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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi các môn
văn hóa lớp 9 cấp huyện năm học 2019-2020

Kính gửi: Các trường TH&THCS, THCS, THCS&THPT.
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020;
Căn cứ Quyết định số 2703/QĐ-SGDĐT ngày 18/9/2014 của sở Giáo dục
và Đào tạo Quảng Ninh về việc Ban hành Quy định thi chọn học sinh giỏi cấp
trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh;
Phòng Giáo dục và Đào tạo Hải Hà thông báo kế hoạch tổ chức kỳ thi
chọn học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9 cấp huyện năm học 2019-2020 như
sau:
1. Quy định về đối tượng, điều kiện dự thi và nộp danh sách dự thi
- Đối tượng, điều kiện tham gia dự thi, những quy định, trách nhiệm đối
với thí sinh và hồ sơ của thí sinh dự thi thực hiện theo Quy định về thi chọn học
sinh giỏi kèm theo Quyết định số 2703/QĐ-SGDĐT ngày 18/09/2014 của sở
Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh.
+ Hồ sơ dự thí sinh gồm: Quyết định của Hiệu trưởng về việc thành lập
đội tuyển kèm theo danh sách thí sinh đăng ký dự thi các môn thi; bảng danh
sách các thí sinh dự thi (theo mẫu phụ lục 01); 01 bản sao Giấy khai sinh hợp lệ;
thẻ dự thi do nhà trường cấp (theo mẫu phụ lục 02).
+ Danh sách, hồ sơ học sinh tham gia dự thi nộp chậm nhất ngày 29/11/2019 về
Phòng Giáo dục và Đào tạo (nộp cho đ/c Vũ Đức Huấn - tổ Chuyên môn). Riêng
danh sách học sinh đăng ký dự thi nhập trên link trực tuyến tại địa chỉ:
https://sum.vn/KbBAX (gồm 09 sheet ứng với 09 môn đăng ký dự thi của học
sinh), xong trước 16 giờ 30 phút ngày 26/11/2019 để kịp thời tổng hợp, chuẩn
bị công tác tổ chức thi.
2. Môn thi và phạm vi chương trình
- Tổ chức thi các môn văn hoá: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Toán, Vật lý,
Hoá học, Sinh học, Tiếng Anh, Giáo dục công dân.
- Phạm vi chương trình bao gồm kiến thức tính đến hết tuần học thứ 18
lớp 9, kết hợp một số kiến thức nâng cao (có trong bộ đề thi học sinh giỏi các
môn cấp huyện đã xây dựng).
3. Thời gian, địa điểm tổ chức kỳ thi
3.1. Thời gian: Ngày 04/12/2019
- Từ 8 giờ 00 phút: Hội đồng coi thi làm việc.
- Khai mạc: từ 13 giờ 00 phút đến 13 giờ 30 phút.

- Bắt đầu tính giờ làm bài: từ 14 giờ 00 phút.
- Thu bài: 16 giờ 30 phút (thời gian làm bài 150 phút).
3.2. Địa điểm: Trường THCS thị trấn Quảng Hà.
4. Một số đề nghị với trường THCS thị trấn Quảng Hà
- Căn cứ vào thời gian làm việc trên, trường THCS thị trấn Quảng Hà bố
trí học sinh nghỉ học theo thời điểm để Hội đồng coi thi thực hiện nhiệm vụ
đúng quy chế.
- Số lượng phòng thi, các điều kiện về cơ sở vật chất, các vấn đề liên quan
khác sẽ có thông báo cụ thể sau.
Trên đây là một số nội dung tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp
huyện năm học 2019-2020, yêu cầu Hiệu trưởng các trường nghiêm túc triển
khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CM.
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Phụ lục 01
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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TRƯỜNG ...................

Hải Hà, ngày

tháng 11 năm 2019

DANH SÁCH
Học sinh đăng ký dự Kỳ thi chọn học sinh các môn văn hóa lớp 9 cấp huyện năm học 2019-2020

Số
TT

Họ và

Tên

Ngày
sinh

Nơi
sinh

Giới
tính

Đang
học lớp

Môn
dự thi

GV
dạy

Điểm
TB môn
dự thi

Xếp loại
năm học
2018-2019
Học
lực

Hạnh
kiểm

1
2

...

Nơi nhận:
- Đ/c Vũ Đức Huấn, tổ CM phòng GDĐT;
- Lưu: VT, CM.

HIỆU TRƯỞNG
(Ký và đóng dấu)

............................

GVCN lớp
ký ghi rõ họ
tên

Phụ lục 02
Trường………….

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập Tự do Hạnh phúc

THẺ DỰ THI
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CÁC MÔN VĂN HÓA
LỚP 9 CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2019-2020
Ảnh 3x4

Họ và tên: ……………………… nam (nữ) …...
Sinh ngày …... tháng ..... năm .......
Nơi sinh (tỉnh):..........................................
Học sinh trường ........................................
Huyện: Hải Hà
Điểm trung bình môn thi: ..........

Học sinh ký
GV chủ nhiệm
(Ký và ghi rõ họ tên)

HIỆU TRƯỞNG
(Ký và đóng dấu)

