UBND TỈNH AN GIANG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 123 /KH-SGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
An Giang, ngày 12 tháng 9 năm 2019

KẾ HOẠCH
Về việc tổ chức Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp trung học cơ sở (THCS)
năm học 2019 – 2020
Thực hiện Văn bản số 25/HD-SGDĐT ngày 27/8/2019 của Sở Giáo dục
và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học
năm học 2019-2020, Sở GDĐT xây dựng Kế hoạch tổ chức Kỳ thi chọn học
sinh giỏi cấp trung học cơ sở (THCS), cụ thể như sau:
I. THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN (bao gồm huyện, thị xã,
thành phố): Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, phòng GDĐT hướng
dẫn việc tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp huyện.
II. THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
Kỳ thi chọn học sinh giỏi THCS cấp tỉnh năm học 2019-2020 được tiến
hành trong 02 ngày, từ ngày 07-08/3/2020, căn cứ vào kết quả chấm thi để công
nhận học sinh giỏi cấp tỉnh.
1. Đối tượng dự thi
Học sinh đang học lớp 9 tại các trường THCS và trường phổ thông có
nhiều cấp học trên địa bàn tỉnh đủ điều kiện dự thi theo mục II.2 của Văn bản
này. Riêng môn Tin học, học sinh lớp 8 có thể tham gia dự thi. Mỗi học sinh chỉ
đăng ký dự thi một môn.
2. Điều kiện dự thi: Căn cứ vào kết quả học tập (học kỳ I - năm học 20192020), cụ thể:
- Hạnh kiểm xếp loại tốt và học lực từ khá trở lên;
- Điểm trung bình của môn học mà học sinh đăng ký dự thi đạt từ 8,0 trở
lên. Riêng điểm trung bình môn Ngữ văn, Toán và tiếng Anh của học sinh
trường Phổ thông Dân tộc nội trú cấp huyện chỉ yêu cầu từ 7,0 trở lên.
- Đối với thí sinh dự thi môn Tin học, nếu không có điểm trung bình môn
Tin học thì có thể lấy điểm trung bình môn Toán để thay thế.
- Đối với học sinh theo học mô hình trường học mới, căn cứ vào kết quả
kiểm tra đánh giá:
+ Đánh giá về Phẩm chất và Năng lực từ mức “Đạt” trở lên;
+ Điểm trung bình của môn học mà học sinh đăng ký dự thi đạt từ 8,0 trở lên.”
- Học sinh có tên trong danh sách đội tuyển dự thi học sinh giỏi THCS
cấp tỉnh năm học 2019-2020 do Trưởng phòng GDĐT/Hiệu trưởng trường phổ
thông có nhiều cấp học ra Quyết định.
1

3. Môn thi, hình thức và thời gian làm bài thi
a) Môn thi: Toán, Tin học, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử,
Địa lý, tiếng Anh, Giáo dục công dân (GDCD).
b) Hình thức làm bài thi
Mỗi thí sinh làm một bài thi viết dưới dạng tự luận hoàn toàn trên giấy
làm bài do Hội đồng coi thi cung cấp. Riêng môn tiếng Anh bài thi được làm với
hình thức kết hợp tự luận và trắc nghiệm, thí sinh làm bài trực tiếp trên đề thi, đề
thi có nội dung nghe hiểu từ 15 đến 20 phút. Môn Tin học thí sinh làm bài lập
trình trên máy vi tính.
Ngoài ra, các môn Vật lý, Hóa học và Sinh học có thêm bài thi thực hành;
môn tiếng Anh có thêm bài thi nói.
c) Thời gian làm bài thi
- Bài thi viết và bài thi lập trình trên máy vi tính (môn Tin học): 150 phút
(không kể thời gian phát đề);
- Bài thi thực hành Vật lý, Hóa học, Sinh học: 60 phút (không kể thời gian
phát đề);
- Bài thi nói môn tiếng Anh: 05 phút chuẩn bị và 05 phút vừa nói và ghi
âm (không kể thời gian bốc thăm đề).
4. Lịch thi cụ thể
Buổi

Ngày

Sáng

07/3/2020

Chiều

07/3/2020

Sáng

08/3/2020

Giờ mở đề
Tính giờ làm bài Thời gian làm bài
tại Phòng HĐ
Tất cả thí sinh có mặt tại hội đồng coi thi lúc 07 giờ 30
để dự lễ khai mạc kỳ thi.
13 giờ 15 phút
13 giờ 30 phút
150 phút
7 giờ 15 phút

Dành riêng cho thí sinh thi thực hành:
- Vật lý, Hóa học, Sinh học: thời gian làm bài
60 phút/môn.
- Thi nói môn tiếng Anh với thời lượng 10
phút/thí sinh.

