí trưng bày. 

 + Vòng thi toàn cuộc: Ban giám khảo lựa chọn, đề xuất những dự án xuất sắc của các 

lĩnh vực được vào vòng thi toàn cuộc. Tại vòng thi toàn cuộc học sinh dự thi thuyết minh dự án 

và trả lời phỏng vấn trước toàn thể ban giám khảo Cuộc thi. 

      (Lưu ý: Poster và trình bày của HS thực hiện như năm học trước) 
     4. Người hướng dẫn:  

- Mỗi dự án thi có 01 người hướng dẫn nghiên cứu do Hiệu trưởng nhà trường ra quyết 

định cử. Một người hướng dẫn chỉ hướng dẫn tối đa 02 dự án. 

- Giáo viên hướng dẫn được tính giảm số tiết dạy trong thời gian hướng dẫn: vận dụng 

theo quy định tại điểm c, d khoản 2 Điều 11 Thông tư 03/VBHN-BGD ĐT ngày 23/6/2017 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định chế độ làm việc với giáo viên phổ thông. 

- Giáo viên hướng dẫn có đóng góp tích cực và có HS đạt giải trong cuộc thi KHKT thì 

có thể xem xét được cử đi học tập nâng cao trình độ, được xét tặng giấy khen, bằng khen và các 

danh hiệu khác.     

   5. Đăng ký tham dự thi 

      5.1. Số lượng dự án đăng ký dự thi:  
- Các trường có quy mô dưới 10 lớp (7 trường) dự thi ít nhất 01 dự án. 

- Các trường có quy mô từ 10 lớp đến 14 lớp (7 trường) dự thi ít nhất nhất 02 dự án. 

- Các trường có quy mô từ 15 lớp trở lên (4 trường) dự thi ít nhất 03 dự án 

     5.2. Hồ sơ dự thi bao gồm: nội dung mỗi dự án được quy định theo mẫu đính kèm công văn 

số 1455/HD-SGDĐT ngày 31/8/2018 của Sở GD&ĐT Hà Nam. 

- Bản đăng ký dự thi (theo mẫu) 

- Phiếu học sinh (Phiếu 1A); 

- Phiếu phê duyệt dự án (Phiếu 1B); 

- Phiếu người hướng dẫn/bảo trợ (Phiếu 1); 

- Đề cương nghiên cứu (theo mẫu hướng dẫn kèm theo Phiếu 1A); 

- Báo cáo kết quả nghiên cứu (theo mẫu Đề cương nghiên cứu kèm theo Phiếu học sinh 

1A. dài không quá 12 trang đánh máy; khổ A4: lề trái 3cm, lề phải 2cm,lề trên 2cm, lề dưới 

2cm, cách dòng đơn, kiểu cữ Times New Roman, cở chữ 14) 

- Các loại phiếu sau nếu có: Phiếu xác nhận của cơ quan nghiên cứu; Phiếu xác nhận 

của nhà khoa học chuyên ngành; Phiếu đánh giá rủi ro; Phiếu dự án tiếp tục; Phiếu tham gia 

của con người; Phiếu cho phép thông tin; Phiếu nghiên cứu động vật có xương sống; Phiếu 

đánh giá rủi ro chất nguy hiểm; Phiếu sử dụng mô người và động vật. 
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Các mẫu phiếu nói trên có thể tải về tại mục “Công văn/Khoa học kỹ thuật” trên trang 

mạng http://truonghocketnoi.edu.vn. Các phiếu phải được điền đầy đủ thông tin, ký tên, đóng 

dấu phù hợp với tiến độ nghiên cứu. Những dự án không có đầy đủ thông tin hoặc thông tin 

không phù hợp, thiếu dấu, chữ ký trong các phiếu của hồ sơ sẽ không được tham dự Cuộc thi. 

    6. Tiêu chí đáng giá và quy trình chấm thi: Căn cứ quy định tại Thông tư 38 và để đáp ứng 

yêu cầu hội nhập quốc tế, Cuộc thi năm học 2018-2019 đánh giá các dự án dự thi theo các tiêu 

chí dưới đây: 

      6.1. Dự án khoa học: 
 - Câu hỏi nghiên cứu: 10 điểm; 

 - Kế hoạch nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu: 15 điểm; 

 - Tiến hành nghiên cứu (thu thập, phân tích và sử dụng dữ liệu): 20 điểm; 

 - Tính sáng tạo (thể hiện trong 3 tiêu chí nêu trên): 20 điểm; 

 - Trình bày: 35 điểm (gian trưng bày: 10 điểm, trả lời phỏng vấn: 25 điểm). 

     6.2. Dự án kĩ thuật: 
 - Vấn đề nghiên cứu: 10 điểm; 

 - Kế hoạch nghiên cứu và phương pháp nghiêm cứu: 15 điểm; 

 - Tiến hành nghiên cứu (xây dựng và thử nghiệm): 20 điểm; 

 - Tính sáng tạo (thể hiện trong 3 tiêu chí nêu trên): 20 điểm; 

 - Trình bày: 35 điểm (gian trưng bày: 10 điểm, trả lời phỏng vấn: 25 điểm). 

         Trong quá trình chấm thi, các tiêu chí trên được xem xét, đánh giá dựa trên kết quả nghiên 

cứu và chỉ cho điểm sau khi đã xem xét, đối chiếu với các minh chứng khoa học về quá trình 

nghiên cứu được thể hiện trong các phiếu ghi tại mục 5.2 ở trên và sổ tay nghiên cứu khoa học 

của học sinh. 

