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UBND TỈNH NINH THUẬN 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số:        /SGDĐT-NVDH 

V/v thông báo kết quả Cuộc thi khoa 

học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học 

sinh trung học, năm học 2020-2021 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                 Ninh Thuận, ngày       tháng 01 năm 2021 

 
                       Kính gửi:   

-  Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố; 

                                    -  Hiệu trưởng trường phổ thông trực thuộc Sở. 

      

 Thực hiện kế hoạch và nhiệm vụ năm học 2020-2021, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) 

Ninh Thuận đã hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức Cuộc thi KHKT các cấp dành 

cho học sinh trung học năm học 2020-2021 theo công văn số 2503/SGDĐT-NVDH, ngày 13 

tháng 10 năm 2020. Ban Tổ chức và Ban Giám khảo Cuộc thi đã tiến hành chấm thi, nay Sở 

GDĐT thông báo kết quả cuộc thi như sau: 

I. Tổng hợp số liệu dự thi năm học 2020-2021: 

1. Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo KHKT dành cho học sinh trung học diễn ra vào tháng 

10 năm 2020, kết quả:  

57 ý tưởng / 10 lĩnh vực tham gia cuộc thi, trong đó: 

- Ý tưởng học sinh cấp THPT: 48. 

- Ý tưởng học sinh cấp THCS: 09. 

Cấp THPT: Có 34 ý tưởng tham gia được chọn tham gia Cuộc thi KHKT cấp tỉnh, thuộc 

10 lĩnh vực: Khoa học vật liệu, Kỹ thuật cơ khí và năng lượng vật lý, Hóa sinh, Y sinh, Quản 

lý môi trường và Công nghệ sinh học,  Khoa học xã hội và hành vi, Rô bốt, Máy thông minh 

và phần mềm hệ thống gồm 13 đơn vị: THPT Chuyên Lê Quí Đôn (5); THPT Nguyễn Trãi 

(3); THPT Chu Văn An (2); THPT Tôn Đức Thắng (1); PT DTNT Pinăng Tắc (2); THPT 

Nguyễn Du (6); THPT Trường Chinh (03); THPT Lê Duẫn (01); Phổ thông iSchool (3); 

THPT Tháp Chàm (01);  THPT An Phước (01); THPT Ninh Hải (02); THPT Phạm Văn Đồng 

(01). 

  Cấp THCS: Có 4 ý tưởng được chọn tham gia Cuộc thi  KHKT cấp tỉnh, gồm 3 đơn vị: 

Phòng GDĐT Ninh Phước (2) , Phòng GDĐT Ninh Hải (1), Phòng GDĐT Bác Ái (1). 

2. Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học, diễn ra ngày 

25, 26 tháng 01 năm 2021, kết quả: 

Số lượng dự án tham gia dự thi:  

Cấp THPT: 30 dự án / thuộc 10 lĩnh vực Khoa học vật liệu, Kỹ thuật cơ khí và năng 

lượng vật lý, Hóa sinh, Y sinh và sứ khỏe, Quản lý môi trường và công nghệ sinh học, Khoa 

học xã hội và hành vi, Rô bốt, Máy thông minh và phần mềm hệ thống.   

Cấp THCS: 04 dự án / 02 lĩnh vực Kĩ thuật môi trường và Kỹ thuật cơ khí, của Phòng 

GDĐT Ninh Phước, Bác Ái, Ninh Hải. 

So với năm 2020: chỉ tổ chức 1 vòng thi thi KHKT với 28 dự án dự thi/10 đơn vị. Năm 

nay tăng 04 đơn vị THPT Tháp Chàm, An Phước, Phạm Văn Đồng, Ninh Hải và 02 phòng 

GDĐT là Ninh Phước và Ninh Hải và tăng 29 dự án so với cuộc thi ý tưởng vòng 1 và tăng 10 

dự án so với cuộc thi KHKT vòng 2. 
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  II. Kết quả chấm thi và xét giải: 

1. Cấp THPT:  

Tổng cộng có 30 dự án dự thi, trong đó: 

- Có 23 dự án / 35 học sinh đạt giải cuộc thi, cụ thể: có 02 giải Nhất, 04 giải Nhì, 06 giải 

Ba và 11 giải Tư. 

