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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 17 tháng 9 năm 2021

Kính gửi: Các trường phổ thông trực thuộc Sở
Căn cứ Văn bản hợp nhất số 22/VBHN-BGDĐT ngày 25/8/2014 của Bộ trưởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi học sinh giỏi cấp quốc gia;
Thực hiện nhiệm vụ khảo thí năm học 2021-2022, Sở Giáo dục và Đào tạo
(GDĐT) hướng dẫn công tác tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh (Bảng A), năm
học 2021-2022 như sau:
I. MỤC ĐÍCH
- Nhằm động viên, khuyến khích người dạy và người học phát huy năng lực
sáng tạo, dạy giỏi, học giỏi; góp phần thúc đẩy, nâng cao chất lượng dạy và học, phát
hiện người học có năng khiếu để tạo nguồn bồi dưỡng, góp phần thực hiện mục tiêu
đào tạo nhân tài cho đất nước, cho địa phương.
- Tuyển chọn học sinh xuất sắc, thành lập Đội tuyển học sinh giỏi của tỉnh tham
dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia THPT năm học 2021-2022.
II. NỘI DUNG VÀ CHƢƠNG TRÌNH THI
1. Môn thi và hình thức thi
- Môn thi: Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí,
Tiếng Anh;
+ Thời gian làm bài: 180 phút/môn (không kể thời gian phát đề);
+ Phần thi nói môn Tiếng Anh: 05 phút chuẩn bị, 05 phút trình bày.
- Hình thức thi: Tổ chức 1 vòng thi/môn;
+ Các môn (trừ môn Tin học) đều thi theo hình thức thi viết;
+ Môn Tiếng Anh có phần nghe hiểu và phần thi nói; các môn Vật lí, Hóa học,
Sinh học có phần bài tập thực hành;
+ Môn Tin học thi lập trình trên máy vi tính.
2. Nội dung thi
Nội dung thi nằm trong phạm vi Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ GDĐT
ban hành và nội dung dạy học các môn chuyên trong trường trung học phổ thông
(THPT) chuyên do Bộ GDĐT hướng dẫn tại Công văn số 10803/BGDĐT-GDTrH
ngày 16/12/2009.
III. ĐỐI TƢỢNG, ĐIỀU KIỆN DỰ THI VÀ LẬP ĐỘI TUYỂN DỰ THI
CẤP TỈNH
1. Đối tƣợng dự thi: Học sinh đang học cấp THPT đã qua kỳ thi chọn học sinh
giỏi cấp trường hoặc do nhà trường tổ chức xét chọn.
2. Điều kiện dự thi, số lƣợng dự thi
- Học sinh thuộc đối tượng nêu trên phải có kết quả xếp loại học lực và hạnh
kiểm cả năm của năm học 2020-2021 từ Khá trở lên.
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- Số lượng đăng ký dự thi:
+ Trường THPT chuyên Hùng Vương tối thiểu 15 thí sinh/môn. Trong đó số
lượng thí sinh môn chuyên tối thiểu bằng 1/2 số lượng thí sinh tham gia (Ví dụ: Đối
với môn Tin học, nếu trường đăng ký 15 thí sinh dự thi thì tối thiểu phải có 08 thí sinh
dự thi là học sinh học các lớp chuyên môn Tin học).
+ Các trường phổ thông khác tối đa 10 thí sinh/môn/trường.
3. Đăng ký dự thi
Hồ sơ đăng ký dự thi của mỗi đơn vị như sau:
- 01 bảng đăng ký đoàn dự thi (mỗi trường phổ thông ở huyện, thị xã cử 01 cán
bộ, giáo viên tham gia coi thi và danh sách được lập theo mẫu 1).
- 01 bảng danh sách thí sinh đăng ký dự thi theo môn (mẫu 2), đồng thời gửi file
mềm về địa chỉ email: phongktkd.sogialai@moet.edu.vn.
- Hồ sơ cá nhân của học sinh đăng ký dự thi gồm các loại sau:
+ Phiếu báo kết quả học tập năm học 2020-2021 của học sinh đăng ký dự thi
(mẫu 3);
+ Bản sao Giấy khai sinh (phô tô và đóng dấu nhà trường);
+ Phiếu nộp ảnh có 02 ảnh (ảnh 4cm x 6cm) của thí sinh (mẫu 4).
- Hồ sơ cá nhân của mỗi học sinh đựng riêng trong một bì hồ sơ, sắp xếp theo
môn đăng ký dự thi và theo thứ tự ABC của tên học sinh.
- Hiệu trưởng chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin hồ sơ học sinh.
Lưu ý: Các đơn vị nhập danh sách học sinh đăng ký dự thi bằng chương trình
Excel, sử dụng font chữ Times New Roman, ngày sinh định dạng TEXT. Sở GDĐT sẽ
không nhận những hồ sơ đăng ký dự thi thực hiện không đúng yêu cầu.
IV. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỲ THI
1. Thời hạn nộp hồ sơ
Các đơn vị nộp đủ các loại hồ sơ đăng ký dự thi, bản trên giấy và file mềm (như
quy định tại mục 3, phần III) về phòng QLCLGDCN của Sở GDĐT trƣớc ngày
15/10/2021.
2. Địa điểm đặt Hội đồng thi
Trường THPT chuyên Hùng Vương, số 48 Hùng Vương, Tp. Pleiku, Gia Lai.
3. Lịch tổ chức kỳ thi
- Ngày 21/10/2021: 14 giờ 00 phút, họp toàn thể Hội đồng Coi thi; thí sinh tập
trung tại địa điểm thi học quy chế thi;
- Ngày 22/10/2021: Thi viết tất cả các môn (trừ môn Tin học thi lập trình trên
máy tính);
+ Buổi sáng: Thi tất cả các môn
 6 giờ 45 phút: Khai mạc kỳ thi;
 7 giờ 00 phút: Thí sinh vào phòng thi;
 7 giờ 30 phút: Bắt đầu làm bài thi.
+ Buổi chiều: Thi nói môn Tiếng Anh
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 13 giờ 00 phút: Thí sinh vào phòng thi;
 13 giờ 30 phút: Bắt đầu làm bài thi.
4. Chấm thi, xét giải và thành lập đội tuyển
- Hội đồng Chấm thi làm việc tại Sở GDĐT, từ ngày 24/10/2021 đến hết ngày
28/10/2021.
- Vận dụng Văn bản hợp nhất số 22/VBHN-BGDĐT ngày 25/8/2014 của Bộ
trưởng Bộ GDĐT về việc ban hành quy chế thi học sinh giỏi cấp quốc gia trong quy
trình tổ chức ra đề thi, coi thi, chấm thi và xét giải.
- Thành lập đội tuyển tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm
học 2021-2022: Đội tuyển học sinh giỏi của tỉnh tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi
quốc gia THPT được Hội đồng Chấm thi căn cứ vào điểm thi cấp tỉnh, xét từ cao
xuống thấp. Số lượng thành viên của từng đội tuyển tối đa là 06 học sinh (riêng môn
Ngữ văn là 08 học sinh).
Sở GDĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện. Trong quá trình
triển khai nếu có vấn đề gì vướng mắc, các đơn vị báo cáo về Sở (qua Phòng
QLCLGDCN, số điện thoại: 0269.3828561) để kịp thời giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên (thực hiện);
- Giám đốc, các Phó Giám đốc (báo cáo);
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, QLCLGDCN.
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