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UBND HUYỆN KRÔNG NÔ 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:        /KH-PGDĐT Krông Nô, ngày  7 tháng 10 năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 8 và lớp 9 cấp huyện 

năm học 2020-2021 

 

 

Thực hiện Quy chế thi chọn học sinh giỏi (HSG) cấp quốc gia ban hành 

kèm theo văn bản hợp nhất số 22/VBHN-BGDĐT ngày 25/8/2014 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 – 2021. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

x y dựng kế hoạch t  ch c kỳ thi học sinh giỏi   p 9 và   p 8 cấp huyện, đồng 

thời chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Kỳ thi chọn học sinh giỏi   p 9 và   p 8 cấp huyện nhằm động viên, 

khuyến khích giáo viên và học sinh phát huy năng  ực sáng tạo, dạy giỏi, học 

giỏi; góp phần thúc đẩy việc cải tiến, n ng cao chất  ượng dạy và học, chất 

 ượng công tác quản  ý, chỉ đạo của Nhà trường; đồng thời phát hiện các học 

sinh có năng khiếu về môn học để tạo nguồn bồi dưỡng tham gia thi HSG cấp 

huyện, cấp tỉnh đạt hiệu quả cao trong năm học 2020 – 2021. 

- Là tiêu chí đánh giá, xếp  oại tập thể và năng  ực công tác  ãnh đạo, chỉ 

đạo của thủ trưởng các trường học cuối năm học 2020-2021. 

2. Yêu cầu 

- T  ch c kỳ thi phải đảm bảo diễn ra nghiêm túc, chính xác, khách quan, 

công bằng, đúng quy chế, đánh giá đúng năng  ực thực chất của học sinh; 

- Đề thi phải đảm bảo tính chính xác, khoa học, ph n hóa được trình độ 

học sinh và bảo đảm bảo mật trong kh u ra đề và in sao đề; 

II. ĐỐI TƢỢNG DỰ THI 

- Là học sinh đang học tại các trường THCS trên địa bàn huyện và trường 

PTDTNT THCS và THPT huyện Krông Nô. 

- Học sinh hiện đang học   p 9 ho c học sinh   p 8 thi theo kỳ thi học sinh 

giỏi   p 9 cấp huyện. 

- Học sinh hiện đang học   p 8 ho c học sinh   p   thi theo kỳ thi học sinh 

giỏi   p 8 cấp huyện. 

- Mỗi học sinh chỉ được dự thi một môn. 
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III. MÔN THI 

Kỳ thi chọn học sinh giỏi   p 8 và   p 9 cấp huyện gồm có các môn: Ngữ 

văn, Lịch sử, Địa  ý, Tiếng Anh, Toán, Vật  ý, Hóa học, Sinh học, Tin học  

IV.  ĐIỀU KIỆN DỰ THI 

Học sinh dự thi phải được xếp  oại hạnh kiểm tốt và học  ực khá trở  ên, 

riêng môn dự thi phải đạt từ 8,0 điểm trở  ên. Học sinh dự thi chọn học sinh giỏi 

cấp huyện phải được tuyển chọn qua kỳ thi học sinh giỏi cấp trường, tham dự 

đầy đủ các   p bồi dưỡng do nhà trường t  ch c. 

 V. HÌNH THỨC, NỘI DUNG CHƢƠNG TRÌNH, THỜI GIAN THI 

 1. Hình thức: 

 Học sinh thi theo hình th c tự  uận (làm bài trên giấy thi do hội đồng thi 

ban hành).  

 1.1. Đối với lớp 9:  

Thi 1 vòng duy nhất để công nhận học sinh giỏi cấp huyện và tuyển chọn 

thành  ập đội tuyển bồi dưỡng dự thi học sinh giỏi cấp tỉnh 

1.2. Đối với lớp 8.  

Thi 1 vòng duy nhất để công nhận học sinh giỏi cấp huyện. 

1.3. Riêng môn Tiếng anh có thi thêm phần nghe hiểu và thi có kết hợp 

trắc nghiệm và tự  uận; phần thi “nói” môn Tiếng anh (tổ chức vào buổi sáng 

của ngày tổ chức thi). 

1.4.  Môn Tin học thi theo hình th c  ập trình trên máy tính. 

 2. Nội dung chƣơng trình thi. 

 2.1. Đối với lớp 9: 

Phần cơ bản của chương trình  à nội dung chương trình giáo dục ph  

thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành tính đến ngày 15/3/2021 (bao gồm 

nội dung chương trình lớp 6,7,8 và chương trình của lớp 9).  

2.2. Đối với lớp 8: 

Phần cơ bản của chương trình  à nội dung chương trình giáo dục ph  

thông do Bộ GD&ĐT ban hành (bao gồm nội dung chương trình lớp 6,7 và 

chương trình của lớp 8 tính đến hết ngày 30/04/2021).  