- Có 02 dự án được chọn dự thi Quốc gia thuộc về 03 học sinh (1 dự án của 02 học sinh 

của Trường THPT Nguyễn Trãi và 01 dự án của 01 học sinh Trường THPT iSchool).  

2. Cấp THCS:  

Tổng cộng 04 dự án / 06 học sinh dự thi, trong đó có 03 dự án / 05 học sinh đạt giải cuộc 

thi, cụ thể: 02 giải Nhì, 01 giải Ba. 

3. Danh sách kết quả cuộc thi KHKT cấp tỉnh và dự án được chọn dự thi cấp quốc 

gia (Phụ lục kèm theo). 

III. Đánh giá về cuộc thi:  

1. Công tác tổ chức cuộc thi cấp cơ sở  

1.1. Ưu điểm: 

- Đa số các đơn vị triển khai cuộc thi đến học sinh và giáo viên đúng thời gian yêu cầu 

của Ban tổ chức. 

- Các đơn vị tham gia dự thi gửi bài và báo cáo về Ban tổ chức đúng thời gian qui định; 

trong quá trình thực hiện đã có sự phối hợp chặt chẽ với với Ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh. 

- Dự án dự thi của học sinh có thể hiện sự hướng dẫn kĩ lưỡng từ giáo viên và được chọn 

lọc kĩ từ cấp trường. 

2.2. Nhược điểm: 

- Nhiều đơn vị chưa triển khai cuộc thi hoặc triển khai cuộc thi chưa hiệu quả do đó chưa 

có dự án dự thi. Một số đơn vị chưa có báo cáo giải trình gởi về Sở theo yêu cầu. 

- Một số đơn vị triển khai tổ chức cuộc thi cấp trường và hướng dẫn học sinh chưa bám 

sát các văn bản hướng dẫn về cuộc thi, do đó còn có một số lỗi cơ bản như: xác định sai lĩnh 

vực dự thi; viết báo cáo tóm tắt quá sơ sài, không theo quy định; kỹ năng hướng dẫn học sinh 

nghiên cứu KHKT của giáo viên còn nhiều hạn chế. 

2. Công tác chấm thi cấp tỉnh: 

2.1. Hồ sơ dự thi:  

Đa số các đợn vị đã thực hiện đầy đủ hồ sơ theo quy định. 

2.2. Chất lượng tài liệu thuyết minh: 

- Chất lượng tài liệu thuyết minh: Đa số các dự án thuộc lĩnh vực kĩ thuật cơ khí, Kỹ 

thuật y sinh, Kĩ thuật môi trường, có sự đầu tư, trình bày khá khoa học và nắm chắc vấn đề 

nghiên cứu: trường THPT Nguyễn Trãi, THPT An Phước, THPT iSchool. 

- Một số tài liệu thuyết minh của học sinh dự thi còn đơn giản, thiếu sự đầu tư của học 

sinh và giáo viên hướng dẫn, nhà trường chưa quan tâm nhiều thuộc các lĩnh vực: khoa học xã 

hội vi (chưa đúng với dự án khoa học): THPT Nguyễn Trãi, THPT Nguyễn Du; các lĩnh vực 

Hóa sinh, kĩ thuật môi trường, khoa học thực vật: tài liệu thuyết minh chưa thiết kế phuơng án 

thí nghiệm, thực nghiệm (đối với dự án khoa học) hoặc thiết kế mô hình giải pháp (đối với dự 

án kỹ thuật); hàm lượng khoa học trong các dự án chưa đủ để thực hiện nghiên cứu khoa học. 

(THPT Chu Văn An, THPT Phạm Văn Đồng, THPT Ninh Hải). 

Đối với lĩnh vực Hóa sinh, chưa thiết kế được phương án nghiên cứu và các minh chứng 

khoa học cho các nội dung thử nghiệm, sản phẩm còn mang tính cảm tính, thiếu tính khoa học. 
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Các sản phẩm thuộc lĩnh vực hệ thống nhúng năm nay chưa có sự đầu tư và chuẩn bị chưa 

thật kỹ. 

