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KẾ HOẠCH 

Triển khai hoạt động NCKH và tổ chức cuộc thi KHKT  

cấp thị xã dành cho học sinh trung học năm học 2020-2021 

Thực hiện Kế hoạch số 3014/KH-SGDĐT ngày 09/11/2020 của Sở 

GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh về việc triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học 

(NCKH) và tổ chức cuộc thi khoa học kỹ thuật (KHKT) dành cho học sinh trung 

học năm học 2020-2021, Phòng GD&ĐT xây dựng kế hoạch triển khai hoạt 

động NCKH và tổ chức cuộc thi KHKT cấp thị xã dành cho học sinh trung học 

(sau đây gọi là Cuộc thi) năm học 2020-2021, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Khuyến khích học sinh trung học nghiên cứu KHKT; vận dụng kiến 

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

trung học giới thiệu kết quả nghiên cứu KHKT của mình; tăng cường trao đổi, 

giao lưu văn hóa, giáo dục giữa các địa phương và hội nhập quốc tế. 

2. Gắn hoạt động NCKH của học sinh với việc đổi mới phương pháp, 

hình thức tổ chức dạy học, đổi mới phương pháp, hình thức đánh giá kết quả học 

tập của học sinh, góp phần phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh; 

3. Khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, học viện, cơ sở 

nghiên cứu, các tổ chức và cá nhân hỗ trợ hoạt động nghiên cứu KHKT của học 

sinh trung học. 

      4. Tổ chức Cuộc thi đảm bảo ý nghĩa, thiết thực, có tác dụng phát triển 

phong trào nghiên cứu khoa học, tạo sân chơi bổ ích cho học sinh trung học. Cuộc 

thi được tổ chức đảm bảo các yêu cầu, quy định hiện hành. 

II. NỘI DUNG 

1. Đối tượng dự thi: Học sinh đang học lớp 8, 9 các trường có cấp THCS 

trên địa bàn thị xã; có kết quả xếp loại hạnh kiểm, học lực năm học 2019-2020 

từ khá trở lên, tự nguyện tham gia Cuộc thi. 

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

ngày 19/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi là Thông tư 32) sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi nghiên cứu khoa học, kĩ thuật cấp quốc 

gia ban hành kèm theo Thông tư số 38/2012/TT-BGDĐT ngày 02/11/2012 của 



Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi là Thông tư 38) về việc Ban hành Quy chế 

thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học cơ sở và trung 

học phổ thông 

3. Nội dung thi 

Là kết quả nghiên cứu được thực hiện trong vòng 01 (một) năm tính đến 

ngày 30/11/2020 của các dự án khoa học hoặc dự án kĩ thuật (sau đây gọi chung 

là dự án) 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 cơ sở giáo dục (gọi là dự án tập thể). Mỗi học sinh chỉ được 

tham gia 01 dự án dự thi. 

4. Người bảo trợ 

4.1. Mỗi dự án dự thi có 01 giáo viên trung học (đang công tác tại trường 

có học sinh dự thi) bảo trợ, do Hiệu trưởng các trường có học sinh dự thi ban 

hành 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 KHKT của học 

sinh trong cùng thời gian. Người bảo trợ chịu trách nhiệm về mặt pháp lý của dự 

án dự thi và phải ký phê duyệt Kế hoạch nghiên cứu (Phiếu phê duyệt dự án - 

Phiếu 1B) trước khi học sinh tiến hành nghiên cứu. 

4.2. 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 (có thể là cha, mẹ, người thân của học 

sinh). Trường hợp dự án có nhà khoa học chuyên ngành tham gia hướng dẫn 

phải có xác nhận của nhà khoa học chuyên ngành đó (Phiếu xác nhận của nhà 

khoa học chuyên ngành). 

4.3. Trường hợp dự án có nội dung nghiên cứu được thực hiện tại cơ quan 

nghiên cứu như trường đại học, viện nghiên cứu, cơ sở khoa học công nghệ phải 

có xác nhận của cơ quan nghiên cứu đó (Phiếu xác nhận của cơ quan nghiên cứu 

- Phiếu 1C). 

III. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI 

 1. Tổ chức triển khai NCKH 

Để tổ chức tốt hoạt động NCKH của học sinh trung học và chuẩn bị tham 

gia Cuộc thi thị xã, cấp tỉnh và quốc gia. Phòng GDĐT yêu các trường có cấp 

THCS trên địa bàn thị xã thực hiện tốt các nội dung sau: 

1.1. Tổ chức tuyên truyền rộng rãi mục đích, ý nghĩa công tác NCKH của 

học sinh trung học và các quy định, hướng dẫn của Sở GDĐT; Kế hoạch triển 

khai hoạt động NCKH và tổ chức cuộc thi KHKT cấp thị xã dành cho học sinh 

trung học năm học 2020-2021 của Phòng GD&ĐT về Cuộc thi đến cán bộ quản 



lý, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và cộng đồng xã hội. Khuyến khích, 

động viên các cơ quan báo chí tuyên truyền, đưa tin về hoạt động NCKH và 

cuộc thi KHKT của học sinh trung học. Tuyên truyền nâng cao nhận thức của 

giáo viên, học sinh, cộng đồng về giáo dục STEM. 

1.2. Đẩy mạnh giáo dục STEM trong các trường trung học, đặc biệt quan 

tâm tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học cho học sinh, góp phần đổi mới 

hình thức tổ chức dạy và học, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá 

kết quả học tập theo định hướng phát huy năng lực học sinh, nâng cao chất 

lượng đội ngũ giáo viên và chất lượng dạy học tại các cơ sở giáo dục. Đây là 

hoạt động trong khuôn khổ cuộc thi KHKT, gắn học đi đôi với hành, coi đây là 

phương pháp giáo dục hiện đại. Tăng cường thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ giáo 

dục STEM trong các nhà trường, tạo nền tảng cho các hoạt động khởi nghiệp 

trong tương lai. 

1.3. Trên cơ sở hướng dẫn về Cuộc thi cấp tỉnh, cấp thị xã năm học 2020-

2021, các đơn vị triển khai công tác NCKH của học sinh phù hợp với điều kiện 

thực tế của đơn vị, đặc điểm của địa phương, đối tượng học sinh, chương trình, 

nội dung dạy học của đơn vị. Trong quá trình triển khai, cần quan tâm một số 

nội dung sau: 

- Tổ chức cho giáo viên, học sinh nghiên cứu đầy đủ các tiêu chí đánh giá 

dự án qui định tại Thông tư 32 của Bộ trưởng Bộ GDĐT; vận dụng các tiêu chí 

đánh giá dự án trong việc thực hiện các dự án nghiên cứu: (1) Xác định câu hỏi 

nghiên cứu (đối với dự án khoa học) hoặc vấn đề nghiên cứu (đối với dự án kỹ 

thuật); (2) Thiết kế phương án thí nghiệm, thực nghiệm (đối với dự án khoa học) 

hoặc thiết kế mô hình, giải pháp (đối với dự án kĩ thuật); (3) Thực hiện thí 

nghiệm theo phương án đã thiết kế để thu thập, giải thích số liệu (đối với dự án 

khoa học) hoặc chế tạo và thử nghiệm theo mô hình giải pháp đã thiết kế (đối 

với dự án kĩ thuật). 

- Trên cơ sở tăng cường phân cấp, giao quyền chủ động xây dựng, thực 

hiện Kế hoạch giáo dục nhà trường, thủ trưởng cơ sở giáo dục phân công giáo 

viên hướng dẫn học sinh NCKH; thực hiện chế độ quy đổi thời gian tham gia 

hướng dẫn và đánh giá các dự án KHKT của học sinh ra số tiết dạy để tính số 

giờ giảng dạy theo quy định chế độ làm việc với giáo viên phổ thông tại Thông 

tư số 15/2017/TT-BGDĐT ngày 09/6/2017 của Bộ GDĐT sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Quy định chế độ làm việc với giáo viên phổ thông ban hành kèm 

theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ GDĐT; thực 

hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo tham gia hướng dẫn và đánh 

giá các dự án KHKT của học sinh theo quy định tại Thông tư số 07/2013/TTLT- 

BGDĐT-BNV-BTC ngày 08/3/2013 về Hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương 

dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập và các chế độ 

theo quy định tại các văn bản khác liên quan. Đối với giáo viên có đóng góp tích 

cực và có học sinh đạt giải trong cuộc thi KHKT thì các cấp quản lí trực tiếp 

xem xét, đề nghị nâng lương trước thời hạn, ưu tiên xét đi học tập nâng cao trình 

độ, đề nghị xét tặng giấy khen, bằng khen và ưu tiên khi xét tặng các danh hiệu 



khác theo quy định. 

