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KẾ HOẠCH 

Tổ chức coi thi Kỳ thi chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia  

năm học 2021 – 2022 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Lựa chọn thí sinh vào đội tuyển tham dự Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 

học 2021 – 2022.  

Tổ chức coi thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, phòng chống dịch 

bệnh COVID-19. 

II. THÔNG TIN CHUNG 

1. Số lƣợng thí sinh đăng ký dự thi: 242 thí sinh (Toán: 29, Vật lý: 25, 

Hóa học: 26, Sinh học: 25, Ngữ văn: 25, Lịch sử: 20, Địa lý: 25, Tin học: 25, 

Tiếng Anh: 25, Tiếng Pháp: 17). 

2. Lịch thi: Mỗi thí sinh phải dự 02 vòng thi theo lịch như sau: 

Vòng Buổi thi Thời gian làm bài Thời điểm tính giờ làm bài 

Vòng 1 Sáng  22/9/2021          180 phút 7h30 

Vòng 2 Sáng  23/9/2021          180 phút 7h30 

3. Địa điểm coi thi: Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh - Đường Hà Hoàng, 

xã Thạch Trung, Thành phố Hà Tĩnh. 

4. Số lƣợng phòng: 13 phòng thi; 01 phòng làm việc của Hội đồng; 01 

phòng Y tế; 03 phòng dự phòng, 01 phòng cách ly. 

5. Số lƣợng cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ tại Hội đồng coi thi: 39 

người (Chủ tịch: 01; Phó Chủ tịch 02; Thư ký: 02; Cán bộ coi thi: 30; Y tế: 02; 

Bảo vệ, phục vụ: 02). Lưu ý: Mỗi buổi thi, cán bộ coi thi có mặt tại điểm coi thi 

lúc 6 giờ 45 phút. 

III. PHƢƠNG ÁN BỐ TRÍ COI THI 

1. Mỗi buổi thi: Thí sinh có mặt tại phòng thi lúc 7h00 để làm thủ tục dự thi. 

2. Sơ đồ phòng thi (danh sách kèm theo) 

3. Phân luồng thí sinh đến các phòng thi: Thí sinh đi từ cổng trường đến 

các phòng thi như sau: 

 Phòng 1: Vào sân trước đi về phía nhà cầu giữa nhà A1 và nhà A4 về 

phòng thi. 
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Phòng 2: Vào sân trước đi thẳng đến sảnh giữa của nhà A1, rẽ phải về 

phòng thi. 

Phòng 3: Vào sân trước đi thẳng vượt qua sảnh giữa nhà A1 sang sân sau, 

rẽ phải về sảnh phía Nam nhà A1 (trước phòng thi số 3). 

Phòng 4: Vào sân trước đi thẳng vượt qua sảnh giữa nhà A1 sang sân sau, 

đi chếch về sảnh phía Đông nhà A2 (phía sân bóng) 

Phòng 5: Vào sân trước, đi về sảnh giữa nhà A2 đi về phòng thi. 

Phòng 6, 7: Vào cổng, rẽ phải, đi vào ảnh nhà đa năng, đi về phòng thi. 

Phòng 8, 9: Vào cổng, rẽ phải, đi lên cầu thang nhà đa năng. 

Phòng 10: Vào sân trước, đi về sảnh giữa nhà A2, lên cầu thang giữa của 

nhà A2 về phòng thi. 

Phòng 11: Vào cổng, rẽ phải vòng qua nhà đa năng ra sân sau nhà A2, lên 

cầu thang phía Đông của nhà A2 (phía sân bóng) 

Phòng 12: Vào cổng, rẽ trái, đi lên cầu thang phía Tây nhà A4 

Phòng 13: Vào cổng, rẽ trái, đi sau nhà A4 lên cầu thang giữa nhà A4. 

4. Phân luồng thí sinh ra về sau mỗi buổi thi: Chủ tịch Hội đồng coi thi 

căn cứ thực tế quy định thời gian thí sinh của từng phòng thi ra về đảm bảo giản cách.  

Yêu cầu thí sinh không tụ tập trước và sau giờ thi. 