2.3. Không tham gia cuộc thi:  

Có 4 dự án được chọn tham gia Cuộc thi KHKT cấp tỉnh nhưng không tham gia vì không 

làm kịp sản phẩm, trong đó có 02 dự án của THPT Trường Chinh, 01 của Ninh Hải và 01 của 

THPT chuyên Lê Quý Đôn.   

2.4. Chất lượng sản phẩm minh họa:  

Do đã được lựa chọn, sàng lọc qua cuộc thi Ý tương sáng tạo KHKT và được góp ý 2 

vòng từ các giám khảo và các chuyên gia của Trường Đại học Nha Trang nên các sản phẩm dự 

thi được đánh giá chung là chất lượng sản phẩm năm nay khá tốt, có sự đầu tư và thử nghiệm, 

cụ thể: Các trường THPT Nguyễn Trãi, iSchool các sản phẩm minh họa dự án có sự đầu tư cao, 

khá hoàn chỉnh (thuộc các lĩnh vực kĩ thuật cơ khí, Y sinh và khoa học sức khỏe). Lĩnh vực 

KHXH hành vi thể hiện nhiều giá trị về văn hóa- xã hội, tính bền vững, tính đặc thù của địa 

phương và tính cấp thiết trong việc bảo tồn phát huy văn hóa dân tộc. 

2.5. Phần thuyết trình của học sinh: 

Kĩ thuật cơ khí, lĩnh vực Y sinh và Khoa học sức khỏe, Kỹ thuật môi trường: đa số thí 

sinh thuyết trình tốt thể hiện sự am hiểu sâu sắc về vấn đề nghiên cứu và thể hiện sự trãi 

nghiệm trong suốt quá trình nghiên cứu. 

Lĩnh vực Hóa sinh, Lĩnh vực khoa học hành vi chỉ có số ít học sinh trình bày tốt và thể 

hiện sự am hiểu của vấn đề nghiên cứu, còn lại chưa xác định đúng vấn đề nghiên cứu do đó 

phần trình bày chưa tốt. 

Một số học sinh trình bày theo kiểu học thuộc lòng theo tài liệu, chưa vận dụng tốt kĩ 

năng thuyết trình, chưa linh hoạt trong trả lời các câu hỏi phỏng vấn hoặc chưa hiểu rõ phần 

nghiên cứu dự án, sản phẩm. 

2.6. Về giáo viên hướng dẫn: 

Đa số giáo viên đã theo sát học sinh, có hướng dẫn tận tình, tuy nhiên trong các dự án 

khoa học, đa số giáo viên hướng dẫn chưa hướng dẫn học sinh thiết kế các phuơng án thí 

nghiệm, thực nghiệm (đối với lĩnh vực khoa học thực vật, kĩ thuật môi trường, hóa sinh, ...).  

Đối với lĩnh vực Khoa học hành vi: Giáo viên đã đi đúng hướng dẫn, bám sát mục tiêu 

nghiên cứu; tuy nhiên chưa nghiên cứu kĩ các tiêu chí chấm thi, phương pháp nghiên cứu, một 

số giáo viên hướng dẫn chưa nắm rõ về các phương pháp nghiên cứu khoa học, do đó gặp một 

số khó khăn. 

2.7. Về sự tham gia của lãnh đạo và đoàn tham quan học hỏi của các đơn vị: 

Đa số các đơn vị đều cử lãnh đạo tham gia lễ khai mạc cuộc thi, tuy nhiên có nhiều đơn vị 

không có lãnh đạo không tham dự lễ kai mạc, bế mạc. 

Số lượng giáo viên và học sinh tham quan học hỏi kinh nghiệm năm nay tăng rất nhiều so 

với các năm trước, học sinh hứng thú tìm hiểu và trải nghiệm về các sản phẩm, dự án dự thi. 

