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KẾ HOẠCH
Vv tổ chức các kỳ thi học sinh giỏi, thi Olympic cấp tỉnh năm học 2022-2023

Căn cứ Quyết định 2444/QĐ-UBND, ngày 22 tháng 8 năm 2022 của UBND tỉnh Bà
Rịa – Vũng Tàu về khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm
non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên và Quy chế thi học sinh giỏi của Sở Giáo
dục và đào tạo;
Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác tổ chức các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp
tỉnh, thi Olympic 27 tháng 4 trong năm học 2022-2023 theo kế hoạch như sau:
1. Đơn vị dự thi
Các trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học; trường THPT chuyên Lê Qúy
Đôn; trường phổ thông DTNT; Các trung tâm GDTX; Các phòng GDĐT huyện/tx/tp được
đăng ký là một đơn vị dự thi (gọi chung là các đơn vị dự thi).
2. Văn bản áp dụng
Các đơn vị dự thi tổ chức thực hiện theo văn bản hướng dẫn và Quy chế thi học sinh
giỏi của Sở Giáo dục và đào tạo.
3. Kế hoạch tổ chức các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh
3.1. Thi chọn đội tuyển học sinh giỏi lớp 12 dự thi học sinh giỏi quốc gia
- Ngày thi: 27/09/2022;
- Địa điểm thi: trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, đường 3/2, Tp Vũng Tàu;
- Môn thi: Ngữ văn, Toán, Vật lý, Hoá học, Tin học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý,
Tiếng Anh.
- Hình thức thi: Môn Tin học thi lập trình trên máy tính bằng ngôn ngữ Pascal hoặc
C-C++ , các môn còn lại thi tự luận.
- Thời gian làm bài: 180 phút;
- Nội dung thi: nằm trong phąm vi Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ GDDT
ban hành đến ngày thi và nội dung dạy học các môn chuyên trường THPT chuyên do Bộ
GDĐT hướng dẫn.
- Đối tượng dự thi: học sinh có xếp loại học lực và hạnh kiểm năm học 2021-2022 từ
khá trở lên và đã đạt giải trong kỳ thi Olympic lớp 10,11 năm học 2021-2022.
- Thời gian nộp đăng ký: trước ngày 17/09/2022
3.2. Thi công nhận học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh
- Ngày thi: 13/12/2022
- Địa điểm thi: trường THPT Lê Quý Đôn, Tp Vũng Tàu;
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- Môn thi: Ngữ văn, Toán, Vật lý, Hoá học, Tin học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý,
Tiếng Anh.
- Hình thức thi: tự luận; môn Tin học thi lập trình trên máy tính bằng ngôn ngữ
Pascal hoặc C-C++ .
- Thời gian làm bài: 180 phút;
- Nội dung thi: Theo chương trình THPT hiện hành tính đến ngày thi và có thêm từ
30% - 40% câu hỏi, bài tập nâng cao (tham khảo nội dung trên Website của Sở);
- Đối tượng dự thi và điều kiện dự thi: Học sinh đang theo học lớp 12 tại các trường
THPT (TT GDTX); không thuộc đội tuyển học sinh giỏi lớp 12 của tỉnh; xếp loại học lực
và hạnh kiểm của năm học 2021-2022 đạt từ khá trở lên, trong đó điểm trung bình của môn
dự thi từ 8,0 trở lên (riêng môn ngữ văn đạt từ 7,0 trở lên);
- Số lượng đăng ký dự thi:
+ Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn: các môn Ngữ văn, Toán, Vật lý, Hoá học,
Sinh học, Tiếng Anh mỗi môn được dự thi tối đa 30 học sinh; các môn Tin học, Lịch
sử, Địa lý mỗi môn dự thi tối đa 12 học sinh.
+ Trường THPT Vũng Tàu, THPT Châu Thành được đăng ký tối đa 12 học
sinh/môn; môn Tin học tối đa 05 học sinh;
+ Các trường THPT còn lại được đăng ký tối đa 06 học sinh/môn; môn Tin học tối
đa 02 học sinh.
+ Các trung tâm GDTX huyện, thành phố đăng ký tối đa 2 học sinh/môn thi.
- Thời hạn đăng ký: trước ngày thi ít nhất 20 ngày.
- Nội dung nộp:
+ Quyết định thành lập đội tuyển của trường (có đính kèm danh sách học sinh
