
     
 

Kính gửi:  Các trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học 
 

Thực hiện Kế hoạch năm học 2020 - 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn 

các đơn vị một số nội dung thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 12 trung học phổ thông 

như sau: 

I. Đối tượng, điều kiện dự thi: 

1.  Đối tượng dự thi: Học sinh đang học ở cấp THPT năm học 2020 - 2021. 

2. Điều kiện dự thi: Học sinh dự thi có kết quả xếp loại hạnh kiểm, học lực 

cả năm học 2019 - 2020 đạt từ loại khá trở lên. 

3. Học sinh trong đội tuyển dự thi chọn học sinh quốc gia năm học 2020 - 2021 

được đặc cách công nhận học sinh giỏi tỉnh lớp 12 THPT năm học 2020 - 2021. 

II. Môn thi, số lượng thí sinh mỗi đội tuyển: 

1. Môn thi: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, 

Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Pháp (cho học sinh chuyên Pháp trường THPT 

Chuyên Hà Tĩnh). 

2. Số lượng thí sinh dự thi của các đơn vị: 

-  Các trường THPT không chuyên: Mỗi trường tối đa 4 em/môn. 

- Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh: Giao Hiệu trưởng nhà trường quyết định 

số lượng học sinh tham gia dự thi.  

III. Lịch thi, phạm vi nội dung thi, thời gian thi, địa điểm dự thi: 

1. Lịch thi: 

- Chiều ngày 03-12-2020, thí sinh xem số báo danh, phòng thi niêm yết tại 

các địa điểm thi hoặc xem SBD trên trang Web:  ktkdht.mov.mn 

- Sáng ngày 04-12-2020 thi các môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Tiếng 

Pháp, Tin học. 

Đúng 07 giờ thí sinh tập trung tại các địa điểm thi để làm thủ tục dự thi, 

quán triệt Quy chế thi và tiến hành thi. 

- Chiều ngày 04-12-2020 thi các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, 

Địa lý. 

 Đúng 13 giờ 30 phút thí sinh tập trung tại địa điểm thi để làm thủ tục dự 

thi, quán triệt Quy chế thi và tiến hành thi. 

2. Phạm vi nội dung thi: Theo Chương trình giáo dục trung học phổ thông 

hiện hành; kiến thức chủ yếu trong chương trình lớp 12 (trước 01 tuần tính đến 

ngày thi). 

3. Thời gian làm bài của mỗi môn thi: 180 phút. 
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4. Địa điểm thi: Tại trường THPT Phan Đình Phùng; riêng môn Tin học thi 

tại trường THPT Phan Đình Phùng và trường THPT Chuyên Hà Tĩnh. 

IV. Điều động giáo viên coi thi: 

Sở ủy quyền cho Hiệu trưởng các trường THPT ra quyết định điều động 

giáo viên coi thi  với thời gian, địa điểm và số lượng như sau: 

- Thời gian: 1,5 ngày (từ 14 giờ ngày 03-12-2020). 

- Địa điểm: Trường THPT Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh. 

- Số lượng:  

+ Trường THPT Phan Đình Phùng: cử 01 lãnh đạo nhà trường làm nhiệm 

vụ Phó Chủ tịch; 01 thư ký; 02 giáo viên làm nhiệm vụ coi thi, trong đó có 01 

giáo viên Tiếng Anh, 01 giáo viên Tin học; 01 bảo vệ; 01 phục vụ. 

+ Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh: cử 01 giáo viên Tiếng Pháp, 01 giáo viên 

Tin học làm nhiệm vụ coi thi; 

+ Các trường THPT: Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Lý Tự Trọng, Nguyễn Du, 

Đồng Lộc, Nghèn, Trần Phú, Nguyễn Thị Minh Khai, Hương Sơn, Thành Sen, 

Hàm Nghi, Vũ Quang cử 02 giáo viên làm nhiệm vụ coi thi, trong đó có 01 giáo 

viên môn Tin học;  

+ Các trường THPT công lập còn lại mỗi trường cử 02 giáo viên làm nhiệm 

vụ coi thi, trong đó có 01 giáo viên môn Tiếng Anh. 

Yêu cầu: 

- Giáo viên được cử làm nhiệm vụ coi thi phải có tinh thần trách nhiệm cao, 

nắm vững Quy chế thi, không ở trong thời gian bị kỷ luật; đã hết hạn tập sự; 

không có con, em dự thi; không trực tiếp bồi dưỡng các đội tuyển dự thi học 

sinh giỏi đợt này; 

- Giáo viên coi thi môn Ngoại ngữ, biết sử dụng thành thạo thiết bị nghe đĩa CD; 

Các trường cử giáo viên làm nhiệm vụ coi thi theo đúng số lượng, thời gian 

và địa điểm quy định trên; cập nhật danh sách giáo viên được cử làm nhiệm vụ coi 

thi vào phần mềm và gửi về Sở. 

V. Đăng ký dự thi, nộp dữ liệu: 

- Các đơn vị tải phần mềm (tệp đính kèm) để nhập danh sách thí sinh đăng 

ký dự thi và danh sách giáo viên coi thi. 

