
UBND HUYỆN LẠC THỦY 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /GD&ĐT 
V/v hướng dẫn tham dự cuộc thi Khoa 

học kỹ thuật dành cho học sinh trung 

học và hoãn tham dự ngày hội giáo dục 

STEAM năm học 2021-2022. 

Lạc Thuỷ, ngày       tháng 01 năm 2022 

Kính gửi:  

- Trường THCS thị trấn Chi Nê; 

- Trường TH&THCS Lạc Long; 

- Trường TH&THCS Cố Nghĩa; 

- Trường TH&THCS xã Phú Thành; 

- Trường TH&THCS xã Hưng Thi. 

Thực hiện Văn bản số 65/SGD&ĐT-TrH ngày 07/01/2022 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo về việc hướng dẫn tham dự cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học 

sinh trung học và hoãn tổ chức ngày hội giáo dục STEAM năm học 2021-2022. 

Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh 

tham dự Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học tỉnh Hòa Bình 

và ngày hội giáo dục STEAM năm học 2021-2022, cụ thể như sau: 

1. Hoãn tham dự ngày hội giáo dục STEAM  

Căn cứ tình hình thực tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo hoãn tham dự ngày 

hội giáo dục STEAM. Việc tham dự ngày hội giáo dục STEAM sẽ thực hiện 

theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo (có Văn bản hướng dẫn sau). 

2. Tham dự Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học 

1. Thời gian 

- Từ ngày 17/01/2022 đến ngày 18/01/2022.  

- Lịch thi chi tiết theo Phụ lục đính kèm 

2. Hình thức: Trực tuyến. 

3. Địa điểm: Tại Hội trường tầng II, tầng III, Phòng Giáo dục và Đào tạo. 

4. Quy trình dự thi 

- Nhóm tác giả các dự án dự thi truy cập vào link để kết nối trực tuyến với 

các nhóm giám khảo theo lịch. 

- Sau khi kết nối thí sinh thuyết trình giới thiệu về mẫu vật, sản phẩm, cách 

thức hoạt động, … trả lời các câu hỏi của ban giám khảo.  

- Thời gian thuyết trình không quá 5 phút; thời gian phỏng vấn, trả lời các 

câu hỏi của ban giám khảo không quá 10 phút. 

- Thứ tự dự thi của các dự án được xác định theo thứ tự của “Mã dự thi” 

(Ban tổ chức sẽ cung cấp cho mỗi dự án). 

5. Chuẩn bị của các đơn vị tham gia dự thi 

a) Đối với các nhóm học sinh có dự án dự thi 
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Các nhóm tác giả các dự án dự thi chuẩn bị đầy đủ những nội dung sau:  

- Poster của dự án: in thành 6 bản (trên khổ giấy A4) gửi về Chuyên môn 

Trung học cơ sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 12/01/2022. (Lưu ý 

Poster trình bày dưới dạng văn bản). 

- Mẫu vật, sản phẩm, mô hình của dự án.  

- Tài khoản kết nối với điểm cầu chấm thi qua Google meet, mỗi dự án sẽ 

có 02 tài khoản (Tài khoản 1 và Tài khoản 2). Việc sử dụng các tài khoản kết 

nối thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục đính kèm (Phòng Giáo dục và Đào tạo 

sẽ tạo các tài khoản dự thi. 

- Tìm hiểu, tập dượt sử dụng phần mềm kết nối trực tuyến (Google meet) 

để chủ động trong việc trình bày dự án. 

b) Chuẩn bị của các đơn vị dự thi 

Các đơn vị có dự án tham gia dự thi chuẩn bị tốt các nội dung sau: 

- Chuẩn bị cho mỗi dự án một thiết bị kết nối để sử dụng với tài khoản 2, 

đảm bảo cho việc ghi hình và tương tác giữa thí sinh với ban giám khảo (có thể 

dùng Smart phone hoặc các thiết bị chuyên dụng khác). 

- Bố trí cán bộ kỹ thuật trực tại các điểm cầu để hỗ trợ các dự án dự thi 

trong quá trình kết nối. 

