UBND HUYỆN BẮC YÊN
PHÒNG GD&ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 503/PGD&ĐT
V/v tổ chức kỳ thi chọn
học sinh giỏi cấp THCS
năm học 2020-2021

Bắc Yên, ngày 06 tháng 10 năm 2020

Kính gửi:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

- Các trường cấp THCS trực thuộc UBND huyện;
- Trường PTDTNT THCS-THPT Bắc Yên.

Căn cứ Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia được hợp nhất tại
Văn bản số 22/VBHN-BGDĐT ngày 25/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo; Căn cứ Công văn số 1522/SGDĐT-ĐT&KT ngày 07/9/2020 của Sở
GD-ĐT Sơn La v/v tổ chức thi học sinh giỏi năm học 2020 - 2021;
Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn cụ thể về tổ chức thi chọn học sinh
giỏi lớp 9 trung học cơ sở năm học như sau:
1. Môn thi, hình thức thi và phạm vi đề thi
- Mỗi thí sinh được đăng ký thi 1 trong 8 môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý,
Tiếng Anh, Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học.
- Thi viết theo hình thức tự luận; riêng môn tiếng Anh gồm phần câu hỏi
trắc nghiệm và phần thi nghe hiểu, phần thi nói (đối với kỳ thi cấp tỉnh), học
sinh làm bài trực tiếp vào tờ đề thi.
- Nội dung thi trong phạm vi chương trình toàn cấp THCS hiện hành. Đề
thi phải đảm bảo định hướng đổi mới theo chỉ đạo của Sở và Bộ GDĐT.
- Yêu cầu về đề thi: đảm bảo kiến thức và kỹ năng cơ bản và nâng cao của
bộ môn, phân hóa được trình độ học sinh, phát hiện đúng năng lực học sinh. Tỷ
lệ các mức độ nhận thức của đề thi: Thông hiểu: 40%; Vận dụng: 40%; Vận
dụng cao: 20%.
2. Đối tượng và điều kiện dự thi
- Học sinh đang học lớp 8, 9 tại các trường TH-THCS, PTDTBT THCS,
PTDTBT TH-THCS, trung học cơ sở, phổ thông dân tộc nội trú THCS-THPT
trên địa bàn huyện năm học 2020-2021.
- Kỳ thi cấp huyện xếp loại hạnh kiểm và học lực năm học 2019 - 2020 từ
khá trở lên, được tuyển chọn sau kỳ thi học sinh giỏi cấp trường.
- Kỳ thi cấp tỉnh xếp loại hạnh kiểm và học lực học kỳ I năm học 20202021 từ khá trở lên, được tuyển chọn sau kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện.
3. Hồ sơ dự thi
- Học bạ chính, bản sao giấy khai sinh hợp lệ.

- Riêng kỳ thi cấp tỉnh kèm theo phiếu kết quả học kỳ I năm học 20202021 có xác nhận của hiệu trưởng và dán ảnh.
- Thẻ dự thi có dán ảnh (cỡ 4x6) có đóng dấu giáp lai ảnh và được trưởng
phòng giáo dục và đào tạo huyện ký tên, đóng dấu. Thẻ dự thi do Phòng GD-ĐT
cấp, khi đưa học sinh về dự thi các trường chủ động mang ảnh của học sinh dự
thi (mỗi học sinh 01 cái ảnh 4x6) về Phòng để dán vào thẻ dự thi.
4. Kế hoạch tổ chức
4.1. Cấp trường: Các trường tổ chức thi chọn học sinh giỏi xong trước
ngày 10/11/2020.
4.2. Cấp huyện:
a) Đăng ký dự thi
- Các trường gửi danh sách học sinh đăng ký dự thi (theo mẫu gửi kèm
công văn này) về Phòng GD&ĐT trước ngày 10/11/2020 qua địa chỉ email
kieulap@gmail.com. Hồ sơ thi cấp huyện (Học bạ, giấy khai sinh) gửi về Phòng
GD&ĐT trước ngày 25/11/2020.
b) Tổ chức thi
*/Lịch thi:
- Khai mạc: Vào hồi 15 giờ ngày 06/12/2020.
- Tổ chức thi vào ngày 07/12/2020:
+ Thời gian tập trung trước phòng thi: 7 giờ 15 phút.
+ Thời gian vào phòng thi: 7 giờ 30 phút.
+ Thời gian phát đề thi: 7 giờ 55 phút.
+ Thời gian tính giờ làm bài: 8 giờ 0 phút.
+ Thời gian thu bài: 10 giờ 30 phút.
*/ Địa điểm thi:
- Địa điểm khai mạc: Tại Hội trường Phòng GD&ĐT.
- Địa điểm thi: Tại trường TH-THCS thị trấn Bắc Yên.
4.3. Cấp tỉnh
a) Đăng ký dự thi
- Căn cứ kết quả kỳ thi cấp huyện, Phòng GD&DT lựa chọn và thông báo
tới các trường danh sách đội tuyển học sinh dự thi kỳ thi cấp tỉnh.
- Các trường hoàn thiện hồ sơ dự thi cấp tỉnh bao gồm: Học bạ, giấy khai
sinh, phiếu kết quả học kỳ I năm học 2020-2021, thẻ dự thi và nộp về Phòng
GD&ĐT trước ngày 28/02/2021.
b) Tổ chức thi
*/Lịch thi:
- Khai mạc: Vào hồi 16 giờ ngày 13/03/2021.
- Tổ chức thi vào ngày 14/03/2021:
+ Thời gian tập trung trước phòng thi: 7 giờ 15 phút.
+ Thời gian vào phòng thi: 7 giờ 30 phút.
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+ Thời gian phát đề thi: 7 giờ 55 phút.
+ Thời gian tính giờ làm bài: 8 giờ 0 phút.
+ Thời gian thu bài: 10 giờ 30 phút.
*/ Địa điểm thi:
- Địa điểm khai mạc: Tại Hội trường Phòng GD&ĐT.
- Địa điểm thi: Tại trường TH-THCS thị trấn Bắc Yên.
5. Kinh phí thực hiện: Theo quy định hiện hành.
Nhận được công văn này, yêu cầu các trường khẩn trương, nghiêm túc
thực hiện và gửi danh sách học sinh đăng ký dự thi về Phòng GD&ĐT đúng thời
gian quy định./.
Nơi nhận:
- Ban Lãnh đạo;
- Như kính gửi;
- Lưu VT.

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Vũ Xuân Hùng
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PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ……….………….
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