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Số:          /KH-UBND TP. Hải Dương, ngày         tháng 10  năm 2021

KẾ HOẠCH
Tổ chức thi chọn Học sinh giỏi 8 môn văn hóa lớp 9 

năm học 2021-2022

Căn cứ Quyết định số 2298/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2021-2022;

Căn cứ Công văn số 1094/SGDĐT-GDTrH ngày 14 tháng 9 năm 2021 về 
việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2021-2022 của  
Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương; 

Ủy ban nhân dân Thành phố xây dựng Kế hoạch thi chọn học sinh giỏi 8 
môn văn hóa lớp 9, như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Thi chọn học sinh giỏi nhằm động viên, khuyến khích người dạy và 

người học phát huy năng lực sáng tạo, dạy giỏi, học giỏi; góp phần thúc đẩy việc 
cải tiến, nâng cao chất lượng dạy và học, chất lượng công tác quản lý, chỉ đạo 
của các cấp quản lý giáo dục; đồng thời phát hiện người học có năng khiếu về 
môn học để tạo nguồn bồi dưỡng, thực hiện mục tiêu đào tạo nhân tài cho đất nước.

2. Thi chọn học sinh giỏi phải đảm bảo yêu cầu an toàn, nghiêm túc, 
chính xác, khách quan, công bằng trên tinh thần tự nguyện.

II. NỘI DUNG
1. Môn thi, hình thức thi, phạm vi kiến thức
- Mỗi học sinh chỉ được dự thi 01 trong các môn sau: Toán, Vật lý, Hóa 

học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh.
- Học sinh dự thi làm 01 bài thi viết trên giấy, thời gian làm bài 150 phút, 

điểm bài thi chấm theo thang điểm 20. Đề bài thi dưới dạng tự luận, môn tiếng 
Anh có phần trắc nghiệm và Nghe - hiểu theo quy định tại Công văn 
1135/SGDĐT-GDTrH, ngày 08/9/2016 của Sở GDĐT.

- Phạm vi kiến thuộc chương trình lớp 9 Trung học cơ sở (THCS) tính đến 
trước thời điểm thi một tuần và kiến thức lớp dưới có liên quan, chủ yếu thuộc 
chương trình lớp 8.

* Phòng GDĐT sẽ công bố cấu trúc đề thi và các trường đề xuất đề thi 
(có công văn riêng).

2. Đối tượng, điều kiện dự thi
2.1. Dự thi vòng 1
Đối tượng dự thi: là học sinh đang học lớp 9 các trường THCS thuộc địa 

bàn thành phố; năm học lớp 8, đạt hạnh kiểm Tốt và môn dự thi xếp loại Giỏi 
với môn tự nhiên và từ Khá trở lên với môn xã hội.
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Số lượng học sinh dự thi: những học sinh có nguyện vọng đăng kí dự thi, 
nhà trường lập danh sách về phòng GDĐT để được dự thi; không bắt buộc các 
trường phải có học sinh dự thi ở tất cả các môn.

2.2. Dự thi vòng 2
- Chọn học sinh dự thi vòng 2: Những học sinh có số thứ tự điểm bài thi 

từ 1 đến 20 được chọn dự thi vòng 2. Vòng 2 sẽ tổ chức thi sau khi thi vòng 1 từ 
2 đến 3 tuần.

- Căn cứ kết quả 2 vòng thi, mỗi môn chọn 10 học sinh dự thi cấp tỉnh. 
Nguyên tắc chọn như  sau: Lấy điểm trung bình 2 bài thi (điểm TBBT) theo thứ 
tự giảm dần.

 Điểm trung bình 2 bài thi được tính như sau:
Điểm TBBT = [điểm bài thi vòng 1 + (điểm bài thi vòng 2) x 2] : 3
Trường hợp có nhiều học sinh có điểm TBBT bằng nhau thì chọn những 

học sinh có điểm bài thi vòng 2 cao hơn. Trường hợp điểm bài thi vòng 2 bằng 
nhau thì Ban tổ chức sẽ xem xét, quyết định.

3. Hồ sơ đăng kí dự thi
Hồ sơ dự thi gồm:
- Giấy khai sinh hoặc bản sao giấy khai sinh hợp lệ;
- Thẻ dự thi (dán ảnh 4x6, dấu giáp lai) do trường THCS cấp, dùng cho 

học sinh khi vào phòng thi.
Trường THCS lập danh sách học sinh đăng kí dự thi theo mẫu gửi về 

phòng GDĐT qua thư điện tử và bản có xác nhận của Ban giám hiệu (theo Mẫu 
danh sách gửi kèm); 

4. Thời gian, địa điểm thi
4.1. Thi vòng 1
- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 05/11/2021 (Thứ Sáu).
- Địa điểm: Trường THCS Ngọc Châu, TP. Hải Dương.
4.2. Thi vòng 2
- Thời gian: dự kiến cuối tháng 12/2021 (có thông báo sau).
- Địa điểm: Trường THCS Lê Quý Đôn, TP. Hải Dương.
III. KINH PHÍ
- Sử dụng nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước cấp để tổ chức mọi hoạt 

