UBND HUYỆN PHÙ CÁT
PHÒNG GD&ĐT
Số: 234/KH-PGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phù Cát, ngày 03 tháng 5 năm 2017

KẾ HOẠCH
V/v Tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 6, 7, 8, 9 THCS cấp huyện và xây
dựng đội tuyển học sinh giỏi lớp 9 dự thi cấp tỉnh năm học 2017 - 2018
Căn cứ Quyết định số 1129/QĐ-UBND ngày 11/7/2016 của UBND huyện
Phù Cát về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và
biên chế của Phòng GD&ĐT huyện;
Căn cứ Công văn số 1331/SGD&ĐT-KT&QLCLGD ngày 27/9/2013 của
Sở GD&ĐT Bình Định về việc hướng dẫn tổ chức các kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh;
Căn cứ Quyết định số 753/QĐ-UBND ngày 31/12/2012 của UBND tỉnh
Bình Định về việc phê duyệt các mức chi cho công tác tổ chức các kỳ thi trên địa
bàn tỉnh Bình Định;
Căn cứ Quyết định số 754/QĐ-UBND ngày 31/12/2012 của UBND tỉnh
Bình Định về mức chi cho các kỳ thi học sinh giỏi, cán bộ quản lý giỏi, giáo viên
giỏi, giáo viên dạy giỏi, Hội thi thể dục thể thao, Hội khỏe Phù Đổng, GDQPAN và các Hội thi khác của ngành GD&ĐT;
Xét đề nghị của bộ phận KT&QLCLGD Phòng GD&ĐT Phù Cát, Phòng
GD&ĐT Phù Cát lập kế hoạch cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
- Nâng cao hiệu quả của công tác dạy bồi dưỡng học sinh giỏi.
- Tạo tiền đề thuận lợi cho công tác bồi dưỡng học sinh giỏi tham gia thi
học sinh giỏi cấp tỉnh.
- Xây dựng đội tuyển học sinh giỏi của huyện mạnh về chất và lượng
nhằm đạt thành tích tốt trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 20172018.
II. NỘI DUNG
Tổ chức các kỳ thi tuyển chọn học sinh giỏi lớp 6, 7, 8, 9 cấp huyện và
tiến hành bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9 THCS cấp huyện và thi tuyển chọn lại
đội tuyển học sinh giỏi (sau thời gian bồi dưỡng tại huyện) tham gia dự thi tuyển
chọn học sinh lớp 9 THCS cấp tỉnh vào giữa tháng 3 năm học 2017-2018.
III. ĐỐI TƢỢNG, ĐIỀU KIỆN DỰ THI
1. Lớp 6, 7 và 8:
a. Đối tượng dự thi: Là học sinh đang học lớp 6, 7, 8 tại các trường
THCS trên địa bàn huyện và được tuyển chọn qua kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp
trường.
b. Điều kiện dự thi: Được xếp loại Hạnh kiểm và Học lực từ khá trở lên,
điểm trung bình môn dự thi đạt từ 8,0 trở lên theo kết quả xếp loại cuối học kỳ 1
năm học 2017-2018.
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2. Lớp 9:
a. Đối tượng dự thi: Là học sinh đang học cấp THCS tại các trường trên
địa bàn huyện và được tuyển chọn qua kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp trường.
b. Điều kiện dự thi: Được xếp loại Hạnh kiểm và Học lực từ khá trở lên,
điểm trung bình môn dự thi đạt từ 8,0 trở lên theo kết quả xếp loại cuối năm lớp
8 năm học 2016-2017.
IV. SỐ LƢỢNG THÍ SINH DỰ THI, MÔN THI, HÌNH THỨC THI, NỘI
DUNG THI VÀ THỜI LƢỢNG LÀM BÀI (cho cả hai lần thi)
1. Số lƣợng thí sinh dự thi:
a. Lớp 6 và 7: Mỗi đơn vị dự thi cử tối đa 10 thí sinh/môn thi.
b. Lớp 8 và 9: Mỗi đơn vị dự thi cử tối đa 04 thí sinh/môn thi.
