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UBND HUYỆN LÝ NHÂN 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /HD-PGDĐT 
V/v Hướng dẫn kiểm tra HSG lớp 8 

năm học 2019 - 2020 

Lý Nhân, ngày       tháng 6 năm 2020 

 

 Kính gửi:  

                    - Hiệu trưởng các trường THCS trong huyện; 

                    - Hiệu trưởng trường TH& THCS Nhân Mỹ 

 

 Thực hiện kế hoạch năm học 2019-2020 của Phòng GDĐT được UBND 

huyện phê duyệt; trên cơ sở tình hình thực tiễn do nghỉ phòng chống dịch bệnh 

COVID-19, Phòng GDĐT hướng dẫn tổ chức kiểm tra học sinh giỏi (HSG) văn hóa 

lớp 8 năm học 2019-2020, cụ thể như sau: 

 A. Mục đích yêu cầu 

 - Kiểm tra HSG văn hóa lớp 8 là một hoạt động chuyên môn quan trọng 

trong các hoạt động chuyên môn của Ngành, qua đó nâng cao chất lượng đội 

ngũ trong việc bồi dưỡng học sinh giỏi.  

 - Qua kỳ kiểm tra HSG văn hoá lớp 8 cấp huyện nhằm ghi nhận kết quả 

giảng dạy của giáo viên, kết quả học tập, rèn luyện của học sinh và là một chỉ số 

tham gia đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 của đơn vị. 

 - Phòng GDĐT yêu cầu trường TH&THCS Nhân Mỹ và 100% các trường 

THCS thực hiện nghiêm túc, đủ số lượng theo quy định. 

 B. Tổ chức thực hiện 

 I. Ban Tổ chức kiểm tra HSG cấp THCS huyện Lý Nhân 

 Ban tổ chức kỳ kiểm tra HSG cấp THCS huyện Lý Nhân năm học 2019-

2020 được thành lập do Trưởng phòng GDĐT ra Quyết định. 

 II. Xây dựng ngân hàng đề kiểm tra HSG lớp 8 cấp huyện 

1. Mục đích 

Xây dựng ngân hàng đề kiểm tra HSG văn hóa lớp 8 của Phòng GDĐT 

làm tư liệu, tài liệu phục vụ cho công tác ra đề kiểm tra chọn HSG lớp 8 văn hóa 

cấp huyện năm học 2019-2020 và những năm tiếp theo. Khuyến khích giáo viên 

và các trường THCS và TH&THCS Nhân Mỹ tích cực tham gia việc ra đề kiểm 

tra đề xuất, góp phần bồi dưỡng nghiệp vụ và trình độ chuyện môn. 

2. Yêu cầu 

- 100% các trường THCS và TH&THCS Nhân Mỹ tổ chức thực hiện 

nghiêm túc việc ra đề và thẩm định đề đảm bảo chất lượng, lựa chọn đủ số lượng 

nộp về Phòng GDĐT theo quy định. 
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- Nội dung đề kiểm tra phải nằm trong chương trình giáo dục phổ thông 

và đặc điểm tình hình năm học 2019-2020. Kiến thức đảm bảo chính xác, khoa 

học, bao quát được nội dung dạy học, phân hóa được trình độ học sinh. 

- Đề kiểm tra được diễn đạt rõ ràng, mạch lạc, không gây hiểu lầm; phù 

họp với thời gian quy định cho từng môn thi, đề thi. 

- Đề kiểm tra phải có tính sáng tạo, không sao chép nguyên văn trong các 

tài liệu hiện hành và tài liệu đã được đăng tải trên các phương tiện thông tin. 

- Đề kiểm tra gồm nhiều câu hỏi phải ghi số điểm của mỗi câu vào đề thi. 

Mỗi đề thi đề xuất có hướng dẫn chấm kèm theo (Đáp án chi tiết + biểu điểm). 

3. Môn, số lượng, thời lượng và phạm vi đề kiểm tra đề xuất 

- Ra đề kiểm tra đề xuất và hướng dẫn chấm với 08 môn, gồm: Ngữ văn, 

Toán, Vật Lý, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý và Tiếng Anh. 

- Số lượng đề thi đề xuất mỗi nhà trường chọn gửi về Phòng GDĐT: 01 

đề/môn x 08 môn. 

- Thời gian làm bài: 150 phút/môn. 

- Phạm vi ra đề: Nội dung đề kiểm tra trong phạm vi chương trình lớp 8 

giáo dục THCS, tính đến thời điểm hết tuần 35. 

