
 

HỘI ĐỒNG THI TIN HỌC TRẺ LẦN 

THỨ X 

THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU NĂM 2020 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

PHIẾU CHẤM ĐIỂM SƠ KHẢO 
Phần mềm sáng tạo  

TT Nội dung 
Điểm 

tối đa 

Điểm 

chấm 
Hệ số 

Tổng số 

điểm 

1 Tính mới, tính sáng tạo (Chấm 1 trong 4 mục sau) 10  3  

- 
MH, SP hoàn toàn mới hoặc không trùng với mô hình, sản 

phẩm đã biết 
10  3 

 

- 
MH, SP có những bộ phận, chi tiết có sự cải tiến, sáng tạo 

so với mô hình, sản phẩm đã biết với mức độ khá  
8  3 

 

- 
MH, SP có những bộ phận, chi tiết có sự cải tiến, sáng tạo 

so với mô hình, sản phẩm đã biết với mức độ trung bình 
5  3 

 

- 
MH, SP có những bộ phận, chi tiết có sự cải tiến, sáng tạo so 

với mô hình, sản phẩm đã biết với mức độ ít hơn trung bình 
4  3 

 

2 Khả năng áp dụng (Chấm 1 trong 5 mục sau) 10  3  

- 
MH, SP có thể áp dụng với quy mô toàn tỉnh hoặc có khả 

năng áp dụng trong thực tế với quy mô toàn tỉnh 
10  3 

 

- 
MH, SP có thể áp dụng với quy mô cấp huyện và có thể 

nhân ra ở một số huyện có cùng điều kiện 
8  3 

 

- MH, SP có khả năng áp dụng trong thực tế với quy mô cấp huyện 7  3  

- 
MH, SP có thể áp dụng với quy mô đơn vị, cơ sở và có thể 

nhân ra ở một số đơn vị hoặc cơ sở có cùng điều kiện 
6  3 

 

- 
MH, SP có khả năng áp dụng trong thực tế với quy mô đơn 

vị, cơ sở 
5  3 

 

3 Trình độ kỹ thuật và mô hình (Chấm cả 4 mục sau) 10  2  

- Trình độ kỹ thuật, công nghệ  3  2  

- Mức độ công phu, tỉ mỉ 3  2  

- Có tính thẩm mỹ 2  2  

- Thân thiện, dễ sử dụng 2  2  

4 Hoàn thiện sản phẩm 10  2  

 - Đóng gói, cài đặt 3  2  

 - Trợ giúp 3  2  

 - Trợ giúp trực tuyến 2  2  

 - Hồ sơ thuyết minh 2  2  

Tổng điểm  

Đề xuất xếp giải  
 

Quảng Ninh, ngày ...... tháng ...... năm 2010 

Người chấm điểm 
(Ký, ghi rõ họ tên)



 


