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Thrc hin Chucing trInh cong tác Doàn và phong trào thanh thiu nhi näm
2021; nhäm tiêp tiic cô vu phong trào thi dua h9c tp và lrng diing cong ngh thông
tin, nghiên cthi khoa hçc k5' thut, dông thii day mtnh phong trào tin h9c tré, phát
hin bôi diräng tâi näng tin h9c tré trên dja bàn toàn tinh, Ban Chi dao Cuc thi "Tin
hQc tré" Quâng Trj to chirc Cuc thi "Tin hQc tré" tinh Quàng Trj lan thir XXIII nãm
2021 vói nhUng ni dung cv the nhu sau:
I. MI)C D!CH, yEu CAU
- Khuyn khIch thanh thiu nhi hçc tap, nghiên cru lam chñ cong ngh thông
tin, dông thai phát hin các tài nãng CNTI' trong tnthng bce, gop phân phát triên
phong trào bce tp, 1rng dvng cong ngh thông tin trong thanh thiêu nhi và phát triên
nguOn nhân lye tré dáp trng yêu câu Cong nghip hóa, hin dai hóa dat rnrac.
- T chirc cuc thi theo hu&ng phát huy tInh sang tao cüa thI sinh d giài quy&
các bài toán trong thyc té, hithng tai i'rng dung vào diii sOng, xâ hi.
- Cuc thi phâi dam bão thit thyc, tit kim và hiu qua, dam báo yêu cu
phông, chông djch COVID-19.
II. DO! TUQ7G, THOI GIAN, NQI DUNG
1. Di tu'Qng: Hçc sinh Tiu hoc, Trung hc co s&, Trung hc ph thông trén
dja bàn tinh.
2. Thôi gian: Dy kin tháng 5/2021 ('Thô'igian cy thJBTCsêthông báo sau,).
3. Ni dung
- Thi cá nhân: Tiu hc (Bang A), THCS (Bang B); THPT (Bang C)
- Thi san phrn sang tao phdn mM phdn cing, san phdm tIch hcip,): Cp
THCS (Bang D2,); Cap THPT (Bang D3,).
4. Hoit d(ng bã trq
Ban T chüc cuc thi, së t chirc hoat dng sinh hoat tp th cho các thI sinh
ye tham dy cuc thi nhäm that cht tInh doàn kêt, giip các em có môi tnrang gp gô,
giao 1uu và tham gia các trè chcii vui tucii và lành manh.
III. CHIXONG TRINH
1. Bui sang
- 06h30: Tp trung thI sinh.
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- 07h00 - 07h15: On djnh th chrc. Tuyên b 11 do, gi6i thiu di biu.
- 07h15 - 07h20: Phát biêu khai mac Cuôc thi.
- 07h20 - 07h30: Tang hoa và ci luu nim cho các don vj tham gia.
- 07h30 - 07h35: Cong b quyt djnh thành 1p Ban Chi dao, Ban T chi'rc,
Quyêt djnh thành 1p Hi dông coi thi, châm thi.
- 07h35 - 07h40: Thông qua quy ch cuc thi.
- 07h40 - 08h00: Thi sinh di chuy6 dn các dja dim thi.
- 08h00 - 08h30: Thi L thuyt bang A, B.
- 08h30 - 10h30: Thi Ip trInh các bang A, B, C.
2. Bui chiu
- 13h30 - 14h30: Thi thuyt trInh ph.n mm sang tao.
- 14h30 - 16h00:
+ Giám khão chm dim các phAn thi, in .n bang khen.
+ T chirc các hoat dng b trg cho thI sinh tham gia cuc thi.
-16h00-17h00:Bêmaccucthi.
IV. HO SO' BANG K? DI THI
1. S hrçing dàng k: Mi don vj không qua 07 thI sinh trén mi bc tham gia
thi bang cá nhân.
2. Môi don vj Co It nhât 03 san phrn ph.n mm sang t?o tham gia dii thi, (Mj
cap hQc có 01 san phárn)
3. H so cüa các don vj gri v Ban Thung vii Tinh Doân trrnc ngày
29/4/202 1 (qua Ban Thanh thiêu nhi trir&ng hQc Tinh Doàn, email:
bantnthqtgrnail. corn,' dja chi so 17 du'&ng Hai Ba Trung, TP. DOng Ha).
4. Ho so dàng k' dr thi cüa mi thI sinh bao gm:
- Phiu dang k

dii

thi (theo máu gzi kern);