theo từng môn; mỗi học sinh chỉ được đăng ký 01 môn; có trích ngang kết quả xếp loại
học lực, hạnh kiểm và điểm trung bình môn thi ở học kỳ liền kề).
+ Gửi email file dữ liệu xuất từ phần mềm thi học sinh giỏi của sở về địa chỉ
phongktkd.sobariavungtau@moet.edu.vn).
3.3. Thi Olympic 27 tháng 4 dành cho học sinh khối 10 và khối 11 THPT
- Ngày thi: 07/3/2022.
- Địa điểm thi: gồm 03 địa điểm thi như sau:
+ Điểm thi THPT Vũng Tàu: gồm thí sinh của các trường THPT ở Tp Vũng Tàu,
huyện Côn Đảo.
+ Điểm thi THPT Châu Thành: gồm thí sinh của các trường ở Tp Bà Rịa, huyện
Tân Thành, Châu Đức.
+ Điểm thi THPT Trần Văn Quan: gồm thí sinh của các trường ở huyện Long
Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc.
- Môn thi: Tổ chức thi các môn Ngữ văn, Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học ,Tin học,
Lịch sử,,Địa lý, Tiếng Anh lớp 10, 11 và Tiếng Nhật lớp 11.
- Hình thức thi: tự luận; môn Tiếng Anh, Tiếng Nhật kiểm tra đầy đủ các kỹ năng
nghe, nói, đọc, viết; môn Tin học thi lập trình Pascal hoặc C-C++ trên máy tính.
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- Thời gian làm bài thi 180 phút; môn Tiếng Anh thí sinh làm 02 bài thi: thi viết
làm ngay trên đề thi (có phần nghe) và bài thi nói với hình thức độc thoại trong thời gian 5
phút (3 phút chuẩn bị, 2 phút ghi âm).
- Nội dung thi: Theo chương trình lớp 10, 11 đến ngày thi và có thêm từ 30% - 40%
câu hỏi, bài tập nâng cao (tham khảo nội dung trên Website của Sở);
- Đối tượng dự thi và điều kiện dự thi: học sinh dự thi tương ứng đang theo học lớp
10, 11 tại các trường THPT trong tỉnh; đã tham gia bồi dưỡng và được chọn vào đội tuyển
của trường; có xếp loại học lực và hạnh kiểm của học kỳ một năm học 2022-2023 đạt từ khá
trở lên, trong đó điểm trung bình của môn dự thi từ 8,0 trở lên (riêng môn ngữ văn đạt từ 7,0
trở lên);
- Số lượng đăng ký dự thi:
+ Trường THPT Vũng Tàu, THPT Châu Thành được đăng ký tối đa 10 học
sinh/môn (riêng môn Tin học tối đa 05 học sinh).
+ Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn: các môn Ngữ văn, Toán, Vật lý, Hoá học,
Sinh học, Tiếng Anh mỗi môn được dự thi tối đa 30 học sinh/lớp; các môn Tin học,
Lịch sử, Địa lý mỗi môn dự thi tối đa 12 học sinh/lớp.
+ Các trường THPT còn lại được đăng ký dự thi tối đa 05 học sinh/môn, môn Tin
học tối đa 2 học sinh.
- Thời hạn nộp đăng ký dự thi: chậm nhất trước ngày thi 20 ngày;
- Nội dung nộp:
+ Quyết định thành lập đội tuyển của trường (có đính kèm danh sách học sinh theo
từng môn; mỗi học sinh chỉ được đăng ký 01 môn; có trích ngang kết quả xếp loại học
lực, hạnh kiểm và điểm trung bình môn thi ở học kỳ liền kề).
+ File dữ liệu được xuất từ phần mềm thi học sinh giỏi của sở, email về địa chỉ
phongktkd.sobariavungtau@moet.edu.vn);
3.4. Thi chọn học sinh giỏi lớp 9, thi Olympic 27 tháng 4 dành cho học sinh lớp 8
(kể cả lớp 8 nguồn)
- Ngày thi: 23/3/2022;
- Địa điểm thi: trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, đường 3/2, Tp Vũng Tàu;
a) Thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh
- Môn thi: Ngữ văn, Toán, Vật lý, Hoá học, Tin học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý,
Tiếng Anh;
- Nội dung thi: Theo chương trình lớp 9 THCS tính đến ngày thi và có thêm từ 30% 40% câu hỏi, bài tập nâng cao (tham khảo nội dung trên Website của Sở);
- Hình thức thi: tự luận; môn Tiếng Anh kiểm tra đầy đủ các kỹ năng nghe, nói,
đọc, viết; môn Tin học thi lập trình Pascal trên máy tính;
- Thời gian làm bài thi 150 phút; Riêng môn Tiếng Anh thí sinh làm 02 bài thi: thi