 * Lưu ý: Phần n ng cao của kỳ thi học sinh giỏi   p 9 và   p 8: Theo yêu 

cầu của từng môn học kể cả phần đọc thêm và phần đã giảm tải chương trình. 

3. Thời gian làm bài thi : 

Thời gian  àm của mỗi môn thi học sinh giỏi   p 9 và   p 8  à 150 phút. 

VI. SỐ LƢỢNG HỌC SINH DỰ THI CHO MỖI MÔN THI CỦA 

TỪNG TRƢỜNG 
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- Mỗi trường THCS, PTDTNT THCS và THPT huyện Krông Nô  à một 

đơn vị dự thi theo kỳ thi. 

- Số  ượng học sinh dự thi: Mỗi môn không quá 15 học sinh. 

* Lưu ý:  Học sinh dự thi đều  à chính th c, không xin b  sung thêm khi 

đã nộp danh sách dự thi. 

VII.  ĐĂNG KÝ DỰ THI 

1. Đối với lớp 9: 

- Nộp hồ sơ đăng ký dự thi về địa chỉ Emai : hieuthcs2017@gmail.com 

chậm nhất ngày 25/01/2021. 

1. Đối với lớp 8: 

- Nộp hồ sơ đăng ký dự thi về địa chỉ Emai : hieuthcs2017@gmail.com 

chậm nhất ngày 12/4/2021. 

2. Hồ sơ dự thi 

- Quyết định thành  ập đội tuyển. 

- Danh sách đăng ký dự thi ( theo mẫu ) trên Word phông chữ Times New 

Roman, cỡ chữ 12. 

TT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

Nơi sinh 
Giới 

tính 

Dân 

tộc 

 

Môn 

dự 

thi 

Lớp Đơn vị 

         

- Thẻ học sinh ( chỉ xuất trình khi học sinh vào phòng thi ). 

VIII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THI. 

1. Đối với lớp 9. 

- Thời gian: Học sinh tập trung khai mạc vào  úc 13 giờ 30 phút, bắt đầu 

vào phòng thi  úc 13 giờ 45 phút, ngày 01/02/2021.  

- Địa điểm: Tại trường THCS thị trấn Đắk M m. 

2. Đối với lớp 8. 

- Học sinh tập trung khai mạc vào  úc 13 giờ 00 phút, bắt đầu vào phòng 

thi lúc 13 giờ 30 phút, ngày 19/4/2021. 

- Địa điểm: Trường THCS Thị Trấn Đắk M m. 

IX. RA ĐỀ THI ĐỀ NGHỊ 

- Các trường ra đề thi đề nghị và đáp án nộp cùng ngày v i thời gian đăng 

ký dự thi về địa chỉ Email: hieuthcs2017@gmail.com. (mỗi trường 01 đề/môn, 

kể cả những môn không có học sinh dự thi). 

- Đề thi có t ng điểm  à 20 điểm. Đề thi tự  uận 100%. 
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- Riêng môn Tiếng anh  à 100 điểm. Tỷ  ệ trắc nghiệm và các phần thi 

khác  à 20:100; Phần thi “Nói” có số điểm bằng 20% t ng điểm thi. 

X. CÔNG VIỆC CHUẨN BỊ CHO KỲ THI 

- Các đơn vị có học sinh dự thi cử 1 cán bộ ho c giáo viên  àm trưởng 

đoàn có trách nhiệm t  ch c cho học sinh đi  ại một cách chu đáo và an toàn. 

- Hiệu trưởng các trường phải có kế hoạch và t  ch c bồi dưỡng chu đáo 

cho học sinh trư c khi đi tham gia dự thi. 

XI. TỔ CHỨC KỲ THI 

1. Việc thành lập hội đồng ra đề thi, coi thi, chấm thi, công nhận kết 

quả học sinh giỏi cấp huyện. 

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ ra quyết định thành  ập hội đồng ra 

đề thi, coi thi, chấm thi theo quy định; công nhận kết quả học sinh giỏi   p 9 và 

  p 8 cấp huyện theo quy định. 

2. Kinh phí 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ chi các khoản kinh phí về t  ch c hoạt 

động ra đề, coi thi, chấm thi, giấy ch ng nhận theo quy định hiện hành. 

- Các trường chi trả kinh phí cho giáo viên và học sinh tham gia dự thi 

theo quy định hiện hành. Huy động các nguồn tài trợ hợp pháp khác để tuyên 

dương khen thưởng cho học sinh đạt học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh và khen 

thưởng cho giáo viên bồi dưỡng học sinh đạt thành tích cao. 

 Nhận được Kế hoạch này, yêu cầu các Hiệu trưởng các trường THCS 

triển khai và thực hiện đúng quy định ./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- LĐ phòng (theo dõi, chỉ đạo); 

- Đ/c Hiệu (thực hiện); 

- Lưu VT.                 

TRƢỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

Bùi Văn Út 
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