- Trước ngày 18-11-2020 các trường nộp dữ liệu và danh sách về Sở: 

+ Danh sách giáo viên coi thi, danh sách thí sinh đăng ký dự thi, đề thi 

chọn đội tuyển gửi về Sở qua ông Đào Mạnh Hùng, chuyên viên phòng 

KT&KĐCLGD;  

+ Dữ liệu chứa danh sách thí sinh đăng ký dự thi (tệp hsg12_2021.dbf), 

danh sách giáo viên coi thi (tệp coithi12_2021.dbf) gửi về Sở theo địa chỉ: 

phantrihieu@hatinh.edu.vn (phần Chủ đề của  thư ghi rõ Mã đơn vị - Tên đơn vị; 
phần nội dung thư ghi Họ tên, số điện thoại di động người gửi). 

VI. Công bố kết quả thi, phúc khảo bài thi: 

- Hội đồng chấm thi công bố kết quả thi trên trang web: 

http://hatinh.edu.vn/khao-thi/thi-hoc-sinh-gioi-tinh/tra-cuu-diem-thi-hsg-tinh 

đồng thời thông báo cho các đơn vị về Sở nhận Bảng kết quả thi. 

mailto:phantrihieu@hatinh.edu.vn
http://hatinh.edu.vn/khao-thi/thi-hoc-sinh-gioi-tinh/tra-cuu-diem-thi-hsg-tinh
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- Sau khi công bố kết quả thi, thí sinh được quyền nộp đơn để xin phúc 

khảo bài thi (nếu có nguyện vọng), các trường THPT tập hợp đơn xin phúc khảo 

bài thi của thí sinh, lập danh sách theo mẫu sau và nộp về Sở: 

Danh sách thí sinh đề nghị phúc khảo điểm bài thi  

Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 12 năm học 2020 -2021 

       Trường THPT........................ 

TT Họ và tên Ngày sinh Số báo danh Môn thi Điểm thi Ghi chú 

       

................, ngày........tháng......năm 2020 

Hiệu trưởng 

 (Ký tên, đóng dấu) 

     Thời gian nhận đơn phúc khảo: Trong vòng 07 ngày kể từ khi công bố 

kết quả, quá thời hạn trên, đơn xin phúc khảo không được chấp nhận. 

VII. Một số điểm cần lưu ý: 

1. Học sinh về dự thi phải mang theo thẻ dự thi có dán ảnh do đơn vị có thí 

sinh dự thi cấp. 

2. Thí sinh được phép mang vào phòng thi: 

+ Bút viết, thước kẻ, bút chì đen, tẩy chì, com pa, êke, dụng cụ vẽ hình, 

thước vẽ đồ thị; 

+ Máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản và không có thẻ 

nhớ; riêng đối với môn Toán thí sinh không được mang máy tính vào phòng thi; 

+ Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và Bảng tính tan đối với đối với 

môn Hóa học; Át lát Địa lý Việt Nam đối với môn Địa lý; không được đánh dấu 

hoặc viết thêm bất cứ nội dung gì vào tài liệu. 

3. Thí sinh mang theo tài liệu, vật dụng liên quan đến việc làm bài thi 

không đúng quy định vào phòng thi, dù sử dụng hay chưa sử dụng đều bị đình 

chỉ thi. 

4. Các trường đặt địa điểm thi:  

- Chuẩn bị cơ sở vật chất (kể cả nguồn điện dự phòng), văn phòng phẩm, 

đảm bảo phục vụ tốt kỳ thi. 

- Thi môn Tin học: 

Trường THPT Phan Đình Phùng và trường THPT Chuyên Hà Tĩnh: Mỗi 

trường chuẩn bị 03 phòng thi; mỗi phòng thi 22 máy vi tính để thí sinh làm bài 

và 01 máy tính để in bài làm của thí sinh (máy tính để in bài làm có ổ đọc-ghi  

đĩa CD, cài phần mềm ghi đĩa CD và 01 máy in Laser hoạt động tốt) 

Các máy tính cài Hệ điều hành Microsoft Windows và các phần mềm TP 

Pascal, Free Pascal, Code Block/Dev-C
++ 

(đường Link tải phần mềm 

https://app.box.com/s/p93m63dh5t8ayml600qienmtrfj8bfsg ) 

Các máy tính không kết nối mạng, không được cài đặt phần mềm và các tài 

liệu khác; đặt ngày giờ chính xác cho hệ thống; quét sạch Virus cho tất cả các 

https://app.box.com/s/p93m63dh5t8ayml600qienmtrfj8bfsg


4 

 

máy; bố trí các máy trong phòng thi sao cho các thí sinh không nhìn được màn 

hình của nhau, đánh số thứ tự các máy sẽ sử dụng trong mỗi phòng thi theo thứ 

tự 1, 2, 3...; dán nhãn niêm phong các cổng USB và ổ đĩa CD. Mỗi phòng thi 02 

đĩa CD để ghi bài làm của thí sinh; giấy A4, bàn dập, ghim.  

- Thi môn Ngoại ngữ: Chuẩn bị 08 chiếc đài có chức năng phát đĩa MP3, nguồn 

điện tại các phòng thi ngoại ngữ, pin dự phòng đảm bảo phục vụ tốt cho phần thi 

nghe. 

Việc chuẩn bị cơ sở vật chất phải hoàn thành trước ngày 02-12-2020   

5. Các đơn vị có thí sinh dự thi tự bố trí phương tiện đi lại, chỗ ăn nghỉ, 

quản lý và đảm bảo an toàn cho học sinh về dự thi./. 

Nơi nhận:      
- Như trên;         
- Giám đốc, các Phó Giám đốc;   

- Phòng GDPT, KH-TC; 

- Văn phòng, Thanh tra;     

- Lưu: VT, KT&KĐCLGD. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Anh 
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