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Di Linh, ngày 02 tháng 10 năm 2019

V/v Tổ chức thi HSG cấp huyện, tuyển
chọn đội tuyển dự thi cấp tỉnh,
năm học 2019 – 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS trực thuộc
Căn cứ Công văn số 1769/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 16/9/2019 của Sở
Giáo dục – Đào tạo Lâm Đồng về việc hướng dẫn tổ chức thi chọn HSG cấp
tỉnh, năm học 2019 – 2020;
Căn cứ Công văn số 141/PGDĐT-THCS ngày 23/9/2019 của Phòng Giáo
dục – Đào tạo Di Linh về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm
học 2019 – 2020, Phòng GD&ĐT hướng dẫn tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi
vòng thi cấp huyện cụ thể như sau:
1. Thời gian và địa điểm thi:
01 ngày, khai mạc lúc 7 giờ 00 ngày 12 tháng 12 năm 2019 tại trường
THCS Lê Lợi - Di Linh - Lâm Đồng.
2. Đối tượng, số lượng học sinh dự thi:
2.1. Đối tượng:
Là học sinh lớp 8, lớp 9 có học lực và hạnh kiểm cuối năm học 2018 –
2019 xếp loại từ Khá trở lên.
2.2. Số lượng học sinh dự thi:
Mỗi trường thành lập một đội dự thi tham gia thi một số môn hoặc tất cả 09
môn, mỗi môn không quá 10 em dự thi (riêng Lê Lợi, Hòa Ninh và Nguyễn Du
khônng quá 15 em/môn).
3. Hồ sơ dự thi:
Thực hiện theo Điều 16 Quy định về việc tổ chức thi chọn học sinh giỏi cấp
huyện, cấp tỉnh, chọn học sinh vào đội tuyển dự thi học sinh giỏi cấp quốc gia
Ban hành kèm theo Quyết định 73/QĐ-SGDĐT ngày 08/01/2018 của Sở Giáo
dục – Đào tạo Lâm Đồng. Cụ thể:
- Quyết định thành lập đội tuyển dự thi của nhà trường (kèm theo danh sách
học sinh theo mẫu trên phần mềm quản lý VNPT).
- Giấy khai sinh (Bản photo có chữ ký và đóng dấu xác nhận của thủ
trưởng đơn vị hoặc bản sao giấy khai sinh hợp lệ)
- Phiếu báo kết quả học tập của từng thí sinh có ghi các điểm trung bình
môn, điểm trung bình các môn, xếp loại học lực, hạnh kiểm cuối năm học 2018
– 2019 (mẫu có sẵn trên VNPT School), có họ tên chữ ký GVCN, xác nhận của
Hiệu trưởng.

- Thẻ dự thi có dán ảnh, đóng dấu giáp lai trên ảnh do Hiệu trưởng nhà
trường cấp để thí sinh trình với giám thị khi vào phòng thi (Giao cho học sinh
trước ngày thi).
 Lưu ý:
- Các đơn vị thực hiện đăng ký trên phần mềm VNPT trước khi thực hiện
in danh sách thí sinh dự thi, thực hiện đối chiếu thông tin của học sinh, chỉnh
sửa thông tin (nếu có) so với Giấy khai sinh trước khi chuyển dữ liệu về Phòng
GDĐT.
- Đối với thẻ dự thi các đơn vị thực hiện in theo mẫu do Phòng gửi về sau
khi đã có thông tin về số Báo danh, phòng thi …
4. Môn thi, hình thức thi, nội dung thi và thời gian làm bài thi:
Thực hiện theo Điều 5, 6, 7 Quy định về việc tổ chức thi chọn học sinh giỏi
cấp huyện, cấp tỉnh, chọn học sinh vào đội tuyển dự thi học sinh giỏi cấp quốc
gia Ban hành kèm theo Quyết định 73/QĐ-SGDĐT ngày 08/01/2018 của Sở
Giáo dục – Đào tạo Lâm Đồng. Cụ thể:
Học sinh chỉ tham dự một môn thi trong 09 môn, gồm: Toán, Ngữ văn,
Tiếng Anh, Sinh học, Hóa học, Vật lý, Lịch sử, Địa lý và Tin học. Thời gian làm
bài 150 phút cho tất cả các môn.
Đối với môn Tin học hình thức thi là thực hành trên máy tính. Các môn còn
lại thi viết, đề thi các môn bằng hình thức tự luận. Đề thi môn ngoại ngữ có nội
dung nghe thông qua đĩa CD (không thực hiện phần thi nói).
Nội dung thi trong chương trình giáo dục phổ thông do Bộ GD&ĐT ban
hành. Nội dung chương trình từ đầu năm học đến thời điểm thi và những kiến
thức cơ bản của các lớp dưới.
5. Các đồ dùng học tập được phép mang vào phòng thi:
- Thí sinh được mang vào phòng thi các đồ dùng học tập thông thường sau:
Bút viết, thước kẻ, ê-ke, compa, dụng cụ vẽ hình, thước vẽ đồ thị; các vật dụng
này không gắn linh kiện điện tử.
- Đối với các môn Lý, Hóa, Sinh: Thí sinh có thể mang theo máy tính cầm
tay thông dụng để thực hiện các phép tính thông thường: cộng, trừ, nhân, chia,
lũy thừa, khai căn, phần trăm, tính giá trị hàm số lượng giác, tính logarit (các
loại máy tính không có chức năng soạn thảo văn bản và không có thẻ nhớ).
- Bảng HTTH các nguyên tố, bảng tính tan do NXB giáo dục ấn hành, Atlat
địa lý.
Lưu ý: Đối với môn Toán, thí sinh không được dùng máy tính khi làm
bài. Các phương tiện thu, phát thông tin cá nhân không được đem vào phòng thi.
Thí sinh mang vào phòng thi các tài liệu, vật dụng liên quan tới việc làm bài thi
không đúng quy định dù sử dụng hay chưa sử dụng đều bị đình chỉ thi.
6. Thời gian nạp hồ sơ về Phòng Giáo dục và Đào tạo:

Trước ngày 10 tháng 12 năm 2019.
7. Chốt danh sách học sinh trên phần mềm VNPT School:
Yêu cầu các trường thực hiện cập nhật học sinh dự thi học sinh giỏi cấp
huyện năm học 2019 – 2020 theo hướng dẫn trên phần mềm VNPT (Thông tin
của học sinh phải được tổ chức kiểm dò kỹ tại các trường, có chữ ký xác nhận
của học sinh và biên bản kiểm tra của trường trước khi chuyển dữ liệu về phòng
GDĐT trên hệ thống phần mềm online).
Việc kiểm dò và chốt danh sách gửi về Phòng trên hệ thống VNPT hoàn
thành trước ngày 05/12/2019.
Căn cứ công văn này yêu cầu Hiệu trưởng các trường triển khai xây dựng
kế hoạch bồi dưỡng cho học sinh và thông báo đến từng phụ huynh biết để
chuẩn bị cho các em đầy đủ về tinh thần cũng như các điều kiện thiết yếu nhằm
tham dự các kỳ thi cấp trường, cấp huyện đạt kết quả tốt. Trong quá trình triển
khai thực hiện có gì vướng mắc xin liên lạc về chuyên môn THCS để được
hướng dẫn giải quyết/Nơi nhận:
- Như trên;
- Trang thông tin cùa PGD;
- Lưu: VT, CMTHCS.
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