- Tranh thủ sự hỗ trợ của các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, các học 

viện, các viện và trung tâm khoa học công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở 

Tài nguyên và Môi trường, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Đoàn thanh 

niên cộng sản Hồ Chí Minh TX, các nhà khoa học, cha mẹ học sinh...trong việc 

hướng dẫn và đánh giá các dự án khoa học của học sinh; tạo điều kiện về cơ sở 

vật chất, thiết bị cho học sinh thực hiện các hoạt động trong NCKH và tham gia 

Cuộc thi. Phòng GDĐT khuyến khích các đơn vị mời các nhà khoa học, nhà 

nghiên cứu, giảng viên trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trong 

và ngoài tỉnh tham gia tham gia ban chỉ đạo và giám khảo Cuộc thi tạo cơ hội 

được tiếp cận với các nhà khoa học, giúp học sinh có điều kiện trao đổi giao lưu 

chia sẻ các đề tài, ý tưởng khoa học sâu rộng trong tương lai. 

- Căn cứ các quy định, hướng dẫn về Cuộc thi của Sở GDĐT, Phòng 

GDĐT tổ chức Cuộc thi cấp trường phù hợp với điều kiện thực tế; chọn cử và 

tích cực chuẩn bị các dự án tham gia Cuộc thi cấp thị xã, hướng tới cấp tỉnh, 

quốc gia và quốc tế. 

1.4. Phòng GD&ĐT đề nghị các trường đại học, cao đẳng, các học viên, 

các doanh nghiệp trên địa bàn quan tâm, tích cực hỗ trợ hoạt động NCKH của 

học sinh trung học như: Cử các nhà khoa học, giảng viên tập huấn, hướng dẫn 

giáo viên, học sinh NCKH, tham gia làm giám khảo cho cuộc thi cấp cơ sở và 

cấp tỉnh. 

1.5. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động NCKH. 

 2. Cuộc thi cấp trường -  
Để chuẩn bị tốt cho Cuộc thi cấp thị xã, Phòng GDĐT yêu cầu các trường 

có cấp THCS trên đại bàn thị xã tổ chức Cuộc thi KHKT cấp trường xong trước 

ngày 23/11/2020, lựa chọn các sản phẩm có chất lượng dự thi Cuộc thi cấp thị xã. 

 3. Cuộc thi cấp thị xã  
3.1. Số lượng: Mỗi trường có cấp THCS trên địa bàn thị xã có ít nhất 01 

dự án tham gia dự thi. -  
3.2. Thời gian, địa điểm: -  
- Thời gian dự kiến: 02 ngày, từ ngày 26/11/2020 đến ngày 27/11/2020. -  

 - Địa điểm tổ chức: Tại trường THCS Mạo Khê II, phường Mạo Khê, TX 

Đông Triều, Quảng Ninh. 

3.3. Đối với các trường có cấp THCS -  
Hoàn thành danh sách các dự án dự thi cấp thị xã trong trước ngày 

23/11/2020 qua biểu chia sẻ trên Google drive (Phòng GD&ĐT giao trường THCS 

Mạo Khê II lập biểu mẫu để các đơn vị điền thông tin sản phẩm dự thi chia sẻ qua 

email của các đơn vị), yêu cầu xác định đúng lĩnh vực tham gia dự thi của sản 

phẩm. -  
Nộp hồ sơ và sản phẩm dự thi về trường THCS Mạo Khê II trong ngày 

24/10/2020. -  



 3.4. Đối với trường THCS Mạo Khê II -  
Lập biểu mẫu theo hướng dẫn, chia sẻ cho các trường THCS để điền 

thông tin về sản phẩm dự thi theo lĩnh vực; Thu hồ sơ và sản phẩm dự thi của 

các đơn vị, -  
Bố trí địa điểm để tổ chức Cuộc thi, sắp xếp sản phẩm dự thi theo lĩnh 

vực; chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công Cuộc thi. -  -  
4. Cuộc thi cấp tỉnh 

  - Thời gian dự kiến: Từ ngày 16/12/2020 đến ngày 18/12/2020. 

  - Địa điểm: Dự kiến tại Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh. 

5. Hồ sơ đăng ký dự thi bao gồm  

- Bản đăng ký dự thi (theo phụ lục I đính kèm công văn này): Mỗi đơn vị 

dự thi lập 01 bản đăng ký dự thi (gồm bản có dấu đỏ và file mềm) có đầy đủ 

thông tin chính xác của giáo viên hướng dẫn và học sinh tham gia dự thi, có chữ 

ký và đóng dấu của thủ trưởng/cụm trưởng đơn vị dự thi. 

