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THÔNG BÁO
Chuẩn bị cho vòng trưng bày Triển lãm sản phẩm dạy học STEM 

của học sinh trung học năm học 2021 - 2022

Tiếp theo Công văn số 2017/SGDĐT-GDTrH ngày 21/9/2021 của Sở Giáo 
dục và Đào tạo Quảng Nam về Kế hoạch Triển lãm sản phẩm dạy học STEM của học 
sinh trung học năm học 2021 – 2022;  để chuẩn bị tốt cho vòng trưng bày Triển lãm 
sản phẩm dạy học STEM của học sinh trung học, Sở GDĐT hướng dẫn một số nội 
dung chuẩn bị trưng bày các sản phẩm STEM như sau:

1. Thời gian, địa điểm 
- 02 ngày (25-26/05/2022) tại Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm.
- Lịch tổ chức Triển lãm: Phụ lục chi tiết kèm theo.
2. Chuẩn bị báo cáo và sản phẩm trưng bày 
- Thực hiện theo Công văn số 2017/SGDĐT-GDTrH ngày 21/9/2021 của Sở 

GDĐT.
- Mỗi sản phẩm trưng bày phải bố trí 01 poster có kích thước: 100 cm chiều 

rộng, 120 cm chiều cao (tính từ mặt bàn trưng bày) và được dựng một mặt.
3. Nộp bài báo cáo:
- Bản mềm nộp về email: taphuan.gdtrh.quangnam@gmail.com. Trường 

hợp file nén có dung lượng lớn thì gửi qua Google driver nhưng phải đặt ở chế độ 
công khai (mọi người đều có thể xem). Hạn cuối nộp: ngày 22/5/2022.

- Bản cứng: mỗi sản phẩm, in 02 bản nộp cho Ban tổ chức (tại phòng thư 
viện) từ 7h00 đến 8h00 ngày 25/05/2022.

4. Bố trí trưng bày sản phẩm:
- Mỗi sản phẩm trưng bày được bố trí trên 01 bàn học sinh, tại nhà đa năng. 
- Trường hợp đặc biệt, các sản phẩm quá khổ phải được báo về Phòng 

GDTrH trước ngày 22/05/2022.
- Mã trưng bày của sản phẩm gồm 05 chữ và số (có dấu chấm cách giữa) với 

kí hiệu phía trước là nhóm lĩnh vực của sản phẩm, hai số sau dấu chấm là số thứ tự 
của gian trưng bày. 

- Sơ đồ các gian trưng bày sẽ được công bố qua kênh Trao đổi nội bộ trước 
ngày 24/5/2022 và được dán ở khu vực trưng bày Triển lãm.
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5. Yêu cầu Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm:
a. Chuẩn bị cơ sở vật chất
- Đảm bảo đầy đủ dây, ổ điện và bố trí 80 bàn học sinh để trưng bày các sản 

phẩm theo sơ đồ của Ban tổ chức gởi cho đơn vị;
- Bố trí 02 dãy bàn trước sân khấu và sắp xếp tấm thảm lót sàn cho phù hợp 

với không gian trưng bày.
b. Thời gian hoàn thành công tác chuẩn bị cơ sở vật chất 
- Hoàn thành công tác chuẩn bị cơ sở vật chất trước 16h00, ngày 24/5/2022.
- Sở GDĐT sẽ bố trí chuyên viên về đơn vị kiểm tra sau thời gian trên.
c. Chuẩn bị văn nghệ 
Chuẩn bị 03 tiết mục văn nghệ (01 tiết mục hát và 02 tiết mục nhảy hoặc 

múa) cho khai mạc, bế mạc và 01 người để điều hành Chương trình văn nghệ.
d. Công tác tổng kết, trao giải thưởng 
Nhà trường bố trí 04 học sinh để bưng khay giấy khen.
* Lưu ý: Sau khi kết thúc Triển lãm, Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh 

Khiêm bố trí bảo vệ, phục vụ dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng Nhà Đa năng, đồng thời thu 
gom, lưu giữ dây, ổ điện và các đồ dùng khác để phục vụ cho các Cuộc thi khác.

Nhận được Thông báo này, Sở GDĐT đề nghị thủ trưởng các đơn vị triển 
khai thực hiện. Nếu có vướng mắc xin liên hệ bà Nguyễn Thị Mai Liêm, Phòng 
Giáo dục Trung học Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam, điện thoại: 
0985.912.701./.

Nơi nhận:
- Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố;
- Trường THPT, PTDTNT;
- Lưu: VT, GDTrH.

GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao



PHỤ LỤC 
LỊCH TỔ CHỨC TRIỂN LÃM

(Đính kèm Thông báo số          /TB-SGDĐT ngày     /5/2022 của Sở GDĐT Quảng Nam)

* Địa điểm: Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm – 02 Trần Đại Nghĩa, thành phố 
Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
23/5 8h00 Chuẩn bị và hoàn thiện cơ sở vật chất. Nhà đa năng Đơn vị đăng cai
24/5 16h00 Kiểm tra cơ sở vật chất. Nhà đa năng BTC

7h00 -
8h00

- BTC nhận báo cáo của các sản phẩm.
- Trưởng đoàn nhận phù hiệu 

Thư viện BTC, Trưởng đoàn

7h30 -
8h00

Họp BGK, phân công chấm. Thư viện BTC, BGK

8h00-
11h00

BGK chấm nội dung báo cáo sản phẩm. Thư viện BGK

8h00 -
11h00

+ Họp Ban tổ chức với các trưởng đoàn. 

+ Các đơn vị nhận gian trưng bày (theo sơ 
đồ BTC quy định).
+ Thí sinh trang trí gian trưng bày của mình.

Thư viện

Nhà đa năng BTC, Toàn đoàn.

13h30-
14h30

+ Khai mạc cuộc thi.
+ BGK tiếp tục chấm báo cáo sản phẩm.

Nhà đa năng
Thư viện

BTC, Toàn đoàn
BGK

14h30-
16h30

+ Chấm thi theo nhóm lĩnh vực tại các gian 
trưng bày (chỉ thí sinh dự thi được phép ở 
lại gian trưng bày). 
+ Phần phỏng vấn của giám khảo và trả lời 
của thí sinh tối đa 05 phút/lần.

Nhà đa năng BGK, thí sinh

25/5

16h30 
-17h00

+ Đại biểu tham quan gian trưng bày.
+ Họp BGK.

Nhà đa năng
Thư viện

Đại biểu, Thí sinh
BTC, BGK

7h30 
8h30

+ BTC họp với các giám khảo để chọn giải 
lĩnh vực.
+ Đại biểu, khách mời, phụ huynh tham 
quan gian trưng bày.

Thư viện

Nhà đa năng

BTC, Trưởng đoàn

Đại biểu, Khách 
mời, PH, Thí sinh26/5

9h00 -
10h30

+ Lễ tổng kết, trao giải Nhà đa năng BTC, Toàn đoàn
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