5. Nội dung, phạm vi đề thi
- Phạm vi đề thi được ra trong chương trình toàn cấp THCS, chủ yếu là
chương trình lớp 8, 9; nội dung có nâng cao theo hướng phát triển phẩm chất và
năng lực của người học.
- Sở GDĐT ra đề thi và hướng dẫn chấm thi. Đề thi được ra theo thang
điểm 20 và được in đến từng thí sinh. Riêng thang điểm môn tiếng Anh: bài viết
18/20 điểm, bài nói 02/20 điểm. Thang điểm bài thi thực hành Vật lý, Hóa học,
Sinh học: 05 điểm/bài.
6. Đồ dùng học tập được phép mang vào phòng thi
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Đồ dùng học tập thí sinh được phép mang vào phòng thi theo quy định tại
Điều 26 Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia ban hành kèm theo Công
văn số 22/VBHN-BGDĐT ngày 25/8/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.
7. Hồ sơ dự thi
7.1. Hồ sơ đăng ký dự thi gửi về Sở (Phòng Giáo dục chuyên nghiệp và
Khảo thí – Kiểm định chất lượng giáo dục), chậm nhất ngày 14/02/2020, bao gồm:
- Quyết định thành lập đội tuyển dự thi học sinh giỏi THCS cấp tỉnh;
- Thẻ dự thi có ký tên xác nhận (theo mẫu đính kèm);
- Danh sách học sinh đăng ký dự thi (theo mẫu).
7.2. Hồ sơ dự thi của thí sinh được gửi về Hội đồng coi thi (Trường THPT
chuyên Thoại Ngọc Hầu) để kiểm tra, nộp lúc 07 giờ 30 ngày 07/3/2020 và nhận
lại hồ sơ sau khi đã kiểm tra lúc 10 giờ 00 ngày 08/3/2020, bao gồm:
- Quyết định thành lập đội tuyển dự thi học sinh giỏi THCS cấp tỉnh;
- Danh sách học sinh đăng ký dự thi xếp theo từng môn (theo mẫu);
- Học bạ (bản chính) có dán ảnh và đóng dấu giáp lai, có ghi điểm trung
bình tất cả các môn học và xếp loại học lực, hạnh kiểm đến học kỳ I năm học
2019-2020. Các năm học trước được lên lớp đúng quy chế;
- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.
8. Tổ chức kỳ thi
8.1. Số lượng đội tuyển dự thi
- Mỗi phòng GDĐT thành lập 01 (một) đội tuyển dự thi tối đa 08 thí
sinh/môn hoặc 80 thí sinh/các môn. Riêng Phòng GDĐT Long Xuyên, Châu Đốc
tối đa 12 thí sinh/môn hoặc 120 thí sinh/các môn; Phòng GDĐT Tân Châu tối đa
10 thí sinh/môn hoặc 100 thí sinh/các môn.
- Trường phổ thông có nhiều cấp học thành lập 01 (một) đội tuyển dự thi
tối đa 02 thí sinh/môn hoặc 20 thí sinh/các môn. Riêng Trường Phổ thông thực
hành sư phạm An Giang tối đa 03 thí sinh/môn hoặc 30 thí sinh/các môn.
8.2. Thành lập Hội đồng coi thi
Sở thành lập 02 (hai) Hội đồng coi thi đặt tại các địa điểm như sau:
- Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu gồm các môn Vật lý, Hóa học,
Sinh học, Tin học và tiếng Anh;
- Trường THPT Long Xuyên gồm các môn: Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa
lý, GDCD.
8.3 Thành lập Hội đồng chấm thi
Sở thành lập 01 (một) Hội đồng chấm thi đặt tại Trường THPT chuyên
Thoại Ngọc Hầu.
8.4. Nhận thẻ dự thi
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Phòng GDĐT, trường phổ thông có nhiều cấp học cử người nhận thẻ dự
thi tại Sở (Phòng Giáo dục chuyên nghiệp – Khảo thí và Kiểm định chất lượng
giáo dục) vào ngày 28/02/2020.
9. Công nhận học sinh giỏi cấp tỉnh
Sau khi hoàn tất việc chấm điểm bài thi, trên cơ sở phương án xếp giải do
các Tổ chấm thi đề xuất, chủ tịch Hội đồng chấm thi và Phòng Giáo dục chuyên
nghiệp và Khảo thí – Kiểm định chất lượng giáo dục trình Giám đốc Sở phê
duyệt xếp giải. Chỉ xếp giải cá nhân (Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích) theo từng
môn thi với tỷ lệ như sau:
Tổng số giải, từ Khuyến khích trở lên, không vượt quá 40% số thí sinh dự