- Đối với mỗi Dự án dự thi, nộp 01 bộ Hồ sơ dự án đăng kí dự thi (theo 

phụ lục II đính kèm công văn này) gồm: 

+ Phiếu học sinh (Phiếu 1A); 

+ Phiếu phê duyệt dự án (Phiếu 1B); 

+ Phiếu người bảo trợ (Phiếu 1); 

+ Đề cương nghiên cứu (theo mẫu hướng dẫn kèm theo Phiếu học sinh 1A); 

+ Phiếu xác nhận của cơ quan nghiên cứu (nếu có); 

+ Phiếu xác nhận của nhà khoa học chuyên ngành (nếu có); 

+ Phiếu đánh giá rủi ro (nếu có); 

+ Phiếu dự án tiếp tục (nếu có); 

+ Phiếu tham gia của con người (nếu có); 

+ Phiếu cho phép thông tin (nếu có); 

+ Phiếu nghiên cứu động vật có xương sống (nếu có); 

+ Phiếu đánh giá rủi ro chất nguy hiểm (nếu có); 

+ Phiếu sử dụng mô người và động vật (nếu có). 

+ Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu (theo mẫu Đề cương nghiên cứu 

kèm theo Phiếu học sinh 1A, không quá 15 trang đánh máy (kể cả phụ lục, tài 

liệu tham khảo) khổ A4 (lề trái 3cm, lề phải 2cm, lề trên 2cm, lề dưới 2cm; cách 

dòng đơn); kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 14; báo cáo không ghi tên đơn 

vị, tên học sinh, tên người bảo trợ, tên người hướng dẫn khoa học).  

Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu: Mỗi dự án nộp 05 quyển. 

Các mẫu phiếu nói trên phải được điền đầy đủ thông tin, kí tên, đóng dấu 

phù hợp với tiến độ nghiên cứu (Lưu ý: thời điểm phê duyệt dự án của người 

bảo trợ; thời gian thực hiện kế hoạch nghiên cứu đã được phê duyệt; thời điểm 



phê duyệt của Hội đồng khoa học thuộc cơ sở khoa học hoặc của Cuộc thi cấp 

cơ sở trước và sau khi nghiên cứu, thí nghiệm; các phiếu khác có liên quan theo 

yêu cầu của dự án dự thi). Những dự án không có đầy đủ thông tin hoặc thông 

tin không phù hợp, thiếu dấu, chữ kí trong các phiếu của hồ sơ sẽ không được 

tham dự Cuộc thi. 

IV. CÔNG TÁC TỔ CHỨC CUỘC THI 

 1. Tiêu chí đánh giá dự án dự thi  

 Căn cứ theo các quy định tại Thông tư 32. Trong quá trình chấm thi, các 

tiêu chí nói trên được xem xét, đánh giá dựa trên quá trình nghiên cứu của học 

sinh và chỉ cho điểm sau khi đã xem xét, đối chiếu với các minh chứng khoa học 

về quá trình nghiên cứu được thể hiện trong hồ sơ dự thi và sổ tay nghiên cứu 

khoa học của học sinh. 

2. Quy trình chấm thi 

2.1. Chấm thi theo từng lĩnh vực/nhóm lĩnh vực 

Mỗi dự án được đánh giá thông qua 2 vòng độc lập: 

- Đánh giá thông qua hồ sơ dự án dự thi đối với các tiêu chí: Câu hỏi nghiên 

cứu/Vấn đề nghiên cứu (10 điểm); Kế hoạch nghiên cứu và Phương pháp nghiên 

cứu (15 điểm); Thực hiện kế hoạch nghiên cứu (20 điểm). 

- Đánh giá thông qua poster và phỏng vấn đối với các tiêu chí: Tính sáng tạo 

(20 điểm); Trình bày poster, trả lời phỏng vấn (35 điểm). Mỗi giám khảo tiến 

hành chấm độc lập tại gian trưng bày poster của từng dự án được phân công và 

cho điểm theo hướng dẫn chấm thi đã được phê duyệt. Tại gian trưng bày poster, 

thí sinh trình bày tóm tắt về dự án bằng tiếng Việt (thí sinh được sử dụng các hình 

ảnh, video clip trên máy tính xách tay để minh họa); giám khảo phỏng vấn và thí 

sinh trả lời phỏng vấn bằng tiếng Việt; chú trọng việc đánh giá quá trình nghiên 

cứu của học sinh. 