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho các nhóm học sinh dự thi về cách thức 

kết nối và sử dụng phần mềm Google meet, để học sinh chủ động trong việc 

trình bày, giới thiệu dự án. 

- Thông báo lịch tổ chức của cuộc thi đến toàn thể giáo viên hướng dẫn và 

học sinh để tham gia dự thi đúng thời gian quy định. 

- Chuẩn bị và thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch 

Covid-19 theo hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn. 

Phòng Giáo dục và Đào tạo giao các trường THCS thị trấn Chi Nê, 

TH&THCS Cố Nghĩa mỗi trường chuẩn bị 01 laptop kết nối được với máy chiếu 

tại các Hội trường tầng II và tầng III, Phòng Giáo dục và Đào tạo, hoàn thành 

lắp đặt trước khi cuộc thi bắt đầu. 

* Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc các đơn vị trường  

liên hệ đồng chí Vũ Thành Văn, số điện thoại 0868 318 238 để được hướng dẫn 

giải quyết. 

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường có dự án tham gia Cuộc thi 

chuẩn bị tốt các nội dung và đảm bảo thời gian quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Phòng; 

- CM THCS; 

- Lưu VT, TrH(V.07b). 

 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
 

 

 

 
 

Nguyễn Đức Toàn 
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Phụ lục  

HƯỚNG DẪN  

Việc sử dụng các tài khoản dự thi và lịch thi  

(Kèm theo Văn bản số     /GD&ĐT, ngày        /01/2022 của Phòng GD&ĐT) 

1. Sử dụng với tài khoản 1  

- Là tài khoản kết nối của thiết bị giám sát các điểm cầu dự thi.  

- Yêu cầu thiết bị giám sát phải ghi hình được toàn bộ không gian xung 

quanh vị trí đặt sản phẩm của dự án và các thí sinh, đảm bảo thuận lợi cho việc 

thuyết trình, trả lời phỏng vấn của thí sinh.  

2. Sử dụng với tài khoản 2  

- Là tài khoản kết nối với thiết bị phục vụ cho việc quay video chi tiết sản 

phẩm, mô hình, mẫu vật của dự án, được dùng khi thí sinh thuyết trình (hoặc khi 

giám khảo yêu cầu quay chi tiết) về cấu tạo của sản phẩm, mô hình, mẫu vật của 

dự án.  

- Thiết bị kết nối là Smart phone hoặc thiết bị chuyên dùng khác, do thí 

sinh trực tiếp sử dụng và lưu ý nên tắt micro của thiết bị này, chỉ dùng một 

micro duy nhất của phòng họp tại điểm cầu, để tránh việc thu âm không đảm 

bảo khi sử dụng 2 micro cùng lúc.  

- Với những dự án cần mô phỏng sản phẩm dưới dạng bản mềm (video, 

phần mềm tin học,...) có thể sử dụng máy vi tính, Laptop kết nối với tài khoản 2 

để mô phỏng bằng việc chia sẻ màn hình.  

3. Lịch thi  

Sử dụng đồng thời cho các nhóm lĩnh vực, buổi sáng từ 8h00 đến 11h30, 

buổi chiều từ 13h30 đến 17h00. 

STT Nhóm Ngày Buổi Dự án 

1 Nhóm 1 17/01/2022 
Sáng Từ dự án có mã dự thi 01 đến 10 

Chiều Từ dự án có mã dự thi 11 đến 20 

2 Nhóm 2 17/01/2022 
Sáng Từ dự án có mã dự thi 01 đến 12 

Chiều Từ dự án có mã dự thi 11 đến 20 

*Ghi chú: Các đơn vị trưng bày sản phẩm tại Phòng Giáo dục và Đào 

tạo trước 7h30 ngày 17/01/2022. 

- Dự án Nhóm 1: Trưng bày tại Hội trường tầng II. 

- Dự án Nhóm 2: Trưng bày tại Hội trường tầng III. 
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