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- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; 

- Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông; 

- Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông nhiều cấp học; 

- Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh; 

- Giám đốc các trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thị xã, thành phố. 

Căn cứ phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục và Đào tạo 

năm học 2020-2021; 

Căn cứ Quyết định số 1872/QĐ-UBND ngày 18/8/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối 

với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; 

Căn cứ nhiệm vụ Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (KTKĐCLGD) 

năm học 2020-2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk;  

Căn cứ hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2020-2021; 

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn tổ chức Kỳ thi lập các đội tuyển 

dự thi Kỳ thi chọn học sinh giỏi (HSG) quốc gia THPT và các kỳ thi chọn HSG cấp 

tỉnh năm học 2020-2021 như sau: 

1. Kỳ thi lập các đội tuyển dự thi Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT 

năm học 2020-2021. 

Kỳ thi lập các đội tuyển mục đích thành lập các đội tuyển chuẩn bị dự thi Kỳ 

thi chọn HSG quốc gia THPT năm học 2020-2021. 

1.1. Đối tượng dự thi: Học sinh (HS) đang học cấp THPT. 

1.2. Điều kiện dự thi: Được chọn vào đội tuyển sau Kỳ thi lập đội tuyển của 

đơn vị; xếp loại cả năm của năm học 2019-2020 về hạnh kiểm và học lực từ khá trở 

lên. 

1.3. Đăng ký dự thi 

a) Số lượng:  

- Đội tuyển mỗi môn thi của từng đơn vị dự thi (trừ trường THPT Chuyên 

Nguyễn Du) có tối đa 03 HS. 

- Đội tuyển mỗi môn thi của trường THPT Chuyên Nguyễn Du không giới hạn 

số lượng HS dự thi. Tuy nhiên, tùy theo từng môn thi, trường lập đội tuyển tham dự 

thi sao cho phù hợp và đảm bảo chất lượng. 

- Mỗi HS chỉ được dự thi 01 môn.  
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b) Hồ sơ dự thi:  

- Quyết định thành lập đội tuyển dự thi của đơn vị.  

- Bảng thống kê HS dự thi (theo môn) của đơn vị.  

- Danh sách đội tuyển HS đăng ký dự thi (theo mẫu), gồm có bảng giấy (có ký 

và đóng dấu) và file excel.  

- Bản photocopy Giấy khai sinh.  

- Phiếu Kết quả học tập cả năm của năm học 2019-2020 có xác nhận của Thủ 

trưởng đơn vị và dán ảnh (theo mẫu). 

- Thẻ HS hoặc thẻ dự thi có dán ảnh (theo mẫu, đơn vị cấp, không nộp, chỉ 

xuất trình khi thi).  

c) Thời gian và địa điểm đăng ký dự thi:  

Các đơn vị đăng ký tại Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục – 

Công nghệ thông tin (KTKĐCLGD-CNTT) Sở GDĐT vào các ngày 15,16/9/2020.  

1.4. Địa điểm thi, môn thi, chương trình thi và lịch thi  

a) Địa điểm: Trường THPT Buôn Ma Thuột, số 57 Bà Triệu, thành phố Buôn 

Ma Thuột. 

b) Môn thi: Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, 

Tiếng Anh, Tiếng Pháp. 

c) Chương trình thi: 

- Nội dung: Nội dung thi nằm trong phạm vi Chương trình giáo dục phổ thông  

Chuyên do Bộ GDĐT ban hành.  

- Hình thức thi: Tất cả các môn thi theo hình thức tự luận, mỗi môn thi 2 vòng 

(theo lịch thi). 

+ Các môn: Vật lí, Hóa học, Sinh học nội dung thi có câu hỏi về lý thuyết thực 

hành;  

+ Môn Tin học thi theo hình thức lập trình trên máy vi tính (môi trường lập 

trình Free Pascal, Lazarus, Code Block/Dev-C ++ và các môi trường tương đương 

khác); 

+ Các môn: Tiếng Anh, Tiếng Pháp ngoài hình thức thi viết, có phần thi nghe 

hiểu (HS nghe trên máy phát đĩa CD) và trả lời ngay vào tờ giấy thi có in đề thi. 

d) Lịch thi:  

- Ngày 22/9/2020: HS có mặt trước 06 giờ 30 phút tại trường THPT Buôn Ma 

Thuột để khai mạc và dự thi theo lịch.  

- Ngày 23/9/2020: HS có mặt trước 07 giờ 00 phút để dự thi theo lịch. 
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Ngày Buổi Môn thi  
Thời gian 

làm bài 

Giờ phát 

đề thi cho 

HS 

Giờ bắt 

đầu làm 

bài 

21/9/2020 CHIỀU 

14 giờ 00: Họp cán bộ làm công tác coi thi tại Điểm thi, Phổ 

biến Quy chế thi, Lịch thi; kiểm tra hồ sơ, cơ sở vật chất, 

thiết bị trước khi thi. 

