
 UBND TỈNH NINH THUẬN    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  Số:          /SGDĐT-NVDH             Ninh Thuận, ngày       tháng 3 năm 2021 
  

  

                                                       

  

           

                 Kính gửi:   

     - Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; 

     - Trưởng phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố; 

     - Trường phổ thông iSchool Ninh Thuận; 

     - Trường TH, THCS và THPT Hoa Sen. 

 

Căn cứ Kế hoạch phối hợp số 484/KHPH-STTTT-SGDĐT-TĐ ngày 08 

tháng 3 năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông - Sở Giáo dục và Đào tạo - 

Tỉnh đoàn TNCSHCM về việc tổ chức Hội thi Tin học trẻ tỉnh Ninh Thuận lần 

thứ XVIII năm 2021;  

Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai Hội thi Tin học trẻ năm 2021 như sau: 

1. Mục đích, yêu cầu 

- Khuyến khích thanh thiếu nhi học tập, nghiên cứu làm chủ công nghệ 

thông tin, đồng thời phát hiện các tài năng công nghệ thông tin trong trường học, 

góp phần phát triển phong trào học tập, ứng dụng công nghệ thông tin trong 

thanh thiếu nhi và phát triển nguồn nhân lực trẻ đáp ứng yêu cầu cuộc cách 

mạng công nghiệp 4.0. 

- Chọn lựa để tiếp tục bồi dưỡng dài hạn và chuyên sâu hơn cho đội tuyển 

học sinh giỏi tham dự Hội thi Tin học trẻ toàn quốc.  

- Tổ chức Hội thi theo hướng phát huy tính sáng tạo của thí sinh để giải 

quyết các bài toán trong thực tế, hướng tới ứng dụng vào đời sống, xã hội.  

- Tổ chức Hội thi phải đảm bảo thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả. 

2. Đối tượng dự thi 

Học sinh tiểu học, Trung học cơ sở (THCS), Trung học phổ thông (THPT) 

thuộc hê thống giáo dục công lập hoặc dân lập trên địa bàn tỉnh đăng ký dự thi 

theo các bảng sau: 

- Bảng A: Thi kỹ năng lập trình theo hướng tạo ra sản phẩm cấp tiểu học. 

- Bảng B: Thi kỹ năng lập trình cấp THCS. 

- Bảng C: Thi kỹ năng lập trình cấp THPT. 

- Bảng D2: Thi sản phẩm sáng tạo (SPST) cấp THCS. 

- Bảng D3: Thi SPST cấp THPT. 
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Bảng D2 và D3 dành cho học sinh có SPST chưa đạt giải ở các Hội thi. 

Khuyến khích các học sinh làm SPST theo nhóm, mỗi nhóm tối đa 03 thí sinh và 

tối đa 03 giáo viên, chuyên gia hướng dẫn. 

3. Nội dung thi 

a) Bảng A (thời gian thi 90 phút) 

          Sử dụng ngôn ngữ SCRATCH lập trình giải các bài toán thuộc chương 

trình tiểu học và bài toán theo hướng tạo ra sản phẩm sáng tạo gắn với thực 

tế.  

b) Bảng B (thời gian thi 120 phút) 

Sử dụng chương trình Free Pascal, DevC++, CodeBlocks đã được cài đặt 

sẵn trên máy tính để lập trình giải các bài toán thuộc chương trình THCS. 

c) Bảng C (thời gian thi 150 phút) 

Sử dụng chương trình Free Pascal, DevC++, CodeBlocks đã được cài đặt 

sẵn trên máy tính để lập trình giải các bài toán thuộc chương trình THPT.  

d) Bảng D2, D3 

Học sinh tự trang bị máy tính để bảo vệ SPST đã được thiết kế bằng tất cả 

các công vụ hiện có nhằm phục vụ học tập, giải trí và các nhu cầu thực tiễn 

khác.. Khuyến khích xây dựng SPST tích hợp ứng dụng trong lĩnh vực tự động 

hóa, giáo dục, giao thông, môi trường, nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao. Nếu SPST đã tham gia các Cuộc thi, Hội thi nhưng chưa 

đạt giải hoặc tham khảo mã nguồn mở thì trong bản thuyết minh, mô tả sản 

phẩm phải chỉ rõ những nội dung đã được nâng cấp mở rộng so với phiên bản 

trước đó hay những phần tham khảo, địa chỉ tham khảo, những ý tưởng tham 

khảo bộ mã nguồn mở. 

