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                                      KẾ HOẠCH 

Tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 và Olympic lớp 6, 7, 8  

các môn văn hóa cấp huyện năm học 2022 - 2023 

 

Thực hiện Công văn số 1366/SGD&ĐT-GDTrHQLCL, ngày 30/8/2022 của 

Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học 

năm học 2022 – 2023; Công văn số 2414/UBND-GD ngày 16/8/2022 của UBND 

huyện Đắk Song về việc thực hiện Kế hoạch thời gian năm học 2022-2023, Phòng 

Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 và 

Olympic lớp 6, 7, 8 các môn văn hóa cấp huyện năm học 2022 – 2023 như sau: 

I. KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN 

1. Đối tượng dự thi  

Học sinh đang học lớp 6, 7, 8, 9 năm học 2022 – 2023 tại các trường THCS, 

TH&THCS Bế Văn Đàn, trường PTDT Nội trú THCS&THPT huyện Đắk Song, 

mỗi học sinh chỉ được đăng ký dự thi 01 môn của khối lớp đang học (riêng môn 

Tin học khối 8 sẽ thi đề của khối 9). 

2. Điều kiện dự thi 

Học sinh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 và Olympic lớp 6, 7, 8 các 

môn văn hóa cấp huyện phải qua kỳ thi chọn cấp trường và có đủ các điều kiện xếp 

loại học kỳ I năm học 2022 – 2023 theo quy định như sau:  

- Hạnh kiểm: Xếp loại Tốt     

- Học lực: Từ loại Khá trở lên. 

3. Thời gian, địa điểm và hình thức thi 

3.1. Thời gian:  

Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức 02 vòng thi, cụ thể: Vòng 1 áp dụng cho 

học sinh các khối 6, 7, 8, 9. Vòng 2 dành riêng cho học sinh khối 9; kết quả xếp 

giải (đối với khối 9) được tính bằng điểm trung bình cộng của 2 vòng thi. 

- Vòng 1: Dự kiến ngày 11/01/2023 (thứ tư). Khai mạc lúc 07 giờ 30 phút. 

- Vòng 2: Dự kiến ngày 11/02/2023 (thứ bảy) (Áp dụng đối với khối 9) 

3.2. Địa điểm: Trường THCS Nguyễn Tất Thành, thị trấn Đức An, huyện Đắk 

Song.  

3.3. Môn thi: 

- Chọn học sinh giỏi khối 9  

STT MÔN THI THỜI GIAN 

1 TOÁN 150 phút 

2 NGỮ VĂN 150 phút 

3 VẬT LÝ 150 phút 

4 HOÁ HỌC 150 phút 

5 SINH HỌC 150 phút 

6 TIẾNG ANH 150 phút 

7 LỊCH SỬ 150 phút 



8 ĐỊA LÝ 150 phút 

9 TIN HỌC  150 phút 

 

 - Olympic khối 8 

STT MÔN THI THỜI GIAN 

1 TOÁN 120 phút 

2 NGỮ VĂN 120 phút 

3 TIẾNG ANH 120 phút 

4 VẬT LÝ 120 phút 

5 TIN HỌC 150 phút 

6 HÓA HỌC  

 

120 phút 

- Olympic khối 7 

STT MÔN THI THỜI GIAN 

1 TOÁN 90 phút 

2 NGỮ VĂN 90 phút 

3 TIẾNG ANH 90 phút 

4 KHOA HỌC TỰ NHIÊN 90 phút 

- Olympic khối 6 

STT MÔN THI THỜI GIAN 

1 TOÁN 90 phút 

2 NGỮ VĂN 90 phút 

3 TIẾNG ANH 90 phút 

4 KHOA HỌC TỰ NHIÊN 90 phút 

 

3.4. Nội dung và hình thức thi 

- Thi viết theo hình thức tự luận, làm bài trên giấy thi; riêng môn Tiếng Anh 

lớp 9 dự thi 02 nội dung là thi viết và thi nói (bài thi viết có thêm phần nghe hiểu, 

học sinh nghe và trả lời ngay vào giấy thi, có đề in sẵn). 

- Kiến thức chủ yếu trong chương trình toàn cấp THCS hiện hành tính đến 

thời điểm thi. 

4. Hội đồng ra đề thi, coi thi, chấm thi 

4.1. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành lập Ban Tổ chức kỳ thi, Ban Tổ chức 

ra Quyết định thành lập các hội đồng ra đề thi, coi thi, chấm thi. 

4.2. Một trường thành lập tổ ra đề hoàn thành bộ đề các môn thi của các khối 

lớp theo quy định trên (01 đề/môn/khối lớp); hình thức ra đề 100% tự luận. Bộ đề 

gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo qua bộ phận phụ trách chuyên môn (01 bộ đề 

bằng văn bản có đóng dấu xác nhận của chuyên môn nhà trường, 01 bộ đề bản 

mềm gửi qua địa chỉ mail conghungndu@gmail.com) trước ngày 06/01/2023. 

