
1 

 

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:                   /KH-SGDĐT    

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

        Bình Phước, ngày            tháng        năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Kỳ thi Olympic 19/5 cấp tỉnh các môn học lớp 10 và lớp 11  

năm học 2020-2021 

Thực hiện Quyết định số 1862/QĐ-UBND ngày 11/8/2020 của UBND tỉnh 

Bình Phước về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với 

giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Công văn số 

2803/SGDĐT-GDTrH ngày 16/9/2020 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2020-2021 và Công văn số 415/SGDĐT-

GDTrH ngày 16/02/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Kỳ thi 

Olympic 19/5 cấp tỉnh các môn học lớp 10 và lớp 11, Sở Giáo dục và Đào tạo ban 

hành Kế hoạch tổ chức Kỳ thi Olympic 19/5 cấp tỉnh các môn học lớp 10 và lớp 11 

năm học 2020-2021 (gọi tắt Kỳ thi) như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Phát hiện học sinh năng khiếu thuộc các khối lớp 10 và 11 từ các trường 

THPT trong toàn tỉnh, làm cơ sở để các đơn vị thành lập đội tuyển cho các kỳ thi học 

sinh giỏi THPT hàng năm. 

- Cán bộ quản lý và giáo viên các trường THPT có cơ hội trao đổi kinh nghiệm 

về công tác phát hiện, đào tạo và bồi dưỡng học sinh giỏi. 

- Tạo điều kiện để học sinh làm quen với hình thức thi học sinh giỏi cấp tỉnh, 

đồng thời được giao lưu, học tập với học sinh các trường THPT trong tỉnh. 

2. Yêu cầu 

- Kỳ thi Olympic 19/5 được tổ chức hàng năm là sân chơi trí tuệ dành cho học 

sinh THPT phải đảm bảo nghiêm túc, trung thực, công bằng, khách quan. 

- Tổ chức Kỳ thi Olympic 19/5 phải gọn nhẹ, hợp lý, khoa học, an toàn và tiết 

kiệm. 

- Các đơn vị đăng kí dự thi trên tinh thần tự nguyện, phù hợp với tình hình thực 

tế của từng đơn vị. 

- Kinh phí tổ chức Kỳ thi do các đơn vị có học sinh dự thi đóng góp và chi trên 

nguyên tắc lấy thu bù chi không dư. 

 

II. TỔ CHỨC KỲ THI 

1. Thời gian, địa điểm tổ chức Kỳ thi 

a) Thời gian thi: Thứ 4, ngày 19/5/2021. 
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b) Địa điểm đặt Hội đồng coi thi: Trường THPT Hùng Vương, THPT TX Bình 

Long, THPT Phước Bình (địa điểm thi của từng đơn vị dự thi Sở GD&DT sẽ có thông 

báo cụ thể sau). 

c)  Địa điểm đặt Hội đồng chấm thi: Trung tâm GDTX tỉnh. 

2. Môn thi, hình thức thi và phạm vi nội dung thi 

a) Môn thi: Các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, GDCD, Tiếng anh, Toán học, 

Vật lý, Hoá học, Sinh học, Tin học. 

b) Hình thức thi: 

- Các môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, 

GDCD đề thi được ra dưới hình thức tự luận. 

- Môn Tiếng anh: Kết hợp tự luận và trắc nghiệm khách quan  

- Môn Tin học: Lập trình trên máy tính. 

c) Phạm vi nội dung thi: Dạng cơ bản và nâng cao trong chương trình THPT 

(tập trung chủ yếu cho chương trình thi tốt nghiệp THPT và thi chọn học sinh giỏi 

tỉnh).  Cấu trúc đề thi Olympic 19/5 các môn Toán, Ngữ văn, Vật lý, Hóa học, Sinh 

học, Lịch sử, Địa lí, GDCD, Tiếng anh, Tin học theo Công văn số 261/SGDĐT-

GDTrH ngày 28/01/2021 của Sở GD&ĐT áp dụng từ năm học 2020-2021. 

3. Đối tượng và điều kiện dự thi: Học sinh lớp 10 và lớp 11 của các trường 

THPT, THCS&THPT, PTDTNT có kết quả học tập, rèn luyện học kỳ I năm học 2020-

2021 như sau: Học lực và Hạnh kiểm đạt từ Khá trở lên. 

4. Số lượng dự thi: Mỗi đơn vị dự thi cử tối đa 05 HS/khối/môn tham dự.  

5. Lịch thi, thời gian làm bài thi  

a) Thời gian làm bài: 180 phút 

b) Lịch thi: 

Buổi thi 
Giờ khai mạc 

Kỳ thi 

Giờ thí sinh 

vào phòng thi 

Giờ phát đề 

cho thí sinh 

Giờ thí sinh 

bắt đầu làm bài 

Sáng 19/5/2021 6h45 7h35 7h55 08h00 

Yêu cầu: 

- Tất cả thí sinh dự khai mạc và nghe chỉ dẫn về sơ đồ phòng thi. 