Các đơn vị có thể làm tờ trình đề nghị tăng số lượng dự thi trình
Trưởng phòng GD&ĐT xem xét quyết định nếu có số lượng thí sinh dự thi từng
môn quá số lượng quy định.
2. Môn thi:
Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự thi 01 môn:
- Các môn thi lớp 8 và 9: Toán, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch
sử, Địa lí, Tiếng Anh, Tin học (09 môn).
- Các môn thi lớp 6 và 7: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (03 môn).
3. Nội dung chƣơng trình thi:
- Lớp 6: Chương trình lớp 6 hiện hành.
- Lớp 7: Chương trình lớp 6, 7 hiện hành.
- Lớp 8: Chương trình lớp 6, 7 và 8 hiện hành.
- Lớp 9: Chương trình THCS từ lớp 6 đến hết HKI lớp 9 hiện hành;
4. Hình thức thi:
+ Đối với các môn Toán, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa
lí, Tiếng Anh: thi viết bằng hình thức tự luận (Riêng môn Tiếng Anh đề thi gồm
có 02 phần: Nghe hiểu và Đọc hiểu – Viết).
+ Đối với môn Tin học: lập trình trên máy vi tính bằng ngôn ngữ lập trình
Pascal.
- Thời gian làm bài: 150 phút.
5. Quy định về các tài liệu, vật dụng đƣợc mang vào phòng thi:
a) Thí sinh được phép mang vào phòng thi tài liệu, vật dụng liên quan đến
việc làm bài thi:
- Bút viết, thước kẻ, bút chì đen, tẩy chì, êke, thước vẽ đồ thị, dụng cụ vẽ
hình; các vật dụng này không được gắn linh kiện điện, điện tử;
- Máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản và không có thẻ
nhớ; riêng đối với môn thi Toán, thí sinh không được mang máy tính cầm tay
vào phòng thi;
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- Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học và Bảng tính tan đối với môn thi
Hoá học, Atlat Địa lí Việt Nam đối với môn thi Địa lí; không được đánh dấu
hoặc viết thêm bất cứ nội dung gì trong tài liệu.
b) Thí sinh mang vào phòng thi tài liệu, vật dụng liên quan đến việc làm
bài thi không đúng theo quy định, dù sử dụng hay chưa sử dụng đều bị đình chỉ
thi.
V. ĐĂNG KÝ DỰ THI, HỒ SƠ DỰ THI
- Lớp 9: Ngày 08/9/2017 các trường THCS gửi về Phòng GD&ĐT (bộ
phận KT&QLCLGD qua Email nguyenvancotpc@gmail.com) bản cứng và bản
mềm các hồ sơ sau: Quyết định của Hiệu trưởng về việc thành lập đội tuyển
HSG lớp 9, kèm theo danh sách thí sinh đăng ký dự thi các môn thi (các Mẫu 2,
3), phiếu điểm cuối năm học 2016-2017.
- Lớp 6, 7 và 8: Ngày 28/02/2018 các trường THCS gửi về Phòng
GD&ĐT (bộ phận KT&QLCLGD) bản cứng và bản mềm các hồ sơ sau: Quyết
định của Hiệu trưởng về việc thành lập đội tuyển HSG lớp 6, 7 và 8, kèm theo
danh sách thí sinh đăng ký dự thi các môn thi (các Mẫu 2, 3), phiếu điểm cuối
học kỳ 1 năm học 2017-2018.
- Các trường làm thẻ dự thi cho học sinh, dán ảnh 3x4 cho mỗi học sinh,
ảnh chụp không quá 01 năm theo kiểu làm chứng minh nhân dân (thẻ mẫu 1).
