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 Cuộc thi khoa học kĩ thuật (KHKT) dành cho HS Trung học là cuộc thi được 
tổ chức thường niên ở cấp Quốc gia, cấp tỉnh và đã thu hút được nhiều HS cấp THCS, 
THPT tham gia với mục đích khuyến khích HS Trung học tích cực tham gia NCKH, 
vận dụng kiến thức để giải quyết những vấn đề của thực tiễn đời sống đồng thời giúp 
các em có điều kiện trao đổi, giao lưu kiến thức, văn hóa…  

Thực hiện kế hoạch tổ chức cuộc thi KHKT năm học 2021 – 2022 của Sở 
Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La các giảng viên của Trường Đại học Tây Bắc cũng 
đã tham gia hỗ trợ, hướng dẫn các em HS cùng các giáo viên trường TH, THCS, 
THPT Chu Văn An tham gia cuộc thi này. 

 Cuộc thi KHKT năm 2021 – 2022, được tổ chức qua nhiều vòng, vòng sơ 
khảo, vòng chung khảo với các đề tài ở nhiều lĩnh vực như Toán – Tin – Hệ thống 
nhúng, chế tạo rô bốt; Khoa học xã hội hành vi, Lý – Kỹ, Hóa – Sinh – Môi trường. 
Tổng số dự án đăng kí dự thi là 176 của 49 đơn vị giáo dục trên địa bàn tỉnh, trong 
đó 140/176 dự án đã được tham gia vòng chung khảo. 

 Trong lĩnh vực khoa học hành vi của Trường TH, THCS, THPT Chu Văn An, 
giảng viên Nguyễn Thị Hồng Nhung – Khoa KHXH đã tham gia hướng dẫn, hỗ trợ 
dự án “Nghiên cứu trí tuệ cảm xúc của học sinh THPT trên địa bàn thành phố Sơn 
La, tỉnh Sơn La” của nhóm HS Đặng Ngọc Châu, Dương Hà Minh – lớp 11B. Ngày 
9/2/2022, nhóm đã tham gia vòng chung khảo và đạt giải ba. Khoa học xã hội hành 
vi là lĩnh vực có nhiều nội dung đặc thù gắn liền với thực tiễn của cuộc sống nên đây 
cũng sẽ là lĩnh vực phù hợp với đặc thù nghiên cứu của khoa KHXH nói chung và 
gần gũi với HS nói riêng. Hi vọng trong thời gian tới lĩnh vực nghiên cứu này sẽ thu 
hút được nhiều HS, SV tham gia nghiên cứu, tìm hiểu và có nhiều công trình nghiên 
cứu có ý nghĩa. 

Một số hình ảnh tham gia dự án: 



 
Trao đổi ý tưởng, phương án thực hiện dự án 

 
Phỏng vấn một số thầy cô trong quá trình thực hiện dự án 

 
Nhóm báo cáo dự án trực tuyến 

 
Nhóm nghiên cứu cùng thầy cô hướng dẫn 

 

 

 

   



  