5. Bố trí giám thị tại các phòng thi: Đảm bảo đúng quy chế, hạn chế tiếp 

xúc với các thí sinh. 

IV. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 

- Hội đồng thi triển khai thực hiện các yêu cầu của Văn bản liên ngành số 

3193/HDLN-SYT-SGDĐT ngày 30/8/2021 của Sở Y tế và Sở GD&ĐT về việc 

Hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong trường 

học từ năm học 2021-2022 đối với khu vực đặt điểm thi. 

- Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo Văn 

bản số 1736/KHLN-SGDĐT-SYT ngày 11/9/2021 của Sở GD&ĐT và Sở Y tế 

về Kế hoạch Liên ngành về việc tổ chức dạy học trong tình hình mới, lưu ý 

nhiều hơn các nội dung sau đây: 

+ Lãnh đạo hội đồng thi, cán bộ, giáo viên, nhân viên phục vụ, bảo vệ, thí 

sinh (sau đây gọi chung là cán bộ, giáo viên, học sinh) nếu có biểu hiện sốt, ho, 

khó thở, cảm cúm, đau rát họng, mất vị giác,… thì không đến trường thi và báo 

cáo với lãnh đạo hội đồng thi. 
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+ Tất cả cán bộ, giáo viên, học sinh thực hiện khai báo y tế và được tổ chức 

đo thân nhiệt trước khi vào khu vực thi (Mẫu giấy khai báo y tế đính kèm). 

+ Trong quá trình làm thi, theo dõi sức khỏe cán bộ, giáo viên, học sinh 

chặt chẽ để phát hiện kịp thời các biểu hiện sốt, ho, khó thở, cảm cúm, đau rát 

họng, mất vị giác,.. đưa ngay về phòng cách ly (đã bố trí sẵn) và liên hệ với cơ 

quan y tế gần nhất để xử lý. 

+ Thực hiện quy định 5K của Bộ Y tế (riêng quy định về “Khoảng cách” 

phải đảm bảo phân luồng theo từng phòng thi). 

+ Quản lý, phân luồng cán bộ, giáo viên, học sinh đi vệ sinh đảm bảo giữ 

khoảng cách theo khuyến cáo của ngành y tế. Quy định số người trong một 

phòng tại một thời điểm thì thực hiện theo Văn bản số 186/TB-BCĐ ngày 

11/9/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh về việc 

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19 tại Cuộc họp ngày 08/9/2021. 

+ Trong trường hợp phát hiện có cán bộ, giáo viên, học sinh là F1, F2 hoặc 

các trường hợp nghi nhiễm được phát hiện trong thời gian ở tại trường thi: Đưa 

ngay học sinh là F1, F2 hoặc trường hợp nghi nhiễm đến phòng cách ly tạm thời 

theo lối đi riêng, báo cáo ngay với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch cấp xã và cơ 

quan y tế địa phương để xử lý các bước tiếp theo; yêu cầu cán bộ, giáo viên, học 

sinh có liên quan ở yên tại các phòng thi không được ra ngoài; ổn định tâm lý 

cho giáo viên, học sinh; căn cứ vào tình hình, diễn biến cụ thể để xử lý các bước 

tiếp theo đảm bảo nhanh chóng, phù hợp, đúng quy định. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các đơn vị có thí sinh dự thi 

- Phổ biến quy chế thi đến tận thí sinh; hướng dẫn thí sinh thực hiện các quy định 

về phòng chống dịch. 

- Hướng dẫn thí sinh xem số báo danh, phòng thi trên trang web ktkdht.mov.mn  

- Tổ chức, đưa đón thí sinh đến điểm thi đảm bảo an toàn giao thông, an toàn 

phòng chống dịch COVID-19. 

- In tờ “THÔNG TIN KHAI BÁO Y TẾ” (mẫu kèm theo); hướng dẫn thí sinh 

ghi các thông tin và nộp cho Hội đồng thi trước buổi thi đầu tiên. 