Tuy nhiên vẫn còn một số đơn vị vẫn chưa tham gia đầy đủ. 

2.8. Về sự phối hợp của Đại học Nha Trang: 

Trường Đại học Nha Trang đã tích cực phối hợp với Sở GDĐT Ninh Thuận trong việc 

góp ý cho các ý tưởng của các đơn vị để hoàn thiện sản sản phẩm tham gia cuộc thi KHKT cấp 

tỉnh, tham gia công tác chấm thi, xét giải và trao giải thưởng cho các sản phẩm, dự án đạt giải. 

Đồng thời sắp tới sẽ tham gia hỗ trợ hoàn thiện các dự án dự thi Cuộc thi KHKT quốc gia năm 

2021. 
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IV. Chuẩn bị và tham dự kì thi cấp quốc gia: 

1. Lịch thi: Dự kiến tháng 3/2021. 

2. Địa điểm dự thi: Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế. 

3. Chuẩn bị dự thi: Học sinh và giáo viên hướng dẫn có dự án được chọn vào đội tuyển 

của tỉnh tham dự Cuộc thi KHKT cấp quốc gia có trách nhiệm: 

- Theo dõi thông báo của Ban tổ chức Cuộc thi cấp quốc gia, Bộ GDĐT, thông báo của 

Sở GDĐT qua email của các trường. 

- Với 02 dự án được chọn, trên cơ sở đề xuất của trường, Sở GDĐT sẽ triển khai công tác 

bồi dưỡng, hoàn thiện các sản phẩm dự thi, tài liệu thuyết minh và luyện tập thuyết trình cùng 

với giáo viên hướng dẫn, giả lập tình huống, đặt câu hỏi cho học sinh trả lời, tiếp tục tư vấn, 

hoàn thiện sản phẩm. 

 - Khuyến khích tất cả dự án tiếp tục hoàn thiện để đăng ký tham dự Cuộc thi Sáng tạo 

thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Ninh Thuận lần thứ 15 năm 2021. 

V. Chủ trương của cuộc thi cho năm tiếp theo: 

- Đẩy mạnh công tác tổ chức cuộc thi: Cấp trường- cấp huyện – cấp tỉnh. Thúc đẩy 

phong trào, các đơn vị sớm có kế hoạch để có thời gian dài tìm tòi, phát triển ý tưởng có chất 

lượng, hàm lượng khoa học để tham gia cuộc thi. 

- Khai thác đặc thù, thế mạnh về khoa học, kỹ thuật, giá trị văn hóa, truyền thống… của 

địa phương, những vấn đề được xã hội quan tâm, các vấn đề có ý nghĩa thực tế gắn với sản 

xuất, đời sống, phục vụ cộng đồng 

- Đưa vào đánh giá, thi đua triển khai KHKT, giáo dục theo định hướng STEM, đưa 

vào đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá. 

- Tranh thủ sự hướng dẫn góp ý, tư vấn của các chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên, 

giáo viên… sự hỗ trợ của các công ty, doanh nghiệp, để hoàn thiện, nâng cao chất lượng sản 

phẩm, dự án tham gia cuộc thi. 

- Kết hợp tham gia các cuộc thi, hội thi: KHKT cấp tỉnh, Sáng tạo thanh thiếu niên nhi 

đồng, Môi trường xanh….  

Nhận được công văn này, Sở GDĐT yêu cầu Trưởng phòng GDĐT các huyện, thành 

phố, Hiệu trưởng các trường phổ thông trực thuộc Sở, thông báo kết quả cho toàn thể giáo viên 

và học sinh được biết; đồng thời những đơn vị không tham gia cuộc thi tổ chức chấn chỉnh 

những thiếu sót, rút kinh nghiệm để tham gia cuộc thi lần sau. Trong quá trình thực hiện, nếu 

gặp vướng mắc, yêu cầu các đơn vị liên hệ với Sở GDĐT qua phòng Nghiệp vụ dạy học, 

email: cuocthikhkt@ninhthuan.edu.vn để được giải đáp./. 
 