22/9/2020 SÁNG 

Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh 

học, Tin học, Ngữ văn, Lịch 

sử, Địa lí, Tiếng Anh, Tiếng 

Pháp 

180 phút 07 giờ 25 07 giờ 30 

23/9/2020 
SÁNG 

Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh 

học, Tin học, Ngữ văn, Lịch 

sử, Địa lí, Tiếng Anh, Tiếng 

Pháp 

180 phút 07 giờ 25 07 giờ 30 

CHIỀU Dự phòng 

1.5. Đặc cách vào đội tuyển dự thi chọn học sinh giỏi quốc gia và công nhận 

giải trong Kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh năm học 2020-2021 

a) Đối với những HS đã đoạt giải môn thi nào trong Kỳ thi chọn HSG quốc 

gia năm học 2019-2020, nếu có đơn xin xét đặc cách và được nhà trường đề nghị 

thì được đặc cách tuyển thẳng vào đội tuyển dự thi chọn HSG quốc gia của môn thi 

đó; 

b) Các HS đoạt giải từ khuyến khích trở lên của môn thi nào trong Kỳ thi chọn 

HSG quốc gia năm học 2020-2021 thì được đặc cách xếp giải Nhất của môn thi đó 

trong kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh năm học 2020-2021; 

c) Các HS trong các đội tuyển nhưng không đoạt giải trong Kỳ thi chọn HSG 

quốc gia năm học 2020-2021 của môn thi nào thì được đặc cách xếp giải Nhì của 

môn thi đó trong kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh năm học năm học 2020-2021; 

1.6. Phúc khảo bài thi 

 Các đơn vị nhận đơn phúc khảo của học sinh tại đơn vị mình trong thời hạn 

03 ngày kể từ ngày công bố điêm thi và chuyển dữ liệu học sinh xin phúc khảo bài 

thi về phòng KTKĐCLGD-CNTT, Sở GDĐT. 

1.7. Chuẩn bị thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2020-2021 và bồi 

dưỡng các đội tuyển 

- Việc tổ chức Kỳ thi Quốc gia được tiến hành theo hướng dẫn của Bộ GDĐT 

sau khi đã tuyển chọn và lập các đội tuyển dự thi quốc gia, số lượng các đội tuyển 

theo quy định của Bộ GDĐT (trong đó có cả HS được đặc cách).  
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- Thời gian bồi dưỡng các đội tuyển dự thi quốc gia theo kế hoạch của phòng 

Giáo dục trung học (GDTrH), sẽ được thông báo trong giấy triệu tập bồi dưỡng.  

- HS trong các đội tuyển khi nhập học phải có đầy đủ hồ sơ sau: Bản sao Giấy 

khai sinh; học bạ; 1 tấm ảnh 3cm x 4cm (ghi rõ họ, tên, ngày sinh, nơi sinh, lớp, 

trường ở mặt sau). 

2. Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh THPT và GDTX 

2.1. Đối tượng dự thi: Học sinh đang học cấp THPT.  

2.2. Điều kiện dự thi: Xếp loại Học kỳ I của năm học 2020-2021 về hạnh kiểm 

và học lực từ khá trở lên; Được chọn vào đội tuyển sau Kỳ thi lập đội tuyển của 

đơn vị.  

2.3. Đăng ký dự thi 

a) Số lượng:  

- Đội tuyển mỗi môn thi của từng đơn vị dự thi (trừ trường THPT Chuyên 

Nguyễn Du) có tối đa 06 HS. 

- Đội tuyển mỗi môn thi của trường THPT Chuyên Nguyễn Du có tối đa 12 

HS. 

- Mỗi HS chỉ được dự thi 01 môn. 

Lưu ý: Nếu đội tuyển môn thi nào có đủ số lượng dự thi và có 80% số HS trở 

lên đoạt giải trong 02 Kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh liên tiếp ngay trước năm tổ chức 

Kỳ thi thì được xét đăng ký tăng thêm tối đa 02 HS của môn thi đó. 

b) Hồ sơ dự thi:  

- Quyết định thành lập đội tuyển dự thi của đơn vị.  

- Bảng thống kê HS dự thi (theo môn) của đơn vị. 

- Danh sách đội tuyển HS đăng ký dự thi (theo mẫu), gồm có bảng giấy (có ký 

và đóng dấu) và file excel. 

- Bản photocopy Giấy khai sinh.  

- Phiếu Kết quả học tập học Kỳ I của năm học 2019-2020 có xác nhận của Thủ 

trưởng đơn vị và dán ảnh (theo mẫu). 