2.2. Chấm thi chọn dự án dự thi cấp tỉnh 

a. Sau khi đã hoàn thành việc chấm thi theo từng lĩnh vực, Hội đồng chấm 

thi chọn 08 dự án có điểm thi cao nhất của từng lĩnh vực và có nguyện vọng xét 

chọn đi dự thi cấp tỉnh vào ngày 16/12/2020 đến ngày 18/12/2020. 

b. Xếp giải Cuộc thi 

- Giải lĩnh vực: 

+ Gồm có: Giải Nhất, Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư. 

+ Xếp giải lĩnh vực được tiến hành theo từng lĩnh vực dự thi trên cơ sở kết 

quả chấm dự án dự thi, không phân biệt dự án cá nhân hay dự án tập thể; được 

thực hiện theo nguyên tắc từ cao xuống thấp theo điểm của dự án dự thi ở từng 

lĩnh vực. 

+ Tỷ lệ xếp giải tính trên tổng số dự án dự thi trong từng lĩnh vực/nhóm 

lĩnh vực không quá: 5% giải Nhất, 10% giải Nhì, 15% giải Ba, 20% giải Tư. 

- Ngoài các giải quy định ở trên, khuyến khích các tổ chức, cá nhân lựa 



chọn và đề xuất trao các giải khác cho thí sinh theo tiêu chí đánh giá riêng của 

mình sau khi được sự đồng ý của Ban Chỉ đạo Cuộc thi. 

3. Cấp Giấy chứng nhận học sinh đoạt giải Cuộc thi 

Phòng GD&ĐT cấp Giấy chứng nhận cho học sinh đoạt giải của Cuộc thi 

(sau đây gọi tắt là Giấy chứng nhận). Giấy chứng nhận chỉ được cấp một lần. 

Đối với các trường hợp học sinh để thất lạc Giấy chứng nhận, Phòng GDĐT xác 

nhận kết quả thi theo đơn đề nghị của học sinh. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Chỉ đạo các trường có cấp THCS đẩy mạnh hoạt động NCKH, giáo dục 
STEM, STEAM trong trường học. Thông tin, tuyên truyền về Cuộc thi đến cán 
bộ quản lý, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và cộng đồng xã hội. 

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức Cuộc thi cấp cơ sở phù hợp với điều kiện thực 
tế; chọn cử và hoàn thiện các sản phẩm tham gia Cuộc thi cấp tỉnh. 

 2. Các đơn vị tham vấn, cố vấn về chuyên môn 

Phòng GD&ĐT chủ trì mời các trường đại học, cao đẳng: Tham gia cố 
vấn, hỗ trợ chuyên môn cho cuộc thi, giới thiệu giám khảo cuộc thi và hỗ trợ các 
cơ sở trong việc nghiên cứu, hội thảo khoa học và tổ chức cuộc thi cấp tỉnh. 

VI. KINH PHÍ 

Phòng GD&ĐT chi trả kinh phí tổ chức Cuộc thi cấp thị xã. 

Kinh phí phục vụ công tác NCKH tại các nhà trường và tổ chức Cuộc thi 

cấp trường trích từ nguồn ngân sách nhà nước dành cho các hoạt động thường 

xuyên phục vụ dạy học của nhà trường và kinh phí tài trợ hợp pháp của các tổ 

chức, cá nhân nếu có. 

Trên đây, là Kế hoạch triển khai hoạt động NCKH và tổ chức cuộc thi 

KHKT cấp thị xã dành cho học sinh trung học năm học 2020-2021, Phòng 

GD&ĐT yêu cầu các trường TH&THCS, THCS trên địa bàn thị xã xây dựng Kế 

hoạch triển khai thực hiện. 

Nơi nhận: 
- Sở GD&ĐT QN (b/c); 

- TT UBND TX (b/c); 

- Đoàn TNCS HCM TX; 

- Phòng Kinh tế; 

- Phòng VH-TT; 

- Trường ĐH Công nghiệp; 

- Các trường có cấp THCS; 

- Lãnh đạo Phòng; 

- Các Bộ phận thuộc Phòng; 

- Cổng TTĐT ngành; 

- Lưu: VT, CM THCS. 

 KT. TRƯỞNG PHÕNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÕNG 
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