Nơi nhận :      
- Như trên (để thực hiện); 

- HĐ Thi đua ngành;    để 

- Công đoàn ngành;      biết 

- GĐ và các PGĐ;  

- Website của Sở GDĐT;                                                                                           
- Lưu:VT, NVDH(GDTrH).  
  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Anh Linh 

mailto:cuocthikhkt@ninhthuan.edu.vn
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Phụ lục DANH SÁCH DỰ ÁN ĐẠT GIẢI CUỘC THI KHOA HỌC KỸ THUẬT 

CẤP TỈNH DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC, NĂM HỌC 2020 - 2021 

 

STT ĐƠN VỊ TÊN DỰ ÁN 
LĨNH 

VỰC 
TÁC GIẢ GIẢI 

I. CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

1 
THPT 

Nguyễn Trãi 

Chế tạo giường tắm đa 

năng dùng cho bệnh nhân 

liệt. 

Kỹ thuật 

Y sinh 

Nguyễn Ngọc Bích Liên 

Nguyễn Gia Khánh 
Nhất 

2 
THPT 

iSchool 

Mô hình chuồng nuôi heo 

hiện đại 

Kỹ thuật 

cơ khí 
Phạm Nguyễn Gia Bảo Nhất 

3 
THPT Tôn 

Đức Thắng 

Mô hình máy tự động thu 

gom rác thải tại các cửa 

đập nhỏ 

Kỹ thuật 

cơ khí 
Bùi Chí Hiếu Nhì 

4 
THPT 

Trường Chinh 

Robot hỗ trợ phục vụ quán 

cafe 

Robot và 

máy thông 

minh 

Hoàng Lê Anh Khoa 

Hồ Quốc Tuyến 
Nhì 

5 
THPT An 

Phước 

Tái sử dụng vật liệu, dụng 

cụ, thiết bị trong gia đình 

để tạo vườn rau thủy canh 

hồi lưu tự động 

Kĩ thuật 

môi 

trường 

Ngô Thành Nhì 

6 
PT DTNT Pi 

Năng Tắc 

Điều chế tinh dầu khử mùi 

trong nhà vệ sinh của học 

sinh tại trường PT DTNT 

Pi Năng Tắc 

Hoá sinh Chamalé Thị Lan Nhì 

7 
THPT 

Nguyễn Du 

Nghiên cứu giải pháp bảo 

tồn cây đàn Chapi nhằm 

góp phần bảo tồn văn hóa 

dân tộc Raglai ở xã Ma 

Nới, huyện Ninh Sơn, tỉnh 

Ninh Thuận  

KHXH và 

hành vi 
Nguyễn Quốc Bảo Huy Ba 

8 
THPT 

iSchool 
Máy lấp “ổ gà” trên đường 

Kỹ thuật 

cơ khí 

Phạm Nguyễn Gia Bảo 

Hoàng Hữu Việt 
Ba 

9 
THPT chuyên 

Lê Quý Đôn 

Mô hình máy dọn rác trên 

bãi biển 

Kỹ thuật 

cơ khí 

Chu Đức Chí  

Đỗ Nguyễn Minh Hồng 
Ba 

10 
THPT chuyên 

Lê Quý Đôn 

Trạm sạc xe điện thông 

minh ứng dụng năng lượng 

xanh 

Hệ thống 

nhúng 

Lê Thanh Tú 

Đào Đức Vũ 
Ba 

11 
THPT 

Nguyễn Du 

Nông trại mini thông minh 

trên nền tảng IOT quy mô 

hộ gia đình 

Hệ thống 

nhúng 

Phạm Diệu Ngọc Quỳnh 

Lê Ngọc Minh Quang 
Ba 

12 
THPT 

Nguyễn Trãi 
Rau sạch-Hồ cá sạch 

Kĩ thuật 

môi 

trường 

Nguyễn Ngọc Lân  

Đinh Lê Bích Ngọc 
Ba 

13 
THPT chuyên 

Lê Quý Đôn 

Ứng dụng hướng dẫn du 

lịch thông minh 

Phần mềm 

hệ thống 

Nguyễn Thành Luân  

Võ Đình Trung 
Tư 

14 
THPT chuyên 

Lê Quý Đôn 

Phần mềm điểm danh nhân 

viên – giáo viên 

Phần mềm 

hệ thống 
Ung Tuấn Lĩnh Tư 

15 
THPT 

Nguyễn Du 

Thiết bị tích hợp kiểm tra 

nồng độ cồn, chống trộm 

xe và phát lệnh SOS 

Hệ thống 

nhúng 

Đỗ Anh Quốc 

Nguyễn Vĩnh Hưng 
Tư 
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16 
THPT 

