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UBND HUYỆN KIM BẢNG 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 
Số:  604/PGDĐT-THCS 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Kim Bảng, ngày 02 tháng 10 năm 2018 
 

KẾ HOẠCH 

BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI CÁC MÔN VĂN HÓA CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ 

NĂM HỌC 2018 – 2019 
 

Căn cứ Hướng dẫn số 550/PGDĐT-THCS ngày 14/9/2019 của Phòng Giáo dục 
và Đào tạo Kim Bảng về thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học cơ sở năm học 2018-
2019, Phòng Giáo dục và Đào tạo Kim Bảng xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện 
nhiệm vụ bồi dưỡng học sinh giỏi các môn văn hóa cấp trung học cơ sở năm học 2018-
2019, như sau: 

A. MỤC ĐÍCH  

- Thực hiện dạy học phân hoá theo năng lực của học sinh, trên cơ sở chuẩn kiến 
thức kỹ năng, các trường dành thời gian thích hợp cho việc phát hiện và bồi dưỡng học 
sinh năng khiếu theo hướng nâng mức độ thông hiểu và vận dụng kiến thức, năng lực tư 
duy sáng tạo của học sinh. 

  - Đánh giá chất lượng dạy học tự chọn các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng 
Anh, Toán, Vật lí, Hoá học, Sinh học nhằm động viên, khuyến khích người dạy và 
người học, phát huy năng lực sáng tạo, dạy giỏi, học giỏi; góp phần thúc đẩy việc cải 
tiến, nâng cao chất lượng dạy và học, chất lượng công tác quản lý, chỉ đạo của các cấp 
quản lý giáo dục. 

- Thông qua kỳ kiểm tra, kỳ thi nhằm phát hiện người học có năng khiếu về môn 
học để tạo nguồn bồi dưỡng, thực hiện mục tiêu đào tạo nhân tài cho địa phương; thành 
lập đội tuyển học sinh giỏi cấp huyện tham dự kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh 

- Nhiệm vụ bồi dưỡng học sinh giỏi là một trong những cơ sở để đánh giá công 
tác quản lý và chất lượng giáo dục toàn diện của các nhà trường.  

B. ĐỐI TƯỢNG 

- Lớp 6, 7 là học sinh có năng khiếu các môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 

- Lớp 8 là học sinh có năng khiếu các môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, 
Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học. 

  - Lớp 9 thực hiện theo công văn số 532/PGDĐT-THCS ngày 06/9/2018 của 
Phòng Giáo dục và Đào tạo. 
C. KẾ HOẠCH CỤ THỂ 

      I. Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 6, 7, 8:  

 Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 6;7;8 tạo nguồn chọn học sinh giỏi lớp 9 dự thi cấp 
tỉnh. Yêu cầu các trường phát hiện, bồi dưỡng các em có năng khiếu ở các bộ môn dự 
kiểm tra học sinh giỏi cấp huyện theo đúng quy định sau: 

 1. Môn kiểm tra: 

               a. Lớp  6; 7: Kiểm tra 03 môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (những trường chỉ 
có 01 giáo viên dạy tiếng Anh có thể không phải dự kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 7).  

               b. Lớp  8: Kiểm tra 08 môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, Toán, Vật lí, 
Hoá học, Sinh học. Tùy theo điều kiện đội ngũ giáo viên, mỗi trường tự quyết định số 
môn đăng ký tham gia, khuyến khích tham gia đủ cả 08 môn, tối thiểu mỗi trường phải 
tham gia 05 môn kiểm tra. 
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2. Số học sinh dự kiểm tra:  

 - Lớp 6, 7: số HS dự kiểm tra 3 môn không quá 20% số HS của khối và đảm bảo 
môn có HS dự KT ít nhất là 2 HS/môn/lớp.  

 - Lớp 8: số HS dự kiểm tra các môn đăng ký không quá 20% số HS của khối và 
đảm bảo môn có HS dự KT ít nhất 1HS/môn/lớp. 

3. Nội dung:  Kiến thức trong chương trình các lớp học 6, 7, 8 (tính đến ngày tổ 
chức kiểm tra). Riêng môn Toán chương trình dạy là chương trình tự chọn nâng cao 
trong PPCT môn Toán năm học 2007-2008. 

 4. Hình thức kiểm tra  

- Kiểm tra viết, thời gian làm bài 150 phút 

- Các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Toán, Vật lí, Hoá học, Sinh học đề ra dạng tự luận. 

- Môn Tiếng Anh dạng đề kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận (đảm bảo đầy đủ 
các kỹ năng: nghe, đọc, viết và kiến thức ngôn ngữ). 

- Học sinh làm bài vào tờ giấy kiểm tra (theo mẫu của Sở GD&ĐT, môn Tiếng 
Anh  học sinh làm bài ngay vào tờ giấy in đề kiểm tra ). 