Chú ý: Các trường chịu trách nhiệm về: chất lượng của đề kiểm tra, 

số lượng đề (theo đúng quy định), công tác bảo mật của đề kiểm tra, thời 

gian nộp đề kiểm tra.  

4. Đề kiểm tra nộp về Phòng GDĐT 

Đề kiểm tra, hướng dẫn chấm và danh sách giáo viên ra đề đề xuất có xác 

nhận của Hiệu trưởng nộp về Phòng GDĐT bằng văn bản và qua hòm thư 

nvhang67pgd.ln@hanam.edu.vn trước ngày 25/6/2020. 

* Lưu ý:  

+ Mỗi bản in đề kiểm tra và hướng dẫn chấm của một môn kẹp thành một 

tập riêng; của các môn được xếp theo thứ tự: Ngữ văn, Toán, Vật lí, Hoá học, 

Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh. 

+ Bản mềm đề kiểm tra + hướng dẫn chấm được để ở File với tên là chữ 

in hoa: MON-HSG8-TEN TRUONG; Ví dụ môn Toán lớp 8 của trường THCS 

Nam Cao có tên là TOAN-HSG8-NAM CAO; 

+ Đề kiểm tra của mỗi trường được đưa vào 01 thư mục với tên là chữ in 

hoa: HSG8-TEN TRUONG. Ví dụ thư mục để 08 đề kiểm tra chọn HSG lớp 8 

của trường THCS Nam Cao có tên là HSG8-NAM CAO. 

 III. Tổ chức kỳ kiểm tra học sinh giỏi lớp 8   

 1. Môn kiểm tra: Gồm 08 môn Ngữ văn, Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh 

học, Lịch sử, Địa lý và Tiếng Anh. 

2. Thời gian: Sáng ngày 30/6/2020 (thứ Ba). 
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3. Đối tượng, điều kiện và số lượng học sinh dự kiểm tra 

3.1. Đối tượng: Là học sinh lớp 8 hiện đang học tập tại trường 

TH&THCS Nhân Mỹ và các trường THCS thuộc huyện Lý Nhân năm học 

2019-2020. 

3.2. Điều kiện: Là những học sinh có kết quả học tập, rèn luyện học kỳ I 

năm học 2019-2020 cụ thể như sau: 

 3.2.1. Đối với học sinh học theo chương trình hiện hành 

- Xếp loại học lực: Khá trở lên; 

- Xếp loại hạnh kiểm: Tốt;  

- Điểm trung bình môn dự kiểm tra HSG phải đạt từ 8,0 trở lên. 

3.2.2.  Đối với học sinh học theo mô hình trường học mới 

- Đạt mức hoàn thành; 

- Bài kiểm tra học kỳ I môn dự kiểm tra đạt 8,0 điểm trở lên. 

3.3. Số lượng đội tuyển, tổng số học sinh dự kiểm tra theo khối lớp và 

số học sinh của mỗi đội tuyển 

3.3.1. Số lượng đội tuyển 

- Mỗi trường THCS và trường TH&THCS Nhân Mỹ thành lập đủ 08 đội 

tuyển HSG lớp 8 tham dự kỳ kiểm tra chọn HSG lớp 8 cấp huyện ở 08 môn 

gồm: Ngữ văn, Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý và Tiếng Anh. 

- 100% đơn vị đảm bảo đủ 08 đội tuyển/08 môn kiểm tra. 

3.3.2. Tổng số học sinh dự kiểm tra theo khối lớp và số học sinh của 

mỗi đội tuyển 

- Tổng số học sinh lớp 8 dự thi của mỗi trường bằng 20% tổng số học sinh 

lớp 8 của trường đó.  

- Số học sinh dự thi ở mỗi đội tuyển ít nhất có 01 học sinh/đội tuyển và 

không vượt quá số lớp 8 của trường đó. Trường hợp số lớp 8 x 8 nhỏ hơn tổng 

số HS theo tỷ lệ 20% thì số HS dư chia ra các đội tuyển. 

- Trường THCS Nam Cao: Mỗi đội tuyển Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh 

có 11 học sinh (gồm 09 học sinh chính thức và 02 học sinh dự khuyết); các đội 

tuyển còn lại có 10 học sinh (gồm 08 học sinh chính thức và 02 học sinh dự 

khuyết). 

- Trường THCS Bắc Lý và THCS Hòa Hậu: Số học sinh chính thức dự 

kiểm tra = {Tổng số học lớp 8 - số học sinh giỏi của trường đã tuyển được từ xã 

ngoài} x 20% + số học lớp 6 năm học 2017-2018 của trường đã tuyển được từ 

xã ngoài (theo kế hoạch tuyển sinh đã được phê duyệt và số học sinh tuyển còn 

học tại trường đến thời điểm hiện tại), số học sinh chính thức mỗi đội tuyển 

của trường THCS Bắc Lý và THCS Hòa Hậu tối thiểu là 3 học sinh. 