         7. Mốc thời gian và những công việc chính: 
              * Tháng 10/2018: triển khai Cuộc thi tại Hội nghị giao ban Hiệu trưởng  

        * Ngày 15/11/2018: Các đơn vị nộp Bản đăng ký dự thi và hồ sơ (mục 5.2): Các đơn vị cử 

người nộp trực tiếp bằng văn bản in (mỗi dự án hồ sơ cho vào 01 túi có dán Etêket), đồng thời 

gửi bản đăng ký dự thi qua hộp thư điện tử: ptvu.kb@hanam.edu.vn 

        * Ngày 16/11/2018: 14 giờ, Họp Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, Ban giám khảo; thẩm định hồ 

sơ dự thi tại Phòng GD&ĐT 

              * Ngày 21/11/2018 đến 23/11/2018: Tổ chức thi cấp huyện tại THCS Thi Sơn: 

              - Ngày 21/11/2018: 

 + Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút: Các trường trưng bày dự án 

 + Từ 14 giờ: Chấm thi vòng lĩnh vực: Học sinh dự thi có mặt để thuyết trình và trả lời 

phỏng vấn. 

 + Từ 16 giờ 30 phút họp Ban tổ chức, Ban giám khảo đánh giá các dự án vào thi vòng 

chung cuộc (thành phần: Ban tổ chức, Ban giám khảo, Đại diện lãnh đạo các  trường; địa điểm: 

văn phòng trường THCS Thi Sơn)  

 + 17 giờ thông báo các dự án vào thi vòng chung cuộc. 

    - Từ 14h ngày 22/11/2018: Chấm thi vòng chung cuộc, Thông báo các dự án tiếp tục dự 

thi cấp tỉnh. 

    - Ngày 23/11/2018: 8 giờ Họp Ban tổ chức, Ban giám khảo lựa chọn các sản phẩm dự thi 

cấp tỉnh, tư vấn hoàn thiện các dự án dự thi cấp tỉnh. Địa điểm tại Phòng GD&ĐT. 

         II. THAM DỰ THI CẤP TỈNH: 

      1. Địa điểm, thời gian tổ chức Cuộc thi:   
- Địa điểm: Trường THPT Lý Thường Kiệt. 



 4 

- Thời gian: 03 ngày từ 11/12/2018 đến 13/12/2018. 

      2. Thành phần: 

- Lãnh đạo Phòng, Bộ phận chuyên môn THCS của Phòng GD&ĐT. 

- Học sinh, người hướng dẫn, đại diện lãnh đạo trường THCS có sản phẩm dự thi được 

Ban tổ chức cấp huyện lựa chọn dự thi cấp tỉnh. 

- Hiệu trưởng các trường THCS trong toàn huyện. 

            3. Mốc thời gian và những công việc chính cuộc thi cấp tỉnh: 
- Ngày 24/11/2018 đến ngày 01/12/2018: Các trường có dự án dự thi cấp tỉnh bổ sung, 

hoàn thiện, chuẩn bị các điều kiện để dự thi cấp tỉnh. 

- Ngày 03/12/2018: Các trường có dự án dự thi cấp tỉnh nộp lại hồ sơ về Phòng bằng văn 

bản in (mỗi loại 2 bản, riêng báo cáo kết quả nghiên cứu 07 bản) và chuyển qua hộp thư điện tử 

ptvu.kb@hanam.edu.vn  (quy định tại mục 5.2 - mỗi dự án lập 01 file). Ngoài ra mỗi học sinh 

dự thi phải nộp 01 ảnh thẻ cỡ 4 x 6, được chụp trong thời gian không quá 6 tháng trở lại đây. 

- Ngày 06/12/2018: Phòng nộp hồ sơ và đăng kí dự thi bằng văn bản in, đồng thời gửi 

văn bản điện tử về Sở GD ĐT. Người nhận: ông Lê Minh Thuấn - phòng GDTrH. 

- Ngày 11/12/2018 đến 13/12/2018: dự thi cấp tỉnh theo kế hoạch. 

   III. THAM DỰ THI KHOA HỌC KỸ THUẬT CẤP QUỐC GIA 

- Thời gian: từ ngày 09/3/2019 đến ngày 12/3/2019 

- Địa điểm: Thành phố Hà Nội 

      - Thành phần: Lãnh đạo trường, GV, HS có sản phẩm đạt giải cao trong kỳ thi cấp tỉnh 

được lựa chọn dự thi cấp quốc gia. 

   D/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
    1. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi cấp huyện và tham gia 

dự thi cấp tỉnh; Thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, Hội đồng giám khảo. Cấp kinh phí tổ chức 

cuộc thi cấp huyện. 

    2. Các trường THCS 
- Xây dựng kế hoạch triển khai và thực hiện tại đơn vị từ tháng 10/2018 theo đúng yêu cầu 

về thời gian và chất lượng. Hỗ trợ kinh phí cho các dự án của đơn vị dự thi cấp huyện và cấp tỉnh. 

-Trường THCS Thi Sơn chuẩn bị cơ sở vật chất, bố trí địa điểm tổ chức Cuộc thi cấp 

huyện theo yêu cầu của ban tổ chức Cuộc thi cấp huyện. 

Triển khai hoạt động NCKH và tổ chức Cuộc thi Khoa học Kỹ thuật dành cho học sinh 

trung học là hoạt động được tổ chức hàng năm góp phần vào đổi mới phương pháp dạy học, đổi 

mới phương pháp kiểm tra đánh giá; Hoạt động này là một trong những tiêu chí đánh giá thi đua 

do đó yêu cầu các nhà trường nghiêm túc triển khai, thực hiện. Trong quá trình triển khai, nếu 

có gì vướng mắc, liên hệ về tổ THCS phòng GD&ĐT để được hỗ trợ, giải quyết./. 
 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo phòng GD&ĐT; 
- Bộ phận chuyên môn THCS phòng GD&ĐT; 
- Các trường THCS; 
- Lưu: VT. 

 
 

 

 


