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KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI CHOṆ ĐÔỊ TUYỂN 

DƯ ̣THI HỌC SINH GIỎI CẤP THÀNH PHỐ 
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I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU. 

- Muc̣ đích: chọn đội tuyển học sinh 11, 12 tham gia kì thi hoc̣ sinh giỏi cấp 

thành phố năm học 2017-2018. 

- Yêu cầu: tổ chức thi và tham gia thi nghiêm túc, khách quan và công bằng. 

II. NỘI DUNG. 

1. Môn thi – Nôị dung thi:  

- Môn thi: Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lic̣h sử, Điạ lý, tiếng Anh, 

tiếng Pháp và Giáo duc̣ công dân. 

- Nôị dung thi: chương trình phổ thông và chương trình chuyên toàn cấp hoc̣. 

2. Đối tươṇg dư ̣thi: hoc̣ sinh lớp 11, 12. 

3. Thời gian thi và thời lươṇg: 

- Thời gian: 13 giờ 45 phút thứ sáu ngày 05 tháng 01 năm 2018 (tập trung lúc 13 

giờ 30 phút). 

- Thời lươṇg: các môn Toán, Ngữ văn, Lic̣h sử, Điạ lý, tiếng Pháp và Giáo duc̣ 

công dân: 180 phút; thời lươṇg thi các môn tiếng Anh, Vật lí, Hóa học, Sinh học: 150 

phút. 

4. Đăng ký. 

- Học sinh đăng ký dự thi trực tuyến theo mẫu tại website của trường 

http://chuyenlytutrong.edu.vn từ ngày 28/12/2017 đến 29/12/2017. 

- Mỗi học sinh đươc̣ dự thi 01 (một) môn. 

- Học sinh tư ̣nguyêṇ đăng kí dự thi. 

5. Nộp đề thi. 

- Mỗi môn 01 đề thi theo cấu trúc đề thi hoc̣ sinh giỏi cấp thành phố. 

- Tổ trưởng phân công giáo viên ra đề thi và phản biêṇ. Mỗi đề thi phải có ít nhất 

hai giáo viên tham gia (ra đề và phản biêṇ). Tổ trưởng chịu trách nhiệm về đề thi và 

gửi đề thi (đã được phản biện và duyệt của tổ trưởng) trực tiếp vào email 

khaothi.cltt@cantho.edu.vn. 

- Hạn chót nộp đề thi: thứ ba ngày 02 tháng 01 năm 2018. 

6. Chấm thi, tổng hợp kết quả. 

- Thời gian chấm thi: ngày 06/01/2018 và ngày 07/01/2018. 
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- Tổ trưởng phân công giáo viên chấm thi, mỗi môn gồm ít nhất hai giáo viên 

chấm thi. Tổ trưởng nộp kết quả, danh sách đề xuất đội dự thi học sinh giỏi cấp thành 

phố (theo mẫu file đính kèm) qua email khaothi.cltt@cantho.edu.vn trước ngày 

09/01/2018. 

- Khảo thí tổng hợp kết quả và công bố kết quả toàn trường ngày 10/01/2018. 

- Giáo vu ̣lâp̣ danh sách, đăng kí dự thi và hoàn thành hồ sơ hoc̣ sinh dự thi học 

sinh giỏi cấp thành phố theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo. 

7. Giám thị coi thi 

Khảo thí thông báo danh sách giám thị coi thi qua email trước ngày 03/01/2018. 

8. Quy định về choṇ đôị tuyển: 

Căn cứ kết quả thi choṇ đôị tuyển và kết quả hoc̣ tâp̣ hoc̣ kì I năm hoc̣ 2017 – 

2018 của hoc̣ sinh. 

Mỗi đội tuyển gồm tối đa 30 học sinh. 

Học sinh đội tuyển học sinh giỏi quốc gia được đặc cách vào đội tuyển. Riêng 

đội tuyển Tin học sẽ do tổ đề xuất danh sách. 

9. Dư ̣kiến kì thi choṇ đôị tuyển hoc̣ sinh giỏi cấp thành phố do Sở Giáo duc̣ và 

Đào taọ tổ chức vào tháng 02/2018. 

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ. 

- Bà Cao Thị Ngọc Hà: Chủ tic̣h hôị đồng, chỉ đaọ xây dưṇg kế hoạch, duyêṭ kết 

quả thi, kiểm tra việc thực hiện. 

- Ông Huỳnh Bửu Tính: Chỉ đạo việc ra đề thi, chấm thi. 

- Ông Nguyễn Thế Chiến: chỉ đạo chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ hội đồng coi 

thi. 

- Bà Nguyễn Lê Thảo Nguyên: Soạn thảo kế hoạch, tổ chức in ấn đề thi, tổ chức 

coi thi, chấm thi. 

- Tổ trưởng các bô ̣môn phân công giáo viên ra đề, phản biêṇ; duyêṭ đề; tổng hơp̣ 

điểm thi, đề nghi ̣danh sách dư ̣thi cấp thành phố. 

- Giáo viên bô ̣môn: Tham gia chấm thi, coi thi; ra đề và phản biêṇ đề thi. 

- Nhóm khảo thí: Chuẩn bị tổ chức thi, hỗ trợ khâu coi thi, chấm thi. 

- Ông Nguyêñ Hoàng Phú: Lập danh sách học sinh đăng kí dự thi, đăng danh 

sách phòng thi, tổng hơp̣ kết quả thi. 

- Ông Nguyễn Ngọc Thanh: Lập hồ sơ thí sinh dư ̣thi cấp thành phố. 

  

 Hiệu trưởng 

  

  

 

      Cao Thị Ngọc Hà  
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