viết làm ngay trên đề thi (có phần nghe) và bài thi nói với hình thức độc thoại trong thời
gian 5 phút (3 phút chuẩn bị, 2 phút ghi âm);
- Đối tượng dự thi và điều kiện dự thi: học sinh dự thi đang theo học lớp 9 tại các
trường THCS trong tỉnh; đã tham gia dự thi và được chọn vào đội tuyển của huyện/TP; có
xếp loại học lực và hạnh kiểm của của học kỳ một năm học 2022-2023 đạt từ khá trở lên,
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trong đó điểm trung bình của môn dự thi từ 8,0 trở lên (riêng môn ngữ văn đạt từ 7,0 trở
lên).
- Đăng ký dự thi: Mỗi phòng GDĐT là một đơn vị dự thi.
- Số lượng đăng ký dự thi:
+ Các phòng GDĐT TP Vũng Tàu, TP Bà Rịa, TX Phú Mỹ và huyện Châu Đức
mỗi môn được đăng ký tối đa 14 học sinh, môn Tin học tối đa 6 học sinh;
+ Các phòng GDĐT còn lại được đăng ký tối đa 10 học sinh/môn thi, môn Tin học
tối đa 3 học sinh.
Ngoài ra, các phòng GDĐT có mở lớp 9 nguồn được đăng ký thêm ở các môn Ngữ
văn, Toán, tiếng Anh mỗi môn không quá 6 học sinh.
b) Thi Olympic 27 tháng 4 dành cho học sinh lớp 8 THCS (kể cả lớp 8 nguồn)
- Môn thi: Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh.
- Nội dung thi: tương ứng theo chương trình lớp 8 THCS tính đến ngày thi và có
thêm từ 30% - 40% câu hỏi, bài tập nâng cao (tham khảo nội dung trên Website của Sở);
- Hình thức thi: tự luận; môn Tiếng Anh kiểm tra đầy đủ các kỹ năng nghe, nói,
đọc, viết; môn Tin học thi lập trình Pascal trên máy tính.
- Thời gian làm bài thi 120 phút; Riêng môn Tiếng Anh thí sinh làm 02 bài thi: thi
viết làm ngay trên đề thi (có phần nghe) và bài thi nói với hình thức độc thoại trong thời
gian 5 phút (3 phút chuẩn bị, 2 phút ghi âm).
- Đối tượng dự thi và điều kiện dự thi: học sinh dự thi đang theo học lớp 8 nguồn tại
trong trong tỉnh; đã tham gia dự thi và được chọn vào đội tuyển của huyện/TP; có xếp loại
học lực và hạnh kiểm của của học kỳ một năm học 2022-2023 đạt từ khá trở lên, trong đó
điểm trung bình của môn dự thi từ 8,0 trở lên (riêng môn ngữ văn đạt từ 7,0 trở lên).
- Đăng ký dự thi: Mỗi phòng GDĐT là một đơn vị dự thi;
- Số lượng đăng ký dự thi (kể cả lớp 8 nguồn)
+ Phòng GDĐT Tp Vũng Tàu, Tp Bà Rịa, TX Phú Mỹ và phòng GDĐT huyện
Châu Đức mỗi môn được đăng ký tối đa 10 học sinh;
+ Các phòng GDĐT còn lại được đăng ký tối đa 05 học sinh/môn thi;
c) Nộp hồ sơ đăng ký dự thi
-Thời hạn nộp: trước ngày thi ít nhất 20 ngày.
- Nội dung nộp:
+ Quyết định thành lập đội tuyển của phòng GDĐT (có đính kèm danh sách học
sinh theo từng môn thi; mỗi học sinh chỉ được đăng ký dự thi 01 môn; có trích ngang kết
quả xếp loại học lực, hạnh kiểm và điểm trung bình môn thi ở học kỳ liền kề).
+ File dữ liệu được xuất từ phần mềm thi học sinh giỏi của sở, email về địa chỉ:
phongktkd.sobariavungtau@moet.edu.vn.
+ Danh sách giáo viên dạy bồi dưỡng học sinh giỏi.
4. Công tác tổ chức coi thi, chấm thi
4.1. Đề cử giáo viên tham gia coi thi, chấm thi học sinh giỏi cấp tỉnh
- Các phòng GDĐT nộp danh sách đề cử giáo viên tham gia coi, chấm thi (trừ các đơn
vị ở huyện Côn Đảo) về phòng Khảo thí – KĐCL theo số lượng:
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+ Giáo viên coi thi: phòng GDĐT Tp Vũng Tàu, Tp Bà Rịa 30 giáo viên, các phòng
GDĐT còn lại 20 giáo viên; mỗi trường THPT cử 10 giáo viên.
+ Giáo viên chấm thi: phòng GDĐT Vũng Tàu, Bà Rịa, Châu Đức cử mỗi môn 4 GV,
các phòng GDĐT còn lại cử 2 GV/môn; mỗi trường THPT cử 2 GV/môn.
- Thời gian nộp danh sách về phòng QLCL: chậm nhất trước ngày thi 20 ngày.
4.2. Quy định thời gian biểu coi thi
Thời gian

