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UBND HUYỆN MỸ ĐỨC 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 219/PGD&ĐT Mỹ Đức, ngày 12 tháng 03 năm 2018. 

V/v tổ chức kỳ thi Olympic các môn văn hóa 

lớp 6,7,8 huyện Mỹ Đức 

năm học  2017-2018. 

 

 

 

        Kính gửi : Hiệu trưởng các trường THCS trong huyện. 

 

Căn cứ Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 cấp THCS của Sở GD&ĐT 

Hà Nội; Đề án số 380-ĐA/HU ngày 29/12/2016 của Huyện ủy Mỹ Đức về nâng cao chất lượng 

Giáo dục và Đào tạo huyện Mỹ Đức giai đoạn 2016-2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo Mỹ Đức 

hướng dẫn tổ chức kỳ thi Olympic các môn văn hóa lớp 6,7,8 huyện Mỹ Đức năm học 2017-

2018 như sau: 

1. Mục đích yêu cầu: 

- Đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt trong các nhà trường; xây dựng, củng cố 

ý thức say mê, tìm tòi, sáng tạo của học sinh. 

- Phát hiện và bồi dưỡng nhân tài, từng bước nâng cao hơn nữa chất lượng học sinh giỏi 

của các nhà trường, của huyện và thành phố. 

- Thực hiện nghiêm túc theo Quy chế thi hiện hành. 

2. Đối tượng và điều kiện dự thi: 

- Đối tượng dự thi: Học sinh đang học các lớp 6, 7, 8 tại các trường THCS trên địa bàn 

huyện tự nguyện tham gia dự thi. 

- Điều kiện dự thi: Học sinh dự thi phải có đủ các điều kiện sau đây: 

+  Học kỳ I năm học 2017-2018 được xếp loại về Hạnh kiểm và xếp loại về Học lực từ 

loại Khá trở lên; 

+ Được nhà trường lựa chọn vào các đội tuyển dự thi Olympic các môn văn hóa cấp 

huyện và được Phòng GD&ĐT phê duyệt. 

3. Môn thi, chương trình thi, hình thức thi:  

- Môn thi: 

+ Khối lớp 6, 7 gồm 03 môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh. 

+ Khối lớp 8 gồm 05 môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lý, Hoá học. 

- Chương trình thi: Chương trình cấp THCS hiện hành của Bộ GD&ĐT tính đến thời 

điểm thi. 

- Hình thức thi: Thi viết, thời gian làm bài: 120 phút. 

4. Đăng ký dự thi: 
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- Các trường thành lập các đội tuyển học sinh dự thi, mỗi đội tuyển có số lượng học sinh được 

tính theo nguyên tắc: bình quân 01 học sinh/môn/lớp (riêng các lớp chất lượng cao của trường THCS Tế 

Tiêu được đăng ký tối đa 10 học sinh/môn/lớp đối với lớp 6,7 và 6 học sinh/môn/lớp đối với lớp 8); mỗi 

học sinh chỉ được đăng ký dự thi một môn. 

- Các trường gửi File Quyết định thành lập các Đội tuyển  và file Danh sách học sinh đăng ký dự 

thi (theo mẫu gửi kèm) về Phòng GD&ĐT ngày 03/4/2018 qua hộp thư điện tử tothcs@myduc.edu.vn. 

5. Phân Cụm thi, địa điểm thi: 

Cụm 1: địa điểm thi tại THCS Thượng Lâm. 

Gồm các trường THCS: Đồng Tâm, Thượng Lâm, Phúc Lâm, Tuy Lai, Mỹ Thành, Bột 

Xuyên, An Mỹ và Hồng Sơn. 

Cụm 2: địa điểm thi tại  THCS Hợp Tiến. 

Gồm các trường THCS: Lê Thanh, Xuy Xá, Phùng Xá, Phù Lưu Tế, Tế Tiêu, Hợp Tiến, 

Hợp Thanh và An Phú. 

Cụm 3: địa điểm thi tại THCS Hùng Tiến. 

Gồm các trường THCS: Đốc Tín, Hương Sơn, Hùng Tiến, An Tiến, Đại Nghĩa, Đại Hưng và 

Vạn Kim. 

* Hiệu trưởng trường đặt địa điểm thi có trách nhiệm chuẩn bị phòng thi, các điều kiện cho buổi 

thi và báo cáo với lãnh đạo địa phương tạo điều kiện để kỳ thi đạt kết quả tốt. 

6. Lịch thi: ngày 12/4/2018 (thứ Năm). 

Thí sinh có mặt tại 

địa điểm thi 

Khai mạc Giao đề cho thí sinh tại 

phòng thi 

Thời gian làm bài  

(không kể giao đề) 

7h 30 phút 7h 45 phút 8 h 30 phút 120 phút 

7. Thủ tục thể lệ thi: 

-  Thí sinh tham dự thi phải có thẻ học sinh do Hiệu trưởng cấp; 

-  Vào phòng thi, thí sinh chỉ mang bút viết và đồ dùng hợp thức theo quy định của Quy 

chế thi học sinh giỏi hiện hành. Giấy thi, giấy nháp thi một loại thống nhất toàn huyện do Ban 

tổ chức chuẩn bị. 

