SỞ GD VÀ ĐT LÂM ĐỒNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BTC CUỘC THI KH KT
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LẦN THỨ VII
Đà Lạt, ngày 12 tháng 01 năm 2015

HƯỚNG DẪN THÍ SINH DỰ THI
Ban tổ chức Cuộc thi KHKT lần VII năm học 2014 – 2015 thông báo đến các
giáo viên hướng dẫn và các em học sinh dự Cuộc thi KHKT lần VII năm học 2014 –
2015 địa điểm, thời gian và chương trình như sau:
1. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC CUỘC THI
1.1. Thời gian: Cuộc thi sẽ được tổ chức trong 03 ngày: từ 13h30 ngày
13/01/2015 đến hết ngày 15/01/2015.
1.2. Địa điểm: tại Trường Cao Đẳng Kinh tế Kỹ thuật Lâm Đồng, số 25 Trần
Phú - Phường 3 - Thành phố Đà Lạt.
2. CHƯƠNG TRÌNH CUỘC THI
2.1. Ngày thứ nhất: 13/01/2015
+ 13h30: Các đoàn nhận vị trí gian trưng bày để trưng bày poster
+ 13h30 - 16h30: Các đoàn thực hiện gian trưng bày và chuẩn bị cho Lễ khai
mạc.
+ 16h30 - 17h00: BTC thẩm định, cấp giấy chứng nhận gian trưng bày.
2.2. Ngày thứ hai: 14/01/2015
+ 8h00 - 9h00: Khai mạc Cuộc thi
+ 9h00 - 10h00: Họp Ban giám khảo
+ 10h00 - 11h30: Thí sinh trình bày các đề tài theo các lĩnh vực dự thi tại gian
trưng bày (không phỏng vấn bằng tiếng Anh).
+ 13h30 - 16h30: Thí sinh trình bày các đề tài theo các lĩnh vực dự thi
+ 16h30 - 17h00: Họp BGK các lĩnh vực thống nhất đánh giá các đề tài đạt giải
theo lĩnh vực, gửi kết quả chấm cho Ban Thư ký. Thông báo các đề tài được chọn để
trình bày.
2.3. Ngày thứ ba: 15/01/2015
+ 07h00 - 10h30: Thí sinh trình bày và trả lời phỏng vấn các đề tài được xét
giải Cuộc thi.
+ 10h30 - 11h30: Họp BTC, BGK xét chọn các đề tài đạt giải và chọn đề tài dự
thi vòng quốc gia.
+ 13h30 - 15h00: Chuẩn bị tổng kết Cuộc thi
+ 15h00 - 17h00: Tổng kết trao giải bế mạc Cuộc thi.
3. HƯỚNG DẪN CHI TIẾT CHO THÍ SINH:
Tất cả các kết quả nghiên cứu của mỗi đề tài dự thi như: báo cáo được viết theo
qui định của báo cáo nghiên cứu khoa học, bằng tiếng Anh và tiếng Việt (lưu trên file
Word), các video clip, hình ảnh, mô hình (vẽ hay chụp trên máy tính), hình ảnh
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Poster, file Power Point,… đều được ghi lên đĩa CD ROM nộp cho Ban tổ chức Cuộc
thi.
3.1. Ngày thứ nhất: 13/01/2015
3.1.1 Từ 13h30 – 16h30: Nhận và thực hiện gian trưng bày. Địa điểm tại
hội trường lớn – Trường CĐ Kinh tế – Kỹ thuật.
Các đoàn nhận địa điểm gian trưng bày theo mã số gian trưng bày và thực hiện
gian trưng bày theo mẫu đã được quy định trong Quy chế Cuộc thi.
Ban Tổ chức sẽ phân khu vực các gian trưng bày theo lĩnh vực dự thi và cấp
mã đề tài (trùng với mã gian trưng bày). Thí sinh nhận gian trưng bày và trưng bày
Poster, các sản phẩm nghiên cứu và tài liệu liên quan đến đề tài theo qui định của Qui
chế Cuộc thi.
Mỗi gian trưng bày có 01 ổ cắm điện để thí sinh sử dụng máy tính xách tay,
bàn và ghế ngồi cho thí sinh (01 ghế cho đề tài cá nhân, 02 ghế cho đề tài tập thể).
3.1.2. Ban tổ chức hướng dẫn vị trí chỗ ngồi và chuẩn bị cho Lễ Khai mạc (thí
sinh nên mặc đồng phục).
Lưu ý: Để chủ động về mặt thời gian, các trường vẽ tranh trước theo chủ
đề “Quê hương em, trường của em” để giới thiệu về trường trong Lễ khai mạc.
3.1.3. Từ 16h30 – 17h00: Thẩm định và cấp giấy xác nhận điều kiện cho
các gian trưng bày.
BTC sẽ đến từng gian trưng bày để thẩm định và cấp giấy xác nhận điều kiện
cho các gian trưng bày. Tuy nhiên đây là thời hạn cuối cùng, các đoàn thực hiện xong
gian trưng bày lúc nào sẽ báo cho BTC (Ông Trần Hải – Trưởng ban thư ký) để được
thẩm định.
Giấy chứng nhận của BTC Cuộc thi để tại gian trưng bày của các đề tài, đồng
thời BTC sẽ thông báo danh sách các gian trưng bày được cấp giấy chứng nhận tại
hội trường lớn. Các đoàn cần biết thông tin của BTC khi thẩm định (đạt yêu cầu; cần
bổ sung để thẩm định lại; hoặc không được trưng bày tại Cuộc thi).