- 01 bàn sao giy khai sinh;
- 02 ãnh 4x6 cm chip trong thi gian gn nht d lam the dij thi;
- Phiu dir thi phtn mm sang tao (theo rnu gti kè,n,),
V. TO CH1C THVC HIN
1. Cap tinh
1.1. Tinh Boàn
- Là co quan Thu&ng trrc Ban Chi dao cuc thi, chuân bj ni dung các cuc
h9p cüa Ban Chi dao; chü trI các cuc h9p khi dixcic Trtx&ng Ban Chi dao üy quyên;
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tham muu Quyt djnh thành 1p Ban Chi do; Ban T chtrc vâ Ban d thi, Ban coi thi,
Ban châm thi và To thu k giüp vic cho Ban Chi dao.
- Xây dirng ni dung chuting trInh và chi dao các huyn, thi, thành Doàn t
chirc cuc thi tir cap huyn và tham gia cuc thi cap tinh.
- Co trách nhim ph& hçp vâi các don vj lien quan t chcrc cuc thi d tuyn
chçn và bôi duO'ng di tuyên Tin hçc tré tinh Quãng Trj tham gia Hi thi Tin hQc tré
toàn quôc.
- ChU trI mñ các Ca quan báo chI Trung ucing và dja phi.rcing tuyén truyn v
cuc thi; chju trách nhim tuyên truyên, quâng bá cuc thi trên các kênh thông tin cüa
Doàn Thanh niên các cap.
1.2. SO Giáo dye vã Dào to
- GiOi thiu can b, giáo viên tham gia Ban ra d thi, Ban coi thi, Ban chAm thi.
- PhM hcrp chi dao các dan Vj tr%rc thuc chü dng thông báo Ké hoach triên
khai cuc thi, khuyen khIch các em hçc sinh chü dng, tIch circ dang k tham gia
cuc thi.
- Chju trách nhim ni dung và ra d thi cüa các khi Tiu hçc, Trung hçc Ca
si, Trung h9c phô thông. Phôi hçip to chirc on 1uyn cho thI sinh tham gia Cuc thi
Tin hpc trê toàn quôc.
- Khen thu&ng các tp th và cá nhân có thành tIch xut sc trong cuc thi.
1.3. S& Khoa h9c và Cong ngh
- Co trách nhim cü can b tham gia và thirc hin nhim v1I cüa Ban coi thi,
Ban chm thi dam bâo so h.rçing theo yêu câu cüa Ban To chüc cuc thi.
- Phi hçrp to chi'rc luyn thi cho di tuyn tham gia Cuc thi Tin bce tré toàn
quôc.
1.4. S& Thông tin vã Truyn thông
-Co trách nhim cCr can b tham gia và th%rc hin nhim vii cüa Ban coi thi,
Ban châm thi dam bão so krqng theo yêu câu cüa Ban To chrc cuc thi.
- PMi hcip t chüc 1uyn thi cho di tuyn tham gia Cuc thi Tin hçc tré toàn
quôc.
1.5. Dài Phát thanh - Truyn hInh tinh
- Chü trI phi hcip Tinh Doàn tuyên truyn v cuc thi truâc, trong Va sau khi
cuc thi din ra.
- Co trách nhim tuyên tmyn và dua tin L khai mtc và B mac cuc thi.
1.6. Vin Thông Quing Tr
-Co trách nhim cü can b tham gia và thirc hin nhirn vii cüa Ban coi thi,
Ban châm thi dam bão sO krcing theo yêu câu cüa Ban To chtrc cuc thi.
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- H trçl các phn qua cho các thI sinh tham gia cuc thi.
1.7. S& Tãi chInh
- Chi dao Phông Tài chInh - K hoch cp huyn tham mmi UBND cüng cp
bô trI kinh phi to chi'rc cuc thi Tin hçc tré cap huyn.
- Chju trách nhim tham muu UBND tinh b trI kinh phi t chirc Cuc thi Tin
hçc tré cap tinh và tham gia Cuc thi Tin hçc tré toàn quôc.
2. Cp huyn:
- UBND các huyn, thj xã, thành ph thành 1p Ban Chi do cp huyn do dai
din lânh do UBND cap huyn là Truâng Ban Chi dao, thành viên Ban Chi do cap
huyn gôm di din lãnh do các don vj: Doàn Thanh niên (lam Phó trw&ng Ban
Thwôg tryc), PhOng Giáo dic và Dào t?o, Van phOng UBND cap huyn, Phóng Van
hóa thông tin, Phông Tài chInh.
- Ban Chi dao cuc thi cp huyn chi dao và trin khai k hoach sâu rng dn
các don vj trithng h9c, các ccc sâ Doàn, Di dê thu hut sir tham gia cOa doàn viên,
thanh thiêu nhi. Tiên hành to chuc cuc thi cap huyn, tong ket dánh giá, trao thix&ng
và 1ra ch9n di tuyên tham gia cuc thi cap tinh.
VI. KINH PHI
- Tir ngun kinh phi ducic cAp cho CuOc thi "Tin hQc tré" tinh Quãng Trj lAn
thir XXIII, nãm 2021.
- Các don vj tham gia phi hqp t chüc dóng gop.
- Các khoân chi cho Cuc thi "Tin hQc tré" cAp tinh gm có: Giâi thu&ng; chi
phi cong tác to chüc; cong tác de thi, coi thi, châm thi; chi phi cong tác tuyen truyên;
chi phi khen thithng cho các tp the, ca nhân cia cO thành tIch xuât sac trong vic
tham gia chi dio, to chüc Cuc thi "Tin hQc tré" trong thai gian qua.
Yêu cAn các don vi, dja phixcmg chü dng t chüc theo k ho?ch nay, dam bào
yéu cAu d ra./. k_Nyu nll(ln:
- Thành viên BCD Cuc thi "Tin hçc tré"
- Ban Tuyên giáo Tinh y;
- Tinh doàn;
-Cácdanvj MiicV;
- L.ru VT, VX.