Tiêu chí chung để đánh giá sản phẩm sáng tạo: 

- Tính sáng tạo về ý tưởng, giải pháp của sản phẩm. 

- Khả năng ứng dụng của sản phẩm trong thực tiễn. 

- Khả năng thị trường, thương mại hóa sản phẩm. 

- Tầm nhìn của sản phẩm (công nghệ, ứng dụng, thương mại). 

- Hồ sơ thuyết minh, phong cách trình bày báo cáo. 

4. Hồ sơ tham gia dự thi 

a) Hồ sơ đăng ký: 

- Phiếu đăng ký dự thi có dán ảnh 4x6 mới chụp trong vòng 06 tháng tính 

đến ngày dự thi (theo mẫu). 

- Phiếu đăng ký dự thi Sản phẩm sáng tạo (theo mẫu, dành cho thí sinh dự 

thi sản phẩm sáng tạo).  

b) Nộp hồ sơ:  Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp về một trong các địa chỉ sau: 
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- Tại trường thí sinh đang học. Các trường tổng hợp hồ sơ gửi về Sở Giáo 

dục và Đào tạo (qua Phòng Nghiệp vụ dạy và học). Số 18 Lê Hồng Phong, P. 

Mỹ Hương, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Điện thoại: 0259.3821678.   

- Ban Phong trào Thanh thiếu nhi-Trường học Tỉnh Đoàn Ninh Thuận. Số 

25, đường 21/8, thành phố Phan Rang -Tháp Chàm. Điện thoại: 0259.2212.606. 

- Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận. Số 17, đường Nguyễn 

Trãi, phường Kinh Dinh, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm. Điện thoại: 

0259.3922.753 

Thí sinh có thể nộp hồ sơ qua mạng: Hồ sơ đăng ký dự thi thí sinh gửi qua 

hộp thư điện tử: hoithitinhoctre@ninhthuan.gov.vn.  

Thông tin về Hội thi Tin học trẻ tỉnh Ninh Thuận năm 2021 thí sinh truy 

cập vào liên kết: www.ninhthuan.gov.vn/Pages/hoithitinhoctre.aspx  

c) Thời hạn nộp hồ sơ: hồ sơ gửi về Ban tổ chức Hội thi trước ngày 

24/04/2021.  

d) Thời gian và địa điểm thi:  

-Thời gian thi: sẽ có thông báo sau, dự kiến tổ chức vào cuối tháng 4 hoặc 

đầu tháng 5 năm 2021. 

- Địa điểm thi: Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, đường Nguyễn Công Trứ, 

phường Mỹ Hải, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận.  

5. Công tác chuẩn bị cho Hội thi 

- Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở, Trưởng phòng Giáo dục và 

Đào tạo các huyện, thành phố triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận 

động và tổ chức tuyển chọn, bồi dưỡng học sinh tham gia Hội thi Tin học trẻ cấp 

tỉnh. 

- Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ tốt 

cho hội thi (lễ khai mạc, phòng hội đồng coi thi, phòng thi tin học, băng rôn 

tuyên truyền hội thi,...) và cử giáo viên phụ trách phòng máy vi tính tham gia 

Hội đồng coi thi. 

Nhận được công văn này, Sở GD&ĐT đề nghị Trưởng phòng GD&ĐT các 

huyện, thành phố chỉ đạo từng trường trung học cơ sở, trường tiểu học tích cực 

tham gia hội thi; thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở tổ chức triển khai thực 

hiện, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho học sinh tham gia Hội thi đạt kết quả cao./. 

Nơi nhận:                                             KT. GIÁM ĐỐC 

- Như trên;                                                                           PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Sở Thông tin và Truyền thông;                                                                                         

- Tỉnh đoàn;   

- GĐ, PGĐ Sở;     

- Website Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, TC-HC, NVDH (GDTrH).                                                                                     

                                                                                                        Nguyễn Anh Linh  
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