UBND HUYỆN BÌNH ĐẠI
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1181/PGD&ĐT-THCS

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Đại, ngày 29 tháng 10 năm 2020

V/v Hướng dẫn tổ chức kỳ thi
chọn học sinh giỏi lớp 9 THCS
năm học 2020-2021.

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trung học cơ sở
Thực hiện Công văn số 986/PGD&ĐT-THCS ngày 21 tháng 9 năm 2020 của Phòng
Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học cơ sở năm
học 2020-2021,
Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) hướng dẫn các trường việc tổ chức kỳ thi
chọn học sinh giỏi lớp 9 trung học cơ sở (THCS) năm học 2020-2021 cụ thể như sau:
I. KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS CẤP HUYỆN
1. Quy mô các đội tuyển:
Số học sinh trong mỗi đội tuyển: 01 học sinh/môn/lớp (mỗi học sinh chỉ được chọn
01 môn để tham gia dự thi; số học sinh dự thi của mỗi môn bằng hoặc nhỏ hơn tổng số lớp 9
của trường).
Lưu ý: Nhằm khích lệ và phát động phong trào nâng cao chất lượng đội tuyển, Phòng
Giáo dục và Đào tạo đề nghị đối với các trường có môn dự thi thuộc môn thế mạnh của trường
được tăng thêm số học sinh vào đội tuyển không quá 50% của tổng số lớp 9/trường (mỗi
trường chỉ được chọn một môn thế mạnh). Phòng GD&ĐT sẽ xét nếu có đơn vị đăng ký.
2. Điều kiện dự thi:
Thí sinh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 THCS phải đáp ứng các điều kiện sau:
- Là học sinh THCS (thi theo đề lớp 9).
- Được xếp loại hạnh kiểm và học lực từ khá trở lên theo kết quả cuối học kỳ liền kề
với kỳ thi.
3. Môn thi, chương trình thi, đề thi, hình thức thi, thời gian thi:
a. Môn thi: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học.
Giáo dục công dân, Tin học.
b. Chương trình thi:
- Là chương trình THCS (tính đến thời điểm thi).
- Ngoài ra, Môn Lịch sử và Giáo dục công dân theo đề cương như mọi năm. Nội
dung của đề cương thay thế Công văn số 661/SGD&ĐT-GDTrH ngày 21/9/2005; Công văn
số 1203/SGD&ĐT-GDTrH ngày 13/9/2011 (đối với môn Lịch sử) và Công văn số
1679/SGD&ĐT-GDTrH ngày 23/7/2014 (đối với môn Giáo dục công dân) của Sở GD&ĐT.
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- Nội dung, chương trình bồi dưỡng học sinh giỏi các môn khác giữ nguyên không
thay đổi (không tăng nội dung kiến thức).
Lưu ý: Việc sử dụng Atlat địa lý Việt Nam theo Công văn số 8065/BGDĐT-GDTrH
ngày 14/9/2009 của Bộ GD&ĐT .
c. Đề thi và hình thức thi:
- Tất cả đều thi viết và thi một buổi.
- Riêng môn Tiếng Anh đề thi gồm các phần: nghe, đọc hiểu, từ vựng-ngữ pháp và
viết; thí sinh làm bài thi trực tiếp vào đề thi.
- Môn Tin học thi lập trình trên máy tính.
d. Thời gian và địa điểm thi: Dự kiến thời gian thi vào ngày 29/11/2020, tại Trường
THCS Huỳnh Tấn Phát.
e. Hồ sơ thi: Các trường THCS có nhiệm vụ:
- Báo cáo danh sách học sinh dự thi chính thức của đơn vị về Phòng GD&ĐT bằng
văn bản và mail: thcsbinhdai@gmail.com(theo mẫu gửi qua email cho các trường) trước
ngày 07/11/2020 để Phòng GD&ĐT chuẩn bị các công việc cho kỳ thi.
- Chuẩn bị các loại hồ sơ thi: Học bạ có ghi kết quả học lực, hạnh kiểm và thẻ dự thi.
* Chú ý:
- Danh sách học sinh dự thi chính thức gửi về Phòng GD&ĐT cần điền đủ các thông
tin trong biểu mẫu (không sửa biểu mẫu Phòng GD&ĐT gửi).
- Thẻ dự thi các trường thực hiện như những năm trước (lưu ý: không giáp lai hình và
thẻ), riêng địa điểm thi và số báo danh để ghi vào thẻ dự thi, Phòng GD&ĐT sẽ có thông tin
gửi về các trường trước ngày thi (không gửi thẻ dự thi về Phòng GD&ĐT).
II. KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH:
1. Thành lập đội tuyển:
- Qua kết quả thi tuyển ở cấp huyện, Phòng GD&ĐT sẽ chọn ra đội tuyển ở 10 môn
thi, mỗi đội tuyển/môn dự thi cấp tỉnh tối đa là 15 học sinh.
- Học sinh được chọn vào đội tuyển sẽ căn cứ vào kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi
lớp 9 THCS cấp huyện.
2. Môn thi, chương trình thi, đề thi, hình thức thi, thời gian thi:
a. Môn thi: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học,
Giáo dục công dân, Tin học.
b. Chương trình thi:
- Thực hiện theo nội dung chương trình bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 THCS
Lưu ý: Việc sử dụng Atlat địa lý Việt Nam theo Công văn số 8065/BGDĐT-GDTrH
ngày 14/9/2009 của Bộ GD&ĐT.
c. Đề thi và hình thức thi:
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- Tất cả đều thi viết và thi một buổi.
- Riêng môn Tiếng Anh đề thi gồm các phần: nghe, đọc hiểu, từ vựng-ngữ pháp và
viết; thí sinh làm bài thi trực tiếp vào đề thi.
- Môn Tin học thi lập trình trên máy tính.
d. Thời gian và địa điểm thi: Ngày 24/02/2021, bắt đầu từ 7 giờ 00, thời gian 150 phút.
- Địa điểm thi: (Phòng GD&ĐT sẽ có thông báo sau).
e. Hồ sơ thi:
- Phòng GD&ĐT: Thông báo danh sách đội tuyển tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi
lớp 9 THCS cấp tỉnh.
- Các trường THCS có học sinh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 THCS cấp tỉnh:
+ Tổ chức bồi dưỡng, chú ý rèn luyện cho học sinh những nội dung nâng cao, cần
tham khảo đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh của những năm học trước.
+ Chuẩn bị các loại hồ sơ dự thi: Học bạ (kèm bảng photo kết quả học kì I có xác
nhận của Hiệu trưởng); học bạ các trường gửi về Phòng GD&ĐT (bộ phận chuyên môn
THCS) sau khi kết thúc học kì I (hạn chót trước ngày 16/01/2021).
Phòng GD&ĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường THCS triển khai đến tất cả
cán bộ, giáo viên thực hiện tốt việc bồi dưỡng chọn đội tuyển tham dự kỳ thi chọn
học sinh giỏi lớp 9 THCS năm học 2020-2021 đạt kết quả cao nhất. Trong quá trình thực
hiện, nếu có vướng mắc hoặc cần thông tin bổ sung, yêu cầu liên hệ với Phòng
GD&ĐT (qua bộ phận chuyên môn THCS) để được hướng dẫn./.
Nơi nhận:

Q. TRƯỞNG PHÒNG

- Các trường THCS;
- Website PGD&ĐT;
- Lưu: VT, L.
Phòng Giáo dục và Đào tạo
Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến
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