
- Chỉ xếp vị thứ toàn ñoàn cho trường dự thi ñầy ñủ các môn do Sở quy ñịnh (trừ 
môn Tiếng Pháp, Tiếng Nhật, Tin học).  

- Cách tính ñiểm ñể xếp vị thứ toàn ñoàn như sau: Là trung bình cộng ñiểm thi 
các môn cho mỗi cấp học, xếp theo nguyên tắc ñiểm từ cao xuống thấp.  

Sở GDðT ñề nghị các phòng GDðT, các trường THPT, trường THCS Nguyễn 
Khuyến nghiên cứu kỹ ñể triển khai và thực hiện ñúng quy ñịnh./. 

 
 

Nơi nhận:                                     KT. GIÁM ðỐC 
 - Như trên;                             PHÓ GIÁM ðỐC 
- Lưu: VT, GDTrH. 
                                                                  ðã ký   
 
                Nguyễn Minh Hùng            



ñịnh. Tuy nhiên việc chọn học sinh dự thi phải cân nhắc và chỉ chọn học sinh thực sự 
giỏi bộ môn dự thi.  

+ Số lượng học sinh dự thi môn Tin học: 
a. Lớp 9:  

- Mỗi trường cử  tối ña số học sinh bằng 
2

1  số lớp 9 hiện có của trường. 

- Trường THCS Nguyễn Khuyến cử 10 học sinh dự thi. 
Nếu trường nào có nguyện vọng tăng số lượng học sinh dự thi môn Tin học, 

Phòng GDðT tập hợp báo cáo với Sở GDðT và ñược sự chấp thuận của lãnh ñạo Sở 
mới ñược dự thi.                    

b. Lớp 10, 11 và 12: 
- Mỗi trường cử tối tối ña 5 học sinh dự thi của mỗi khối lớp. 
- Trường THPT chuyên Lê Quý ðôn cử 15 học sinh dự thi của mối khối lớp. 
7. Xếp giải cá nhân, ñồng ñội và toàn ñoàn 
7.1. Giải cá nhân 
Căn cứ vào kết quả bài thi của học sinh ñể xếp giải cá nhân của mỗi môn thi 

theo nguyên tắc lấy ñiểm từ cao xuống thấp với số lượng giải tính theo tỉ lệ như sau: 
- Giải nhất: không vượt quá 10 % tổng số thí sinh dự thi của mỗi môn. 
- Giải nhì: không vượt quá 15 % tổng số thí sinh dự thi của mỗi  môn. 
- Giải ba: không vượt quá 20 % tổng số thí sinh dự thi của mỗi môn. 
- Giải khuyến khích: không vượt quá 25 % tổng số thí sinh dự thi của mỗi  môn. 
7.2.  Xếp vị thứ ñồng ñội của mỗi môn 
a. Căn cứ vào kết quả ñiểm thi của học sinh trong ñội tuyển của trường ñể xếp vị 

thứ ñồng ñội theo từng môn thi của mỗi khối lớp cho từng trường, Sở quy ñịnh như 
sau: 

- ðiểm ñồng ñội của mỗi môn là tổng ñiểm bình quân của: 
+ Bài thi của học sinh trong ñội tuyển (theo thang ñiểm 10); 
+ ðiểm thưởng của học sinh trong ñội tuyển ñoạt giải cá nhân; 
-  Xếp giải ñồng ñội theo nguyên tắc từ ñiểm cao xuống thấp.   
-  Quy ñịnh ñiểm thưởng : 
+ 1 giải nhất: thưởng 1,00 ñiểm.   
+ 1 giải nhì: thưởng 0,75 ñiểm.    
+ 1 giải ba: thưởng 0,50 ñiểm. 
+ 1 giải khuyến khích: thưởng 0,25 ñiểm.    
b. Các trường hợp sau không xếp vị thứ ñồng ñội:   
- Số lượng học sinh dự thi của mỗi môn thiếu so với quy ñịnh;  
- ðội tuyển của mỗi môn chỉ có 1 học sinh dự thi. 
- Trong ñội tuyển có học sinh vi phạm quy chế thi. 
- Trường THCS Nguyễn Khuyến không xếp vị thứ ñồng ñội của mỗi môn trong 

cấp THCS. 
- Trường THPT chuyên Lê Quý ðôn không xếp vị thứ ñồng ñội của mỗi môn 

trong cấp THPT. 
7.3.  Xếp vị thứ toàn ñoàn của mỗi trường 
Căn cứ vào kết quả ñiểm thi của học sinh trong ñội tuyển của trường ñể xếp vị 

toàn ñoàn cho từng trường, Sở quy ñịnh như sau: 



4. ðiều kiện dự thi 
Học sinh dự thi chọn HSG cấp thành phố phải ñược tuyển chọn qua kỳ thi HSG 

cấp trường, tham dự ñầy ñủ các lớp bồi dưỡng do nhà trường tổ chức và có xếp loại 
học kì 1 năm học 2012-2013 như sau: 

- Hạnh kiểm: từ khá trở lên. 
- Học lực: từ khá trở lên.          
5. Nội dung chương trình thi  
5.1. Trung học cơ sở  
- Phần cơ bản: là nội dung chương trình giáo dục phổ thông do Bộ GDðT ban 

hành (bao gồm nội dung chương trình lớp 6, 7, 8 và chương trình của lớp 9 tính ñến 
ngày thi).  