 5. Thời gian bồi dưỡng: Từ tháng 8/2018 đến đầu tháng 4/2019. Căn cứ tình hình 
đội ngũ của đơn vị, các trường phân công giáo viên và bố trí thời lượng bồi dưỡng học 
sinh giỏi phù hợp, đảm bảo chất lượng (Mỗi môn bố trí ít nhất 01 buổi chiều/tuần để 
dạy HSG, báo cáo về phòng theo Báo cáo lịch dạy và học buổi chiều mỗi tháng). 

           6. Thời gian kiểm tra chất lượng: (dự kiến)13 giờ 30 phút ngày 19/4/2019 

     II. Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9 dự thi cấp tỉnh: 

 1. Môn thi, số học sinh dự thi, thời gian dự thi:  

 - Môn thi: 08 môn gồm: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, Toán, Vật lí, Hoá 
học, Sinh học.  

 - Số học sinh dự thi: 80 học sinh; 10 học sinh/môn. 

 - Thời gian thi: Tháng 4/2019 (khoảng ngày 15/4/2019). 

 2. Triển khai công tác bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9 chuẩn bị thi cấp tỉnh: 

 2.1. Thi, chọn đội tuyển học sinh giỏi lớp 9: Theo công văn số 532/PGDĐT-
THCS ngày 06/9/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo. 

Mỗi đội tuyển chọn 18 - 22 HS tham gia tập huấn vòng 1. 

2.2. Địa điểm, thành phần tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi. 

- Địa điểm bồi dưỡng học sinh giỏi đặt tại trường THCS thị trấn Quế; môn nào có 
nhiều học sinh ở xa trung tâm có thể bồi dưỡng riêng ở một địa điểm phù hợp. 

- Thành phần:  

+ 03 đồng chí chuyên viên tổ THCS Phòng GD&ĐT; Giáo viên được phân công 
bồi dưỡng học sinh giỏi (tham gia giảng dạy); 

+ Hiệu trưởng và nhân viên trường THCS TT Quế tham gia công tác quản lý, 
phục vụ. 

2.3. Thời gian bồi dưỡng các đội tuyển  

 2.3.1. Học kỳ 1: 12 tuần (từ ngày 10/10/2018 đến ngày 04/01/2019) 

Mỗi tuần học 3 buổi vào các buổi chiều thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần. Nếu trùng 
vào ngày lễ, ngày kiểm tra học kỳ thì bố trí dạy bù ngay trong tuần đó hoặc tuần kế tiếp. 

           - Số buổi dạy học kỳ I:  10 tuần   x   3  buổi/tuần/đội   x   8 đội      =    240 buổi 

                                                    2 tuần   x   2 buổi /tuần/đội   x   8 đội      =      32 buổi 
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- Số buổi kiểm tra:      8 đội   x  1 buổi/ đội                                       =      8 buổi 

- Tổng số buổi dạy học kỳ I:      280 buổi 

    2.3.2. Học kỳ 2: 

 Giai đoạn 1: 03 tuần (từ ngày 14/01/2019 đến ngày 30/01/2019). Mỗi tuần học 
4 buổi vào các buổi chiều thứ 2, thứ 4, thứ 6, thứ bẩy hàng tuần  

- Số buổi dạy:   2 tuần  x      4 buổi/tuần/đội     x   8 đội      = 64 buổi 

                          1 tuần  x      1 buổi/tuần/đội     x   8 đội      =   8 buổi 

- Số buổi kiểm tra:      8 đội   x  1 buổi/ đội                         =      8 buổi 

- Tổng số buổi giai đoạn I:                       80 buổi 

 Giai đoạn 2: 09 tuần (từ ngày 18/02/2019 đến ngày 14/4/2019) Mỗi tuần học 4 
buổi vào các buổi chiều thứ 2, thứ 3, thứ 5, thứ 6 hàng tuần. 

Số buổi dạy:   9 tuần  x      4 buổi/tuần/đội     x   8 đội      = 288 buổi 

- Số buổi học kỳ 2:   80 buổi + 288 buổi = 368 buổi 

* Tổng số buổi dạy cả năm: 280 + 368  = 648 buổi. 

     2.3.3. Quản lý hành chính và phục vụ công tác bồi dưỡng học sinh giỏi: Trường 
THCS thị trấn Quế có trách nhiệm tổ chức quản lý hành chính và phục vụ công tác bồi 
dưỡng học sinh giỏi của huyện theo quy định sau: 

* Đồng chí Hiệu trưởng: Chịu trách nhiệm quản lí hành chính công tác bồi dưỡng 
học sinh giỏi lớp 9: 

+ Lập và quản lý hồ sơ bồi dưỡng học sinh giỏi (Xếp thời khóa biểu, Sổ ghi đầu 
bài, Chấm công giáo viên dạy, Theo dõi chuyên cần của học sinh) 

+ Lập hồ sơ đề nghị thanh toán kinh phí bồi dưỡng học sinh giỏi. 

