
SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG THPT BẮC TRÀ MY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 61 /KH–THPTBTM Bắc Trà My, ngày  16  tháng 10  năm 2021 

    

KẾ HOẠCH 

 Thi học sinh giỏi cấp trường  năm học 2021 – 2022 
 

Căn cứ hướng dẫn số 1751/SGDĐT –GDTrH ngày 01 tháng 9 năm 2021 

của Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục 

Trung học năm học 2021-2022; 

Căn cứ kế hoạch giáo dục và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm 

học 2021-2022 của Trường THPT Bắc Trà My. 

  Nay trường THPT Bắc Trà My xây dựng kế hoạch thi HSG lớp 12 và 

Olympic lớp 10-11 cấp trường năm học 2021 – 2022, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:  

1. Phát hiện và tuyển chọn các học sinh có học lực tốt thuộc các khối lớp 10, 

11 và 12 của trường nhằm chuẩn bị đội ngũ cho kỳ thi Olympic và học sinh giỏi 

tỉnh lớp 12 năm học 2021 – 2022. 

2. Học sinh phải nghiêm túc và nổ lực trong kỳ thi để đạt được kết quả tốt 

nhất. 

3. Xác định việc phát hiện, tuyển chọn học sinh giỏi là một trong những 

nhiệm vụ trọng tâm của trường, GV trong nhà trường phải tham khảo khung 

chương trình Olympic, HSG lớp 12 và hình thức thi của Sở GD&ĐT đã ban hành  

để phổ biến kịp thời cho HS nhằm đem lại kết quả cao nhất trong điều kiện thực tế 

hiện nay của nhà trường.   

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH: 

1. Thời gian – địa điểm thi: 

+ Thời gian:  Từ ngày 01/12/2021 đến 03/12/2021. 

+ Địa điểm:   Tại trường THPT Bắc Trà My. 

2. Đối tượng dự thi: 

 - Học sinh đang học tại trường THPT Bắc Trà My năm học 2020 – 2021. 

3. Điều kiện dự thi: 

- Đối với môn đăng kí dự thi phải có số điểm trung bình cả năm của năm 

học trước đạt từ 6.5 trở lên.  

 - Lưu ý:  

Đối với HS có học lực loại Giỏi ở năm học 2020-2021 bắt buộc tham gia 

100%.  GVCN đăng ký danh sách dự thi và nộp cho bộ phận chuyên môn trước 

ngày 31/10/2020 . Các lớp có HS đạt thành tích cao khi thi học sinh giỏi cấp 

trường sẽ được nhận thưởng của nhà trường và xem xét cộng điểm thi đua cho lớp. 

 

 



4. Số môn đăng ký dự thi:  

Mỗi học sinh chỉ được đăng ký dự thi tối đa 2 môn trong 9 môn thi: Toán, 

tin, lý, hóa, sinh, văn, sử, địa, Anh văn (theo mẫuđính kèm). Môn sở trường của HS 

sẽ được đăng ký cho nguyện vọng 1. Việc đăng ký môn thi trên tinh thần tự 

nguyện của học sinh. 

5. Nội dung thi: 

Nội dung đề thi tập trung chủ yếu ở chương trình học của mỗi khối lớp của 

năm học này đến thời điểm thi, có thể kết hợp một phần kiến thức đã được học ở 

các lớp trước đó (khoảng dưới 25% -  TTCM họp tổ để thảo luận thống nhất).  

6. Hình thức, thời lượng và thang điểm thi: 

a) Hình thức, thời lượng: 

STT Môn thi 
K10, K11 Khối 12 

Hình thức Thời lượng Hình thức Thời lượng 

1 Ngữ văn Tự luận 100% 120' Tự luận 100% 120' 

2 Anh văn TL + TN 120' TL + TN 120' 

3 Tin học Thi trên máy 120' Thi trên máy 120' 

4 Sử, Địa Tự luận 100% 120' TN 100%  60 câu/ 60p 

5 
Toán, Lý, 

Hóa, Sinh 
Tự luận 100% 120' TN 100%  50 câu/ 90p 

 

b) Thang điểm thi: 

- Tất cả các bài thi (tự luận và trắc nghiệm) được tính theo thang điểm 20. 
 

7. Yêu cầu về việc ra đề - nộp đề thi: 

- Đối với các môn có tự luận: TTCM họp tổ, thống nhất nội dung 

(chương/chuyên đề)  cần ra thi, xây dựng ma trận cụ thể. Đáp án tự luận yêu cầu 

chính xác và chia nhỏ đến 0.5 điểm. 