thi; trong đó, tổng số giải Nhất, Nhì, Ba không vượt quá 60% tổng số giải, số
giải Nhất không vượt quá 5% tổng số giải.
Lưu ý: điểm tối thiểu của giải Khuyến khích phải đạt không được thấp
hơn điểm trung bình của tổng điểm tối đa các bài thi/môn.
III. KINH PHÍ TỔ CHỨC
1. Kinh phí ra đề, coi và chấm thi
- Kỳ thi chọn học sinh giỏi THCS cấp trường (nếu có): do trường THCS
và trường phổ thông có nhiều cấp học chi trả.
- Kỳ thi chọn học sinh giỏi THCS cấp huyện: do phòng GDĐT chi trả.
- Kỳ thi chọn học sinh giỏi THCS cấp tỉnh: do Sở GDĐT chi trả.
* Định mức chi được áp dụng theo Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày
24/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc quy định nội dung, mức
chi các kỳ thi, hội thi và chế độ hỗ trợ của ngành Giáo dục và Đào tạo An Giang.
2. Kinh phí chi trả cho giáo viên dạy bồi dưỡng học sinh giỏi
Các trường THCS và trường phổ thông có nhiều cấp học tổ chức công tác
tuyển chọn, bồi dưỡng học sinh giỏi cấp THCS (nếu có) được chi trả tiền thừa
giờ cho giáo viên trực tiếp dạy bồi dưỡng từ nguồn kinh phí ngân sách của đơn
vị trên cơ sở tự cân đối hoặc các nguồn thu hợp pháp khác. Căn cứ vào tình hình
thực tế của nhà trường (giáo viên, học sinh, cơ sở vật chất và khả năng tài chính)
mà Hiệu trưởng quyết định việc phân công giảng dạy, thời gian, số tiết và nội
dung bồi dưỡng sao cho phù hợp.
IV. KHEN THƯỞNG VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN
- Học sinh đạt giải (Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích) trong kỳ thi chọn học
sinh giỏi THCS cấp tỉnh được công nhận là học sinh giỏi cấp tỉnh và được
hưởng các quyền lợi theo quy định hiện hành.
- Trưởng phòng GDĐT tham mưu UBND cấp huyện cấp giấy khen và
kinh phí khen thưởng cho học sinh đạt giải học sinh giỏi THCS cấp huyện.
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- Phòng GDĐT hoặc Hiệu trưởng trường THCS, trường phổ thông có
nhiều cấp học cấp giấy chứng nhận cho giáo viên tham gia bồi dưỡng học sinh
giỏi đạt giải các cấp (nếu giáo viên có nhu cầu).
V. CÁC PHỤ LỤC KÈM THEO
- Lịch tổ chức kỳ thi (phụ lục 1), mẫu danh sách thí sinh dự thi (phụ lục
2), mẫu thẻ dự thi (phụ lục 3), mẫu danh sách đề cử giám khảo chấm thi (phụ lục
4) được thể hiện ở các tài liệu đính kèm.
- Mẫu danh sách thí sinh, mẫu bảng ghi tên ghi điểm, các đơn vị sử dụng
từ phần mềm quản lý thi do Phòng Giáo dục chuyên nghiệp và Khảo thí – Kiểm
định chất lượng giáo dục cung cấp.
- Phòng GDĐT/trường phổ thông có nhiều cấp học gửi danh sách đề nghị
giám khảo tham gia chấm thi về Sở (Phòng Giáo dục Trung học và Giáo dục
thường xuyên) chậm nhất ngày 14/02/2020. Phòng GDĐT gửi mỗi môn 02 giám
khảo, trường phổ thông có nhiều cấp học gửi mỗi môn 01 giám khảo, ưu tiên lựa
chọn giáo viên giỏi có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy, đã từng tham gia chấm
thi và không có người thân dự thi.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp THCS cấp
tỉnh năm học 2019 – 2020. Đề nghị các phòng GDĐT, Thủ trưởng các đơn vị có
liên quan thực hiện tốt nội dung Kế hoạch này./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (để b/c);
- UBND huyện, thị xã, tp (để p/h chỉ đạo);
- Ban Giám đốc Sở;
- Các phòng liên quan thuộc Sở;
- Phòng GDĐT, trường THCS- THPT;
- Trường THPT chuyên TNH, THPT LX;
- Trang Web Sở GDĐT;
- Lưu: VT, GDTrH và GDTX.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Người ký: Sở Giáo dục
và Đào tạo
Email:
sogddt@angiang.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh An
Giang