(Có phương án tổng số học sinh từng khối kèm theo) 
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* Ghi chú: Ngoài số học sinh dự kiểm tra chính thức ở trên. Trường 

TH&THCS Nhân Mỹ và các trường THCS trong huyện lựa chọn thêm học sinh 

dự khuyết (tổng số học sinh dự khuyết không vượt quá 20% số học sinh chính 

thức theo từng khối) để thay thế khi học sinh chính thức vì lý do khách quan 

không tham gia kiểm tra theo đăng ký. Đối với trường TH&THCS Nhân Mỹ và 

các trường THCS căn cứ vào tình hình thực tế của trường nếu có nhu cầu đăng 

ký số học sinh dự kiểm tra nhiều hơn số lượng theo quy định có đề nghị về 

Phòng GDĐT trước ngày 20/6/2020 (đồng chí Ngô Văn Hằng nhận). Học sinh 

dự khuyết được xếp giải như học sinh chính thức, không tính giải đồng đội. 

4. Địa điểm và thành phần Hội đồng kiểm tra 

Toàn huyện thành lập 03 Hội đồng kiểm tra chọn HSG lớp 8 năm học 

2019-2020, cụ thể như sau: 

4.1. Hội đồng thi số 1  

- Đặt tại trường THCS Nam Cao gồm học sinh của 06 trường THCS: Nam 

Cao, Văn Lý, Hợp Lý, Chính Lý, Công Lý và Nguyên Lý. Gồm 191 thí sinh 

chính thức + DK = khoảng 230 thí sinh với 11 phòng thi và 27 giám thị. 

- Lãnh đạo Hội đồng, Thanh tra, Thư ký: Có quyết định sau. 

- Giám thị: Là giáo viên của 8 trường có học sinh dự thi tại Hội đồng thi 

THCS Nhân Mỹ. Mỗi trường cử 02 giáo viên, riêng THCS Nhân Mỹ cử 13 giáo 

viên. Đối tượng là các giáo viên đang bồi dưỡng HSG lớp 8 năm học này. 

4.2. Hội đồng coi thi số 2 

  - Đặt tại trường THCS Bắc Lý, gồm học sinh của 10 trường THCS: Đức 

Lý, Đồng Lý, Vĩnh Trụ, Nhân Khang, Nhân Chính, Nhân Nghĩa, Nhân Đạo, 

Đạo Lý, Chân Lý, Bắc Lý. Gồm 186 thí sinh chính thức + DK = khoảng 223 thí 

sinh với 11 phòng thi; 27 giám thị. 

- Lãnh đạo Hội đồng, Thanh tra, Thư ký: Có quyết định sau. 

- Giám thị: Là giáo viên của 06 trường có học sinh dự thi tại Hội đồng thi 

THCS Nam Cao. Mỗi trường cử 03 giáo viên, riêng THCS Nam Cao cử 12 giáo 

viên. Đối tượng là các giáo viên đang bồi dưỡng HSG lớp 8 năm học này. 

4.3. Hội đồng coi thi số 3 

Đặt tại trường TH&THCS Nhân Mỹ, gồm học sinh của 8 trường: 

TH&THCS Nhân Mỹ và 7 trường THCS: Nhân Bình, Xuân Khê, Tiến Thắng, 

Hoà Hậu, Phú Phúc, Nhân Thịnh và Nhân Hưng. Gồm 178 thí sinh chính thức + 

DK = khoảng 213 thí sinh với 10 phòng thi; 25 giám thị. 

- Lãnh đạo Hội đồng, Thanh tra, Thư ký: Có quyết định sau. 

- Giám thị: Là giáo viên của 10 trường có học sinh dự thi tại Hội đồng thi 

THCS Bắc Lý. Mỗi trường cử 02 giáo viên, riêng THCS Bắc Lý cử 7 giáo viên. 

Đối tượng là các giáo viên đang bồi dưỡng HSG lớp 8 năm học này. 
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       5. Lịch làm việc của các Hội đồng kiểm tra 

          5.1. Ngày 29/6/2020: Từ 14h00 

 - Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng, Thanh tra, Thư ký và bộ 

phận phục vụ làm hồ sơ của Hội đồng kiểm tra kiểm tra hồ sơ, điều kiện dự 

kiểm tra của thí sinh đăng ký dự kiểm tra và CSVC phục vụ cho Hội đồng kiểm 

tra theo quy chế;  

 - Lãnh đạo Hội đồng kiểm tra báo cáo kết quả làm việc của Hội đồng về 

Ban tổ chức (qua đồng chí Ngô Văn Hằng-ĐT: 0988629627). 