- Học sinh xuất trình thẻ học sinh hoặc chứng minh nhân dân khi vào phòng thi. 

6. Đăng ký dự thi 

a) Mỗi học sinh được đăng ký dự thi 01 môn. 

b) Các đơn vị gửi bảng tổng hợp và danh sách thí sinh đăng ký dự thi (Phụ lục 

1, 4), danh sách đề cử giám thị, giám khảo (Phụ lục 2, 3) có xác nhận của Thủ trưởng 

đơn vị về Sở GD&ĐT theo địa chỉ email olympic1952021@gmail.com trước ngày 

01/4/2021. 

Căn cứ số lượng thí sinh dự thi, Sở GD&ĐT điều động giám thị, giám khảo 

tham gia Hội đồng coi thi, chấm thi. 

mailto:olympic1952021@gmail.com
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7. Đề thi 

a) Thể thức đề thi: 

- Mỗi môn sử dụng 1 đề thi. 

- Thang điểm: 20. 

- Đề thi được chế bản và sao in phát đến từng thí sinh. 

b) Ra đề thi: 

- Các đơn vị tham gia Kỳ thi đều phải ra đề thi đề xuất và nộp về Sở trước ngày 

15/4/2021. Đề thi đề xuất (có đáp án kèm theo) được soạn theo quy định chung, đảm 

bảo chính xác, phù hợp với chương trình quy định của lớp đang học, theo nội dung tại 

điểm c mục 2, đảm bảo bí mật và chưa được các đơn vị sử dụng với bất kỳ hình thức 

thi nào ở nhà trường. Các đề thi và đáp án được biên soạn bằng phần mềm soạn thảo 

Microsoft Office Word; mã Unicode dựng sẵn; kiểu chữ Times New Roman, kích cỡ 

chữ 13 pt; cách đều lề trang cho trên 2cm, dưới 2cm, trái 2,5cm, phải 2,0cm; phần nội 

dung căn chỉnh thẳng và cách đều hai lề (Justified). Đề thi và đáp án mỗi môn được 

lưu thành 01 file gửi về địa chỉ email olympic1952021@gmail.com.  

- Đề chính thức được xây dựng từ ý tưởng các đề thi đề xuất của các đơn vị. 

8. Lịch làm việc của Hội đồng coi thi, chấm thi 

- Ngày 18/5/2021: Họp Hội đồng coi thi. 

- Ngày 19/5/2021: Coi thi, làm phách. 

- Ngày 20, 21/5/2021: Chấm thi, nhập điểm, kiểm dò, công bố kết quả điểm thi. 

- Ngày 22/5/2021: Rà soát kết quả điểm thi khi có phản ánh của các đơn vị. 

- Ngày 23/5/2021: Công bố kết quả chính thức, tổng kết kỳ thi. 

9. Phân công nhiệm vụ 

a) Đối với các đơn vị được chọn đặt địa điểm Hội đồng coi thi, chấm thi: chuẩn 

bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ Kỳ thi. 

b) Đối với các Trường THCS&THPT, THPT 

- Phổ biến Điều lệ Kỳ thi Olympic 19/5 cấp tỉnh và Kế hoạch này đến cán bộ, 

giáo viên và học sinh trong toàn trường. 

- Lập danh sách lãnh đạo đoàn, giáo viên và học sinh tham gia Kỳ thi gửi về 

Ban Tổ chức theo đúng quy định. 

- Cử giáo viên có tư cách đạo đức, năng lực chuyên môn tốt tham gia Ban coi 

thi, chấm thi.  

- Lập danh sách học sinh cần xem lại kết quả điểm thi có xác nhận của Hiệu 

trưởng gửi qua địa chỉ email olympic1952021@gmail.com trước 11 giờ ngày 

22/5/2021. 

c) Phòng Giáo dục Trung học Sở GD&ĐT: Có trách nhiệm lập kế hoạch và tổ 

chức triển khai thực hiện; Cử lãnh đạo, chuyên viên, giáo viên thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn cho Kỳ thi; Lập dự trù kinh phí và quyết toán kinh phí tổ chức Kỳ thi. 

10. Kinh phí tổ chức Kỳ thi 

- Kinh phí tổ chức Kỳ thi: do các đơn vị đóng góp theo quy định như sau: 

mailto:olympic1952021@gmail.com
mailto:olympic1952021@gmail.com


4 

 

+ Lệ phí thi: 150.000 đồng/01học sinh dự thi. 

+ Mỗi đơn vị dự thi: 2.000.000 đồng. 

- Kinh phí chi: Tổ chức Kỳ thi, coi, chấm thi, giải thưởng toàn đoàn, huy 

chương, giấy chứng nhận cho cá nhân đạt giải. 

11. Cơ cấu giải thưởng 

- Thực hiện theo Điều lệ giải ban hành theo Công văn số 415/SGDĐT-GDTrH 

ngày 16/02/2017 của Sở GD&ĐT. 

