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 Kính gửi:  

- Các phòng giáo dục và đào tạo huyện, thành phố; 

- Các trường trung học phổ thông; 

- Trường THCS  THPT Nguyễn Tất Thành. 

 

Thực hiện Công văn số 4228/BGDĐT-GDTrH ngày 18/9/2019 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn triển khai hoạt động nghiên 

cứu khoa học (NCKH) và tổ chức cuộc thi khoa học, kỹ thuật (KHKT) cấp quốc 

gia học sinh trung học; Hướng dẫn số 1883/HD-SGDĐT ngày 26/9/2019 của Sở 

GDĐT Hà Nam hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức Cuộc thi KHKT 

học sinh trung học năm học 2019-2020; Sở GDĐT tổ chức Cuộc thi KHKT học sinh 

trung học cấp tỉnh năm học 2019-2020, cụ thể như sau: 

1. Địa điểm, thời gian tổ chức Cuộc thi   

- Địa điểm: Trường THPT A Phủ Lý, phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý. 

- Thời gian: Từ 29/11/2019 đến 01/12/2019. 

Lưu ý: Thời gian tổ chức Cuộc thi có điều chỉnh so với thời gian dự kiến tổ 

chức Cuộc thi trong Hướng dẫn số 1883/HD-SGDĐT ngày 26/9/2019. 

(Chương trình chi tiết các hoạt động của Cuộc thi trong phụ lục kèm theo) 

2. Hồ sơ dự thi 

a) Hồ sơ dự thi của đơn vị 

- Quyết định của thủ trưởng đơn vị cử các dự án tham dự Cuộc thi. 

- Bản đăng kí số lượng dự án, số lượng thí sinh dự thi. 

- Phiếu thông tin kết quả xếp loại hạnh kiểm và học lực của thí sinh năm học 

2018-2019 có xác nhận của hiệu trưởng nhà trường. 

b) Hồ sơ dự thi của thí sinh dự thi 

  - Thực hiện theo Hướng dẫn số 1883/HD-SGDĐT ngày 26/9/2019. 

 - Hồ sơ dự thi nộp về Sở GDĐT trước ngày 26/11/2019. 

   3. Gian trưng bày 
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     - Ban Tổ chức Cuộc thi chuẩn bị cho mỗi dự án dự thi một vị trí (01 bàn và 02 

ghế) để dựng gian trưng bày dự án có kích thước tối đa như sau: 50 cm chiều sâu, 100 

cm chiều rộng, 150 cm chiều cao (tính từ mặt bàn trưng bày). 

- Mỗi dự án chuẩn bị trước poster đem đến gian trưng bày gồm 1 tấm lưng và 2 

tấm bên (đã có khung) có kích thước phù hợp với vị trí đã được Ban Tổ chức giao. Khi 

thiết kế poster nên để viền trắng xung quanh khoảng 2 cm. 

- Học sinh tham dự Cuộc thi lắp ráp dự án tại gian trưng bày đã được Ban Tổ 

chức giao, thời gian: từ 13 giờ 30 ngày 30/11/2019. 

- Mỗi dự án tự chuẩn bị 2 ổ điện có dây kéo dài khoảng 5-7 m để đưa điện về 

phục vụ gian trưng bày. Dây điện, phích cắm, ổ điện phải bảo đảm thông số an toàn. 

4. Một số lưu ý khác 

- Các đơn vị cử thành phần tham dự Cuộc thi gồm: Trưởng đoàn, giáo viên 

hướng dẫn các dự án, học sinh là tác giả dự án dự thi. Trưởng đoàn chịu trách nhiệm 

quản lý các giáo viên hướng dẫn và học sinh của đơn vị mình, đảm bảo an toàn tuyệt đối 

cho trong các ngày tham dự Cuộc thi. 

- Trong các ngày dự thi, các đơn vị tự bảo quản thiết bị như máy vi tính, máy 

chiếu ... Khi rời khỏi khu vực dự thi trong các buổi nghỉ trưa và tối, không để lại các tài 

sản cá nhân tại khu trưng bày dự án. 

- Các dự án trưng bày được giữ ổn định trong suốt thời gian dự thi để Ban Giám 

khảo chấm điểm; để giáo viên, học sinh và đại biểu tới tham quan theo chương trình của 

Cuộc thi. Vì vậy, các đơn vị không tự tháo dỡ poster khi chưa có thông báo từ Ban Tổ 

chức. 

Nhận được Công văn này, Sở GDĐT yêu cầu các Phòng GDĐT, các trường THPT 

triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai, nếu có gì vướng mắc, đề nghị liên hệ với 

Sở GDĐT (qua Phòng Giáo dục Trung học, ông Đào Quốc Huy) để được hỗ trợ, giải 

quyết./. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi (để thực hiện); 

- Giám đốc Sở (để báo cáo); 

- PGĐ Sở Nguyễn Quang Long (để chỉ đạo); 

- Lưu: VT, GDTrH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Long 
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