Đóng dấu giáp lai và Hiệu trưởng ký tên, đóng dấu;
VI. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC KỲ THI, LỊCH THI
1. Lớp 9:
- Địa điểm: Trường THCS Ngô Mây;
- Lịch thi: Tổ chức thi ngày 07/10/2017;
+ 6 giờ 30 phút ngày 07/10/2017 khai mạc kỳ thi và tiến hành thi;
+ Tổ chức coi thi theo lịch thi sau:
Ngày thi
Phát đề
Tính giờ
Thu bài
Ghi chú
07/10/2017 7 giờ 25 phút 7 giờ 30 phút 10 giờ 00 phút
Căn cứ kết quả làm bài thi của học sinh lần 1, Phòng GD&ĐT tuyển chọn
đội học sinh giỏi lớp 9 cấp huyện và bồi dưỡng tại huyện đến tháng 12/2017 tổ
chức khảo sát để chọn đội tuyển tham gia thi HSG cấp tỉnh (thời gian khảo sát cụ
thể sẽ có thông báo sau).
2. Lớp 6, 7 và 8:
- Thời gian: Tổ chức vào tháng 3 hoặc tháng 4 năm 2018 (thời gian cụ thể
cho từng lớp sẽ thông báo sau).
- Địa điểm: Trường THCS Ngô Mây.
VII. RA ĐỀ THI, IN SAO ĐỀ THI VÀ GIAO NHẬN ĐỀ THI, BÀI THI
1. Ra đề thi, in sao đề thi
Phòng GD&ĐT chịu trách nhiệm ra đề thi, in sao đề thi đến từng thí sinh
và tổ chức chấm thi.
2. Giao đề thi và nhận bài làm của thí sinh
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Phòng GD&ĐT sẽ giao đề thi trước giờ tổ chức thi 30 phút. Sau khi thi
xong, Chủ tịch Hội đồng coi thi giao bài thi tại Phòng GD&ĐT.
VIII. CHẤM THI, XẾP GIẢI VÀ PHÚC KHẢO BÀI THI
1. Chấm thi
Phòng GD&ĐT chịu trách nhiệm tổ chức chấm thi.
2. Xếp giải
Vân dụng theo Quy chế thi chọn học sinh giỏi hiện hành.
3. Phúc khảo bài thi.
Thực hiện theo Quy chế thi chọn học sinh giỏi hiện hành.
IX. KINH PHÍ TỔ CHỨC CÁC KỲ THI
1. Mức chi
Thực hiện theo quy định hiện hành.
2. Trách nhiệm chi
- Phòng GD&ĐT chịu trách nhiệm chi toàn bộ kinh phí theo chế độ hiện
hành cho việc tổ chức các vòng thi; kinh phí cho ban tổ chức lớp, đội ngũ giáo
viên dạy bồi dưỡng học sinh giỏi tại huyện; kinh phí đưa đội tuyển học sinh giỏi
được tuyển chọn chính thức dự thi học sinh giỏi cấp tỉnh.
- Các đơn vị cử đoàn tham gia dự thi học sinh giỏi cấp huyện chịu trách
nhiệm chi trả kinh phí theo chế độ hiện hành.
* Lưu ý:
- Các đơn vị phải có kế hoạch và tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 6, 7,
8, 9 cấp trường, báo cáo kết quả về Phòng và gửi toàn bộ Đề thi, Hướng dẫn
chấm kỳ thi chọn HSG cấp mình về Phòng GD&ĐT, theo địa chỉ email của bộ
phận KT&QLCLGD trước ngày 12/9/2017 (đối với lớp 9) và trước ngày
09/3/2018 (đối với lớp 6, 7 và 8).
- Mỗi đơn vị thành lập đoàn, cử VCQL hoặc giáo viên đưa học sinh đi dự
thi và đi về;
- Tổ chức ăn ở của đoàn tự túc.
Nhận được Kế hoạch này, Phòng GD&ĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường
THCS tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, trong quá trình thực hiện nếu có
vấn đề gì nảy sinh, vướng mắc cần phản ảnh, báo cáo kịp thời về bộ phận
KT&QLCLGD Phòng GD&ĐT để giải quyết kịp thời./.
Nơi nhận:
- Các trường THCS (thực hiện);
- UBND huyện (báo cáo);
- Trưởng Phòng, PTP;
- KT&QLCLGD;
- CV THCS;
- Lưu VT-PGDĐT.
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