- Sở GD&ĐT tặng giấy khen cho 10 đơn vị đạt kết quả cao nhất. 

 Trên đây là Kế hoạch tổ chức Kỳ thi Olympic 19/5 cấp tỉnh năm học 2020-

2021, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị nghiên cứu triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:                 GIÁM ĐỐC 

- Các trường THPT, THCS&THPT (để t/h);  

- Ban Giám đốc (để b/c);  

- Lưu: VT, GDTrH. 
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Đề nghị các đơn vị: sử dụng mã Unicode dựng sẵn; kiểu chữ Times New Roman để 

lập danh sách trong các phụ lục. (Tất cả phụ lục đều nhập trên File Excel) 

 

Phụ lục 1 :  

ĐĂNG KÝ DỰ THI 

 

 

 (ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ) 

      

Số:………/……… 

V/v đăng ký dự thi Olympic 19/5 cấp 

tỉnh các môn học lớp 10 và lớp 11  

năm học 2020-2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

      

……., ngày …  tháng….năm 2021   

 

BẢNG TỔNG HỢP THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ THI 

Kính gửi: Ban Tổ chức Kì thi Olympic 19-5 cấp tỉnh các môn học lớp 10 và lớp 11  

năm học 2020-2021 

(Tên Đơn vị)…………………………… đăng ký tham dự kỳ thi Olympic 19-5 cấp 

tỉnh các môn học lớp 10 và lớp 11 năm học 2020-2021 với số lượng như sau: 

Môn thi và số thí sinh mỗi môn thi lớp 10: 

Môn Toán 
Vật 

lí 

Hoá 

học 

Sinh 

học 

Ngữ 

văn 

Lịch 

sử 

Địa 

lí 
GDCD 

Tiếng 

Anh 

Tin 

học 

Tổng 

số 

Số 

thí 

sinh 

          

 

Môn thi và số thí sinh mỗi môn thi lớp 11: 

Môn Toán 
Vật 

lí 

Hoá 

học 

Sinh 

học 

Ngữ 

văn 

Lịch 

sử 

Địa 

lí 
GDCD 

Tiếng 

Anh 

Tin 

học 

Tổng 

số 

Số 

thí 

sinh 

          

 

Luu ý: (Các đơn vị nhập số liệu theo mẫu không thay đổi thứ tự hoặc bỏ 

bớt môn thi) 
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Nơi nhận:  
- Như trên;                                                                    
- …….. 

- Lưu: …….. . 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

Phụ lục 2 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC   

TRƯỜNG THPT ………………..   

     

 DANH SÁCH ĐỀ CỬ GIÁO VIÊN COI THI 

 Kỳ thi Olympic 19-5 cấp tỉnh các môn học lớp 10, 11  

 Năm học 2020-2021 

     

 Các đơn vị nhập dữ liệu trực tiếp vào bảng dưới đây. Đề nghị nhập dữ liệu 

bằng kiểu chữ in thường và không sửa font chữ. 

     

TT Họ và đệm Tên GV Chuyên môn ĐTLL 

1      

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

     

   ……….., ngày               tháng   năm 2021 

   Thủ trưởng ký tên 
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Phụ lục 3 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC    

TRƯỜNG THPT ………………..    

      

DANH SÁCH ĐỀ CỬ GIÁO VIÊN CHẤM THI 

Kỳ thi Olympic 19-5 cấp tỉnh các môn học lớp 10, 11  

Năm học 2020-2021 

      

Các đơn vị nhập dữ liệu trực tiếp vào bảng dưới đây. Đề nghị nhập dữ liệu bằng kiểu chữ in 

thường và không sửa font chữ. 

      

TT Họ và đệm Tên GV Chức vụ 
Chấm thi 

môn 
ĐTLL 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

      

  ……………….., ngày     tháng   năm 2021 

  Thủ trưởng ký tên 



 

Phụ lục 4:  

 

ĐƠN VỊ  

 
DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ THI 

Kỳ thi Olympic 19-5 cấp tỉnh các bộ môn văn hóa lớp 10 và lớp 11 

năm học 2020-2021 

 

1. Danh sách học sinh dự thi lớp 10:   

     

Số 

TT 
Họ và đệm Tên thí sinh Ngày sinh Dân tộc Nữ Trường THPT Môn dự thi Tên lớp  Học lực Hạnh kiểm 

           

           

           

Danh sách này gồm …….. thí sinh.       

2. Danh sách học sinh dự thi lớp 11:   

   

Số 

TT 
Họ và đệm Tên thí sinh Ngày sinh Dân tộc Nữ Trường THPT Môn dự thi Tên lớp  Học lực Hạnh kiểm 

           

           

           

Danh sách này gồm …….. thí sinh.       

                                                                                               

                                                                                                                                             …….,  ngày ……. tháng….. năm ……… 

NGƯỜI LẬP DANH SÁCH 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 
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