+ Tổ chức các hội nghị về công tác bồi dưỡng học sinh giỏi đặt tại trường; xây 
dựng kế hoạch đưa đón học sinh dự thi cấp tỉnh. 

+ Điều hành nhân viên của trường phục vụ công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. 

+ Hoàn thiện hồ sơ dự thi tỉnh đúng quy định. 

* Nhân viên hành chính: Phục vụ công tác bồi dưỡng học sinh giỏi của huyện 
theo điều hành của Hiệu trưởng. 

   Số ngày công quản lý: Tổng 81 buổi (trong đó học kỳ 1 = 35 buổi, học kỳ 2 = 46 buổi) 

              Tổng ngày công dạy và quản lý:  

  
 

 

2.4. Công tác kiểm tra đánh giá, chọn đổi tuyển chính thức dự thi tỉnh: 

* Kiểm tra thường xuyên: Trong quá trình dạy, mỗi tháng kiểm tra 01 bài (cụ thể 
kiểm tra vào các ngày 31/10; 30/11; 31/12/2018 ; 23/02/2019). Thời gian 150 phút/01 
bài; đề do giáo viên trong nhóm thảo luận thống nhất. Giáo viên tự chấm và nộp bài, đề, 
hướng dẫn chấm về Phòng GD&ĐT ngay đầu tháng kế tiếp. 

* Kiểm tra loại học sinh qua các đợt: Đề do Phòng GD&ĐT biên soạn, thời gian 
làm bài 150 phút; tổ chức Hội đồng coi, chấm do trường THCS Thị trấn Quế đề xuất. 

- Vòng 1: 13h30 ngày 04/01/2019: Chọn mỗi đội tuyển 14-15 HS tập huấn vòng 2 

- Vòng 2: 13h30 ngày 30/01/2019: Kiểm tra chọn HS vào đội tuyển chính thức 
theo quy định của Sở GD&ĐT, mỗi đội tuyển chọn 10 học sinh.  

* Cách chọn học sinh sau mỗi vòng tập huấn: căn cứ vào kết quả bài kiểm tra do 
phòng ra đề lấy theo độ dốc từ cao xuống thấp đến khi đủ số lượng HS theo quy định. 

Dạy: 648 buổi    + Quản lý: 81 buổi    = 729 buổi 
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Các bài kiểm tra do nhóm GV dạy trực tiếp ra đề, coi, chấm kết quả được tham khảo khi 
chọn học sinh. 

D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

       I. Phòng Giáo dục và Đào tạo: 

 1. Xây dựng Kế hoạch chỉ đạo nhiệm vụ bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2018-2019. 

 2. Cấp kinh phí bồi dưỡng các đội tuyển học sinh giỏi lớp 9 của huyện. 

 3. Phân công cán bộ Phòng phụ trách công tác bồi dưỡng các đội tuyển sinh giỏi: 

- Đ/c Phan Trọng Vũ - Môn Toán, Vật lí, Hoá học, Sinh học. Quản lý chất lượng 
các đội tuyển: Nhận bài kiểm tra hàng tháng của các đội tuyển. 

- Đ/c Nguyễn Huy Thường - Môn Tiếng Anh 

- Đ/c Lê Thị Huệ - Môn Ngữ văn, Địa lý, Lịch sử. 

* Kết quả công tác bồi dưỡng học sinh giỏi là một trong các tiêu chí quan trọng 
đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm học của cán bộ phụ trách.  

 4. Phòng GD&ĐT quyết định trưng tập các giáo viên có tên trong danh sách sau 
tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9 dự thi cấp tỉnh: 
 

TT Họ và tên Đơn vị Môn Ghi chú 

1 Trần Thị Kinh Bình THCS Thị trấn Quế Quản lý  

2 Lê Thị Hồng THCS Thị trấn Quế Nhóm trưởng 

3 Lại Thị Thanh Thúy THCS Thị trấn Quế  

4 Nguyễn Thị Thúy Diệu THCS Văn Xá 

Ngữ văn 

 

5 Trần Văn Nguyên THCS Nguyễn Úy Nhóm trưởng 

6 Hoàng Thị Hiền THCS Thị trấn Quế  

7 Vũ Văn Ngọc THCS Tượng Lĩnh 

Toán 

 

8 Lý Thị Phương Thuỳ THCS Thị trấn Quế Nhóm trưởng 

9 Trần Mạnh Hùng THCS Thị trấn Quế  

10 Hoàng Thị Thu Huyền THCS Tân sơn 

Hoá học 

 

