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THÔNG BÁO SỐ 2
Về việc tổ chức Cuộc thi Khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh học sinh trung học
năm học 2021-2022
Thực hiện Kế hoạch số 2899/KH-SGDĐT ngày 06/12/2021 của Sở Giáo dục
và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh học sinh trung
học năm học 2021-2022;
Tiếp theo Thông báo số 3022/TB-SGDĐT ngày 16/12/2021 của Sở GDĐT
về việc tổ chức Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh học sinh trung học năm học
2021-2022 (sau đây gọi tắt là Cuộc thi), Sở GDĐT thông báo một số nội dung
sau:
1. Đối với đơn vị có dự án dự thi
- Rà soát hồ sơ đăng ký dự thi trực tuyến tại trang web của Cuộc thi, cập
nhật, bổ sung hồ sơ dự thi theo đúng quy định tại “tiểu mục d1, d2, d4 mục 2d
phần II. Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh” Kế hoạch số 2899/KH-SGDĐT ngày
06/12/2021 của Sở GDĐT. Ban Chỉ đạo tổ chức Cuộc thi mở hệ thống cho các
đơn vị cập nhật, điều chỉnh hồ sơ trước 16h00’ ngày 11/01/2021. Danh sách các
đơn vị có hồ sơ dự án cần cập nhật, điều chỉnh thông tin trong Phụ lục kèm theo
Thông báo này.
- Cập nhật lịch phần thi đánh giá qua gian trưng bày và phỏng vấn trên trang
web của Cuộc thi, thông báo cho học sinh dự thi được biết và đăng nhập vào
phòng thi trực tuyến theo đúng thời gian quy định.
- Chuẩn bị phòng thi có đầy đủ hạ tầng kỹ thuật và các điều kiện cần thiết để
học sinh trình bày tóm tắt dự án và trả lời phỏng vấn trực tuyến từ Giám khảo tại
đơn vị; bố trí cán bộ kỹ thuật trực liên tục trong suốt quá trình dự thi của dự án;
bố trí camera di động để có thể di chuyển quanh sản phẩm/mô hình trưng bày giúp
Giám khảo quan sát kỹ hơn sản phẩm dự thi (khi được Giám khảo yêu cầu).
- Kiểm tra đường truyền: Các đơn vị có dự án dự thi đăng nhập vào phòng
thi theo đường link lúc 14h00’ ngày 16/01/2022 để kiểm tra kết nối đường truyền.
- Thủ trưởng các đơn vị chủ động triển khai và thực hiện đầy đủ các biện
pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của ngành Y tế trong thời gian
diễn ra Cuộc thi tại đơn vị.
2. Đối với Ban Giám khảo, Hội đồng đánh giá dự án Cuộc thi
a) Họp Ban Giám khảo, Hội đồng đánh giá dự án cuộc thi
- Thời gian:
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+ Ngày 12/01/2022: Từ 8h00’ đến 9h00’.
+ Ngày 17/01/2022: Từ 7h00’ đến 8h00’.
- Hình thức: Trực tuyến.
b) Chấm thi phần 1: Đánh giá dự án thông qua hồ sơ dự án
- Thời gian: Ngày 13/01/2022 đến hết ngày 15/01/2022. Cụ thể:
- Hình thức: Trực tuyến. Giám khảo đăng nhập vào trang web của Cuộc thi,
tiến hành bốc thăm ngẫu nhiên và chấm hồ sơ các dự án của các đơn vị dự thi.
- Chấm thi và nhập kết quả:
+ Chấm thi: Số lượng giám khảo tham gia chấm thi ít nhất 03 giám khảo/01
dự án.
