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KẾ HOẠCH
Về việc tổ chức Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp trường năm học 2017-2018
Căn cứ Công văn số 3486/BGDĐT-GDTrH ngày 09/8/2017 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo về hướng dẫn triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học và tổ chức Cuộc
thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 20172018;
Căn cứ Thông tư số 38/2012/TT- BGDĐT ngày 02/11/2012 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia
học sinh phổ thông trung học;
Căn cứ Công văn số 2065/KH-SGDĐT ngày 16/8/2017 của Sở Giáo dục và
Đào tạo Đà Nẵng về việc tổ chức Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp thành phố dành
cho học sinh trung học năm học 2017-2018.
Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tổ chức Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp
trường năm học 2017-2018 với kế hoạch cụ thể như sau:
1. Thời gian
Từ 13/11/2017 đến 16/11/2017 tại Thư viện trường THPT chuyên Lê Quý Đôn,
Đà Nẵng.
2. Đối tượng dự thi
Học sinh nhà trường có đề tài tham gia đã qua vòng sơ loại.
3. Nội dung dự thi
- Là kết quả nghiên cứu các dự án, đề tài xây dựng từ các ý tưởng được lựa
chọn qua vòng loại Hội chợ ý tưởng đã được nhà trường tổ chức vào tháng
09/2017.
- Các dự án, đề tài phải thuộc lĩnh vực quy định trong quy chế của cuộc thi
theo thông tư 38/2012/TT- BGD ĐT ngày 02/11/2012 của Bộ GD&ĐT.
4. Người hướng dẫn nghiên cứu
- Mỗi dự án dự thi cấp trường có 01 người hướng dẫn nghiên cứu do Hiệu
trưởng ra quyết định.
- Giáo viên tham gia hướng dẫn nghiên cứu mỗi dự án được tính giảm số tiết
dạy theo thông tư số 28/2009/TT- BGD ĐT ngày 21/10/2009 .

5. Hồ sơ dự thi: Theo công văn số 2065/KH-SGDĐT ngày 16/8/2017 của Sở
Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng về việc tổ chức Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp
thành phố dành cho học sinh trung học năm học 2017-2018.
6. Ban giám khảo cuộc thi
- Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Ban giám khảo cuộc thi được mời từ các
trường đại học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
- Ban giám khảo chấm và xếp giải theo công văn 2065/KH-SGDĐT ngày
16/8/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng.
- Ban giám khảo góp ý các đề tài bổ sung hoàn thiện để dự thi cấp thành phố
vào cuối tháng 11 sắp đến.

6. Lịch triển khai
Thời gian
04/11/2017

06/11/2017

Nội dung công việc

Người thực hiện

Nộp bản thảo báo cáo nghiên cứu

- GVHD và HS

(in đóng bìa 02 bản) về phòng Giáo vụ

- Cô Thảo (Giáo vụ)

- Góp ý cho các báo cáo từ BTC cuộc thi:
13:30 – 14:30 góp ý các đề tài xã hội
14:30 – 15:30 góp ý các đề tài tự nhiên
15:30 – 16:30 góp ý các đề tài kỹ thuật
- Lên danh sách mời Ban giám khảo.
- Kiểm tra các khung poster của năm

- Ban tổ chức cuộc thi
(Tại phòng khách)
- nt
- Thư ký BTC

trước, lên sơ đồ trưng bày và đề xuất ý
kiến với Trưởng ban nếu cần thiết.
- 8g00: Chuẩn bị mặt bằng thư viện

09/11/2017

- Tổ GV-TV (Cô Hương
chỉ đạo).
- 8g00: Chuẩn bị đủ các bàn học để học - Tổ Văn phòng (A. Sơn
sinh trưng bày poster (cách bố trí như năm chỉ đạo)
học trước, dự kiến có khoảng 40 đề tài
tham gia dự thi)
8g00: In poster và dán lên khung chuẩn bị

13/11/2017

13/11/2017

GVHD và HS

cho trưng bày (GVHD có mặt phụ giúp với Quản lý CSVC: Tổ GVHS, chuẩn bị đầy đủ băng keo hai mặt loại TV (Cô Hương chỉ đạo)
tốt và các vật dụng cần thiết)
Vận chuyển CSVC: Tổ
Văn phòng (A. Sơn chỉ
đạo)
- GVHD và HS
Nộp báo cáo chính thức
8g00 nộp năm (05) bản in báo cáo tại
- Thầy Võ Trường Sơn
phòng Thư viện (thầy Trường Sơn phụ
trách) và nộp một (01) bản mềm (pdf) báo
cáo (sieunguyen78@gmail.com)
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- 13g30: Khai mạc tại Phòng họp 1

- BGH, BTC, BGK,
GVHD, HS dự thi, Lớp
trưởng các lớp.
BGK, HS chuẩn bị

16/11/2017

- 14g00: Chấm thi chính thức
(HS có mặt tại thư viện từ 14g để trả lời - Các bộ phận liên quan
phỏng vấn của các giám khảo)
tham gia quản lý, thực hiện.
- Đoàn TN (cô Huyền)
- Tất cả các lớp (Trừ các đội tuyển HSG
quốc gia) thăm quan khu trưng bày và
tham gia bình chọn kết quả theo mẫu của
BTC.

7. Công tác chuẩn bị
- Tổ Công nghệ thông tin: Chuẩn bị laptop, projector.
- Tổ Văn phòng: Chuẩn bị nước uống, âm thanh, điều hòa ở phòng họp 1; cơ
sở vật chất liên quan.
- Tổ Kế toán: Chuẩn bị kinh phí cho BTC và BGK.
- Tổ GV-TV: Chuẩn bị mặt bằng trong thư viện để học sinh trưng bày poster.
- Đoàn thanh niên phát động học sinh tất cả các lớp, mỗi lớp cử 03 nhóm đại
diện cho 03 lĩnh vực (các đề tài xã hội, các đề tài tự nhiên, các đề tài kỹ thuật)/ Mỗi
nhóm ít nhất 05 HS tham gia bình chọn các đề tài dự thi theo mẫu của BTC và có
chấm thi đua các lớp trong hoạt động này.
Trên đây là kế hoạch tổ chức Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp trường năm học
2017-2018. Nhà trường kính đề nghị các thầy cô giáo và tập thể có liên quan triển
khai và thực hiện tốt kế hoạch này./.
Nơi nhận:
- Các bộ phận và cá nhân liên quan;
- Website trường;
- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

Lê Vinh
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