Nguyễn Trãi 

Sử dụng hiệu ứng cánh 

bướm trong việc khuyến 

khích bạn đọc sách 

KHXH và 

hành vi 

Trần Thị Mỹ Duyên 

Đỗ Thảo Nguyên 
Tư 

17 
THPT 

Nguyễn Du 

Nâng cao nhận thức về 

biến đổi khí hậu cho các 

bạn học sinh ở trường 

THPT Nguyễn Du 

KHXH và 

hành vi 
Lê Thục Anh Tư 

18 
PT DTNT Pi 

Năng Tắc 

Một số biện pháp làm tăng 

hứng thú học tiếng Raglai 

cho học sinh trường PT 

DTNT Pi Năng Tắc 

KHXH và 

hành vi 

Trương Nữ Huyền 

Trang 

Pilao Thị Kim 

Tư 

19 
THPT 

iSchool 

Mô hình khép kín tự động 

trồng rau thủy sinh, nuôi 

cá tự động bằng nguồn 

năng lượng gió 

Kĩ thuật 

môi 

trường 

Nguyễn Xuân Kiên 

Nguyễn Viết Hậu 
Tư 

20 
THPT Ninh 

Hải 

Phân bón hữu cơ làm từ 

phế thải của cây Nha Đam 
Hoá sinh Trương Thị Ngọc Thanh Tư 

21 
THPT An 

Phước 
Xe quét rác đẩy tay 

Kỹ thuật 

cơ khí 

Hán Đổng Tuấn Khanh 

Dương Đạt Danh 
Tư 

22 
THPT Ninh 

Hải 

Máy phun thuốc trừ sâu tự 

động 

Kỹ thuật 

cơ khí 
Phạm Hoàng Phúc Tư 

23 
THPT Lê 

Duẩn 

Mô hình nhà phao phòng 

chống thiên tai 

Kỹ thuật 

cơ khí 
Nguyễn Đức Giang Tư 

II. CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ 

1 
Phòng GDĐT 

Ninh Phước 

Thiết bị thông báo mực 

nước lũ 

Kỹ thuật 

cơ khí 

Lưu Chí Bảo 

Trần Quốc Chương 
Nhì 

2 
Phòng GDĐT 

Bác Ái 

Ống hút thân thiện môi 

trường 

Kĩ thuật 

môi 

trường 

Katơ Thị Quế 

Mai Thị Diễm Quỳnh 
Nhì 

3 
Phòng GDĐT 

Ninh Phước 
Mô hình nhà chống lũ  

Kỹ thuật 

cơ khí 
Đàng Thiên Gia Thiện Ba 

   

DANH SÁCH CÁC DỰ ÁN ĐƯỢC CHỌN THAM DỰ CUỘC THI KHOA HỌC 

KỸ THUẬT CẤP QUỐC GIA DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC NĂM 

HỌC 2020-2021 
 

STT Tên dự án 
Lĩnh vực 

dự thi 
Họ và tên thí sinh Lớp Trường 

1 
Mô hình chuồng nuôi 

heo hiện đại 

Kĩ thuật 

cơ khí 
Phạm Nguyễn Gia Bảo 11A1 THPT iSchool 

2 
Chế tạo giường tắm đa 

năng dùng cho bệnh 

nhân liệt. 

Kỹ thuật 

Y sinh 

Nguyễn Ngọc Bích Liên 

Nguyễn Gia Khánh 

12A2 

10T1 

THPT Nguyễn 

Trãi 
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