- Thẻ HS hoặc thẻ dự thi có dán ảnh (theo mẫu, đơn vị cấp, không nộp, chỉ 

xuất trình khi thi).  

c) Thời gian và địa điểm đăng ký dự thi:  

Các đơn vị đăng ký tại Phòng KTKĐCLGD-CNTT Sở GDĐT, vào các ngày: 

11,12/3/2021.  

2.4. Địa điểm thi, môn thi, chương trình thi và lịch thi 

a) Địa điểm: Trường THPT Buôn Ma Thuột, số 57 Bà Triệu, thành phố Buôn 

Ma Thuột. 
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b) Môn thi: Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, 

Giáo dục công dân, Tiếng Anh, Tiếng Pháp. 

c) Chương trình thi:  

- Nội dung: Nội dung thi nằm trong phạm vi Chương trình giáo dục phổ thông 

cấp THPT. 

- Hình thức thi: Tất cả các môn thi theo hình thức tự luận. 

+ Các môn: Vật lí, Hóa học, Sinh học nội dung thi có câu hỏi về lý thuyết thực 

hành; 

+ Môn Tin học thi theo hình thức lập trình trên máy vi tính (môi trường lập 

trình Free Pascal, Lazarus, Code Block/Dev-C ++ và các môi trường tương đương 

khác); 

+ Các môn: Tiếng Anh, Tiếng Pháp ngoài hình thức thi viết, có phần thi nghe 

hiểu (HS nghe trên máy phát đĩa CD) và trả lời ngay vào tờ giấy thi có in đề thi. 

d) Lịch thi: Ngày 17/3/2021: HS có mặt trước 06 giờ 30 phút để khai mạc và 

dự thi theo lịch.  

Ngày Buổi Môn thi  
Thời gian 

làm bài 

Giờ phát đề 

thi cho HS 

Giờ bắt 

đầu làm 

bài 

16/3/2021 CHIỀU 

14 giờ 00: Họp cán bộ làm công tác coi thi tại Điểm thi, Phổ 

biến Quy chế thi, Lịch thi; kiểm tra hồ sơ, cơ sở vật chất, thiết bị 

trước khi thi. 

17/3/2021 
SÁNG 

Toán, Vật lí, Hóa học, 

Sinh học, Tin học, Ngữ 

văn, Lịch sử, Địa lí, Giáo 

dục công dân,  Tiếng 

Anh, Tiếng Pháp 

180 phút 07 giờ 25 07 giờ 30 

CHIỀU Dự phòng 

3. Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh THCS 

3.1. Đối tượng dự thi: Học sinh đang học cấp THCS.  

3.2. Điều kiện dự thi: Xếp loại Học kỳ I của năm học 2020-2021 về hạnh kiểm 

và học lực từ khá trở lên; được chọn vào đội tuyển sau Kỳ thi lập đội tuyển cấp 

huyện (huyện, thị xã, thành phố). 

3.3. Đăng ký dự thi 

a) Số lượng:  
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- Đội tuyển mỗi môn thi của từng đơn vị dự thi (trừ đơn vị dự thi phòng 

GDĐT thành phố Buôn Ma Thuột) có tối đa 14 HS; môn Tin học không quá 03 HS. 

- Đội tuyển mỗi môn thi của đơn vị dự thi phòng GDĐT thành phố Buôn Ma 

Thuột có tối đa 16 HS; môn Tin học không quá 05 HS. 

- Mỗi HS chỉ được dự thi 01 môn. 

Lưu ý: Nếu đội tuyển môn thi nào có đủ số lượng dự thi và có 80% số HS trở 

lên đoạt giải trong 02 Kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh liên tiếp ngay trước năm tổ chức 

Kỳ thi thì được xét đăng ký tăng thêm tối đa 02 HS của môn thi đó. 

b) Hồ sơ dự thi:  

- Quyết định thành lập đội tuyển dự thi của Phòng GDĐT.  

- Bảng thống kê HS dự thi (theo môn) của Phòng GDĐT.  

- Danh sách đội tuyển HS đăng ký dự thi (theo mẫu), gồm có bảng giấy (có ký 

và đóng dấu) và file excel. 

- Bản photocopy Giấy khai sinh.  

- Phiếu Kết quả học tập học Kỳ I của năm học 2019-2020 có xác nhận của 

Hiệu trưởng và dán ảnh (theo mẫu). 

- Thẻ HS hoặc thẻ dự thi có dán ảnh (theo mẫu, Phòng GDĐT cấp, không nộp, 

chỉ xuất trình khi thi).  

c) Thời gian và địa điểm đăng ký dự thi: Các đơn vị đăng ký tại Phòng 

KTKĐCLGD-CNTT Sở GDĐT, vào các ngày: 22, 23/3/2021.  

