UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Phước, ngày 21tháng 12năm 2021

Số: 4062 /SGDĐT- GDTrH
V/v ra đề thi đề xuất Kỳ thi
chọn HSG cấp tỉnh lớp 12 THPT
năm học 2021-2022

Kính gửi:
- Các trường trung học phổ thông;
- Các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông.
Nhằm xây dựng ngân hàng ý tưởng đề thi Kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 12 THPT năm
học 2021-2022, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị các trường trung học phổ thông,
các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông (gọi tắt là các đơn vị) thực hiện một số
công việc sau đây:
1. Nguyên tắc ra đề thi
- Ra đề thi theo cấu trúc đề thi được ban hành theo các văn bản: Công văn số
347/SGDĐT-GDTrH ngày 18/2/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc công bố cấu trúc
đề thi chọn HSG lớp 12 THPT năm học 2020-2021;
- Thời gian làm bài: 180 phút;
- Nội dung đề thi: theo Chương trình giáo dục trung học phổ thông (THPT) hiện hành
và một số nội dung chuyên sâu trong các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi. Đối với học
viên học tại các Trung tâm giáo dục thường xuyên (sau đây gọi chung là học sinh), nội dung
đề thi giảm một hoặc một số câu cho phù hợp với đối tượng dự thi;
- Xây dựng đề thi theo ma trận và theo hướng phát triển năng lực của học sinh. Đối với
các môn khoa học xã hội cần tăng cường các câu hỏi mở gắn với thời sự quê hương, đất
nước để học sinh được bày tỏ chính kiến của mình về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội;
- Đề thi đảm bảo tính khoa học, chính xác, phân loại được học sinh;
- Ra đề thi, kèm theo đáp án.
Lưu ý:
+ Không lấy đề thi của tỉnh bạn, đề thi trên mạng, đề thi không rõ nguồn gốc;
+ Hiệu trưởng chịu trách nhiệm về tính chính xác của đề thi.
2. Nhiệm vụ của các đơn vị
Đề nghị Hiệu trưởng các đơn vị chỉ đạo các tổ chuyên môn tổ chức ra đề thi và hướng
dẫn chấm, đáp án (theo mẫu tại Phụ lục kèm theo); mỗi đơn vị ra 1 đề thi /1 môn thi (có 11
môn thi: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa, GDCD, Công nghệ, Tiếng Anh, Tin học). Đề
thi và đáp án được in ra giấy A4 (in một mặt) sau đó bỏ vào phong bì, hiệu trưởng ký niêm
phong và đóng dấu (11 phong bì tương ứng 11 môn thi). Trước ngày 21/01/2022 nộp đề thi
và biên bản ra đề theo từng môn thi về Phòng GDTrH, Sở GDĐT (tuyệt đối không được nộp
dữ liệu đề thi qua email).
Lưu ý: Đối với môn Tiếng Anh các file nghe định dạng đuôi mp3 copy vào đĩa CD và
bỏ chung vào phong bì đựng đề thi môn Tiếng Anh.

Sở GDĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện theo đúng tinh
thần của Công văn này. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với Phòng GDTrH, Sở GDĐT để giải
đáp, số điện thoại: 02713 888 703./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GDTrH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

PHỤ LỤC
( Kèm theo Công văn số

/SGDĐT-GDTrH, ngày

tháng

năm 2021)

NGÂN HÀNG ĐỀ THI CHỌN HSG CẤP TỈNH LỚP 12 THPT
NĂM HỌC 2021-2022
Môn: ……………….; Đề số: ……………
Thời gian làm bài: 180 phút

Câu 1:……………………………………………………………..
Câu 2:……………………………………………………………..
Câu 3:……………………………………………………………..
…………………………………………………………
Hướng dẫn chấm và đáp án:
Câu 1:……………………………………………………………..
Câu 2:……………………………………………………………..
Câu 3:……………………………………………………………..
………………………..
Lưu ý: + không ghi tên của đơn vị vào đề thi.
+ Đề thi, hướng dẫn chấm đáp án được in ra một mặt giấy A4.