2. Các đơn vị có giáo viên coi thi: In tờ “THÔNG TIN KHAI BÁO Y TẾ” 

(mẫu kèm theo); hướng dẫn giáo viên ghi các thông tin và nộp cho Hội đồng thi trước 

buổi thi đầu tiên. 
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3. Trƣờng THPT Chuyên Hà Tĩnh 

Chuẩn bị đầy đủ các nội dung liên quan đến trường thi về các biện pháp 

phòng, chống dịch COVID-19 quy định trong Mục IV của Kế hoạch này và các 

văn bản chỉ đạo, hướng dẫn liên quan. 

4. Hội đồng coi thi 

Chuẩn bị và thực hiện đầy đủ các nội dung liên quan đến nơi đặt điểm thi, 

quá trình tổ chức thi về công tác phòng, chống dịch COVID-19 nêu trong Mục 

IV của Kế hoạch này và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn liên quan 

Tổ chức coi thi đảm bảo an toàn, đúng quy chế thi./. 

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

- Hội đồng thi; 

- Thanh tra; 

- Các trường THPT ; 

- Lưu: VT, KTKĐCLGD. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Anh 
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THÔNG TIN KHAI BÁO Y TẾ 

(PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19) 

Thông tin ngƣời khai 

1. Họ và tên (ghi chữ in hoa):  ......................................................................................................  

2. Ngày, tháng, năm sinh:…./…./…….3. Giới tính: Nam/ nữ. 4. Quốc tịch: ..............................  

5. Số CCCD/CMND:. ...................................................................................................................  

6. Số điện thoại:……………………………………………….………………………… 

7. Địa chỉ thường trú: 

Số nhà, phố, tổ dân phố/thôn/đội:  ................................................................................................  

Phường/xã:………………Quận/huyện:……………..Tỉnh thành: ..............................................  

Thông tin cha/mẹ hoặc ngƣời đại diện hợp pháp (Trường hợp công dân dưới 14 tuổi) 

1. Họ và tên (ghi chữ in hoa):……..…………………………………………………….. 

2. Số CCCD /CMND:… ...............................................................................................................  

3. Số điện thoại:….……………………………………………………………………… 

I. THÔNG TIN NƠI ĐI (giống thường trú ) 

Số nhà, phố, tổ dân phố/thôn/đội:  ................................................................................................  

Phường/xã:……………………Quận/huyện:……………..Tỉnh thành: ......................................  

II. THÔNG TIN NƠI ĐẾN (giống thường trú ) 

Số nhà, phố, tổ dân phố/thôn/đội:  ................................................................................................  

Phường/xã:………………Quận/huyện:……………..Tỉnh thành: ..............................................  

III. LOẠI PHƢƠNG TIỆN 

Phương tiện:………………………………Biển số phương tiện:………………………. 

Ngày khởi hành:……………………; Mục đích đến:………………………………… 

- Đã đo thân nhiệt: …………………..…… 

- Xét nghiệm test nhanh lúc:…………………..… ngày ………………………….. tại: 

…………………………………………...………..,kết quả:…………………………… 

Trong vòng 14 ngày qua, Anh/Chị có đến quốc gia/vùng lãnh thổ nào; Có thể đi qua nhiều 

quốc gia? .......................................................................................................................................  

Trong vòng 14 ngày qua có xuất hiện ít nhất một trong dấu hiệu sốt, ho, khó thở, viêm phổi, 

đau họng, mệt mỏi không ?...................................................................................... 

Trong vòng 14 ngày qua, Anh/Chị có tiếp xúc với 

Thông tin Có Không 

Người bệnh hoặc nghi ngờ, mắc bệnh COVID-19     

Người từ nước có bệnh COVID-19     

Người có biểu hiện (Sốt, ho, khó thở, Viêm phổi)     

Tiêm chủng Vaccine Covid-19  

Đã tiêm chủng Vaccine Covid chưa?: 

  Ngày tiêm mũi 1:…………Loại vaccince…………Đơn vị tiêm……………...……... 

   Ngày tiêm mũi 2:…………Loại vaccince…………Đơn vị tiêm………...................... 
 

Tôi cam đoan các thông tin khai báo là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm 

trƣớc pháp luật về tính chính xác của thông tin. 

 Thời gian khai trạm kiểm soát:………………………………….Giờ………..  

Hà Tĩnh, ngày  ….. tháng 9 năm 2021 

NGƢỜI KHAI 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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