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BÁO CÁO 
Kết quả tham gia Cuộc thi Khoa học Quốc tế dành cho Thanh thiếu niên  

năm 2023 tại Bali, Indonesia 
 

Kính gửi:  

- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai; 

- UBND thành phố Lào Cai. 
 

Trong thời gian từ tháng 02/2023 đến tháng 3/2023, đoàn học sinh trường 
THCS Lý Tự Trọng, Lê Quý Đôn thành phố Lào Cai đã tham gia Cuộc thi Khoa 

học Quốc tế dành cho Thanh thiếu niên năm 2023 tại Bali, Indonesia với 03 dự án, 
Phòng GD&ĐT báo cáo kết quả học sinh tham dự Cuộc thi như sau: 

Cuộc thi Khoa học Quốc tế dành cho Thanh thiếu niên (YISF) là một trong 
những cuộc thi quan trọng của Indonesia do Hiệp hội các nhà khoa học trẻ 

Indonesia, trường Đại học PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) Bali, Đại học Kỹ 
thuật Diponegoro và BUCA IMSE2F Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức. Năm 2023, Cuộc thi 

Quốc tế dành cho Thanh thiếu niên tổ chức tại Bali, Indonesia dưới hai hình thức 
trực tiếp và trực tuyến. Cuộc thi tạo sân chơi và động lực cho Thanh thiếu niên 
trên toàn thế giới sáng chế, sáng tạo, phát triển những ý tưởng và phát minh ra 

những sản phẩm mang lại lợi ích cho xã hội và môi trường, đồng thời tạo môi 
trường để Thanh thiếu niên phát triển ý tưởng sáng tạo trong thế giới khoa học. 

Hội đồng Ban giám khảo là những giáo sư, tiến sĩ đến từ các trường đại học, Hội 
đồng đánh giá các dự án, các phát minh qua hai vòng hồ sơ dự án gửi cho Ban tổ 

chức Quốc tế và nội dung trình bày, trả lời các câu hỏi của Ban giám khảo trong 
quá trình thi.  

Cuộc thi có sự tham gia của 23 quốc gia trên thế giới, trong đó có nhiều 
quốc gia có thế mạnh về khoa học và công nghệ như Mỹ, Canada, Trung Quốc, 

Hàn Quốc, Romani, Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Singapo, Ả rập, Mexico… với 
hơn 400 dự án (trong đó có hơn 300 dự án thi trực tuyến và hơn 100 dự án thi trực 

tiếp). Việt Nam tham gia với 6 dự án trực tuyến của trường THPT Chuyên Hà Nội 
Amsterdam, Câu lạc bộ Bách Khoa, Trường THPT số 3 TP Lào Cai, Trường 
THCS Lê Quý Đôn thành phố Lào Cai, Trường THCS Lý Tự Trọng thành phố 

Lào Cai (2 dự án). Đội dự thi của Trường THCS Lê Quý Đôn tham gia với dự án: 
Tranlator for the Mute an the Deafnes (Phiên dịch cho người câm và khiếm thính) 

của 03 học sinh: Nguyễn Thị Quỳnh Anh, lớp 7A; Đinh Ngọc Minh Châu, lớp 7E; 
Bùi Minh Khôi, lớp 8D thực hiện dưới sự hướng dẫn của giáo viên Nguyễn Thị 



Bích Ngọc - Trường THCS Lê Quý Đôn. Dự án: Smart devices warn of dangers in 
the railings of high-rise buildings (Thiết bị thông minh cảnh báo nguy hiểm ở lan 

can nhà cao tầng) của 04 học sinh: Đặng Hoàng Tuệ Mẫn, lớp 8A2; Nguyễn 
Thành Nam, lớp 8A2; Lưu Tuấn Hưng, lớp 8A1; Đào Hải Dương, lớp 7A5 thực 
hiện dưới sự hướng dẫn của giáo viên Vũ Huy Hoà - Trường THCS Lý Tự Trọng 

TP Lào Cai. Dự án: The intelligent warning system at the spillway applies 
Machine learning technology (Hệ thống cảnh báo thông minh tại đập tràn ứng 

dụng công nghệ Machine learning) của 02 học sinh: Sùng Mạnh Long, lớp 8A4; 
Lê Anh Đức, lớp 8A3 thực hiện dưới sự hướng dẫn của giáo viên Vũ Đức Tuyên - 

Trường THCS Lý Tự Trọng TP Lào Cai. 

Đề tài các dự án thuộc lĩnh lực kỹ thuật xuất phát từ thực tiễn và có ý nghĩa 

nhân văn sâu sắc nhằm giúp cho người khiếm thị nói chung và học sinh khiếm thị 
nói riêng có cơ hội được thu nhận và tiếp cận thông tin ở sách, báo và internet; hỗ 

trợ những đối tượng yếu thế; cảnh báo an toàn khi tham gia giao thông tại các 
ngầm tràn… 

Các dự án đã đạt giải của cuộc thi với thành tích: 01 Huy chương Vàng 
(Gold Medeal) của trường THCS Lê Quý Đôn; 01 Huy chương bạc (Silver Medal) 

của trường THCS Lý Tự Trọng; 01 Huy chương đồng (Broze Medal) của trường 
THCS Lý Tự Trọng 

Trên đây là báo cáo của phòng GD&ĐT thành phố Lào Cai về kết quả tham 

gia Cuộc thi Khoa học dành cho Thanh thiếu niên năm 2023 tại Bali, Indonesia. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Ban tuyên giáo (b/c) 
- PCT Ngô Vũ Quốc (b/c) 
- Lãnh đạo PGD&ĐT; 

- Lưu: VT, CM. 
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