UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

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

Số: 3960 /SGDĐT- GDTrH

Bình Phước, ngày 15tháng 12năm 2021

V/v thông báo lịch thi Kỳ thi lập đội
tuyển HSG dự thi cấp Quốc gia
THPT năm học 2021-2022

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Để chuẩn bị Kỳ thi chọn học sinh giỏi (HSG) quốc gia THPT năm học 20212022, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo lịch thi Kỳ thi lập đội tuyển HSG dự thi cấp
Quốc gia THPT năm học 2021-2022, cụ thể như sau:
1. Lịch thi:
Tổ chức 02 bài thi vào các ngày 30, 31/12/2021; thời gian bắt đầu làm bài: 8
giờ 00 phút.
2. Địa điểm thi và trách nhiệm đơn vị đặt địa điểm kỳ thi:
- Địa điểm thi: Trường THPT Hùng Vương;
- Trách nhiệm của Trường THPT Hùng Vương:
+ Nhận các loại hồ sơ, biểu mẫu phục vụ cho Hội đồng coi thi tại Sở Giáo dục
và Đào tạo (thời gian thông báo sau);
+ Chuẩn bị cơ sở vật chất: phòng thi lý thuyết: 16 phòng; 01 phòng dự phòng
(trong trường hợp thí sinh nghi mắc covid); 02 phòng máy vi tính (mỗi phòng chuẩn
bị tối thiểu 13 máy vi tính), 03 máy cassette có chức năng đọc đĩa CD để thi môn
Tiếng Anh; phòng làm việc của hội đồng; phòng chứa đề thi, bài thi; tủ chứa đề thi,
bài thi và các trang thiết bị cần thiết khác để phục vụ Kỳ thi và phòng chống covid.
+ Chuẩn bị máy phát điện (dự phòng).
+ Cấu hình các máy vi tính tổ chức thi theo công văn 3016/SGDĐT-GDTrH
ngày 22/9/2021. Cán bộ kỹ thuật cài đặt các máy vi tính tổ chức thi phải hoàn thành
trước ngày 27/12/2021.
3. Lịch làm việc của Hội đồng coi thi
a) Sáng 29/12/2021: Từ 8 giờ 00 phút, các thành viên lãnh đạo Hội đồng coi
thi phải có mặt tại địa điểm thi lên kế hoạch và làm việc; cụ thể như sau:
- Họp lãnh đạo Hội đồng coi thi: Chủ tịch chủ trì, phân công nhiệm vụ cho các
thành viên trong lãnh đạo, thông qua các Quyết định liên quan đến Kỳ thi.
- Họp toàn bộ Hội đồng coi thi: Quán triệt Quy chế HSG và các văn bản liên
quan đến Kỳ thi; cơ sở vật chất phục vụ thi, đặc biệt chú ý phòng thi Tin học và
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phòng thi Tiếng Anh, niêm phong các phòng thi sau khi đã kiểm tra và hoàn thành
công việc chuẩn bị cho kỳ thi;
- Niêm yết các văn bản tại mỗi phòng thi:
+ Danh sách thí sinh trong Phòng thi;
+ Quy định về trách nhiệm của thí sinh (Điều 27 Quy chế HSG);
+ Quy định về các tài liệu và vật dụng thí sinh được mang vào phòng thi (Điều
26 Quy chế HSG).
b) Buổi chiều 29/12/2021:
14 giờ 30 phút, phổ biến Quy chế thi và những quy định của kỳ thi cho thí
sinh dự thi.
Lưu ý: Đề nghị các đơn vị thông báo cho các thí sinh biết thời gian phổ biến
quy chế thi và tập trung theo đúng thời gian quy định.
c) Sáng ngày 30, 31/12/2021:
- Tổ chức thi theo Quy trình tại Điều 28 Quy chế HSG;
- 7 giờ 55 phút phát đề;
- 8 giờ 00 phút tính giờ làm bài.
d) Chiều ngày 31/12/2021:
Từ 13 giờ 30’ Chủ tịch Hội đồng coi thi, thư ký, công an bảo vệ Kỳ thi nộp
bài thi và hồ sơ (khoản 9 Điều 28) cho Hội đồng chấm thi (Phòng GDTrH, Sở
GDĐT).
Lưu ý: hồ sơ đăng ký dự thi, một số lưu ý đối với môn Tin học, nhiệm vụ
của cán bộ kỹ thuật Tin học, nhiệm vụ đối với giám thị môn Tin học, đối với thí sinh
thi môn Tin học, một số lưu ý đối với môn Tiếng Anh theo công văn 3016/SGDĐTGDTrH ngày 22/9/2021 và Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh (Quyết định số
2918/QĐ-SGDĐT ngày 24/9/2019).
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện theo
đúng tinh thần của Công văn này. Mọi thắc mắc liên hệ với Phòng GDTrH, Sở
GDĐT để giải đáp, số điện thoại: 01273 888 703 ./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, GDTrH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
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