8.  Chấm thi, thông báo kết quả: 

Chấm thi ngày 13/4/2018. Thông báo kết quả: ngày 13/4/2018. 

9. Phúc khảo bài thi: 

a. Điều kiện phúc khảo. 

Mọi thí sinh đều có quyền xin phúc khảo bài thi. 

b. Trình tự và thủ tục . 

b1. Thí sinh phải có đơn xin phúc khảo bài thi (theo mẫu đính kèm Công văn). 

b2. Thủ tục: 

- Thí sinh nộp đơn xin phúc khảo bài thi tại trường THCS đang học; 
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- Nhà trường có trách nhiệm kiểm tra đầy đủ, chính xác các thông tin của thí sinh khai 

trong đơn; Hiệu trưởng ký tên và xác nhận vào đơn của thí sinh, sao lại 01 bản để lưu, nộp bản 

chính và danh sách thí sinh đề nghị phúc khảo bài thi (theo mẫu đính kèm) về phòng GD&ĐT. 

- Phòng GD&ĐT:  

+ Tổng hợp danh sách thí sinh đề nghị phúc khảo bài thi theo từng môn; 

+ Thành lập Ban phúc khảo và tổ chức chấm phúc khảo bài thi; thông báo kết quả phúc 

khảo. 

* Việc phúc khảo bài thi chỉ thực hiện một lần. 

b3. Thời gian: 

- Từ ngày 14/4/2018 đến hết ngày 17/4/2018: thí sinh nộp đơn xin phúc khảo bài thi tại 

trường THCS; 

- Ngày 18/4/2018: các trường nộp danh sách thí sinh đề nghị phúc khảo bài thi và đơn 

xin phúc khảo của thí sinh về phòng GD&ĐT trước 11h00 (Nộp bằng văn bản, riêng file danh 

sách thí sinh đề nghị phúc khảo bài thi được gửi thêm bằng đường thư điện tử về địa chỉ 

tothcs@myduc.edu.vn ). 

- Từ ngày 18/4/2018 tổ chức các quy trình tiếp theo của việc phúc khảo. 

c. Quy trình phúc khảo và công nhận kết quả phúc khảo  

Thực hiện theo Thông tư số 22/2014/VBHN-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về 

việc ban hành Qui chế thi chọn học sinh giỏi Quốc gia. 

10. Phân công trách nhiệm: 

- Hiệu trưởng các trường THCS tổ chức tốt việc kiểm tra HSG khối 6, 7, 8 tại trường, 

chọn đội tuyển dự thi cấp Huyện theo đúng hướng dẫn và cử giáo viên đưa học sinh về dự thi 

đảm bảo an toàn, đúng thời gian và địa điểm quy định. 

- Hiệu trưởng trường đăng cai địa điểm thi có trách nhiệm chuẩn bị phòng thi, các điều 

kiện cho buổi thi và báo cáo với lãnh đạo địa phương tạo điều kiện để kỳ thi đạt kết quả tốt.  

- Phòng GD&ĐT có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức kỳ thi (Xây dựng kế hoạch; thành lập 

Ban đề, coi thi, chấm thi; chuẩn bị ấn phẩm thi); tổng hợp, thông báo kết quả, cấp giấy chứng 

nhận học sinh giỏi cấp Huyện. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức kỳ thi Olympic các môn văn hóa lớp 6, 7, 8 huyện Mỹ Đức 

năm học 2017 – 2018. Phòng Giáo dục và Đào tạo Mỹ Đức yêu cầu Hiệu trưởng các trường 

THCS triển khai thực hiện.  

 
Nơi nhận: 

- Như đề gửi; (T/H) 

- UBND huyện; (B/C) 

- Lãnh đạo PGD&ĐT; 

- Tổ THCS; 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 
(Đã kí) 

 

 

Đặng Văn Viện 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

ĐƠN XIN PHÚC KHẢO BÀI THI 

 

 

Kính gửi: Ban tổ chức kỳ thi Olympic các môn văn hóa lớp 6,7,8 huyện Mỹ Đức 

năm học 2017-2018. 

 

1. Họ và tên thí sinh:………………………………………………………….. 

2. Ngày sinh:  …….tháng……. năm …… 

3. Học sinh lớp ……trường THCS…………………………………………… 

4. Đã dự kỳ thi Olympic các môn văn hóa lớp 6,7,8 huyện Mỹ Đức năm học 2017-2018. 

5. Môn thi:………………………………… 

6. Phòng thi số:…………, Số báo danh:…………………. 

7. Điểm thi.............. 

       

  Xác nhận của Hiệu trưởng               ............., ngày      tháng .... năm 2018 
       (Họ tên, chữ ký và đóng dấu)                                  (Thí sinh ký tên) 
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Trường:……………………… 

 

DANH SÁCH THÍ SINH XIN PHÚC KHẢO BÀI THI 

Kỳ thi Olympic các môn văn hóa lớp 6, 7, 8 huyện Mỹ Đức 

Năm học 2017-2018 

 

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp 
Môn 

thi 

Điểm 

bài thi 
Ghi chú 

        

        

        

        

        

        

       

Tổng số bài phúc khảo:..................          

                                

                                                                                                                                       

.........................., ngày……tháng ... năm 2018   

           Hiệu trưởng                                                                                                                                                                                  
 


