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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH SÓC TRĂNG

TRƯỜNG THPT HÒA TÚ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 03/KH-THPTHT

Hòa Tú 1, ngày 10 tháng 01 năm 2022

KẾ HOẠCH
Tổ chức thi chọn đội tuyển học sinh giỏi lớp 11,
năm học 2021 - 2022
Căn cứ Công văn số 2156/SGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2021 của Sở Giáo
dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung
học năm học 2021 – 2022;
Thực hiện Kế hoạch số 145/KH-THPTHT ngày 16/10/2021 của Hiệu trưởng
Trường THPT Hòa Tú về bồi dưỡng, tuyển chọn học sinh giỏi các môn văn hoá
năm học 2021-2022;
Trường THPT Hòa Tú tổ chức thi chọn đội tuyển học sinh giỏi lớp 11, năm
học 2021 - 2022 như sau:
I. Các quy định chung
1. Đối tượng và điều kiện
- Là học sinh đang học lớp 10, 11 tại Trường THPT Hòa Tú.
- Kết quả xếp loại năm học 2020-2021: Hạnh kiểm: Tốt; Học lực: Khá trở
lên.
2. Nội dung và hình thức thi
2.1. Môn thi
Các môn Toán, Tin học, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Giáo
dục công dân, Tiếng Anh.
2.2. Nội dung thi
Chương trình giáo dục cấp THPT và Chương trình chuyên sâu các môn ban
hành kèm theo công văn số 10803/BGDĐT-GDTrH ngày 16/12/2009, giới hạn đến
hết học kì I lớp 11.
Đề thi cấp trường đảm bảo mức độ phân hóa học sinh.
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2.3. Hình thức thi
Mỗi thí sinh làm bài thi một môn, thời gian làm bài là 150 phút với hình thức
thi tự luận.
2. 4. Số lượng tuyển chọn
Mỗi môn tuyển chọn từ 02 đến 04 học sinh có kết quả thi cao nhất trong số
các thí sinh dự thi của mỗi môn.
II. Cách thức tiến hành
1. Báo cáo danh sách dự thi
Giáo viên bộ môn được phân công bồi dưỡng học sinh báo cáo danh sách học
sinh dự thi cho thầy Sĩ Anh chậm nhất 10 giờ ngày 14/01/2022.
2. Phân công ra đề

Môn
GV
ra đề

Toán

Tin
học

Hoá

V. Toàn

Hưởng

Thành

Văn

Sử

Địa

GDCD

Tiếng
Anh

Phương Kiều

Đề

Hai

Kiệt

Thiện

Sinh

3. Thời gian nộp đề thi
Giáo viên được phân công nộp đề lại cho Phó Hiệu trưởng (thầy Huỳnh Văn
Sĩ Anh) chậm nhất 15 giờ ngày 14/01/2022.
4. Địa điểm, thời gian thi
- Thời gian thi: lúc 13 giờ 00 phút ngày 17/01/2022 (thứ hai).
- Địa điểm thi: tất cả thí sinh tập trung lúc 12 giờ 45 phút tại phòng học lớp
10A1, 10A2.
5. Lịch chấm bài và lên điểm
GV chấm bài và báo cáo kết quả về lãnh đạo trường chậm nhất ngày
20/01/2022.
6. Phân công điều hành
- Thầy: Đinh Văn Sự - Hiệu trưởng: điều hành chung
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- Thầy: Huỳnh Văn Sĩ Anh - Phó Hiệu trưởng: lập danh sách phòng thi, tổng
hợp và sao in đề thi, phân công coi thi, phân phối đề thi.
- Thầy: Lý Thường Kiệt: Bí thư Đoàn: trực trong buổi thi, hỗ trợ thu bài với
thầy Sĩ Anh.
III. Tổ chức thực hiện
Toàn thể CB, GV, NV căn cứ kế hoạch thực hiện, nếu có điều chỉnh lãnh đạo
trường sẽ thông báo kịp thời.
Nơi nhận:
- Lãnh đạo trường;
- Tổ chuyên môn;
- GV được phân công;
- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

Trường THPT Hòa Tú

Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh Sóc Trăng
Đinh Văn
Sự 09:14:48 +07:00
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