- Phần nâng cao: theo yêu cầu của từng môn.   
5.2. Trung học phổ thông  
a  Lớp 12: 
- Tiếp cận kiến thức của ñề tuyển sinh ñại học, bao gồm chương trình nâng cao 

lớp 11 và lớp 12 tính ñến ngày thi. 
- Có một phần nâng cao theo chương trình thi chọn HSG của Bộ GDðT. 
b. Lớp 10, 11:  
- Phần cơ bản: là nội dung chương trình giáo dục phổ thông do Bộ GDðT ban 

hành theo chương trình, sách giáo khoa nâng cao lớp 10, lớp 11 và giới hạn chương 
trình ñến ngày thi. 

- Phần nâng cao: theo yêu cầu của từng môn. 
6. Quy ñịnh số lượng học sinh dự thi cho mỗi môn thi của từng trường 
- Mỗi trường THCS, THPT là một ñơn vị dự thi theo khối lớp tương ứng.  

- Số lượng học sinh dự thi của mỗi ñội tuyển (mỗi môn) như sau:  
6.1.  ðối với lớp 9 

- Số thí sinh tối ña bằng số lớp 9 và tối thiểu bằng 
2

1  số lớp 9 hiện có của 

trường cho mỗi môn thi.            

- Nếu số lớp 9 lẻ thì tăng thêm một học sinh của quy ñịnh tối thiểu.  
6.2. ðối với lớp 10, 11, 12        
- Số thí sinh của mỗi môn thi của mỗi khối lớp tối ña bằng 

2

1  số lớp của khối lớp 

ñó và tối thiểu bằng 
3

1  số lớp của khối lớp ñó. 

- Trường hợp học sinh dự thi tối ña: nếu số lớp lẻ của mỗi khối lớp thì tăng thêm 
một học sinh.  

Trường hợp học sinh dự thi tối thiểu: nếu số lớp lẻ là 2 lớp của mỗi khối lớp thì 
tăng thêm một học sinh.  

6.3.  Lưu ý 
- Học sinh dự thi ñều là chính thức. Căn cứ vào kết quả bài thi của học sinh ñể 

xếp giải cá nhân, ñồng ñội và toàn ñoàn.  
- ðối với trường THCS Nguyễn Khuyến và trường THPT chuyên Lê Quý ðôn 

số lượng học sinh dự thi cho mỗi môn có thể ñược tăng thêm do Hiệu trưởng quyết 
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Số: 172 /SGDðT- GDTrH 
V/v: Kế hoạch thi chọn học sinh giỏi    
THCS, THPT năm học 2012-2013 

 

               ðà Nẵng, ngày 15 tháng 01 năm 2013 

 
                       Kính gửi:   

-  Các phòng Giáo dục và ðào tạo;  
                                         -  Các trường Trung học phổ thông; 
                                         -  Trường THCS Nguyễn Khuyến. 
 

Thực hiện theo Thông tư số 56/2011/TT-BGDðT ngày 25/11/2011 của Bộ Giáo 
dục và ðào tạo ban hành Quy chế thi chọn học sinh giỏi; Kế hoạch năm học 2012-
2013 của Sở Giáo dục và ðào tạo thành phố ðà Nẵng về việc thi chọn học sinh giỏi 
các cấp, Sở thông báo kế hoạch thi chọn học sinh giỏi trung học cơ sở (THCS) và 
trung học phổ thông (THPT) năm học 2012-2013 như sau: 

1. Môn thi, hình thức thi 
1.1. Trung học cơ sở 
- Lớp 9 thi 11 môn: Toán, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, 

ðịa lí, Tiếng Anh, Tiếng Pháp và Tiếng Nhật; thời gian làm bài mỗi môn là 150 phút. 
- Mỗi môn chỉ thi một vòng. 
- Môn Vật lý, Hóa học, Sinh học và Tiếng Anh sẽ thi hai phần: phần thi lý 

thuyết thời gian 120 phút; phần thi thực hành, thí nghiệm thời gian 30 phút. (Sở 
GDðT sẽ thông báo chi tiết danh mục thiết bị cần thiết cho mỗi môn thi thực hành, 
thí nghiệm). 

1.2. Trung học phổ thông 
- Lớp 10, 11 và 12, mỗi khối lớp thi 11 môn, gồm: Toán, Vật lí, Hoá học, Sinh 

học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, ðịa lí, Tiếng Anh, Tiếng Pháp và Tiếng Nhật.  
- Mỗi môn chỉ thi một vòng, thời gian làm bài là 150 phút. 
2. Thời gian thi 
- Lớp 9, 12: ngày 28/2/2013. 
- Lớp 10, 11: ngày 27/3/2013. 
3. ðối tượng dự thi 
 

3.1. Trung học cơ sở 
- Học sinh hiện ñang học lớp 9 tại các trường THCS trên ñịa bàn thành phố.  
- Mỗi học sinh chỉ ñược dự thi một môn. 
ðể tạo ñiều kiện cho học sinh có năng khiếu về Tin học, Sở cho phép học sinh 

lớp 9 ñăng ký dự thi môn Tin học có thể ñăng ký dự thi thêm một môn khác.  

3.2. Trung học phổ thông 
Học sinh ñang học lớp 10, 11 và 12 tại các trường THPT trên ñịa bàn thành phố, 

thi theo khối lớp ñang học. Không ñược thi vượt lớp.   


