
 

TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS VÀ THPT HỒNG ĐỨC THAM 

GIA CUỘC THI “ HỌC SINH PHỔ THÔNG VỚI Ý TƯỞNG 

KHỞI NGHIỆP” TỈNH HƯNG YÊN 2022 

Tác giả: Trương Thị Mỹ Duyên – GV Vật lí, tổ Tự Nhiên 

Thực hiện Kế hoạch số 1199/KH-SGDĐT ngày 22/6/2022 của Sở GDĐT về 

việc triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” của 

ngành Giáo dục tỉnh Hưng Yên năm 2022; Quyết định số 2941/QĐ-SGDĐT ngày 

16/8/2022 của Giám đốc Sở GDĐT về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi “Học sinh 

Phổ thông với ý tưởng khởi nghiệp” tỉnh Hưng Yên năm 2022; Ngày 8-9/11/2022, 

Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Cuộc thi “Học sinh phổ thông với ý tưởng khởi 

nghiệp” tỉnh Hưng Yên năm 2022 tại trường THPT Hưng Yên. Hình thức tổ chức: 

Thi trình bày gian hàng và thi thuyết trình sản phẩm… 

 

Cô Trương Thị Mỹ Duyên – GV hướng dẫn lên nhận cờ lưu niệm của BTC 



  

 

Các thầy cô giáo cùng đội dự thi tại lễ khai mạc ngày 8/11 

 Năm 2022, toàn tỉnh có 23 đơn vị với 27 sản phẩm dự thi vượt qua vòng sơ 

loại để tham gia chung kết. Khối các trường THPT, trường PT có nhiều cấp học có 

17 đội tham gia dự thi. Các dự án khởi nghiệp của học sinh phổ thông năm nay bao 

gồm nhiều lĩnh vực: khoa học, công nghệ, chế tạo sản phẩm, văn hóa, giáo dục, y 

tế, dịch vụ, du lịch, tài chính ngân hàng, kinh doanh…Các đội dự thi báo cáo 

thuyết trình về sản phẩm dự thi trước Ban Giám khảo (tổng thời gian cho mỗi đội 

thi không quá 15 phút). 

 Trường Tiểu học, THCS và  THPT Hồng Đức tham gia cuộc thi với dự án 

 “ STEAM KIT – ĐƯA GIÁO DỤC STEAM VÀO TRƯỜNG HỌC” do hai  

học sinh : Đỗ Mai Chi và Trương Quang Đại lớp 10A1 thực hiện  dưới sự hướng 

dẫn của cô giáo Trương Thị Mỹ Duyên. Sau một thời gian cố gắng và nỗ lực, dự 

án của trường đã vượt qua vòng sơ loại để góp mặt trong cuộc thi chung kết. 

 



 

Cô Trương Thị Mỹ Duyên và học sinh Đỗ Mai Chi, Trương Quang Đại tại 

buổi khai mạc cuộc thi 

Với sự chuẩn bị kĩ lưỡng và giúp đỡ nhiệt tình của Ban Giám hiệu, Ban 

Chuyên môn cùng các thầy cô giáo, sáng ngày 8/11, gian hàng tham gia dự thi của 



trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức đã hoàn thiện vô cùng nổi bật và bắt 

mắt. Với những sản phẩm STEAM sáng tạo và thú vị, ngay trong buổi chiều khai 

mạc, đội thi đã nhận được nhiều sự quan tâm của BTC và các khách mời. Đồng thời, 

đội dự thi cũng nhận được nhiều đơn đặt hàng từ các khách mời tham gia khai mạc. 

 

Gian hàng của trường Tiểu học,THCS và THPT Hồng Đức tại cuộc thi 



Chiều ngày 8/11, đội thi tham gia bốc thăm vị trí dự thi. Với lá thăm số 3, 

hai học sinh Đỗ Mai Chi và Trương Quang Đại đã chuẩn bị kĩ lưỡng và sẵn sàng 

để sáng ngày 9/11 tham gia dự thi. Với phần thi thuyết trình, sự tự tin, đĩnh đạc của 

học sinh Đỗ Mai Chi khi thuyết trình và phần trả lời đầy đủ về mặt kĩ thuật sản 

phẩm của học sinh Trương Quang Đại đã nhận được nhiều lời khen từ phía Ban 

giám khảo. Với phần giới thiệu sản phẩm, các bạn cũng rất tự tin thể hiện những 

chiếm lược marketing, giới thiệu những điểm nổi bật của sản phẩm cho Ban Giám 

khảo và Ban Tổ chức. 

Trải qua một ngày làm việc khách quan, công tâm của Ban Giám khảo, sự hào 

hứng, nhiệt tình, đầy trách nhiệm của các đội tham gia dự thi, Ban Tổ chức đã lựa 

chọn và công nhận 02 dự án đoạt giải Nhất, 04 dự án đoạt giải Nhì, 07 dự án đoạt 

giải Ba và 07 dự án đoạt giải Khuyến khích. 

 

 

Học sinh Đỗ Mai Chi và Trương Quang Đại tại phần thi giới thiệu sản 

phẩm 



 

Học sinh Đỗ Mai Chi và Trương Quang Đại tại phần thi thuyết trình sản 

phẩm 

Tuy là lần đầu tham gia nhưng đội dự thi của trường Tiểu học, THCS và 

THPT Hồng Đức đã rất xuất sắc đạt giải Ba toàn tỉnh. 

 

Học sinh Đỗ Mai Chi thay mặt đội thi lên nhận giải thưởng 



Với tinh thần học tập rèn luyện, đổi mới, sáng tạo và khát vọng khởi nghiệp, 

Cuộc thi “Học sinh phổ thông với ý tưởng khởi nghiệp” Tỉnh Hưng Yên năm 2022 

thực sự là một sân chơi thú vị, bổ ích cho các em trường Tiểu học, THCS và THPT 

Đức nói riêng và các em học sinh trong toàn Tỉnh nói chung. 

Xin chân thành cảm ơn Sở GD & ĐT Hưng Yên, các nhà tài trợ, Ban Giám 

Hiệu nhà trường đã tạo cơ hội, điều kiện để các em học sinh được học tập, trải 

nghiệm, thể hiện và toả sáng. Chúc cho cuộc thi ngày càng được quan tâm và rực rỡ 

hơn nữa! 

 