- Đối với các môn trắc nghiệm: TTCM chỉ ra 1 đề gốc, đáp án đúng là A, 

theo Form câu hỏi ở phần mềm trắc nghiệm năm học cũ (tracnghiemonline.vn), 

font chữ Times New Roman. Các môn có công thức toán học phải gõ bằng phần 

mềm Mattype; nếu hình vẽ có các chi tiết rời rạc phải gộp thành 1 hình duy nhất 

(Group). Nội dung các câu dẫn và đáp án không để trong khung.  

- Kiến thức ra đề thi không vượt quá chương trình học tính đến thời điểm tổ 

chức thi. 

- Đối với môn Anh văn, TTCM nộp đề đã xáo thành 4 mã/khối lớp bằng 

phần mềm, có đáp án kèm theo (size 12). 

- TTCM chịu trách nhiệm duyệt và nộp đề cho bộ phận chuyên môn chậm 

nhất là ngày 16/11/2020 (thứ 2). 

8. Tổ chức thi: 

- Học sinh xem lịch thi và vào đúng danh sách phòng thi theo vị trí số báo 

danh đã được Hội đồng thi quy định. 



- Những môn thi có nội dung tự luận sẽ thi chung một thời điểm. Môn Anh 

văn có thể cho thi bằng cách tô trên phiếu trả lời trắc nghiệm và làm thêm phần bài 

viết trên giấy thi. 

- Các môn trắc nghiệm 100% thi trực tuyến tại phòng máy vi tính theo lịch 

thi của nhà trường vào ngày ngày 01/12 đến ngày 03/12/2020 và chấm điểm tự 

động. HS nếu trùng tiết học TD – QP thì HS xin phép GV bộ môn và sắp xếp học 

bù vào lớp cùng khối. (Tùy theo số lượng HS đăng ký thi, lịch thi sẽ được công bố 

vào ngày 25/1/2020) 

9. Số lượng học sinh dự kiến sẽ chọn đi thi cấp tỉnh: 

+ Khối 10, 11:  Mỗi môn chọn 3 HS/khối (riêng môn tin học: 2 HS/khối). 

+ Khối 12:   Mỗi môn chọn 5 HS. 

III. XẾP LOẠI VÀ CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG: 

1. Cách xếp loại:   

- Điểm thi được xếp từ cao xuống thấp theo môn. Tổng số HS đạt giải không 

quá 50% số HS tham gia dự thi. Trong đó: 

+ Giải nhất:  chọn tối đa 10% số HS có số điểm cao nhất so với số dự thi.   

+ Giải nhì :  chọn tối đa 10% HS có số điểm cao tiếp theo so với số dự thi.  

+ Giải ba:    chọn tối đa 10% HS có số điểm cao tiếp theo so với số dự thi.  

+ Giải KK:  chọn tối đa 20% HS có số điểm cao tiếp theo so với số dự thi.  

2. Cơ cấu giải thưởng: 

- Nếu HS đạt giải cả 2 môn thì được nhận thưởng theo môn có thành tích 

xếp loại cao hơn, nếu 02 giải như nhau thì ưu tiên giải thưởng cho nguyện vọng 1. 

- Chi cho giải thưởng:  - Giải nhất:    150.000 đồng/môn/khối 

    - Giải nhì:      100.000 đồng/môn/ khối 

    - Giải ba:          70.000 đồng/môn/ khối 

    - Giải khuyến khích:    50.000 đồng/môn/ khối 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN : 

1. Thành lập các Ban phục vụ thi:   

a) Ban tổ chức:  Theo Quyết định của hiệu trưởng. 

b) Ban coi thi – chấm thi: 

+ Nhà trường phân công đ/c Đỗ Phan Trường Tình chịu trách nhiệm chuẩn 

bị phòng máy đảm bảo kết nối mạng tốt để phục vụ thi các môn trắc nghiệm online 

tại phòng vi tính phối hợp với giám thị trong công tác coi thi trắc nghiện trực 

tuyến, kịp thời xử lí sự cố nếu có.  

+ Các đồng chí Tổ trưởng CM chịu trách nhiệm làm Tổ trưởng tổ chấm, 

Giáo viên bộ môn theo điều động làm giám khảo chấm tự luận. 

c) Ban ra đề và Sao in đề thi 

 + Các đồng chí Tổ trưởng/ Tổ phó/ Nhóm trưởng bộ môn sẽ chịu trách 

nhiệm về nội dung, đán án đề thi và bảo mật đề thi (Các môn thi trắc nghiệm ra đề 

theo form của phần mềm tracnghiemtructuyen.vn). 

 + Giao cho đ/c Nguyễn Lương Thành chịu trách nhiệm  xây dựng dữ liệu kỳ 

thi các môn thi trắc nghiệm. Cung cấp mã cho thí sinh ngay trước giờ thi. 

