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 UBND TỈNH VĨNH LONG                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      

Số:          /HD-SGDĐT             Vĩnh Long, ngày      tháng   12   năm  2020 

  

 

HƯỚNG DẪN 

Thi học sinh giỏi THPT cấp tỉnh năm học 2020 - 2021 

Khóa thi ngày 10.01.2021 
 

 

I. MỤC ĐÍCH, ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ THI 

1) Mục đích: Công nhận danh hiệu Học sinh giỏi THPT cấp tỉnh năm học 2020-

2021. 

2) Đối tượng: Học sinh đang học lớp 11, 12 của các trường THCS-THPT và THPT 

trong tỉnh.  

3) Điều kiện dự thi: Kết quả xếp loại cuối năm học 2019-2020 về học lực và hạnh 

kiểm từ khá trở lên.  

4) Đăng ký dự thi: Danh sách dự thi lập theo mẫu đính kèm, nhập vào máy tính. 

Sau đó, gửi file danh sách về phòng KT và KĐCLGD bằng email. Hiệu trưởng trường 

chịu trách nhiệm về tính chính xác của danh sách đăng ký dự thi và đảm bảo các thí 

sinh dự thi đều đủ điều kiện quy định ở khoản 3. 

II. TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG COI THI, CHẤM THI. 

1) Hội đồng coi thi: Tùy theo số lượng đăng ký, mỗi đơn vị huyện/thị xã/thành 

phố thành lập 1 Hội đồng coi thi đặt tại trường THPT ở trung tâm. Nếu số lượng học 

sinh đăng ký dự thi dưới 5 phòng thi (24 học sinh/phòng) thì Sở Giáo Dục và Đào Tạo 

sẽ bố trí thi ghép với đơn vị bạn.  

2) Hội đồng chấm thi:  Đặt tại Sở Giáo Dục và Đào Tạo. 

III. NGÀY THI, MÔN THI, CHƯƠNG TRÌNH THI VÀ LỊCH THI 

      1) Môn thi:  NGỮ VĂN, TOÁN, VẬT LÝ, HÓA HỌC, SINH HỌC, TIẾNG 

ANH, LỊCH SỬ, ĐỊA LÝ và TIN HỌC. 

- Môn TIẾNG ANH: thi 2 buổi.  

 + Buổi thứ nhất thi phần Đọc; Viết và Nghe (bằng đĩa CD); 

 + Buổi thứ hai thi phần Nói (thu âm vào đĩa CD). 

- Môn TIN HỌC: thi 2 buổi, thí sinh làm bài thi trên máy vi tính.  
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- Môn TOÁN, VẬT LÝ, HÓA HỌC, SINH HỌC: thi 2 buổi, thí sinh làm bài trên 

giấy.  

- Các môn còn lại thi 1 buổi. 

Thời gian làm bài của mỗi đề thi viết là 180 phút  (kể cả môn thi có buổi thi thứ 2).  

Thời gian thi Nói môn Tiếng Anh là 10 phút/học sinh. 

2) Chương trình thi: Gồm chương trình thi HSG lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 của 

lớp 12. 

3) Ngày thi:  Ngày  10  tháng 01 năm 2021. 

4) Lịch  thi:   

Ngày Buổi Môn thi 
Thời gian 

làm bài 

Giờ phát 

đề thi  

Giờ bắt 

đầu 

làm bài 

10/01/2021 

SÁNG 
Tất cả các môn 

 
180 phút 7 giờ 30 7 giờ 35 

CHIỀU 

Toán, Lý, Hóa, 

Sinh, Tin học 
180 phút 

13 giờ 30 13 giờ 35 
Tiếng Anh 

(thi Nói) 
10 phút/HS 

 

IV. LỊCH LÀM VIỆC 

 - Trước ngày 25.12.2020: Các trường gửi danh sách học sinh đăng ký dự thi 

bằng đường email về phòng KT và KĐCLGD.  

 - Ngày 30.12.2020: Sở thông báo số liệu dự thi cho trường đặt Hội đồng coi thi 

để các đơn vị chuẩn bị CSVC và đề cử nhân sự phụ trách CSVC, Kỹ thuật điện, Kỹ 

thuật máy tính về phòng KT và KĐCLGD. 

 - Ngày 05.01.2021: các trường nhận thông báo danh sách học sinh dự thi chính 

thức có số báo danh do Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục gởi qua 

email. 

 - Ngày 07.01.2021: các HĐ coi thi nhận Bảng ghi tên ghi điểm, danh sách 

phòng thi, văn phòng phẩm, biểu mẫu tại Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng 

GD.  

 - Chiều ngày 08.01.2021: Chủ tịch HĐ coi thi họp triển khai công tác coi thi và 

nhận đề thi tại Sở GD và ĐT (sẽ có giấy mời sau).  

 - Ngày 10.01.2021: Thi theo lịch thi. 

 - Ngày 12.01.2021: Khai mạc Hội đồng chấm thi. 
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 - Ngày 18.01.2020: các trường nhận kết quả chấm thi sơ bộ qua email, thông 

báo kết quả tạm thời cho học sinh biết và bắt đầu nhận đơn xin phúc khảo của học 

sinh.  

 - Ngày 23.01.2021: Hạn chót các trường gửi danh sách học sinh xin phúc khảo 

(nếu có) cho Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục. 

 - Ngày 26.01.2021: Khai mạc HĐ chấm phúc khảo. 

 - Ngày 30.01.2021: Công bố kết quả phúc khảo.  

 Yêu cầu các trường THCS-THPT, THPT triển khai nội dung công văn đến toàn 

thể giáo viên, học sinh để đăng ký dự thi và thực hiện các công việc đúng lịch thời 

gian đã quy định./. 

Nơi nhận:              GIÁM ĐỐC 
- Các trường THCS-THPT,THPT,DTNT; 

- Các Phòng GDĐT; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các Phòng, ban Sở; 

- Lưu: VT, KTKĐCLGD. 

 

                                                                                

                                                                              Trương Thanh  Nhuận
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VĨNH LONG       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Trường THPT: ...........................................            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc           
 

 

 

 

DANH SÁCH HỌC SINH ĐĂNG KÝ HỌC SINH GIỎI THPT CẤP TỈNH  

NĂM HỌC .......................... 

             

Số 

TT 
Họ và tên Ngày sinh (*) 

Nơi sinh 

(chỉ ghi tên tỉnh) 
Nữ 

(Ghi x) 
Dân 

tộc 
Lớp 

Môn 

thi 

KQ HK 1 

Ghi chú 
HL HK 

ĐTB môn 

thi 

      12      

      12      

      12      

      12      

      12      

      12      

      12      

      12      

      12      

      12      

    

             ..........., ngày …… tháng…… năm  ..... 

                         Hiệu trưởng  

 

 

* Nhập bằng Excel, Cột ngày sinh gõ ký tự n trước khi gõ các ký số (VD: n02.12.2004); 

** Sắp xếp theo thứ tự môn thi. 

* ** Gửi file danh sách nầy bằng đường email về Phòng KT và KĐCL. 
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