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KẾ HOẠCH
Tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 năm học 2017-2018
Thực hiện Kế hoạch năm học 2017-2018, Phòng Giáo dục và Đào tạo Tứ Kỳ
xây dựng kế hoạch tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 THCS như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Thực hiện mục tiêu giáo dục: “Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng
nhân tài”;
- Tuyển chọn, bồi dưỡng học sinh giỏi tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh
năm học 2017-2018;
- Thúc đẩy các đơn vị thực hiện tốt công tác phát hiện và bồi dưỡng Học sinh
giỏi – một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường;
- Việc tổ chức thi chọn học sinh giỏi lớp 9 và bồi dưỡng đội tuyển học sinh
giỏi lớp 9 tham gia thi cấp tỉnh phải đảm bảo: khách quan, trung thực, công bằng, có
tác dụng động viên và khuyến khích các đơn vị trường học duy trì có hiệu quả công
tác bồi dưỡng học sinh giỏi.
II. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN DỰ THI, HÌNH THỨC, CHƯƠNG TRÌNH THI

1. Đối tượng, điều kiện dự thi
Thí sinh tham dự kỳ thi phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
- Là học sinh đang học lớp 9 THCS năm học 2017-2018;
- Được xếp loại hạnh kiểm và học lực năm học 2016-2017 từ Khá trở lên;
- Thẻ dự thi do Trường THCS cấp (mẫu 1).
2. Hình thức thi
- Vòng I:
+ Mỗi đội có số thí sinh chính thức, không có dự bị bằng số lớp 9 năm học
2017-2018 của trường (mỗi học sinh có thể dự thi nhiều nhất 02 môn nếu không trùng
lịch thi). Trường THCS Phan Bội Châu, mỗi đội cử không quá 12 học sinh dự thi.
+ Kết thúc vòng I, thành lập đội dự tuyển, mỗi môn từ 15 – 20 học sinh được
tiếp tục bồi đưỡng để tham gia thi tiếp vòng II chọn học sinh thi tỉnh. Việc bồi dưỡng
do giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi tại các trường đảm nhiệm.
- Vòng II: Thi tuyển để thành lập đội tuyển chính thức tham gia thi cấp tỉnh. Sau
vòng II, việc bồi dưỡng sẽ do Hội đồng bồi dưỡng Học sinh giỏi của huyện đảm nhiệm.
3. Quy định về các tài liệu, vật dụng được mang vào phòng thi
3.1. Thí sinh được phép mang vào phòng thi tài liệu, vật dụng liên quan đến
việc làm bài thi:

a) Bút viết, thước kẻ, bút chì đen, tẩy chì, compa, êke, thước vẽ đồ thị, dụng cụ
vẽ hình, các vật dụng này không được gắn linh kiện điện, điện tử;
b) Máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản và không có thẻ
nhớ (riêng đối với môn Toán, thí sinh không được mang máy tính vào phòng thi);
c) Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học và Bảng tính tan đối với môn thi Hoá
học, Atlat Địa lý Việt Nam đối với môn Địa lý (chú ý dùng bản in chỉnh lý mới nhất);
không được đánh dấu hoặc viết thêm bất cứ nội dung gì trong tài liệu.
3.2. Thí sinh mang tài liệu, vật dụng liên quan đến việc làm bài thi không đúng
qui định tại mục 4.1 vào phòng thi, dù sử dụng hay chưa sử dụng đều bị đình chỉ thi.
III. NỘI DUNG THI, LỊCH THI, ĐỊA ĐIỂM THI
1. Nội dung thi
- Môn thi: Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng
Anh. Riêng môn Tiếng Anh, tỷ lệ trắc nghiệm từ 30 - 40%; thi các kỹ năng nghe,
đọc, viết với tỷ lệ khoảng 25% cho mỗi phần.
- Thời gian làm bài: Môn Ngữ văn, Toán: 150 phút; các môn còn lại: 120 phút;
(không kể thời gian giao đề)
- Chương trình thi:
+ Vòng I: Thi theo chương trình đổi mới giáo dục phổ thông đến lớp 9 THCS.
Nội dung kiến thức tính đến thời điểm dự thi (tháng 11/2017).
+ Vòng II: Nội dung kiến thức tính đến thời điểm dự thi cấp tỉnh (hết tháng
02/2018).
- Cấu trúc đề thi và Khung chương trình (từ 25 – 30/9/2017 sẽ được tập huấn).
5. Thời gian tổ chức thi
5.1. Vòng I
a) Ngày thi: Ngày 22 - 23 tháng 11 năm 2017.
Phương án 1:
+ Buổi sáng: Thi các môn Vật lý, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh.
+ Buổi chiều: Thi các môn: Toán, Ngữ văn;
Phương án 2:
- Ngày 22 tháng 11 năm 2017:
+ Buổi sáng: Thi các môn Lịch sử, Địa lý, Sinh học,
+ Buổi chiều: Thi các môn Hoá học, Vật lý, Tiếng Anh.
- Ngày 23 tháng 11 năm 2017:
+ Buổi sáng: Thi các môn Ngữ văn, Toán.
Ghi chú: Các trường có khó khăn nếu thực hiện Phương án 1 cần báo cáo về
Phòng GD&ĐT trước ngày 25/9/2017.
b) Lịch triển khai cụ thể:
* Buổi sáng:

+ 7h15': Thí sinh có mặt tại địa điểm thi để tìm phòng thi, số báo danh.
+ 7h30’: Thí sinh vào phòng thi;
+ 7h50': Thời điểm Chủ tịch Hội đồng coi thi cắt bì đề thi và giao đề thi cho
Giám thị số 1;
+ 8h00': Tính giờ làm bài thi;
* Buổi chiều:
+ 13h15': Thí sinh có mặt tại địa điểm thi để tìm phòng thi, số báo danh.
+ 13h30': Thí sinh vào phòng thi;
+ 13h50': Thời điểm Chủ tịch HĐ cắt bì đề thi và giao đề thi cho Giám thị số 1;
+ 14h00': Tính giờ làm bài thi;
5.2. Vòng II
a) Ngày thi: Ngày 30 - 31 tháng 01 năm 2018.
b) Lịch triển khai cụ thể:
+ 7h15': Thí sinh có mặt tại địa điểm thi để tìm phòng thi, số báo danh.
+ 7h30’: Thí sinh vào phòng thi;
+ 7h50': Thời điểm Chủ tịch Hội đồng coi thi cắt bì đề thi và giao đề thi cho
Giám thị số 1;
+ 8h00': Tính giờ làm bài thi;
6. Địa điểm thi: Tại Trường THCS Phan Bội Châu.
IV. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

1. Danh sách các đội tuyển đăng ký dự thi: Mẫu 2.
2. Chọn cử cán bộ, giáo viên tham gia tổ chức kỳ thi
+ Mỗi trường chọn cử giới thiệu 01 giáo viên làm nhiệm vụ coi thi, 01 giáo
viên làm nhiệm vụ chấm thi.
Yêu cầu: Những người làm nhiệm vụ coi thi, chấm thi có các điều kiện và tiêu
chuẩn sau.
+ Có phẩm chất đạo đức tốt và tinh thần trách nhiệm cao;
+ Nắm vững nghiệp vụ làm công tác thi;
+ Không có con; em ruột của vợ (chồng); người được giám hộ hoặc người đỡ
đầu dự kỳ thi;
Đối với giám thị, ngoài các điều kiện và tiêu chuẩn trên còn phải là những
người đã, đang không dạy các môn thi.
Đối với giám khảo, ngoài các điều kiện và tiêu chuẩn trên còn phải là những người
có năng lực chuyên môn vững vàng, đã tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9 THCS.
Chú ý:
- Phòng GD&ĐT yêu cầu các đơn vị phải tổ chức cho cán bộ, giáo viên trong
danh sách chọn cử coi thi, chấm thi ở cả hai vòng thi và học sinh trong danh sách
đăng ký dự thi học quy chế thi, nội quy thi, các văn bản hướng dẫn tổ chức kỳ thi.

- Các đơn vị tự lo kinh phí ăn ở, phương tiện đi lại cho học sinh dự thi. Mỗi
đơn vị cử cán bộ, giáo viên đưa học sinh đi thi và trở về an toàn.
- Trường THCS Phan Bội Châu chuẩn bị chu đáo các điều kiện về cơ sở vật
chất, trang thiết bị, phương tiện cho HĐ coi thi, chấm thi làm việc.
V. THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG COI THI, HỘI ĐỒNG CHẤM THI

+ Toàn huyện thành lập 01 Hội đồng coi thi, 01 Hội đồng chấm thi.
+ Giám thị (là giáo viên không dạy đội tuyển lớp 9 theo bộ môn), giám khảo,
cán bộ kỹ thuật có giấy triệu tập riêng.
+ Việc phân công giám thị phải đảm bảo nguyên tắc: Giáo viên không được coi
ở phòng thi có học sinh trường mình hoặc có con, em ruột dự thi.
+ Việc sắp xếp phòng thi, số báo danh phải đảm bảo nguyên tắc: Trong mỗi
phòng thi có học sinh của ít nhất hai môn, học sinh cùng trường, cùng môn không
được ngồi cạnh nhau.
+ Các quy định khác về tổ chức kỳ thi áp dụng như quy chế thi, tuyển sinh hiệ
hành của Bộ GD&ĐT (thí sinh dự thi phải có thẻ dự thi do trường THCS cấp, có dán
ảnh với đầy đủ các thông tin theo mẫu gửi kèm).
VI. XẾP GIẢI CÁ NHÂN, XẾP HẠNG ĐỘI TUYỂN VÀ XẾP HẠNG TRƯỜNG