 Lịch làm việc của hội đồng: 

Thời gian Công việc 

- Trước ngày 06/01/2023 - Các trường nộp hồ sơ đăng ký dự thi  

- Ngày 06 - 08/01/2023 - Hoàn thiện hồ sơ dự thi 

- Ngày 08/1 – 09/01/2023 - Hội đồng ra đề làm việc 

- Ngày 10/01/2023 - Hội đồng sao in đề làm việc 
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- Ngày 11/01/2023 (thứ tư) - Hội đồng coi thi (vòng 1) làm việc  

- Ngày  12 - 13/01/2022 - Hội đồng chấm thi làm việc 

- Ngày 11/2/2023 - Hội đồng coi thi vòng 2 làm việc 

- 13/2/2023 - Hội đồng chấm thi vòng 2 làm việc 

- 14->16/2/2023 - Chuẩn y kết quả học sinh giỏi lớp 6, 7, 8, 9 

và công bố danh sách dự thi học sinh giỏi cấp 

tỉnh đối với lớp 9. 
 

5. Đăng ký dự thi 

5.1. Vế số lượng: Mỗi môn học có không quá 05 học sinh/khối/trường đăng 

ký tham gia dự thi. 

5.2. Hồ sơ dự thi: 

- Quyết định thành lập đội tuyển tham dự kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 và 

Olympic 6, 7, 8 các môn văn hóa cấp huyện của trường. 

- Danh sách dự thi theo mẫu (có biểu mẫu đính kèm), mỗi môn lập riêng một 

bản, không gộp chung, lập trên giấy A4 (theo chiều ngang). 

- Danh sách thí sinh dự thi của các trường được lập trên phần mềm Excel (mỗi 

Sheet một môn), sử dụng Pont chữ Times New Roman (cỡ chữ 12), bảng mã 

UNICODE (có biểu mẫu kèm theo). 

- Phiếu kết quả học tập học kỳ I năm 2022 - 2023 của từng em (có dán ảnh và 

được đóng dấu giáp lai) (có biểu mẫu kèm theo). 

- Nhà trường làm Thẻ dự thi hoặc Thẻ học sinh có dán ảnh 3cm x 4cm (không 

nộp, chỉ sử dụng để xuất trình khi học sinh vào phòng thi). 

- Đối với học sinh khối 9 nộp thêm 01 tấm ảnh 3cm x 4cm (phía sau có ghi họ 

tên, ngày sinh) để làm hồ sơ dự thi cấp tỉnh nếu được chọn trong đội tuyển của 

huyện . 

Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ nhận danh sách khi các đơn vị có học sinh dự 

thi nộp đầy đủ các loại hồ sơ đã quy định. Mọi sự sai sót về hồ sơ dẫn đến học sinh 

của đơn vị mình không được tham gia dự thi Hiệu trưởng nhà trường hoàn toàn 

chịu trách nhiệm. 

5.3. Thời gian đăng ký dự thi: Các trường đăng ký số lượng học sinh dự thi và 

các loại hồ sơ theo quy định về phòng Giáo dục và Đào tạo (qua bộ phận chuyên 

môn cấp THCS), kèm File dữ liệu gửi về địa chỉ email conghungndu@gmail.com 

chậm nhất ngày 06/01/2023.  

 

 



II. KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH 

1. Đối tượng dự thi: Là những học sinh thi vòng cấp huyện có kết quả cao 

được phòng Giáo dục và Đào tạo lựa chọn. 

2. Ngày thi, địa điểm thi: Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ có thông báo sau.  

3. Số lượng đội tuyển tham gia dự thi: Phòng Giáo dục và Đào tạo căn cứ kết 

quả kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện để chọn đội tuyển dự thi cấp tỉnh. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 và Olympic lớp 

6, 7, 8 các môn văn hóa cấp huyện năm học 2022 – 2023, yêu cầu Hiệu trưởng các 

trường THCS, TH&THCS Bế Văn Đàn, PTDT Nội trú THCS&THPT triển khai 

thực hiện; mọi khó khăn vướng mắc đề nghị liên hệ về Phòng Giáo dục và Đào tạo 

(đc Nguyễn Công Hưng qua số điện thoại 0376.949.849) để được hướng dẫn giải 

quyết./. 

 

 

 

 
 

                 
                       

  

Nơi nhận: 
- Các trường THCS; 

- Trường PTDTNT THCS&THPT huyện Đăk Song;  

- Đăng trên trang TTĐT;                            

- Lưu VT (Hg). 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

 

Bùi Tuấn Khang 
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