5.2. Ngày 30/6/2020 

- Trước 7h15 Ban tổ chức kiểm tra bàn giao bì đựng bộ đề kiểm tra của 

Hội đồng kiểm tra cho Chủ tịch Hội đồng; 

- Từ 7h20 - 7h45: Khai mạc Hội đồng kiểm tra; 

- Từ 8h00 - 10h30: Tính thời gian làm bài. 

C. Một số quy định chung 

      1. Giới hạn chương trình kiểm tra 

       - Đề kiểm tra HSG bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng theo quy định của 

Bộ GDĐT; 

 - Chương trình kiểm tra được tính đến hết tuần 35 theo phân phối chương 

trình môn học theo mô hình trường học hiện hành. 

 2. Hồ sơ dự kiểm tra 

- Các trường đăng ký số học sinh dự kiểm tra của mỗi đội tuyển HSG lớp 

8 năm học 2019 - 2020 (theo mẫu 1), danh sách giáo viên làm nhiệm vụ coi 

kiểm tra tại các Hội đồng với số lượng quy định tại mục 4 ở trên (theo mẫu 3), 

danh sách giáo viên bồi dưỡng HSG khối 8 năm học 2019-2020 (theo mẫu 5) và 

gửi về Phòng GDĐT qua hòm thư nvhang67pgd.ln@hanam.edu.vn trong ngày 

23/6/2020. 

- Các trường lập danh sách các đội tuyển HSG lớp 8, mỗi đội lập 01 bản 

riêng, được đánh máy và in trên khổ giấy A4, ghi đủ thông tin, có xác nhận của 

Hiệu trưởng, gửi danh sách về trường đặt Hội đồng kiểm tra qua hòm thư trong 

ngày 25/6/2020 (theo mẫu 2). Bản dấu đỏ nộp về Hội đồng kiểm tra trước ngày 

28/6/2020. 

3. Đề thi, thời gian làm bài, xếp chỗ ngồi cho học sinh 

- Đề thi được phát đến tận tay học sinh. 

- Môn Tiếng Anh học sinh làm bài thi trực tiếp ngay trên bản đề; các môn 

còn lại học sinh làm bài thi trên mẫu Giấy thi do Hội đồng coi thi phát. Nghiêm 

cấm mọi hình thức thí sinh dự thi ghi dấu hiệu đặc biệt vào bài thi, dùng bút xóa 

hoặc mực khác màu đen hoặc xanh, nếu bài thi có dấu hiệu đặc biệt thì sẽ chấm 

chung. Môn Địa lý học sinh được sử dụng Át lát; môn Hoá học học sinh được sử 

mailto:nvhang67pgd.ln@hanam.edu.vn


 6 

dụng Bảng hệ thống tuần hoàn; các môn Toán, Lý, Hoá, Sinh, Địa học sinh được 

sử dụng máy tính không có chức năng soạn thảo văn bản. Học sinh được dùng 

giấy trắng để làm giấy nháp; hai giám thị coi thi ký vào góc trên phía bên phải 

trước khi học sinh sử dụng. 

- Thời gian làm bài: 150 phút/môn thi (không kể thời gian giao đề). 

- Học sinh cùng môn của cùng một trường không ngồi cạnh nhau (cùng 

bàn, cùng vị trí nhưng bàn trên, bàn dưới). 

       4. Quy định về số lượng giám thị  

  - Mỗi phòng kiểm tra Chủ tịch Hội đồng cử đủ 2 giám thị/phòng và 2 

phòng có 1 giám thị ngoài phòng kiểm tra; 

   - Chủ tịch Hội đồng kiểm tra tổ chức kiểm tra vận dụng theo Quy chế thi 

chọn học sinh giỏi hiện hành. 

    5. Các trường THCS đặt địa điểm Hội đồng kiểm tra (THCS Nam 

Cao, THCS Bắc Lý và TH&THCS Nhân Mỹ). Đề nghị chuẩn bị tốt một số nội 

dung công việc cụ thể sau: 

- Thu danh sách học sinh đăng ký dự thi, kiểm tra các điều kiện dự thi của 

thí sinh, nhập dữ liệu, chia và lập danh sách phòng thi (theo tệp làm thi HSG của 

Phòng GDĐT sẽ gửi cho các Hội đồng). Mỗi phòng thi không quá 24 thí sinh 

(theo Mẫu 4). Mỗi phòng thi bố trí thí sinh của từ 2 đến 3 môn của từ 3 trường 

trở lên. Riêng học sinh thi môn Tiếng Anh xếp cùng phòng. 

