
1 
 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK 
TRƯỜNG THPT VÕ NGUYÊN GIÁP 

Số 03/KH-VNG 

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

 
Ea kar, ngày 8 tháng 02 năm 2022 

 
KẾ HOẠCH 

Tổ chức thi chọn học sinh giỏi lớp 10, 11 cấp trường và lập đội tuyển  
bồi dưỡng thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2021 – 2022 

 
 

Căn cứ công văn số 1521/SGD ĐT-GDTrH-GDTX ngày 05 tháng 10 năm 2021 của Sở 
Giáo dục và Đào tạo Đăk Lăk hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 
2021 – 2022; 

Thực hiện kế hoạch số 02/KH-VNG, ngày  20/9/2021 về việc triển khai, thực hiện nhiệm 
vụ giáo dục năm học 2021 – 2022; 

Hiệu trưởng Trường THPT Võ Nguyên Giáp xây dựng kế hoạch thi chọn học sinh giỏi 
lớp 10, 11 cấp trường và lập đội tuyển bồi dưỡng thi chọn học sinh giỏi (HSG) cấp tỉnh năm 
học 2021 – 2022 với các nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 
1. Mục đích 
- Nhằm động viên, khuyến khích giáo viên và học sinh phát huy năng lực sáng tạo dạy 

giỏi, học giỏi; 
- Góp phần thúc đẩy việc cải tiến, nâng cao chất lượng dạy và học, chất lượng công tác 

quản lý, chỉ đạo của nhà trường; đồng thời phát hiện học sinh có năng khiếu về môn học để 
tạo nguồn bồi dưỡng HSG tham gia thi HSG cấp tỉnh đối với lớp 10, 11 năm học 2021 – 2022. 

2. Yêu cầu 
- Tổ chức kỳ thi phải đảm bảo diễn ra nghiêm túc, chính xác, khách quan, công bằng, 

đúng quy chế, đánh giá đúng năng lực thực chất của học sinh; 
- Đề thi phải đảm bảo tính chính xác, khoa học, phân hóa được trình độ học sinh và bảo 

đảm bảo mật trong khâu ra đề và in sao đề; 
- Học sinh được tuyển chọn vào đội tuyển để bồi dưỡng học sinh dự thi cấp tỉnh phải 

đảm bảo đúng tiêu chuẩn; 
- Các Tổ, nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch, lịch dạy, bài dạy phải đảm bảo chất 

lượng để học sinh có kiến thức và có khả năng dự thi cấp trường đạt kết quả cao tiến đến thi 
cấp tỉnh. 

II. MỤC TIÊU PHẤN ĐẤU 

Căn cứ theo tình hình thực tế học tập, nguyện vọng đăng ký HSG của học sinh, kết quả 
bồi dưỡng của giáo viên. Năm học 2021 – 2022 nhà trường cùng toàn thể cán bộ giáo viên 
thống nhất mục tiêu phấn đấu về công tác bồi dưỡng HSG trong các đợt thi như sau: 

Học sinh đạt HSG cấp trường (đạt HSG 10/3) và tham gia bồi dưỡng dự thi chọn học sinh 
giỏi cấp tỉnh: từ 3 – 6 học sinh/môn. 

Học sinh đạt HSG cấp tỉnh các môn văn hóa: 6 – 10 giải. 

III. NỘI DUNG CỤ THỂ 
1. Đối tượng và điều kiện dự thi: 
- Học sinh đang học tại trường THPT Võ Nguyên Giáp năm học 2021 – 2022; 
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- Kết quả xếp loại HKI năm học 2021 – 2022 đạt hạnh kiểm và học lực từ loại Khá trở 
lên. 

2. Môn tổ chức thi chọn học sinh giỏi cấp trường: 

Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tin học, Tiếng Anh (lớp 10, 
11). 

3. Thời gia lập danh sách, tổ chức thi cấp trường: 
a. Thời gian lập danh sách: 
- Giáo viên bộ môn lập danh sách và gửi cho tổ trưởng: Từ ngày 9/02/2022 đến ngày 

14/02/2022 (theo mẫu đính kèm) 
- Tổ trưởng tổng hợp và gởi danh sách cho Hiệu trưởng (qua email 

thptvonguyengiapdaklak@gmail.com) theo mẫu đính kèm (trước 15 giờ ngày 21/02/2022). 
b. Thời gian tổ chức thi và chấm thi cấp trường: 
- Ngày thi, lịch thi 

Ngày thi Môn thi Thời gian 
làm bài 

Giờ phát 
đề 

26/02/2022 Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, 
Lịch sử, Địa lý, Tin học, Tiếng Anh 

90 phút 7 giờ 55’ 

- Tổ trưởng nộp đề thi, đáp án và biểu điểm cho Hiệu trưởng trước ngày 23/02/2022;  
- Thời gian chấm bài: Từ ngày 27/02/2022 đến 01/03/2022; 
- Tổ trưởng báo cáo kết quả thi và danh sách học sinh tham gia bồi dưỡng cho Hiệu 

trưởng (qua email thptvonguyengiapdaklak@gmail.com) vào ngày 02/03/2022. 
4. Số lượng thí sinh mỗi đội tuyển: Tối đa 10 học sinh/môn. 
5. Ngày thi HSG 10/3 và cấp tỉnh: trong tháng 3 (theo lịch của SGDĐT) 
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
- Tổ trưởng thông báo đến giáo viên để lập danh sách học sinh tham gia, đồng thời cử 

giáo viên ra đề thi, coi thi, chấm thi và bồi dưỡng; 
- Tổ trưởng họp tổ để xây dựng chương trình, nội dung chuyên đề bồi dưỡng, đồng thời 

kiểm tra giáo viên được phân công bồi dưỡng việc thực hiện kế hoạch, nội dung, chương trình 
(các chuyên đề bồi dưỡng được tổ/nhóm bộ môn thống nhất và được phê duyệt của Hiệu 
trưởng trước khi thực hiện); 

- Nhà trường thành lập Hội đồng thi HSG (theo Quyết định), đồng thời chuẩn bị các 
điều kiện thiết yếu cho hội đồng thi; 

Trên đây là Kế hoạch thi HSG cấp trường và lập đội tuyển bồi dưỡng thi chọn học sinh 
giỏi cấp tỉnh năm học 2021 – 2022 của trường THPT Võ Nguyên Giáp. Trong quá trình các 
tổ chuyên môn triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Hiệu 
trưởng nhà trường để xem xét, hướng dẫn kịp thời ./. 

 
Nơi nhận: 
-Sở GD ĐT (phòng GDTrH) (b/c); 
-Các TT/TP và GV (t/h); 
-Website trường; 
-Lưu: VT. 

 

 
 


