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THÔNG BÁO
Về việc thi KHKT dành cho trung học cơ sở
cấp huyện năm học 2021-2022
Kính gửi: Các trường THCS trong huyện.
Căn cứ Kế hoạch số 1731/KH-SGDĐT ngày 08/9/2021 của Sở GDĐT Hậu
Giang về Kế hoạch triển khai hoạt động NCKH, tổ chức Cuộc thi KHKT và Ngày
hội STEM cấp tỉnh học sinh trung học năm học 2021-2022;
Căn cứ Kế hoạch số 2500/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 14/12/2021 của Sở
GDĐT Hậu Giang về tổ chức Cuộc thi KHKT cấp tỉnh học sinh trung học năm học
2021-2022 (Thông báo số 01).
Phòng GD&ĐT Châu Thành A, thông báo lịch thi KHKT dành cho học sinh
trung học cơ sở các huyện năm học 2021-2022, cụ thể như sau:
1. Thời gian: Tổ chức từ ngày 20/12-25/12/2021.
- Ngày 20->22/12/2021-Chấm sơ khảo trên hồ sơ và báo cáo nghiên cứu.
- Ngày 23->25/2021- Chấm chung khảo và tổng kết cuộc thi.
2. Địa điểm: Phòng GDĐT và các trường THCS trực thuộc. (Địa điểm tại
trường do trường chọn, nhưng phải đảm bảo quy định về công tác phòng chống
dịch Covid-19).
3. Hình thức thi: Trực tuyến.( Học sinh báo cáo dự án tại địa điểm do trường
chọn theo khung thời gian ).
4. Về nộp hồ sơ dự thi: Các trường tập hợp hồ sơ dự thi của mỗi dự án của
học sinh bao gồm: Phiếu học sinh (Phiếu 1A) (bắt buộc); Phiếu phê duyệt dự án
(Phiếu 1B) (bắt buộc); Phiếu người hướng dẫn/bảo trợ (Phiếu 1) (bắt buộc); Đề
cương nghiên cứu (kèm theo Phiếu học sinh 1A) (bắt buộc); Báo cáo tóm tắt kết quả
nghiên cứu (bắt buộc) và poster .
( Lưu ý: Mỗi trường tập hợp các dự án đặt trong 01 Folder được đặt tên là
chữ viết tắt của tên trường (Ví dụ: THCSCT). Bên trong Folder tên trường có các
Folder của các dự án dự thi, mỗi dự án đặt trong 1 Folder riêng đặt tên dự án theo
danh sách do Phòng GDĐT ấn định (Ví dụ: DA01), mỗi Folder từng dự án có đủ các
các File hồ sơ bắt buộc như nêu trên. Các Folder không sử phần mềm để nén, đóng
gói. Thời gian nộp lên đường link tại “Bai thi KHKT cap huyen” qua mail trường
hạn chót ngày 18/12/2021).
5. Về dự thi Ngày hội STEM không tổ chức đợt này.

6. Các nội dung dự thi còn lại vẫn thực hiện theo Kế hoạch số 1731/KHSGDĐT ngày 08/9/2021.
Phòng GDĐT đề nghị các trường khẩn trương triển khai thực hiện. Trong
quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần thông tin kịp thời về Phòng
GDĐT (qua Tổ Nghiệp vụ) để được hướng dẫn giải quyết./.
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