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THÔNG BÁO 
 KẾT QUẢ VÒNG CHUNG KẾT CUỘC THI  

“CÙNG BẠN KIẾN TẠO TƯƠNG LAI - SOLVE FOR TOMORROW 2021” 

Kính gửi: Ban Lãnh đạo - Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội 

Cuộc thi “Cùng bạn Kiến tạo tương lai – Solve for Tomorrow” do Tập đoàn Samsung khởi 

xướng từ năm 2010, đến nay đã có mặt tại 23 quốc gia trên thế giới với 1,8 triệu học sinh tham 

gia hàng năm. Tại Việt Nam, Cuộc thi được Tổ chức Junior Achievement Vietnam (JA Vietnam) 

phối hợp cùng các Sở Giáo dục, Phòng Giáo dục cũng như Ban Giám hiệu các trường THCS & 

THPT trực tiếp triển khai từ năm 2019 và trở thành sân chơi hấp dẫn, bổ ích dành cho học sinh 

từ 12-18 tuổi trên toàn quốc. 

Năm 2021, Cuộc thi “Cùng bạn Kiến tạo tương lai – Solve for Tomorrow” được triển khai 

từ tháng 04 đã thu hút trên 70.000 học sinh và hơn 4000 giáo viên tham gia với gần 1.500 bài dự thi 

đến từ 52 tỉnh thành cả nước. Trong đó, 20 đội xuất sắc nhất tham gia Vòng thi Chung kết toàn quốc 

ngày 09/01/2022 đã khép lại cuộc thi năm nay với rất nhiều giải pháp hữu ích dành cho các vấn đề 

về môi trường, y tế, giáo dục và xã hội. 

Ban tổ chức xin trân trọng thông báo tới Quý sở kết quả Vòng thi Chung kết, với hạng mục 

giải thưởng dành cho ĐỘI THI đến từ các trường Trung học tại Thành phố Hà Nội như sau: 

Hạng mục 

Giải thưởng 

Thông tin Đội thi đạt giải 

Tên Đội thi Dự án 

Giải Nhất 

- Đội thi The Eco Warriors – 

THPT Chuyên Hà Nội – 

Amsterdam – Thành phố Hà Nội 

Chế tạo máy tái chế khẩu trang y 

tế thành sản phẩm nhựa 

 

Giải ba 

(Bảng A-THCS) 

- Đội thi TechonlogySchoolUp – 

THCS Nam Từ Liêm – Thành phố 

Hà Nội. 

Sử dụng công nghệ AI nhằm đảm 

bảo an toàn cho học sinh khi đến 

trường 

Giải Cộng Đồng 

(Bảng A –THCS) 

- Đội thi The Sound – THCS Mạc 

Đĩnh Chi – Thành phố Hà Nội 

Thiết bị phát hiện và cảnh báo ô 

nhiễm tiếng ồn 



Thay mặt Ban tổ chức, JA Vietnam xin được gửi lời chúc mừng đến từ Quý Sở, Ban Giám 

Hiệu các Trường: THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam; THCS Nam Từ Liêm, THCS Mạc Đĩnh 

Chi và đặc biệt các Đội thi: The Eco Warriors; TechonlogySchoolUp và Đội thi The Sound .  

(Để biết thêm thông tin chi tiết toàn bộ giải thưởng Vòng Chung kết, Quý Sở có thể theo 

link: https://bit.ly/3rhMdY7) 

Ngoài giải thưởng của Vòng thi Chung kết, Ban tổ chức xin trân trọng được trao các giải 

thưởng của Vòng đào tạo trực tuyến như sau: 

- Giải Trường dành cho Trường THCS Nam Từ Liêm có tỷ lệ Giáo viên và Học sinh tham 

gia hoàn thành đào tạo trực tuyến cao nhất; 

- Giải cá nhân: 10 giải thưởng dành cho Giáo viên hoàn thành khoá học trực tuyến với số 

điểm cao nhất, thời gian nhanh nhất. 

Để có được những thành quả đáng tự hào trên là nhờ sự ủng hộ, nỗ lực và tinh thần đoàn kết, 

sáng tạo của các cấp Lãnh đạo, của tập thể các Giáo viên và các em Học sinh trên địa bàn Thành 

phố. Hy vọng cuộc thi sẽ góp phần vun đắp cho các em theo đuổi đam mê và lan toả tình yêu công 

nghệ với thật nhiều thế hệ thanh thiếu niên trên khắp cả nước, nhằm đóng góp những giải pháp tích 

cực cho cộng đồng và xã hội. 

Trước thềm năm mới 2022, tổ chức JA Vietnam xin kính chúc toàn thể Ban Lãnh đạo, 

các Cán bộ, Giáo viên đang công tác tại Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục, Nhà trường 

và tất cả các em Học sinh cùng Gia đình một năm mới thật nhiều: Sức khoẻ - Hạnh phúc - 

Thành công! 

Một lần nữa, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn và kính mong sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, 

tin tưởng, đồng hành của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội trong thời gian tới. 

Trân trọng cảm ơn!  

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu VT; 

 

  T/M TỔ CHỨC JA VIETNAM 

Giám đốc điều hành 

 
Đoàn Bích Ngọc 

 