HoãngNam
PHO CHU T!CH UBND TLNH

THE LI
HQC TRE" TINH QUANG Tifi
i5 xxiii, NAM 2021
(Kern theo

/BCD ngàyA 2 /3 /2021 cüa BCD Cuç$c thi
ré" tin/i Quáng Tn nám 2021)

Ban Chi do Cuc thi "Tin hQc tr" tinh Quâng Trj ban hãnh Th l Cuc thi
"Tin hQc tré" tinh Quãng Trj Ian thu XXIII näm 2021 gôm nhQng ni dung nhu sau:
DIEU 1. DO! TU€NG DVTHI
Di tiryng: Hçc sinh TH, THCS, THPT dang k dr thi theo các bang sau:
* Bang A: Thi k näng 1p trInh cp Tiu hçc.
* Bang B: Thi k näng 1p trinh cp THCS.
* Bang C: Thi k näng 1p trInh THPT.
* Bang D2: Thi san phtm sang tao cap THCS.
* Bang D3: Thi san phm sang t?o cp THPT.
DIEU 2. NQI DUNG THI
1. Phn thi kin thtrc và k5' nãng v tin hçc
1.1. Hçc sinh Tiêu h9c (Bang A): ('Thàigian 120 phi
- Thi trc nghim trên may tInh. (Thai gian 30 phi2t,): Kin thirc ca sâ ye cong
ngh thông tin, tu duy suy 1un logic.
- Thirc hánh i'mg ding (Thai gian 90 phit): Sr diing ngôn ngC SCRATCH và
thu vin hInh ânh/ârn thanh do Hi dông Giám khão cung cap dê giái các bài toán
theo huàng tao ra san phâm sang t?o gän vi thirc tê.
1.2. H9c sinh Trung h9c cos(Bãng B): (Thàigian 150 phit)
- Thi trc nghim trén may tInh.(Th&i gian thi 30 phit): Kin thi'rc chung ye
may tInh phân mém và 1p trInh.
- Thi 1p trInh (Thai gian 120 phit): Giái mt s bâi toán thuc chuang trInh
THCS bang cách si'r diving thu vin ngôn ng€ Pascal (Free Pascal), C/C++ (trên
CodeBlock hoc DevC++) do Hi dông Giám khão cung cap.
- Si'r diing ngôn ngt 1p trinh kéo thã SCRATCH và thu vin hInh ânhlvideo do
Hi dông Giám kháo cung cap dê giài các bài toán theo hithng tao ra san phâm sang
tao gän vOi thirc té.
1.3. H9c sinh Trung hçc phi thông (Bang C): (Th&igian 150 phi2t,)
Si'r diing cong cii bt k' d giãi bài toán theo chü d cho truâc. ThI sinh chi np
tp chucmg trInh dê châm.
2. Thi phn mm sang tio Báng D2, D3,)
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Phn mm sang tao phâi do hçc sinh hoc nhóm h9c sinh tl:I lam, di.rqc dóng
gói cài dt cüng vâi ma nguôn duOi dng dTa CD, Flash RAM Co xác nhn cUa Ban
To chrc cuc thi dja phuong, ngành. Nêu phân mêrn tharn khào ma nguôn ma, trong
bàn thuyêt minh phân mêm sang tao phài chi rO nhng phân tham khào, dja chi tham
khâo, nMng ti.thng tham khâo b ma nguôn ma.
ThI sinh 5ir ding tt cã các cong cii (phdn mm, phn ci'mg,) hin cO d tao ra
san phâm sang tao phán mêm, phán cthig hoc san phâm tIch hqp,) phiic v hpc tap,
giãi tn và các nhu câu thirc tin khác. Khuyên khIch xây drng san phm sang tao tIch
hcp üng diing trong 11th virc giáo diic, giao thOng, mOi tnrông, nông nghip, dc bit
là nông nghip irng ding cong ngh cao.
Các tiêu chi d dánh giá phn mm sang tao:
- TInh sang tao v ttthng mói, giãi pháp mOi.
- Khà näng áp diing vào thirc t cao.
- Khá näng thj truO'ng, thiicmg mai hóa san phm.
- T.m nhIn cüa san phm (cong ngh, z-ng dyng, thztong

