
   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 10 năm 2021 

V/v tổ chức thi chọn đội tuyển tham 

dự Kỳ thi Chọn học sinh giỏi quốc 

gia THPT năm học  2021-2022. 

  

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THPT. 

 

 

Vừa qua, sở GDĐT đã ban hành các công văn số 2132/SGDĐT-NVDH ngày 

10/9/2021 về Kế hoạch tổ chức thi chọn đội tuyển tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi 

(HSG) quốc gia THPT năm học 2021-2022 và công tác bồi dưỡng đội tuyển; công văn 

số 2408/SGDĐT-NVDH ngày 05/10/2021 về hoãn tổ chức thi chọn đội tuyển tham dự 

Kỳ thi chọn HSG quốc gia THPT năm học 2020-2021. Nay, Sở GDĐT thông báo lịch 

tổ chức kỳ thi chọn đội tuyển tham dự kỳ thi chọn HSG quốc gia THPT năm học 

2021-2022 và công tác bồi dưỡng đội tuyển như sau: 

 

1. Lịch thi: 

* Thứ sáu, ngày 12/11/2021 

- Buổi sáng: 08 giờ 00; họp Hội đồng coi thi; học tập nội quy, quy chế, nghiệp 

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

(Thực hiện yêu cầu phòng chống dịch Covid-19, Hội đồng coi thi không tập 

trung toàn bộ thí sinh để khai mạc kỳ thi và phổ biến quy chế. Vì vậy, Sở GDĐT yêu 

cầu các đơn vị có thi sinh dự thi tổ chức triển khai phổ biến quy chế, quy định của kỳ 

thi đến các thí sinh của đơn vị mình). 

* Thứ bảy và Chủ nhật, ngày 13, 14/11/2021: Tổ chức coi thi theo lịch như sau: 

Buổi 
Ngày 

thi 
Môn thi 

Thời 

gian 

 làm bài 

Giờ 

mở đề 

Giờ phát 

đề cho 

thí 

sinh 

Thời 

điểm 

tính giờ 

Sáng 13/11 
Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, 

Lịch sử, Địa lý, tiếng Anh, Tin học 
180 phút 7g40 7g55 8g00 

Sáng 14/11 

Thi thực hành các môn Vật lý, Hóa học và 

Sinh học  
 90 phút 7g55 8g25 8g30 

Thi nói môn tiếng Anh. 
Bắt đầu thi vào lúc 8g00;  

10 phút/thí sinh 

Các thí sinh có mặt tại phòng thi trước giờ thi 30 phút để làm các thủ tục và 

nghe giám thị phổ biến các nội dung liên quan. 

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. 
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2. Tổ chức coi thi, chấm thi, chọn đội tuyển và bồi dưỡng thi đội tuyển.  

Về thời gian coi thi, chấm thi, công bố kết quả thi, kết quả phúc khảo bài thi, 

chọn và bồi dưỡng đội tuyển: Thực hiện theo Lịch tổ chức thi chọn đội tuyển tham dự 

kỳ thi chọn HSG quốc gia THPT năm học 2021-2022 (đính kèm công văn này). 

3. Các vấn đề khác: 

Về kết quả xếp loại học kỳ I năm học 2021-2022 của học sinh được chọn vào 

Đội tuyển tham dự kỳ thi chọn HSG quốc gia THPT: Để kịp thời thực hiện đúng, đủ 

các loại hồ sơ thí sinh theo quy định, các đơn vị có học sinh được chọn vào đội tuyển 

cần chủ động, tổ chức việc kiểm tra học kỳ I và thực hiện Phiếu báo kết quả học tập 

đúng lịch công tác. 

Các đơn vị tăng cường ôn tập, bồi dưỡng cho thí sinh bằng các hình thức phù 

hợp trong thời gian từ nay đến trước ngày thi để nâng cao chất lượng bài làm và đạt 

kết quả thi cao nhất. 

