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Kính gửi: Các trường THCS trong huyện. 

 

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức thi 

chọn học sinh giỏi 8 môn văn hóa lớp 9 cấp huyện và phương án bồi dưỡng HSG tham 

gia thi tỉnh năm học 2022-2023, cụ thể như sau: 

1. Môn thi 

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

2. Đối tượng, số lượng học sinh dự thi 

a) Đối tượng: Học sinh đang học lớp 9 năm học 2022-2023 tại các trường THCS 

trong huyện. 

b) Số lượng dự thi: 

- Trường THCS Lê Thanh Nghị cử 10 học sinh/01 môn dự thi. 

- Các trường THCS còn lại: Căn cứ vào năng lực, nguyện vọng của học sinh, các 

trường chọn cử học sinh tiêu biểu để tham gia dự thi (khuyến khích các trường dự thi đủ 

08 môn). Số lượng học sinh dự thi/môn không hạn chế.  

3. Ngày thi, thời gian làm bài và địa điểm thi 

* Ngày thi: Buổi chiều ngày 22/9/2022, 13h00 học sinh có mặt tại địa điểm thi. 

* Thời gian làm bài: 150 phút. 

* Địa điểm: Tại trường THCS Lê Thanh Nghị, huyện Gia Lộc. 

4. Nội dung thi 

Thi theo cấu trúc đề thi, giới hạn chương trình của năm học 2022-2023 (có file đính 

kèm). 

5. Các đồ dùng mang vào phòng thi 

Học sinh được mang các đồ dùng sau: Bút viết, thước, êke, compa, át lát Địa lý 

Việt Nam, bảng hệ thống tuần hoàn Menđêlêep, máy tính cầm tay (trừ môn Toán).  

Không được mang các thiết bị thu, phát di động vào phòng thi. 

6. Tổ chức thực hiện 

a) Phòng Giáo dục và Đào tạo  

- Thành lập Hội đồng coi, chấm thi.  

- Sau khi có kết quả thi, chọn cử học sinh có điểm thi cao tham gia đội tuyển bồi 

dưỡng ôn thi cấp tỉnh. Thời gian tập trung đội tuyển ôn thi cấp tỉnh, địa điểm ôn thi và 

thời gian khảo sát để chọn đội tuyển chính thức, Phòng GD&ĐT có công văn sau. 

- Công nhận HSG cấp huyện đối với những học sinh đạt 5.0 điểm trở lên.  

- Các nội dung khác: Phòng GD&ĐT sẽ có công văn sau.  



b) Các trường THCS 

- Lập danh sách học sinh dự thi trực tiếp trên trang tính trước ngày 15/9/2022. 

- Bố trí phương tiện, tổ chức cho học sinh đến địa điểm thi an toàn và đảm bảo thời 

gian quy định, nhắc nhở học sinh đến thi tại địa điểm thi có ý thức bảo vệ CSVC nhà 

trường và trang thiết bị trong phòng thi. 

Nhận được Công văn, Hiệu trưởng các trường THCS triển khai thực hiện./. 
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