mcii).

- H so thuyt minh, phong cách trInh bay báo cáo.
DIEU 3. HINH TH1J'C vA CAC BUYC TO CHU'C
A

1. To chu'c Cu9c thu Tin h9c Ire cap tinh
cp tinh dr kin dixcic t chüc vào tháng 5/2021.
- Cuc thi "Tin hQc
•

Ire"

- Phn thi kin thic và k5 näng v tin hpc: Disçic tin hãnh thi theo tl'rng bang:
Bang A (Tiêu h9c), Bang B (THCS), Bang C (THPT).
- Ph&n thi Phn mm sang tao: Ban T chüc cuc thi sê giài thiu tt cã các
phân mém dr thi, sau do Ban Giám khâo nghe thuyêt trInh cüa tác già va châm thi.
2. Tuyn ch9n và bil du'&ng nãng khiêu dir thi toàn quc
Ban T chac cuc thi c.p tinh s can cü vào kt qua cuc thi d chQn hra
to chi'rc on luyn cho di tuyên chuân bj tham
nhitng h9c sinh dat thành tIch cao
dir Hi thi Toàn quôc.
va

DIEU 4. BANG K DI Till CAP T!NH
thành ph
1. Bi vOl các huyn, thi
tinh,
- Quy& djnh thành 1p di tuyn tham dir Cuc thi "Tin hQc tré"
trong do cü 01 dOng chI dai din Ban Thtx?mg v11 các huyn, thj, thành Doân
Trithng doàn, có th cO phó doàn va danh sách các thI sinh dü tiêu chuân, dOng dôi
tuçrng.
- Các don vj không t chüc duçc cuc thi phái t chüc so tuyn tnthc khi thành
tinh.
1p di tuyên tham gia cuc thi
xa,