11 Dương Văn Huyển THCS Đại Cương Nhóm trưởng 

12 Nguyễn Văn Tình THCS Ngọc Sơn  

13 Vũ Mạnh Hà THCS Thị trấn Quế 

Vật lý 

 

14 Nguyễn Thị Hằng THCS Thi Sơn Nhóm trưởng 

15 Lê Kim Anh THCS Thanh Sơn  

16 Chu Thị Xuân THCS Liên Sơn 

Sinh học 

 

17 Nguyễn Thị Quyên THCS Thị trấn Quế Nhóm trưởng 

18 Trần Thị Hoa THCS Tân Sơn  

19 Bạch Thị Thao THCS Đồng Hóa 

Tiếng Anh 

 

20 Phạm Văn Đường THCS Thụy Lôi Nhóm trưởng 

21 Nguyễn Thị Xuyên THCS Khả Phong  

22 Nguyễn Ngọc Quỳnh Trang THCS Hoàng Tây 

Địa lí 

 

23 Phạm Thế Hưng THCS Đại Cương Nhóm trưởng 

24 Nguyễn Thị Thuỷ THCS Thị trấn Quế  

25 Bùi Thị Hồng Giang THCS Thanh Sơn 

Lịch sử 
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 5. Tổ chức hội nghị triển khai công tác bồi dưỡng học sinh giỏi: 

- Thời gian: 14 giờ ngày 08 tháng 10 năm 2018 

- Địa điểm:  Trường THCS Thị trấn Quế 

- Thành phần: Lãnh đạo, chuyên viên phòng; Hiệu trưởng trường có học sinh 
trong các đội tuyển; Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng trường THCS Thị trấn Quế; giáo viên 
được trưng tập phân công dạy học sinh giỏi của huyện; Giáo viên dạy HSG lớp 9 của 
các trường có học sinh được chọn vào đội tuyển (theo từng môn). 

Trường THCS TT Quế chuẩn bị điều kiện tổ chức hội nghị. 

        II/ Đối với các trường Trung học cơ sở 

1. Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng học sinh giỏi 
của trường; Lựa chọn, tổ chức bồi dưỡng học sinh tham gia kỳ kiểm tra học sinh giỏi lớp 
6, 7, 8 theo đúng quy định. 

 2. Hỗ trợ, động viên, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho những học sinh được chọn 
vào đội tuyển học sinh giỏi lớp 9 của huyện dự thi cấp tỉnh tham gia đầy đủ các buổi bồi 
dưỡng học sinh giỏi tại huyện; hỗ trợ kinh phí, sắp xếp công việc hợp lý để học sinh 
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; không bố trí dạy thêm, học thêm ở những lớp có học 
sinh đang bồi dưỡng HSG lớp 9 vào các buổi chiều Phòng tổ chức dạy HSG lớp 9. 

 3. Phân công giáo viên hỗ trợ bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9: Những giáo viên dạy 
học sinh giỏi lớp 9 của trường, sau kỳ thi chọn HSG lớp 9 cấp huyện (trong tháng 
9/2018) nếu có học sinh được chọn vào bồi dưỡng tại huyện phải tiếp tục hỗ trợ bồi 
dưỡng học sinh giỏi cho huyện; Hiệu trưởng các trường chỉ đạo giáo viên liên hệ với cán 
bộ tổ THCS Phòng GD&ĐT hoặc giáo viên dạy HSG (theo danh sách trên) để thống 
nhất chương trình hỗ trợ, kèm cặp những học sinh trong đội tuyển để nâng cao chất 
lượng bồi dưỡng học sinh giỏi (mỗi tuần kèm 01 buổi, ngoài buổi bồi dưỡng tập trung 
tại huyện). 

 4. Ưu tiên trong phân công lao động cho những giáo viên tham gia dạy học sinh 
giỏi của huyện (theo danh sách trên); sắp xếp công việc hợp lý để giáo viên hoàn thành 
tốt nhiệm vụ được giao.   

5. Trường THCS Thị trấn Quế bố trí địa điểm, cơ sở vật chất, phục vụ hành chính 
công tác bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9 cấp huyện theo chỉ đạo của Phòng GD&ĐT. 

 

        Nhiệm vụ bồi dưỡng học sinh giỏi là nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2018-2019, 
Phòng GD&ĐT yêu cầu các trường thực hiện nghiệm túc kế hoạch trên./. 

 

Nơi nhận:  
- Lãnh đạo Phòng; 
- Tổ THCS, Kế toán Phòng; 
- Các trường THCS;  
- Giáo viên BD HSG; 
- Lưu: VT. 

 
   

Trần Văn Hậu 
 


