
  UBND TỈNH NINH THUẬN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

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

     Số:        /SGDĐT-NVDH Ninh Thuận, ngày    tháng 12  năm 2022 

V/v Tổ chức Kỳ thi chọn học sinh 

giỏi THCS, THPT cấp tỉnh  

năm học 2022-2023 

 

  

 

Kính gửi: 

 

- Các trường Phổ thông trực thuộc Sở; 

- Các phòng GDĐT huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Quyết định số 1114/QĐ-UBND ngày 11/8/2022 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Ninh Thuận về việc Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với 

giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Ninh 

Thuận; Quyết định số 887/QĐ-SGDĐT ngày 22/11/2021 của Sở GDĐT ban hành Quy 

chế tổ chức các Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh (sau đây gọi tắt là Quy chế 887). Nay, 

Sở GDĐT thông báo Kế hoạch tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2022-

2023 như sau: 

 I. HÌNH THỨC, NỘI DUNG THI 

1. Hình thức thi: Áp dụng cho cả 02 cấp học THCS và THPT:  

1.1. Các môn Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng 

Anh thi theo hình thức thi viết; 

- Các môn Vật lý, Hoá học, Sinh học cấp THPT có phần thi thực hành trên giấy 

(thiết kế ý tưởng thực hiện quy trình của bài thực hành; dự đoán kết quả và giải thích kết 

quả).  

- Môn tiếng Anh có thi phần nghe. 

1.2. Môn Tin học: Thi theo hình thức lập trình trên máy vi tính. 

2. Nội dung thi: Thực hiện theo Điều 6, Quy chế 887.  

 II. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN DỰ THI VÀ ĐIỀU KIỆN TỔ CHỨC KỲ THI  

1. Đối tượng dự thi:  

- Cấp THCS: Học sinh đang học lớp 8 và lớp 9 ở các trường phổ thông (PT) trên 

địa bàn tỉnh; 

- Cấp THPT: Học sinh, học viên đang học cấp THPT (giáo dục PT và giáo dục 

thường xuyên) trên địa bàn tỉnh.  

2. Điều kiện dự thi: Kết quả học kỳ I năm học 2022-2023 của học sinh có kết quả 

rèn luyện và kết quả học tập từ Mức Khá trở lên (hoặc Hạnh kiểm và Học lực xếp loại 

Khá trở lên)  

3. Số lượng thí sinh/đội tuyển: Thực hiện theo khoản 1, Điều 16, Quy chế 887. 

4. Điều kiện tổ chức kỳ thi: Chỉ tổ chức đối với môn thi có ít nhất 02 đơn vị đăng 
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ký dự thi và có ít nhất 08 thí sinh đăng ký dự thi. 

 III. ĐỊA ĐIỂM THI VÀ LỊCH THI 

1. Địa điểm thi: Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Khu phố 3, phường Mỹ 

Bình, Tp Phan Rang-Tháp Chàm). 

2. Lịch thi:  

 * Ngày 10/3/2023 (Thứ Sáu): 

 - Buổi sáng: 08 giờ 00, họp HĐ coi thi lần 1, học tập quy chế, nghiệp vụ thi; kiểm 

tra hồ sơ thi và cơ sở vật chất phục vụ cho kỳ thi. 

 - Buổi chiều: 15 giờ 00, khai mạc kỳ thi, thí sinh học tập nội quy, quy chế thi. 

 * Ngày 11/3/2023 (Thứ Bảy) và 12/3/2023 (Chủ Nhật):  

 

Buổi 

 

Ngày thi Cấp Môn thi 

Thời 

gian 

 làm bài 

Giờ 

phát đề  

Thời 

điểm  

tính giờ 

Sáng 

  

11/3/2023 

  

THPT 

Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, 

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, tiếng 

Anh, Tin học. 
180 phút 7g55 8g00 

Sáng 

 

12/3/2023 

 

THCS 

Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, 

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, tiếng 

Anh, Tin học. 
150 phút 7g55 8g00 

 Các đơn vị cần thông báo công khai, rộng rãi đến các đối tượng liên quan được 

biết; tránh trình trạng học sinh vắng thi do không nắm rõ lịch thi. 

 IV. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ 

1. Báo cáo, hồ sơ, dữ liệu và thời gian nộp hồ sơ thi 

1.1 Báo cáo: Các trường THPT trực thuộc, Phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện 

báo cáo trực tiếp trên hệ thống (nhập số lượng học sinh đăng ký dự theo hướng dẫn của hệ 

thống).  