cap

lam

cap

- Huang dn di tuyn tham gia cuc thi dam bào dOng thii gian quy djnh.
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- Danh sách dàng k dir thi gui v Ban Thithng vi Tinh Doàn (qua Ban Thanh
Thiêu nhi trzthng hQc TInh Doàn, truc ngày 29/4/2021; ernail.
bantnthqt(djgrnail. corn).
2. Di vói mi thI sinh dir thi
- Thi l thuyt và k5 nang tin h9c: Phiu däng k dir thi theo mu (co dan ánh
4x6,), kern theo 1 ành 4x6 lam the dir thi cuc thi cap tinh.
-Thi phAn mm sang tao (PMST,,): Phiu dang k dir thi phn mm sang tao
theo mâu (có dan ánh 4x6 kern theo 01 ánh 4x6 lam the d dii cu5c dii cap tinh và
san phám phán mérn dt thi).
DIEU 5. GIAI THU1NG CUA CUOC Till
1. Nguyen tãc xét giai thirông
a. Cu5c thi kiln thá'c và k9 nàng tin h9c
- 11th giâi thi.râng theo trng bang thi: Bang A, Bang B, Bang C.
: Khung xét trao giái thi.iâng: Tng kt qua dirn thi cüa thI sinh phâi dat dim
tôi thiêu là 50% so vi tong diem tôi da cüa thang diem bài thi và không có bài thi
nào a diem 0. Trên c s do tInh giãi tü bài diem cao nhât xuOng den diem tOi thiêu
theo ca câu giái thung.
- Khung xét trao giâi tp th& Dira trén kt qua dim thi cüa thI sinh cOa mi
don vi. Thr hang sè xét trong diem tong cüa môi don vj tir cao xuông thâp dê tInh
giái tp the ('Giái Nhát ditcic cong 5 diem, Giái NhI 3 diem, Giái Ba 2 diem và Giái
Khuyên khich 1 diem).
b. Cu3c thi san p1tht p/ian rnm sang 4w
- TInh giãi thiRing theo ti'mg bang thi: Bang D2, Bang D3.
- Giâi thi.rang ducic xét trên bang dirn tng hçip cüa Hi dng giám khào cuc
thi trén co s& dánh giá day dñ các tiêu chI &rcic quy djnh tai Diêu 2 The l nay.
A

2. Co cau giai thirong
A
A
..,.
a. So lu'çrng, co cau, giai thirong
* Bang A
- 01 Giái Nht: Mi giài 2.000.000d
- 02 Giâi NhI: Mi giài 1.500.000d
- 03 Giâi Ba: Mi giái 1.000.000d
- 10 Giãi Khuyn khIch: Mi giâi 500.000d
* Bang B
- 01 Giãi Nht: Mi giái 2.000.000d
- 02 Giâi NhI: Mi giâi 1.500.000d
- 03 Giái Ba: Mi giãi 1.000.000d
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10 Giâi Khuyn khIch: Mi giâi 500.000d

-

*

-

-

-

-

*

-

-

-

-

*

-

Bang C
01 Giâi NihAt: Mi giãi 2.000.000d
02 Giâi NhI: Mi giâi 1.500.000d
03 Giãi Ba: Mi giãi 1 .000.000d
10 Giãi Khuyn khIch: Mi giâi 500.000d
Phn thi phn mm sang tio
01 Giái Nht: Mi giâi 2.000.000d
01 Giãi NhI: M& giái 1.500.000d
02 Giài Ba: Mi giái 1.000.000d
07 Giái Khuyn khIch: Mi giâi 500.000d
Co cu giãi tp th
01 Giài Nhât toàn doàn: 2.000.000d

-01 GiáiNhItoàndoàn: 1.500.000d
-

01 Giã.i Ba toàn doàn: 1 .000.000d

b. Các phân thu'&ng khác

+ 01 giâi thuâng cho thI sinh tré tui nht cuc thi.
+ 01 giãi thuâng cho thI sinh dan tc thiu s&
A

.

3. Tuyen chQn va boi dn'ong nang khieu dir th toan quoc
.

-

Ban T chirc cuc thi cp tinh sê can cü vào kt qua cuc thi d chpn lira
nhüng h9c sinE dat thãnh tIch cao và to chüc on 1uyn cho di tuyên chuân bj tham
di,r Hi thi toán quôc.
DIEU 6. DIEU IUJOAN THI HANH
Th 1 cuc thi nay dã duçc Ban Chi dao thông qua, và có hiu 1irc k tr ngày
k ban hành. Trong qua trmnh to chirc thrc hin, nêu có van dê can si~a dOi, Thu&ng
trçrc Ban To chi'rc sê tong hçip trInh Ban Chi dao cuc thi xem xét và quyêt djnh.
BCD CUQC THI "TIN HQC TRE" TINH QUANG TRI