1. Vòng I
- Xếp giải cá nhân: Theo 4 thứ hạng: Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích theo từng
môn thi. Thứ tự thí sinh theo điểm từ cao xuống thấp để xếp giải, chiếm từ 35 - 50%
số thí sinh dự thi.
- Xếp hạng đội tuyển: Theo thứ tự từ 1 đến 27. Điểm xếp hạng của mỗi đội
tuyển là tổng điểm các cá nhân mà đội tuyển đạt được chia cho tổng số học sinh đăng
ký dự thi. Trường hợp đơn vị có học sinh được triệu tập tham gia Đội tuyển Học sinh
giỏi thi tỉnh mà không tham gia thì hạ 5 bậc xếp hạng đội tuyển / 01 học sinh.
- Xếp hạng trường: Điểm xếp hạng của mỗi đơn vị là tổng kết quả xếp thứ tự
của các đội tuyển mà đơn vị đạt được (trường xếp thứ 1/27 tương ứng với 310 điểm
kết quả thực hiện nhiệm vụ).
- Phòng GD&ĐT cấp giấy chứng nhận cho học sinh đạt giải, giáo viên có đội
tuyển học sinh giỏi đạt kết quả cao.
2. Vòng II
- Thưởng điểm thi đua cho trường có học sinh tham gia đội tuyển học sinh giỏi
thi tỉnh; Trường được đề nghị UBND huyện tặng Giấy khen, đề nghị đạt danh hiệu
“Lao động xuất sắc” trở lên phải có học sinh tham gia đội tuyển học sinh giỏi thi tỉnh.
- Giáo viên bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi tại các đơn vị có học sinh tham
gia đội tuyển học sinh giỏi thi tỉnh được tính thành tích có học sinh tham gia thi cấp
tỉnh, được đề nghị UBND huyện tặng giấy khen, được ưu tiên đề nghị UBND tỉnh
tặng Bằng khen (nếu đủ điều kiện);
- Giáo viên bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi cấp huyện thi tỉnh đạt kết quả
cao được được đề nghị UBND huyện tặng giấy khen, được ưu tiên đề nghị UBND
tỉnh tặng Bằng khen (nếu đủ điều kiện);

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
* Vòng I
1. Ngày 06 tháng 11 năm 2017:
- Các trường nộp danh sách thí sinh dự thi, đồng thời gửi tệp danh sách qua Email: thcstuky.haiduong@gmail.com (mẫu 2).
(Việc thay đổi danh sách được chấp nhận nếu có báo cáo bằng văn bản gửi
hạn cuối cùng là ngày 14/11/2017).
- Các trường nộp danh sách giới thiệu cán bộ, giáo viên tham gia tổ chức kỳ thi.
2. Ngày 15/11 – 16/11/2017: Làm hồ sơ phòng thi, chuẩn bị CSVC phục vụ.
3. Ngày 21/11/2017: Họp HĐ coi thi, kiểm tra hồ sơ, cơ sở vật chất.
4. Ngày 22 - 23/11/2017: Tổ chức coi thi HSG tám môn.
5. Ngày 24 - 25/11/2017: Tổ chức chấm thi, lên điểm, chọn đội dự tuyển thi
tỉnh, thông báo kết quả.
* Vòng II
1. Ngày 22 – 23/01/2018: Làm hồ sơ phòng thi, chuẩn bị CSVC phục vụ.
3. Ngày 29/01/2018: Họp HĐ coi thi, kiểm tra hồ sơ, cơ sở vật chất.
4. Ngày 30 - 31/01/2018: Tổ chức coi thi HSG tám môn.
5. Ngày 01 - 02/02/2018: Tổ chức chấm thi, lên điểm, chọn đội tuyển thi tỉnh,
thông báo kết quả.
Trên đây là kế hoạch tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 THCS cấp huyện
năm học 2017-2018, Phòng GD&ĐT yêu cầu ông(bà) Hiệu trưởng các trường THCS
triển khai đúng lịch để kỳ thi diễn ra đúng kế hoạch, nghiêm túc và đạt kết quả cao./.
Nơi nhận:
- Phòng GDTrH, Sở GD&ĐT; (để báo cáo)
- Đ/c PCTUBND huyện
Phụ trách Văn-Xã; (để báo cáo)
- LĐ, CV Phòng GD&ĐT;
- Các trường THCS;
- Lưu VT, THCS.
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Phạm Anh Tuấn