+ Thầy Công phụ trách sao in đề đủ số lượng HS dự thi. 



 2. Chế độ bồi dưỡng: Theo quy chế chi tiêu nội bộ  

3. Tổ chức chấm thi:  

- Giai đoạn 1: Các môn có phần tự luận: Bài thi sẽ được rọc phách và chấm 

thi theo phòng thi. Lịch chấm thi sẽ được nhà trường lên lịch cụ thể sau. 

Lưu ý:  Riêng môn Ngữ văn tiến hành chấm 2 vòng:  

+ Vòng 1: chấm 1 lượt hết các bài thi. 

+ Vòng 2: chọn ra từ 4 đến 6 bài có điểm cao nhất để chấm chọn đủ số 

lượng giải quy định (nhằm hạn chế sai lệch điểm xảy ra) 

- Giai đoạn 2: Các môn trắc nghiệm 100%:  Sẽ chấm tự động online, BGH 

sẽ xuất kết quả thi. 

4. Các bộ phận khác: 

a) Đối với GVCN: 

- Cho HS đăng ký môn thi và nộp danh sách về cho nhà trường đúng thời 

gian quy định.    

- Tuyên truyền, vận động HS tham gia thi tích cực, sôi nổi, yêu cầu tất cả 

các lớp phải có HS tham gia dự thi.  

- Căn cứ lịch trình và theo dõi lịch công tác tuần của trường để thông tin cho 

HS lớp được biết tham gia đông đủ và đúng thời gian. 

b) Tổ chuyên môn:  

- Tổ trưởng chuyên môn họp tổ chuyên môn phổ biến nội dung kế hoạch đến 

từng giáo viên trong tổ, đặc biệt là giáo viên cốt cán.  

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác của đề và bảo mật đề thi. 

c) Ban giám hiệu:  

- Tổng hợp danh sách HS đăng ký dự thi, phân loại môn thi và niêm yết 

danh sách phòng thi và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tổ chức cuộc thi. 

 - Dự trù kinh phí tổ chức thi HSG cấp trường. 

 - Khen thưởng cho các học sinh đạt giải.   

 - Chọn ra đội tuyển đi thi Olympic và HSG lớp 12 thi cấp tỉnh sắp đến. 

 - Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng  đội tuyển chuẩn bị dự thi cấp tỉnh sắp đến. 

5. Lịch trình thực hiện:  

Thời gian Nội dung Người thực hiện 

31/10/2021 Nộp DS đăng ký dự thi HSG GVCN 

02/11/2021 TTCM Nộp đề và đáp án các môn thi 

HSG 

TTCM 

Buổi sáng 

01,02,03/12/2021 

Học sinh các khối 10 thi môn theo lịch Giám thị, HS  

Buổi chiều 

01,02,03/12/2020 

Học sinh khối 11 và 12 thi các môn theo 

lịch  

GV coi thi 

05/12/2021 Chấm thi các môn tự luận theo lịch  Giám khảo 

09/12/2021 
- Thông báo kết quả thi, xét giải.  

- Ban hành QĐ khen thưởng, in giấy 

- HT 

- HT, Đ/c Trường 



khen 

11/12/2021 

- Trao thưởng cho học sinh đạt giải. - Đoàn trường. 

- Ra QĐ đội tuyển dự thi cấp tỉnh. - HT 

- Ra QĐ GV bồi dưỡng đội tuyển  - HT 

 Trên đây là kế hoạch thi học sinh giỏi cấp trường năm học 2021 – 2022 của 

trường THPT Bắc Trà My. Các đồng chí TTCM, các giáo viên liên quan căn cứ kế 

hoạch triển khai thực hiện để cuộc thi đạt kết quả. 

Nơi nhận:                                                                       HIỆU TRƯỞNG  
- BGH; ( để biết& thực hiện) 

- TTCM, GVCN ( để biết& thực hiện) 

- Lưu VT, [H22-1.7-07].  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SỞ GD-ĐT QUẢNG NAM                                                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG THPT BẮC TRÀ MY                                                       Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 
 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ DỰ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG - LỚP: …. 

NĂM HỌC: 2021 – 2022 
 
 

TT HỌ , TÊN HS 

Xếp loại 2020-2021 TÊN MÔN THI: 

GHI CHÚ 
Học lực Hạnh kiểm 

Môn1 Môn 2 

Môn 
TBm năm 

2020-2021 
Môn 

TBm năm 

2020-2021 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

10.          

11.          

12.          

13.          

14.          

15.  ……………………        

(Lưu ý TBm là điểm trung bình môn đăng ký dự thi) 

 

 

                                                                                                                                                   GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM 
 

 



 