3.4. Địa điểm thi, môn thi, chương trình thi và lịch thi 

a) Địa điểm: Trường THPT Buôn Ma Thuột, số 57 Bà Triệu, thành phố Buôn 

Ma Thuột. 

b) Môn thi: Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, 

Giáo dục công dân, Tiếng Anh, Tiếng Pháp. 

c) Chương trình thi:  

- Nội dung: Nội dung thi nằm trong phạm vi Chương trình giáo dục phổ thông 

cấp THCS.  

- Hình thức thi: Tất cả các môn thi theo hình thức tự luận. 

+ Các môn: Vật lí, Hóa học, Sinh học nội dung thi có câu hỏi về lý thuyết thực 

hành; 

+ Môn Tin học thi theo hình thức lập trình trên máy vi tính (môi trường lập 

trình Free Pascal, Lazarus, Code Block/Dev-C ++ và các môi trường tương đương 

khác); 

+ Các môn: Tiếng Anh, Tiếng Pháp ngoài hình thức thi viết, có phần thi nghe 

hiểu (HS nghe trên máy phát đĩa CD) và trả lời ngay vào tờ giấy thi có in đề thi. 
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d) Lịch thi: Ngày 30/3/2021: HS có mặt trước 06 giờ 30 phút để khai mạc và 

dự thi theo lịch. 

Ngày Buổi Môn thi  
Thời gian 

làm bài 

Giờ phát đề 

thi cho HS 

Giờ bắt 

đầu làm 

bài 

29/3/2021 CHIỀU 

14 giờ 00: Họp cán bộ làm công tác coi thi tại Điểm thi, Phổ 

biến Quy chế thi, Lịch thi; kiểm tra hồ sơ, cơ sở vật chất, 

thiết bị trước khi thi. 

30/3/2021 
SÁNG 

Toán, Vật lí, Hóa học, 

Sinh học, Tin học, Ngữ 

văn, Lịch sử, Địa lí, 

Giáo dục công dân,  

Tiếng Anh, Tiếng Pháp 

150 phút 07 giờ 25 07 giờ 30 

CHIỀU Dự phòng 

4. Công tác chuẩn bị cho các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 

2020-2021 

4.1. Công tác đề thi 

Mỗi trường THPT cử 01 giáo viên/môn để Sở GDĐT chọn làm công tác soạn 

thảo đề thi. Giáo viên soạn thảo đề thi là những giáo viên có năng lực tốt về chuyên 

môn (giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, có học sinh giỏi cấp tỉnh những năm trước,…), 

không có người thân (con, anh, chị, em ruột; anh, chị, em ruột của vợ hoặc 

chồng...), không có học sinh dự thi tại Kỳ thi được chọn làm cán bộ soạn thảo đề 

thi. Danh sách gửi qua Email nội bộ phòng KTKĐCLGD-CNTT trước ngày 

15/9/2020. 

4.2. Tổ chức đoàn tham dự các kỳ thi 

Các đơn vị có HS dự thi cử 01 cán bộ hoặc giáo viên làm trưởng đoàn; Trưởng 

đoàn có trách nhiệm tổ chức cho HS của đơn vị mình đi lại, ăn ở chu đáo (kinh phí 

ăn, ở và đi lại do các đơn vị tự túc).  

4.3. Tổ chức kỳ thi cấp cơ sở 

a) Các đơn vị tự tổ chức Kỳ thi chọn HSG cấp cơ sở để thành lập các đội 

tuyển dự thi cấp tỉnh.  

b) Học sinh THCS tại các trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tây Nguyên, 

THCS-THPT Đông Du, Tiểu học-THCS-THPT Victory, Tiểu học-THCS-THPT 

Hoàng Việt phải qua Kỳ thi chọn HSG và lập đội tuyển do Phòng GDĐT thành phố 

Buôn Ma Thuột tổ chức.  

4.4. Tổ chức kỳ thi cấp tỉnh 
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Sở GDĐT giao cho các trường (nơi đặt địa điểm Hội đồng coi thi) chuẩn bị 

đầy đủ cơ sở vật chất và tạo điều kiện thuận lợi cho Hội đồng coi thi hoàn thành 

nhiệm vụ. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Kỳ thi lập các đội tuyển dự thi Kỳ thi chọn HSG 

quốc gia THPT và các kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh năm học 2020-2021 của Sở 

GDĐT, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị có HS dự thi, trưởng các phòng chức năng 

thuộc Sở có liên quan tổ chức thực hiện./.  

Nơi nhận: 
- Như trên (thực hiện); 

- UBND tỉnh Đắk Lắk (báo cáo); 

- Lãnh đạo Sở GDĐT (báo cáo); 

- Các phòng trực thuộc Sở GDĐT (phối hợp); 

- Lưu: VT, phòng KTKĐCLGD-CNTT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phạm Đăng Khoa 
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