+ Nhập kết quả chấm thi: Giám khảo nhập điểm chấm thi của dự án trực
tuyến trên trang web của Cuộc thi; xuất phiếu kết quả chấm thi, in và ký tên (ngoài
ra giám khảo có thể sử dụng chữ ký số); tải bản scan (hoặc chụp hình, bản PDF
có chữ ký số) phiếu chấm lên trang web của Cuộc thi. Giám khảo có trách nhiệm
bảo mật thông tin chấm thi, bảo mật và chịu trách nhiệm kết quả chấm của mình,
hoàn thành công tác chấm thi và nhập kết quả chấm thi phần 1 trước 16h00’ ngày
15/01/2022.
c) Chấm thi phần 2: Đánh giá thông qua thuyết minh trình bày dự án trên
Poster và trả lời phỏng vấn
- Thời gian: Từ ngày 17/01/2022 đến hết ngày 18/01/2022. Cụ thể:
+ Ngày 17/01/2022: Buổi sáng từ 8h30’ đến 11h30’; Buổi chiều từ 13h30’
đến 17h30’.
+ Ngày 18/01/2022: Buổi sáng từ 7h30’ đến 11h30’. Buổi chiều từ 13h30’
đến 16h00’.
- Hình thức: Trực tuyến. Giám khảo đăng nhập vào trang web của Cuộc thi
theo lịch thi của các dự án, vào phòng thi trực tuyến của dự án theo đường link
trên trang web của Cuộc thi.
- Công tác chuẩn bị: Giám khảo của Cuộc thi chủ động chuẩn bị 01 máy vi
tính kết nối internet, webcam, tai nghe và micro để thực hiện nhiệm vụ chấm thi.
- Chấm và nhập kết quả chấm thi:
+ Chấm thi: Số lượng giám khảo tham gia chấm thi ít nhất 03 giám khảo/01
dự án. Thời gian chấm thi mỗi dự án không quá 60 phút.
+ Nhập điểm chấm thi: Giám khảo nhập điểm chấm thi của dự án trực tuyến
trên trang web của Cuộc thi; xuất phiếu kết quả chấm, in và ký tên (ngoài ra giám
khảo có thể sử dụng chữ ký số); tải bản scan (hoặc chụp hình, bản pdf có chữ ký
số) phiếu chấm lên trang web của Cuộc thi. Giám khảo có trách nhiệm bảo mật
thông tin chấm thi, bảo mật và chịu trách nhiệm kết quả chấm của mình, hoàn
thành công tác chấm thi và nhập kết quả chấm thi trước 16h00’ ngày 18/01/2022.
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d) Tổng kết chấm thi theo lĩnh vực
- Thời gian: Từ 16h00’ đến 17h30’ ngày 18/01/2022.
- Hình thức: Trực tuyến.
e) Chấm chọn đội tuyển dự thi quốc gia
- Thời gian: Từ 7h00’ đến 11h00’ ngày 19/01/2022.
- Hình thức: Trực tuyến.
3. Một số nội dung liên quan
- Ban Chỉ đạo tổ chức Cuộc thi thông báo trên trang web Cuộc thi đường
link tham gia khai mạc, dự thi, chấm thi, họp tổng kết chấm thi theo lĩnh vực, họp
Trưởng đoàn, bế mạc.
- Tổ công nghệ thông tin của Cuộc thi phụ trách kỹ thuật, ghi âm, ghi hình
và lưu trữ toàn bộ quá trình thi phần thi đánh giá qua gian trưng bày và phỏng
vấn, phần thi chọn đội tuyển dự thi quốc gia.
- Khai mạc Cuộc thi: Từ 8h00’ đến 8h30’ ngày 17/01/2022. Hình thức: Trực
tuyến.
- Bế mạc Cuộc thi: Lúc 14h00’ ngày 20/01/2022. Hình thức: Trực tuyến.
Sở GDĐT thông báo để các đơn vị được biết và triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Các trường phổ thông trực thuộc Sở;
- Các phòng GDĐT;
- Giám đốc và các Phó Giám đốc;
- Ban Chỉ đạo tổ chức Cuộc thi;
- Hội đồng Giám khảo;
- Các phòng CMNV thuộc Sở;
- Trang Web Cuộc thi;
- Website Sở;
- Lưu: VT, GDTrHCTTX.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
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