động phục vụ kì thi.
- Các học sinh dự thi không phải đóng bất kì khoản tiền nào.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo
- Tham mưu Kế hoạch chi tiết và triển khai nội dung công việc cụ thể đến 

các trường THCS.
- Chuẩn bị các điều kiện tổ chức kì thi như: thành lập Ban tổ chức; Ban 

giám khảo; lựa chọn địa điểm tổ chức coi thi, chấm thi và các điều kiện đảm bảo 
cho kì thi diễn ra đúng thời gian quy định, an toàn và hiệu quả.
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- Chỉ đạo các trường thực hiện tốt việc phân hoá đối tượng học sinh để có 
phương pháp dạy học phù hợp, đạt hiệu quả. Giáo viên cần tăng cường hướng 
dẫn học sinh nâng cao ý thức tự học, tích cực, chủ động ôn luyện, củng cố kiến 
thức thông qua hoạt động giao nhiệm vụ học tập trên lớp kết hợp việc dạy học 
theo các chủ đề; giới thiệu các nguồn học liệu phù hợp để học sinh chủ động 
khai thác phục vụ việc ôn tập củng cố kiến thức.

2. Đối với các trường THCS
- Căn cứ vào điều kiện nêu trên, thông báo tới học sinh, rà soát, đối chiếu 

học sinh đủ điều kiện có nguyện vọng và lập danh sách học sinh dự thi; động 
viên về vật chất và tinh thần giúp học sinh yên tâm, phấn khởi trước khi đi thi.

- Lập hồ sơ dự thi đúng mẫu và gửi về phòng GDĐT theo quy định. Cử 
giáo viên đưa đón học sinh đến địa điểm thi an toàn, đúng thời gian. 

- Lập danh sách, cử giáo viên không trực tiếp giảng dạy học sinh dự thi 
làm nhiệm vụ coi thi. Số lượng cụ thể (theo mẫu gửi kèm)

- Giới thiệu và lập danh sách giáo viên có năng lực chuyên môn tốt, có 
tinh thần trách nhiệm tham gia chấm thi để phòng GDĐT chọn làm giám khảo. 
Số lượng cụ thể: (theo mẫu gửi kèm) 

- Giới thiệu đề đề xuất thi chọn Học sinh giỏi lớp 9 năm học 2021-2022 
theo công văn của phòng GDĐT (có công văn riêng). 

Các danh sách: học sinh dự thi, giáo viên coi thi, giới thiệu giáo viên 
chấm thi lập theo mẫu đính kèm gửi về phòng GDĐT trong ngày 30/10/2021 (01 
bản có dấu, 01 bản qua email: hd-lethihoa@haiduong.edu.vn)  

Trên đây là Kế hoạch thi chọn học sinh giỏi 8 môn văn hóa lớp 9 năm học 
2021-2022, yêu cầu các Phòng, ban chuyên môn liên quan, các trường THCS 
triển khai thực hiện nghiêm túc; trong quá trình thực hiện, có gì vướng mắc báo 
cáo kịp thời về UBND thành phố (qua Phòng GDĐT) để xem xét giải quyết./.

   Nơi nhận:
- Thường trực Thành ủy; (đề báo cáo)
- Sở GDĐT HD;
- Trường THCS;
- Lưu: VT, GDĐT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đặng Thu Hà

mailto:hd-lethihoa@haiduong.edu.vn
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LỊCH LÀM VIỆC KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9-VÒNG 1

NĂM HỌC 2021-2022

Ngày Giờ Nội dung Người PT Ghi chú

29/10/2021 Từ 7giờ00
-11 giờ30

Các trường THCS có học sinh 
đang kí dự thi gửi danh sách về 
Ban tổ chức.
Các trường nộp đề đề xuất 

đ/c Hoa Bản có dấu và qua 
thư điện tử 

04/11/2021 Từ 8giờ00 Hội đồng ra đề làm việc đ/c Mỹ Phương THCS Ngọc Châu

05/11/2021 Từ 7giờ30;
Từ 
13giờ30

- Hội đồng coi thi;
- Tổ chức thi, coi thi

HĐ coi thi THCS Ngọc Châu

06/11/2021
đến 
08/11/2021

Từ 7giờ30 Hội đồng chấm thi làm việc đ/c Mỹ Phương UBND Thành phố

11/11/2021 Duyệt và thông báo điểm thi đ/c Mỹ Phương Phòng GDĐT

18/11/2021 Từ 7giờ30 Nhận đơn phúc khảo bài thi đ/c Tuấn Tại PGDĐT
22/11/2021 Từ 7giờ30 Chấm PK bài thi đ/c Tuấn Tại PGDĐT
25/11/2021 Duyệt và thông báo kết quả chính 

thức, thành lập đội tuyển HSG dự 
thi cấp tỉnh.

đ/c Mỹ Phương Tại PGDĐT

Ghi chú:
Lịch trên là dự kiến, có thể sẽ thay đổi ở một số nội dung thi do phụ thuộc vào số 
lượng HS đăng kí dự thi. Nếu có sự điều chỉnh, Phòng GDĐT sẽ thông báo sau./.
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