Nội dung công việc

Buổi sáng
7g00

Tập trung toàn bộ thí sinh và hội đồng coi thi làm lễ khai mạc.

7g20 – 7g30

Tổ chức bốc thăm CBCT, nhắc nhở Quy chế thi.

7g30 – 7g45

CBCT gọi thí sinh vào phòng thi, kiểm tra thẻ dự thi, đối chiếu
ảnh;

7g45 – 7g55

CBCT số 1 về phòng hội đồng nhận bì đề thi (còn nguyên niêm
phong);

7g55

CBCT số 1 mở niêm phong bì đề thi và phát đề thi cho từng thí
sinh.

8g00

Tính giờ làm bài.

Buổi chiều
Từ 13g30

Tổ chức thi nói môn tiếng Anh (thời gian 5 phút/thí sinh).

4.3. Công tác chấm thi, xếp giải và quyền lợi của học sinh
Công tác chấm thi, xếp giải, phúc khảo thực hiện theo Quy chế thi học sinh giỏi của
tỉnh. Học sinh đạt giải được sở Giáo dục và Đào tạo cấp giấy chứng nhận và được xét cấp học
bổng, tuyên dương khen thưởng và được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành.
Trên đây là các nội dung chính hướng dẫn tổ chức các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh
năm học 2022-2023, Sở GDĐT đề nghị các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức thi
chọn đội tuyển để chọn đội tuyển tham gia theo quy định.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc cần phản ánh, báo cáo kịp thời
về Sở Giáo dục và Đào tạo (phòng Quản lý chất lượng), điện thoại 3542054 hoặc E-mail:
phongktkd.sobariavungtau@moet.edu.vn; để phối hợp giải quyết./.
Nơi nhận:
- Các đơn vị trực thuộc;
- Phòng GD;
- Giám đốc ;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, QLCL.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Ba
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