Trần Tuấn Khanh
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Phụ lục 1 (Kèm theo Kế hoạch số 123/KH-SGDĐT ngày 12 tháng 9 năm 2019
của Sở Giáo dục và Đào tạo)
LỊCH TỔ CHỨC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THCS – CẤP TỈNH
năm học 2019-2020

Thời gian

Nội dung công việc

thực hiện

- Gửi hồ sơ đăng ký dự thi cấp tỉnh (kèm
file mềm) về Sở (Phòng GDCN- Khảo Thí
Phòng GDĐT, trường
và KĐCL);
14/02/2020
phổ thông có nhiều cấp
- Gửi danh sách giáo viên tham gia chấm học.
thi về Sở (Phòng GD Trung học và
GDTX);
17/02 đến - Sở nhập dữ liệu DSTS dự thi cấp tỉnh;
26/02/2020 - Hoàn chỉnh thẻ dự thi của thí sinh.

Phòng GDCN- Khảo thí
và KĐCLGD;

Phòng GD Trung học
phối hợp Phòng TCCB,
Ban hành Quyết định thành lập Hội đồng
Thanh tra Sở và Phòng
coi thi, chấm thi và thanh tra coi, chấm thi
GDCN-KT
và
cấp tỉnh
KĐCLGD tham mưu
Giám đốc.
28/02/2020

Phát hành thẻ dự thi cho các thí sinh.

06/3/2020

Phòng GDĐT, trường
phổ thông có nhiều cấp
học nhận tại Sở (Phòng
GDCN- Khảo thí và
KĐCLGD)

- 14: 00, Họp Ban lãnh đạo, thanh tra HĐ coi Hội đồng coi thi cấp
thi.
tỉnh
- 07:30, Khai mạc kỳ thi tại địa điểm thi.
Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ thi của thí
sinh.
- 09: 00, họp toàn thể Hội đồng coi thi.

07/3/2020

- 13:00: giám thị tập trung tại Phòng Hội Hội đồng coi thi cấp
đồng; thí sinh tập trung bên ngoài phòng tỉnh
thi.
- 13:15, mở đề thi tại phòng Hội đồng
- 13:25, phát đề thi cho thí sinh tại phòng
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thi.
- 13:30, tính giờ làm bài (thời gian làm bài
150 phút).
08/3/2020
09/3 đến
14/3/2020
16/3/2020

Thi thực hành các môn Vật Lý, Hóa học,
Hội đồng coi thi cấp
Sinh học và thi nói môn tiếng Anh. Thí
tỉnh
sinh tập trung lúc 7: 00.
CHẤM THI

Hội đồng chấm thi cấp
tỉnh

Công bố kết quả tạm thời điểm bài thi trên Hội đồng chấm thi cấp
trang Web của Sở GDĐT
tỉnh
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Phụ lục 2 (Kèm theo Kế hoạch số 123/KH-SGDĐT ngày 12 tháng 9 năm 2019
của Sở Giáo dục và Đào tạo)
PHÒNG/TRƯỜNG: …

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH DỰ THI
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THCS CẤP TỈNH
Khóa ngày: 07 – 3 – 2020

TT

Họ và tên

ngày
tháng
năm sinh

nơi sinh

Dự thi
môn

Kết quả học kỳ (I)
Năm học 2019-2020
Học Hạnh
Điểm TB
lực
kiểm
môn thi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…

Người lập danh sách

. . . . . . . . . , ngày tháng 02 năm 2020
TRƯỞNG PHÒNG /HIỆU TRƯỞNG
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Phụ lục 3 (Kèm theo Kế hoạch số 123/KH-SGDĐT ngày 12 tháng 9 năm 2019
của Sở Giáo dục và Đào tạo)

Mặt trước

THẺ DỰ THI
(Mẫu này được thiết kế trên 01 tờ giấy A4 hai mặt, bìa cứng)

UBND TỈNH AN GIANG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------------------------HĐ coi thi: ……………….
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THCS CẤP TỈNH
Số báo danh: ……………..
Môn: ………..
Số phòng: …………………
Khóa ngày 07 – 3 - 2020

(Ảnh 3x4)

1. Họ và tên thí sinh: ………………………………
(Viết bằng chữ in hoa)
2. Ngày, tháng, năm, sinh: …………………………
3. Nơi sinh (chỉ ghi tỉnh): …………………………
4. Học sinh trường: …………………………………
5. Lớp: ………………………………………………

(Trường đóng giáp lai)
……………, Ngày
tháng 02 năm 2020
TRƯỞNG PHÒNG/ HIỆU TRƯỞNG
(Ký tên và đóng dấu)