3.2. Ngày thứ hai: 14/01/2015
- Từ 8h00 - 9h00: Khai mạc Cuộc thi
Chương trình Lễ khai mạc:
+ Văn nghệ chào mừng Cuộc thi
+ Giới thiệu đại biểu, ban tổ chức, ban giám khảo
+ Trưởng ban tổ chức phát biểu khai mạc.
+ Giới thiệu các đoàn, nhóm thí sinh tham dự Cuộc thi.
Các thí sinh có mặt trước giờ khai mạc 30 phút để MC hướng dẫn chuẩn bị cho
phần khai mạc. Người dẫn chương trình sẽ giới thiệu tên từng đoàn, nhóm thí sinh
(trong đó sẽ xướng tên từng thí sinh tham gia đề tài). Khi được MC giới thiệu các thí
sinh của đoàn dự thi lên sân khấu, mang bức tranh vẽ về “Quê hương em, trường em”
và giới thiệu về trường (địa phương) của mình.
- Từ 10h00 - 11h30: Thí sinh trình bày các đề tài theo các lĩnh vực dự thi tại
gian trưng bày (không phỏng vấn bằng tiếng Anh).
Lưu ý: Các thí sinh phải tự tin thuyết minh, trình bày, thuyết phục giám
khảo thấy được đề tài của mình thật sự mới, thật sự có nhiều ý nghĩa trong nghiên
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cứu khoa học và triển vọng ứng dụng trong học tập, cuộc sống để đạt điểm cao
nhất.
Thí sinh nhớ tận dụng máy tính xách tay và các ứng dụng của CNTT khi
trình bày trên máy tính (Power Point), chuẩn bị hình ảnh, video clip minh hoạ cho
đề tài và quá trình nghiên cứu đề tài, …
- Từ 13h30 - 16h30: Thí sinh trình bày các đề tài theo các lĩnh vực dự thi tại
gian trưng bày.
- 16h30 - 17h00: Họp BGK các lĩnh vực thống nhất đánh giá các đề tài đạt giải
theo lĩnh vực, gửi kết quả chấm cho Ban Thư ký. Thông báo các đề tài được chọn để
được chọn phỏng vấn.
3.3. Ngày thứ ba: 15/01/2015
- Từ 07h00 - 10h30: Thí sinh trình bày và trả lời phỏng vấn các đề tài được xét
giải Cuộc thi tại Hội trường lớn.
- Từ 10h30 - 11h30: Họp BTC, BGK xét chọn các đề tài đạt giải và chọn đề tài
dự thi vòng quốc gia.
- Từ 13h30 - 15h00: Chuẩn bị tổng kết Cuộc thi
Lưu ý: Tất cả các thí sinh dự thi phải tập trung đầy đủ và ngồi đúng vị trí
như lễ Khai mạc.
- Từ 15h00 - 17h00: Tổng kết trao giải bế mạc Cuộc thi.
Chương trình Lễ Bế mạc tổng kết:
- Văn nghệ chào mừng kết quả Cuộc thi.
- Ban tổ chức đánh giá tình hình tổ chức Cuộc thi.
- Ban giám khảo và các nhà tài trợ sẽ công bố giải thưởng cho từng lĩnh vực và
giải thưởng cao.
- Phát biểu của BTC bế mạc Cuộc thi.
4. CHUẨN BỊ CHO CUỘC THI QUỐC GIA
Các đề tài được xét chọn tham gia Cuộc thi KHKT cấp Quốc gia cần chuẩn bị các
loại hồ sơ sau (tham khảo trên trang: http://truongtructuyen.edu.vn):
1. Phiếu Người bảo trợ
2. Phiếu học sinh
3. Phiếu phê duyệt dự án
4. Phiếu cơ sở nghiên cứu có kiểm soát
5. Hướng dẫn kế hoạch nghiên cứu
6. Phiếu xác nhận nhà khoa học
7. Phiếu đánh giá rủi ro
8. Phiếu cho phép thông tin
9. Phiếu nghiên cứu động vật có xương sống 5A
10.Phiếu nghiên cứu động vật có xương sống 5B
11.Phiếu dự án tiếp tục
12.Phiếu đánh giá rủi ro chất nguy hiểm
13.Phiếu sử dung mô người và động vật có xương sống 6B
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14.Phiếu tham dự của con người
15.Bản đăng ký dự thi
Các đề tài được chọn hoàn thiện lại các báo cáo theo nhận xét của Ban Giám
khảo (báo cáo nghiên cứu khoa học theo mẫu viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh lưu
trên file Word), các video clip, hình ảnh, mô hình (vẽ hay chụp trên máy tính), hình
ảnh Poster, file Power Point,… và các loại phiếu mẫu nêu trên đều được ghi lên đĩa
CD ROM để Ban tổ chức sẽ gửi đăng ký trực tiếp (bằng hình thức online) Cuộc thi
cấp Quốc gia. Thời gian hoàn thành và nộp hồ sơ, báo cáo về cho Sở, trước ngày
25/01/2015.
Để tìm hiểu thêm về Cuộc thi KHKT cấp quốc gia, thí sinh có thể tham khảo trên
trang chủ của website http://truongtructuyen.edu.vn, chọn mục "CUỘC THI" để đến trang
quản lí Cuộc thi. Mọi thông tin về Cuộc thi sẽ được Ban tổ chức cập nhật thường xuyên
trong trang này.
Trong quá trình chuẩn bị và tham dự Cuộc thi nếu các vướng mắc xin liên hệ
các số điện thoại: Phòng GDTrH – 0633.820.931, Ô. Lâm Mã Quốc Dũng –
0979.878.753 để được hướng dẫn.
BAN TỔ CHỨC CUỘC THI
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