Những nội dung không nêu trong văn bản này, thực hiện theo công văn số 

2131/SGDĐT-NVDH ngày 10/9/2021 của Sở GDĐT.  

Sở GDĐT yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc nghiên cứu và triển khai 

thực hiện các nội dung đã nêu trên; đảm bảo cho quy trình tổ chức công tác thi chọn 

đội tuyển học sinh giỏi THPT cấp tỉnh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp 

quốc gia 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, Phòng NVDH; 

số điện thoại: 0259.3833789) để xử lý và thống nhất trong phạm vi toàn tỉnh./. 

 

Nơi nhận:      
- Như trên (để thực hiện); 

- Giám đốc và các phó GĐ Sở GDĐT; 

- Các phòng thuộc Sở GDĐT; 

- Website Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, NVDH (07 bản). 

                    KT. GIÁM  ĐỐC 

   PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 Nguyễn Anh Linh 
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LỊCH TỔ CHỨC KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN THAM DỰ KỲ THI CHỌN HSG  

THPT QUỐC GIA NĂM HỌC 2021-2022  

(Đính kèm công văn số           /SGDĐT-NVDH ngày    /10/2021 của Sở GDĐT Ninh Thuận) 

Thời gian Nội dung công việc Ghi chú 

11/11/2021 

đến 

14/11/2021 

Tổ chức Kỳ thi chọn đội tuyển tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi 

THPT Quốc gia năm học 2021-2022 tại trường THPT chuyên Lê 

Quý Đôn. 

 

 

15/11/2021 

đến 

24/11/2021 

- Chấm thi và thông báo kết quả chấm thi kỳ thi chọn đội tuyển 

tham dự học sinh giỏi THPT Quốc gia năm học 2021-2022; 

- Thông báo thành lập các đội tuyển HSG dự thi cấp Quốc gia; 

- Thông báo Lịch bồi dưỡng của các đội tuyển.  

- Chuẩn bị CSVC và các điều kiện cần thiết cho các lớp bồi dưỡng. 

 

28/11/2021 

đến 

04/12/2021 

Chấm và công bố kết quả phúc khảo bài thi Kỳ thi chọn đội tuyển 

tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT QG 2021-2022 (nếu có).  

 

 

 

 

20/12/2021 

đến 

26/02/2022 

 

Tổ chức các lớp bồi dưỡng đội tuyển dự thi chọn HSG Quốc gia: 

   - Địa điểm: Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. 

   - Thời gian:  + Tuần 1: 20/12/2021 - 25/12/2021 

                        + Tuần 2: 27/12/2021 - 31/12/2021 

(Thứ 7, ngày 01/01/2022: nghỉ học_ Tết Dương lịch) 

                        + Tuần 3: 03/01/2022 - 09/01/2022 

(Thứ CN, ngày 09/01/2022: học bù vào ngày 01/01/2022). 

                        + Tuần 4: 10/01/2022 - 15/01/2022 

                        + Tuần 5: 17/01/2022 - 22/01/2022 

(Nghỉ học_ Tết Nguyên Đán) 

                        + Tuần 6: 07/02/2022 - 12/02/2022 

                        + Tuần 7: 14/01/2022 - 19/01/2022                         

                        + Tuần 8: 21/02/2022 – 26/02/2022 

Từ ngày 28/02/2022 học sinh tự học có hướng dẫn, theo lịch của 

Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn cho đến khi tham dự Kỳ thi 

chọn học sinh giỏi Quốc gia. 

Các đơn vị 

gửi Phiếu 

báo kết quả 

học tập HK1, 

năm học 

2021-2022 

của HS dự thi 

HSG QG về  

Sở GDĐT 

chậm nhất 

là ngày 

31/12/2021 

03/3/2022 

đến 

06/3/2022 

- Thời gian tổ chức Kỳ thi chọn HSG quốc gia THPT năm học 

2021-2022: từ ngày 04/03/2022 đến ngày 06/02/2022. 

- Địa điểm: Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Ninh Thuận./. 
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