LƯU Ý:
- Thí sinh phải có mặt tại Hội đồng coi thi lúc 07 giờ 30 ngày 07/3/2020 để khai mạc kỳ thi
và nghe sinh hoạt quy chế thi.
- Thí sinh phải xuất trình thẻ dự thi trong các buổi thi.
- Thí sinh ghi đầy đủ và chính xác các chi tiết về hộ tịch đúng theo khai sinh;
- Giáo viên chủ nhiệm, Hiệu trưởng kiểm tra lại các chi tiết hộ tịch trước khi ký tên vào thẻ
dự thi của thí sinh. Sở GDĐT không chịu trách nhiệm điều chỉnh khi đã niêm yết danh sách.
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Mặt sau
Mặt sau:

NỘI QUY THÍ SINH

1. Có mặt tại địa điểm thi đúng ngày, giờ quy định. Thí sinh đến muộn sau thời
điểm tính giờ làm bài sẽ không được dự thi.
2. Xuất trình Thẻ dự thi trước khi vào phòng thi.
3. Ngồi đúng chỗ theo số báo danh quy định trong phòng thi; ký tên vào danh
sách thí sinh dự thi từng buổi thi.
4. Chỉ được mang vào phòng thi những tài liệu, vật dụng được phép theo quy định
của Quy chế thi.
5. Khi nhận đề thi, phải kiểm tra số trang của đề thi, ghi số báo danh vào đề thi.
Nếu phát hiện thấy đề thi thiếu trang hoặc rách, hỏng, nhoè, mờ phải báo cho giám thị
trong phòng thi, sau tối đa 10 phút kể từ khi bắt đầu tính giờ làm bài.
6. Trong thời gian ở phòng thi không được trao đổi, bàn bạc, quay cóp bài thi;
không được dung túng việc gian lận thi của người khác; phải giữ trật tự; khi muốn có ý
kiến hoặc muốn ra ngoài phòng thi phải giơ tay và chỉ được phát biểu ý kiến hoặc ra
ngoài phòng thi khi giám thị trong phòng thi cho phép; khi có sự việc bất thường xảy
ra, phải tuân theo sự hướng dẫn của giám thị.
7. Bài thi phải được viết bằng một loại bút, một thứ mực; không được viết bằng
mực đỏ, bút chì (trừ trường hợp vẽ đường tròn bằng compa); không được đánh dấu
hoặc làm ký hiệu riêng trong bài thi; phần viết hỏng phải gạch chéo, không được tẩy,
xóa bằng bất kỳ cách nào (kể cả dùng bút xoá).
8. Thí sinh môn Tin học làm bài và ghi bài làm vào ổ đĩa cứng của máy vi tính;
phải giữ tất cả các niêm phong ở máy vi tính cho đến hết giờ thi.
9. Khi có hiệu lệnh hết giờ làm bài:
a) Đối với buổi thi viết: Tất cả thí sinh phải ngừng viết ngay để nộp bài thi; ghi rõ
số tờ giấy thi đã nộp và ký xác nhận vào Phiếu thu bài thi (kể cả trường hợp không làm
được bài);
b) Đối với buổi thi môn Tin học: Tất cả thí sinh phải tắt ngay màn hình máy vi
tính. Khi giám thị cho phép, thí sinh được bật lại màn hình máy vi tính và mở niêm
phong ổ đĩa CD để ghi bài làm vào đĩa; tiếp đó, thí sinh chứng kiến giám thị in bài của
mình từ đĩa CD ra giấy; thí sinh ký tên vào đĩa CD và giấy đã in bài làm;
c) Đối với buổi thi thực hành của các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học và thi nói
môn tiếng Anh: Thí sinh thực hiện theo hướng dẫn của Hội đồng coi thi.
10. Sau khi hết giờ thi, thí sinh chỉ được rời phòng thi khi giám thị trong phòng
thi cho phép.
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Phụ lục 4 (Kèm theo Kế hoạch số 123/KH-SGDĐT ngày 12 tháng 9 năm 2019
của Sở Giáo dục và Đào tạo)
PHÒNG/TRƯỜNG …… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------DANH SACH ĐỀ NGHỊ GIÁO VIÊN CHẤM THI
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THCS CẤP TỈNH
KHÓA NGÀY 07/3/2020

STT

Họ và Tên

Năm sinh

Chức vụ

Môn

Đơn vị công tác
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….
Danh sách này có........giáo viên đề nghị chấm thi.
.......................,ngày.......tháng 02 năm 2020
TRƯỞNG PHÒNG/HIỆU TRƯỞNG
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