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         Kính gửi:   

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã; 

- Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông. 

  

 Thực hiện Quyết định số 1230/QĐ-BGDĐT ngày 30/3/2018 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo và thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo với Trung tâm 

Tuổi trẻ thành đạt (JA Việt Nam) về kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, 

sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”; Kế hoạch số 4340/KH-SGDĐT ngày 

10/10/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về thực hiện Đề án “Hỗ trợ học 

sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”; 

 Theo xu thế phát triển các nhóm ngành nghề 4.0 trên thế giới, nhằm tạo ra 

sân chơi sáng tạo giúp các em học sinh chủ động tìm tòi, nghiên cứu và ứng dụng 

công nghệ, JA Vietnam phối hợp cùng với Tập đoàn Samsung triển khai cuộc thi 

“Cùng bạn kiến tạo tương lai - Solve for Tomorrow 2022” mùa 3. Đây là cuộc 

thi do Samsung toàn cầu khởi xướng từ năm 2009 dành cho học sinh trung học cơ 

sở (THCS) và học sinh trung học phổ thông (THPT) có sự hướng dẫn của giáo 

viên. Các dự án tham dự Cuộc thi sẽ được các chuyên gia của JA Vietnam tiếp tục 

hỗ trợ hoàn thiện ý tưởng để có thể tham dự Cuộc thi học sinh, sinh viên với ý 

tưởng khởi nghiệp năm 2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức vào tháng 

12/2022. Ngoài ra, nội dung đào tạo Online trong cuộc thi là những kiến thức mới 

và bổ ích, phù hợp với tất cả  giáo viên và học sinh.  

 Sở Giáo dục và Đào tạo khuyến khích các nhà trường phát động phong trào 

tự học, tự bồi dưỡng kiến thức để nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường 

theo nội dung đào tạo Online bắt đầu kích hoạt từ ngày 23/5/2022 tại địa chỉ: 

https://www.kientaotuonglai.com.vn 

Thông tin chung về Cuộc thi 

 1. Chủ đề Cuộc thi 
 Ứng dụng giáo dục STEM vào việc nghiên cứu và xây dựng giải pháp nhằm 

giải quyết những vấn đề của xã hội hoặc của địa phương, liên quan đến một hoặc 

các lĩnh vực như: Xã hội, môi trường, giáo dục, y tế & sức khỏe. 

 2. Đối tượng, hình thức tham gia Cuộc thi  

 2.1. Đối tượng 

- Bảng A:  Học sinh cấp trung học cơ sở; 

- Bảng B: Học sinh cấp trung học phổ thông. 

 2.2. Hình thức tham dự: Học sinh sẽ đăng ký theo đội thi từ 02 đến 04 thành 

viên/ đội và 1 giáo viên trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn học sinh thực hiện bài thi của 

mình. 
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 2.3. Ngôn ngữ dự thi: Tiếng Việt. 

 3. Các giai đoạn triển khai Cuộc thi   

Các giai 

đoạn 
Thời gian Nội dung chính 

Đơn vị  

thực hiện 

Phát động 

và đăng ký 

tham gia 

Cuộc thi 

05/5/2022 

đến 

31/5/2022 

Ban tổ chức (BTC) tiếp nhận công văn 

triển khai Cuộc thi từ các Sở Giáo dục và 

Đào tạo; phối hợp với cán bộ phụ trách 

và các Nhà trường triển khai Cuộc thi 

- Sở Giáo dục 

và Đào tạo 

- Nhà trường 

BTC tổ chức Chương trình giới thiệu 

cuộc thi (Kick-off) tới các trường THCS, 

THPT do Sở Giáo dục và Đào tạo đề 

xuất (nếu có) 

 - BTC 

 - Sở Giáo dục 

và Đào tạo  

 - Nhà trường 

Các Trường tập hợp danh sách đội thi 

đăng ký tham gia Cuộc thi gửi Sở Giáo 

dục và Đào tạo và BTC. 

Trường 

THCS, 

THPT 

Vòng Sơ 

khảo 

 

12/5/2022 

đến 

15/7/2022 

Chương trình tập huấn Online cho giáo 

viên và học sinh. 

(Mở cổng đào tạo trực tuyến từ 

23/05/2022; Thời gian học linh hoạt, do 

nhà trường giáo viên, học sinh lựa chọn) 

BTC 

Học sinh gửi bài dự thi về ý tưởng sản 

phẩm trên website theo hướng dẫn của 

BTC. 

Đội thi 

Công bố 

kết quả 

Vòng 1 

15/8/2022 
BTC công bố 40 đội thi có ý tưởng xuất 

sắc nhất vào Vòng Phát triển sản phẩm. 
BTC 

Vòng Phát 

triển sản 

phẩm 

15/8/2022 

đến 

30/9/2022 

BTC sẽ hỗ trợ cố vấn chuyên môn Online 

và 10.000.000 đồng cho mỗi đội thi để 

hoàn thiện sản phẩm. 

BTC 

BTC tập huấn trực tuyến cho đội thi BTC 

Các đội thi gửi Video clip và bản giới 

thiệu về sản phẩm theo hướng dẫn của 

BTC.  

Đội thi 

Công bố 

kết quả 

Vòng 2 

15/10/2022 

BTC công bố kết quả 20 đội xuất sắc 

nhất của 02 bảng vào vòng Chung kết 

toàn quốc. 

BTC 

Vòng 

Chung kết 

16/10/2022  

đến 

12/11/2022 

BTC sẽ hỗ trợ cố vấn chuyên môn Online 

và đồng hành với các đội thi  
BTC, Đội thi 
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Dự kiến 

13/11/2022 
Thi Chung kết tại Hà Nội  

 Để triển khai hiệu quả và tạo thuận lợi cho học sinh tham gia Cuộc thi, Sở 

Giáo dục và Đào tạo khuyến khích mỗi phòng Giáo dục và Đào tạo lựa chọn 01 

trường THCS và mỗi cụm trường THPT lựa chọn 02 trường THPT để các chuyên 

gia JA Việt Nam phối hợp tổ chức tập huấn Online cho giáo viên và học sinh nhà 

trường danh sách các trường được lựa chọn gửi về Sở qua phòng Chính trị tư 

tưởng-Khoa học công nghệ, Email: cttt@hanoiedu.vn trước ngày 31/5/2022 (thứ 

Ba).  

 Thông tin trao đổi xin liên hệ đồng chí Kiều Cao Trinh - PTP Chính trị tư 

tưởng -Khoa học công nghệ Sở Giáo dục và Đào tạo, số điện thoại 0912123898; 

đồng chí Trần Thị Bích Hảo  -phụ trách Cuộc thi, số điện thoại 0912220581, Email: 

hao.ttb@javietnam.org./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Vụ GDCTHSSV, Bộ GDĐT; 

- Văn phòng UBND Thành phố; 

- Sở KH&CN; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- JA Việt Nam; 

- Đ/c Giám đốc Sở; 

- Đ/c PGĐ Trần Lưu Hoa; 

- Phòng GDTrH Sở; 

- Cổng Thông tin điện tử của Ngành; 

- Lưu: VT, CTTT-KHCN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần lưu Hoa 
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