- Chậm nhất trước 14h ngày 27/6/2020 các trường đặt địa điểm Hội đồng 

kiểm tra phải gửi tệp làm thi HSG (gồm dữ liệu học sinh dự thi, phương án bố trí 

thí sinh tại các phòng thi, bảng ghi tên ghi điểm, danh sách niên yết tại Hội đồng 

thi) về Phòng GDĐT để duyệt qua email ntchienpgd.ln@hanam.edu.vn. 

- Chuẩn bị đủ số phòng thi theo phương án, bố trí chỗ ngồi cho thí sinh dự 

thi đảm bảo tối đa 02 thí sinh/bàn 4 chỗ ngồi và 01 thí sinh/bàn 2 chỗ ngồi, dán 

Eteket các phòng thi, niêm yết danh sách thí sinh tại các phòng thi; sơ đồ bố trí 

phòng thi; phòng làm việc của Hội đồng và các điều kiện về cơ sở vật chất khác 

phục vụ Hội đồng thi làm việc. 

- Mỗi phòng thi môn Tiếng Anh chuẩn bị đủ 01 máy tính hoặc đài đĩa, 01 

bộ loa để tổ chức thi phần nghe. 

6. Các trường có thí sinh dự kiểm tra 

- Đăng ký danh sách các đội tuyển và nộp các danh sách (bản cứng, bản 

mềm), các hồ sơ liên quan về trường đặt địa điểm tổ chức thi đúng lịch. 

- Quan tâm và tạo điều kiện cho giáo viên, học sinh các đội tuyển của đơn 

vị tham dự kỳ kiểm tra. Phân công cán bộ, giáo viên đưa, đón học sinh tham dự 

kỳ kiểm tra đảm bảo an toàn. 
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7. Hồ sơ của các Hội đồng kiểm tra nộp về Phòng GDĐT 

- Bài kiểm tra của học sinh đóng gói, niêm phong đúng quy chế và bàn 

giao trực tiếp cho cán bộ giám sát Hội đồng kiểm tra ngay sau khi kiểm tra xong 

môn cuối cùng. 

- Bảng ghi tên, ghi điểm của thí sinh dự kiểm tra được ghi đủ thông tin, 

đảm bảo đúng quy chế (gửi kèm theo tập danh sách của các trường đã nộp về 

Hội đồng kiểm tra theo quy định). 

- Biên bản làm việc của Hội đồng coi kiểm tra, biên bản thanh tra và các 

biên bản khác (nếu có). 

8. Chấm kiểm tra và xếp giải 

          8.1. Chấm kiểm tra 

Toàn huyện tổ chức một Hội đồng chấm do Trưởng phòng GDĐT ra 

Quyết định thành lập (dự kiến ngày 4+5/7/2020). Có triệu tập sau. 

8.2. Xếp giải 

- Giải cá nhân: Vận dụng Quy chế thi chọn học sinh giỏi và hướng dẫn 

của Sở GDĐT Hà Nam. 

- Giải đồng đội: Thực hiện như năm học 2018-2019.  

9. Kinh phí 

- Phòng GDĐT chi  kinh phí cho các Hội đồng coi, chấm theo các văn bản 

tài chính và quy chế chi tiêu nội bộ. 

- Các trường THCS chi công tác phí cho cán bộ, giáo viên được cử đi làm 

nhiệm vụ coi, chấm và quản lý, đưa đón học sinh tham dự kỳ kiểm tra tại các 

Hội đồng theo chế độ tài chính quy định hiện hành và quy chế chi tiêu nội bộ 

của từng đơn vị. 

Trên đây là những nội dung cơ bản hướng dẫn tổ chức kỳ kiểm tra học 

sinh giỏi lớp 8 năm học 2019-2020, Phòng GDĐT yêu cầu Hiệu trưởng các 

trường THCS và TH&THCS Nhân Mỹ tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng lịch. 

Trong quá trình triển khai thực hiện có gì vướng mắc, đề nghị các trường báo 

cáo về Phòng GDĐT (đ/c Hằng tiếp nhận) để được hướng dẫn giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 

- Trưởng phòng (để báo cáo);                                                                        
- Như Kính gửi (để thực hiện); 

- Bộ phận THCS, KHTV (để p/h th/hiện);  

- Lưu: VT, THCS. 

 

KT.TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 
 

Nguyễn Thiện Chiến 
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