1.2 Hồ sơ dự thi bản giấy: gồm 2 loại như sau:  

- Quyết định thành lập các đội  tuyển tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm 

học 2022-2023 (mẫu 01). 

- Phiếu báo kết quả học tập HKI năm học 2022-2023 của từng thí sinh (mẫu 02). 

 (mẫu 01, 02, công văn 3008/SGDĐT-NVDH ngày 24/11/2021 của Sở GDĐT về 

việc quy định các loại biểu mẫu, dữ liệu sử dụng trong các Kỳ thi chọn Học sinh giỏi cấp 

tỉnh). 

1.3. Dữ liệu: Các đơn vị thực hiện nhập liệu thông tin học sinh dự thi trực tiếp trên 

hệ thống.  
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1.4. Thời gian: hạn cuối ngày 15/2/2023 các đơn vị nộp hồ sơ dự thi về Sở GDĐT 

(Bộ phận KT&QLCL GD, Phòng NVDH) 

 V. TỔ CHỨC COI THI, CHẤM THI, XÉT GIẢI HSG CẤP TỈNH 

1. Công tác coi thi, chấm thi, xét giải: Thực hiện theo Quy chế 887 của Sở GDĐT. 

2. Về thời gian chấm thi, công bố kết quả thi, kết quả phúc khảo bài thi: (kế hoạch 

tổ chức thi đính kèm văn bản này)  

Sở GDĐT yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiên cứu và triển khai thực hiện các 

nội dung đã nêu trên; đảm bảo cho quy trình tổ chức công tác thi chọn HSG cấp tỉnh 

được nền nếp và đúng quy định. Trong quá trình thực hiện; nếu có vấn đề vướng mắc, 

các đơn vị cần phản ánh về Sở GDĐT (Bộ phận Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo 

dục, thuộc Phòng Nghiệp vụ dạy học; số điện thoại: 3833789) để xử lý và thống nhất 

trong phạm vi toàn tỉnh./. 

Nơi nhận:      

- Như trên; (để thực hiện); 

- UBND tỉnh; (thay báo cáo); 

- Lãnh đạo Sở GDĐT; 

- Các phòng thuộc Sở GDĐT; 

- Website Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, NVDH (KT&QLCLGD: 03 bản). 

       KT. GIÁM  ĐỐC 

        PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

         

        Nguyễn Anh Linh 
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KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THCS, THPT 

CẤP TỈNH NĂM HỌC 2022- 2023 

(Đính kèm công văn số        /SGDĐT-NVDH ngày      /12/2023 của Sở GDĐT Ninh Thuận) 

 

Thời gian Nội dung công việc Ghi chú 

02/1/2023 

Đến 

12/1/2023 

 

Làm đề thi đề xuất Kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh năm học 2022-2023 
 

6/2/2023 

Đến  

14/2/2023 

Các đơn vị thực hiện báo cáo nhanh số lượng đăng ký, thông tin 

học sinh dự thi trực tiếp trên hệ thống. 
 

15/02/2023 Hạn cuối các đơn vị nộp hồ sơ dự thi bản giấy về Sở GDĐT  

6/02/2023 

đến 

8/3/2023 

Làm đề thi Kỳ thi chọn Học sinh giỏi THCS, THPT cấp tỉnh        

năm học 2022-2023. 

 

09/3/2023 

đến 

12/3/2023 

Tổ chức coi thi Kỳ thi chọn Học sinh giỏi THCS, THPT cấp tỉnh 

năm học 2022-2023 tại trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. 

 

13/3/2023 

đến 

26/3/2023 

Tổ chức chấm thi Kỳ thi chọn Học sinh giỏi THCS, THPT cấp 

tỉnh năm học 2022-2023 

 

 

 

27/3/2023 

đến 

28/3/2023 

Thông báo kết quả chấm thi Kỳ thi chọn Học sinh giỏi THCS, 

THPT cấp tỉnh năm học 2022-2023 

 

29/3/2023 

đến 

3/4/2023 

Các đơn vị nộp hồ sơ phúc khảo (nếu có). 

 

 

4/4/2023 

Đến 

10/4/2023 

Tổ chức chấm và công bố kết quả phúc khảo Kỳ thi chọn Học sinh 

giỏi THCS, THPT cấp tỉnh năm học 2022-2023 (nếu có). 
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