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KẾ HOẠCH 

Tổ chức triển khai cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp Tỉnh dành cho học sinh 

trung học - Năm học 2022-2023 

Căn cứ kế hoạch 2669/ KH-SGDĐT, ngày 02 tháng 12 năm 2022  của Sở GDĐT 

Sóc Trăng; 

Trường THPT Huỳnh Hữu Nghĩa xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức cuộc thi 

khoa học kỹ thuật cấp Tỉnh dành cho hoc sinh trung học - Năm học 2022-2023, nội 

dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU. 

1. Mục đích. 

Khuyến khích học sinh nhà trường tham gia nghiên cứu khoa học, vận dụng kiến 

thức để giải quyết những vấn đề của thực tiễn đời sống; tạo cơ hội để học sinh nhà 

trường giới thiệu kết quả nghiên cứu khoa học. 

Chuẩn bị cho học sinh nhà trường tác phong nghiên cứu khoa học, năng lực nghề 

nghiệp và tiềm năng khởi nghiệp sau khi học xong cấp THPT, góp phần thực hiện giáo 

dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông. 

2. Yêu cầu. 

- 100% các lớp tham gia (mỗi lớp phải có ít nhất 01 sản phẩm tham dự). 

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ YÊU CẦU ĐỐI VỚI NGƯỜI DỰ THI 

1. Đối tượng. Tất cả học sinh trường THPT Huỳnh Hữu Nghĩa năm học 2022-

2023 được tham gia. 

2. Lĩnh vực dự thi. Theo Phụ lục I, Thông tư số 32/2017/TT-BGDĐT ngày 

19/12/2017 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 và trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông 

tư số 38/2012/TT-BGDĐT ngày 02/11/2012 của Bộ trưởng Bộ GDĐT. 

 3. Nội dung thi. 



 Nội dung của dự án dự thi là kết quả nghiên cứu được thực hiện trong vòng 01 

năm tính đến ngày 31/01/2023 của các dự án khoa học hoặc dự án kỹ thuật thuộc các 

lĩnh vực của Cuộc thi. Dự án có thể của 01 học sinh (gọi là dự án cá nhân) hoặc của 02 

học sinh trong cùng một đơn vị dự thi (gọi là dự án tập thể). Mỗi học sinh chỉ được 

tham gia 01 dự án dự thi.  

4. Người bảo trợ.  

Mỗi dự án dự thi có 01 giáo viên trung học (đang công tác tại cơ sở giáo dục 

trung học có học sinh dự thi) bảo trợ, do thủ trưởng cơ sở giáo dục trung học có học 

sinh dự thi ra quyết định cử. Người bảo trợ có thể đồng thời là người hướng dẫn khoa 

học. Một giáo viên được bảo trợ hoặc hướng dẫn tối đa 02 dự án khoa học kỹ thuật của 

học sinh trong cùng thời gian. Ngoài người bảo trợ, dự án dự thi có thể có thêm người 

hướng dẫn khoa học là các nhà khoa học chuyên ngành thuộc các trường đại học, viện 

nghiên cứu, cơ sở khoa học công nghệ. 

III. HỒ SƠ THAM DỰ CUỘC THI 

(Theo hướng dẫn văn bản 2669 kèm theo). 

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ 

 1. Thời gian.  

   Đăng ký hồ sơ và sản phẩm dự thi (đã hoàn chỉnh góp ý) trước 

ngày 28/12/2022. 

 2. Địa điểm.  Nộp trực tiếp cho Thầy Nguyễn Văn Đại tại phòng làm việc. 

V. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN 

1. BGH nhà trường, GVCN tổ chức phát động, tuyên truyền rộng rãi kế hoạch 

cuộc thi đến tất cả học sinh các lớp bằng các hình thức phù hợp. 

2. Phân công:  

- Thầy Nguyễn Thanh Hồng (TTCM tổ Lý _KTCN); Cô Trần Thị Thu Thủy 

(TTCM tổ Hóa- Sinh- KTNN) căn cứ kế hoạch lựa chọn sản phẩm, dự án hỗ trợ, bồi 

dưỡng các em hoàn thiện hồ sơ, sản phẩm đúng thời gian đảm bảo khoa học, hiệu quả. 

- Nguyễn Văn Tài – Bí thư đoàn Thanh niên: căn cứ kế hoạch, phối hợp với 

Thầy Hồng, Cô Thủy tham mưu hỗ trợ kinh phí thực hiện, liên hệ với các tổ chức, cá 

nhân bên ngoài có liên quan đến sản phẩm, dự án để giúp các em học sinh hoàn thiện 

sản phẩm theo yêu cầu, nhiệm vụ. 

3. Phối hợp với Đoàn trường, các tổ chuyên môn và GVCN lớp để thực hiện. 



Có thể liên kết với kế hoạch  cuộc thi sáng tạo TTN, nhi đồng, sản phẩm dự 

thi STTTN, nhi đồng cấp huyện đạt giải hoặc không đạt giải đều có thể sử dụng để 

tham gia cuộc thi KHKT cấp tỉnh, chỉ cần bổ sung thêm hồ sơ theo hướng dẫn của 

văn bản này. 

 VI.TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN. 

  - Từ 9/12/2022: Triển khai Kế hoạch thực hiện “cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp 

Tỉnh dành cho hoc sinh trung học - Năm học 2022-2023. 

 - Từ 9/12/2022 đến 28/12/2022:  học sinh hưởng ứng cuộc thi và thực hiện ý 

tưởng khoa học. 

 - Từ 28/12/2022 đến 30/12/2022: gửi hồ sơ dự thi cấp Tỉnh về Phòng GDTrH 

(Thầy Hồng gởi trực tiếp cho Phòng GDTrH-Sở GDĐT sóc trăng) 

Trên đây là Kế hoạch triển khai cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp Tỉnh dành cho 

hoc sinh trung học - Năm học 2022-2023.  Yêu cầu TTCM, GV, GVCN triển khai thực 

hiện, đảm bảo đúng tiến độ, nội dung cuộc thi./. 

 

 

Nơi nhận: 
KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
- Phòng GDTrH(để báo cáo); 

- HT.(để chỉ đạo); 

- TTCM, GVCN(để thực hiện); 

- Lưu: VT, 

 

 

 

 

  

  

      Nguyễn Văn Đại 
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