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                    Kính gửi:    

- Trưởng phòng Giáo dục v  Đ o tạo các huyện, thị xã, thành phố; 

- Hiệu trưởng các trường THPT trong tỉnh. 
 

 

 

 Thực hiện Quyết định số 1535/QĐ-UBND ngày 23/4/2020 về việc Điều chỉnh, bổ sung 

Quyết định số 2654/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch thời 

gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên 

địa bàn tỉnh áp dụng từ năm học 2017-2018 của UBND tỉnh Bình Định, Kỳ thi chọn học 

sinh giỏi lớp 9, lớp 11 cấp tỉnh năm học 2019-2020 được tổ chức vào ngày 24/5/2020.  

Sở Giáo dục v  Đ o tạo đã có Thông báo số 266/TB-SGDĐT ng y 19/02/2020 về việc 

tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9, lớp 11 năm học 2019-2020. Tuy nhiên, do 

Kỳ thi tổ chức trong thời gian vẫn còn ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên công tác tổ chức 

kỳ thi có một số thay đổi. Cụ thể: 

1.  iểm thi 

Tổ chức tại 03 Điểm thi: Trường Quốc học Quy Nhơn, Trường THPT Trưng Vương và 

Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. 

a) Học sinh lớp 9 sẽ thi tại Điểm thi trường THPT chuyên Lê Quý Đôn: từ phòng thi số 

001 đến phòng thi số 027. 

b) Học sinh lớp 11 sẽ thi tại 02 Điểm thi: 

- Các thí sinh dự thi các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh (từ phòng thi 

số 01 đến phòng thi số 30) và 02 phòng thi môn Tin học (phòng 31 và 32) dự thi tại Trường 

Quốc học Quy Nhơn. 

- Các thí sinh dự thi các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (từ phòng thi số 34 đến phòng thi 

số 61) và 01 phòng thi Tin học (phòng thi 33) dự thi tại Trường THPT Trưng Vương. 

2. Không tổ chức họp Hội đồng coi thi lần thứ nhất 

Để chuẩn bị cho công tác coi thi, phân công giám thị, tập huấn nghiệp vụ coi thi, các 

quy định khác trong kỳ thi, Sở Giáo dục v  Đ o tạo sẽ gửi về các đơn vị có thí sinh tham gia 

dự thi các tài liệu sau: 

- Lịch thi. 

- Quyết định thành lập Hội đồng coi thi. 

- Danh sách phân công cán bộ coi thi của các đơn vị tại từng Điểm thi. 

- Kế hoạch làm việc của Hội đồng coi thi. 

- Sơ đồ phòng thi tại các Điểm thi. 

- Quy định Hiệu lệnh trống. 



- Tài liệu tập huấn nghiệp vụ coi thi v  các quy định khác liên quan đến Kỳ thi. 

- Trách nhiệm của thí sinh v  Quy định về các tài liệu, vật dụng được phép mang vào 

phòng thi. 

Sở Giáo dục v  Đ o tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị có giáo viên và học sinh tham gia 

Kỳ thi căn cứ vào các tài liệu Sở gửi về tổ chức tập huấn cho giáo viên, học sinh nhằm đảm 

bảo Kỳ thi diễn ra an to n, nghiêm túc, đúng quy chế. 

2. Lịch tổ chức thi 

Chỉ tổ chức thi trong buổi sáng ngày 24/5/2020. Thời gian thi có sự thay đổi như sau: 

- Gọi tên thí sinh vào phòng thi: 7 giờ 30. 

- Phát đề tại phòng thi: 8 giờ 00. 

- Tính giờ làm bài: 8 giờ 05. 

- Thu bài: 10 giờ 35. 

4. Một số biện pháp an toàn phòng dịch 

- Thí sinh thực hiện việc đeo khẩu trang trên đường đến điểm thi; 

- Bộ phận phục vụ, y tế trường học tại các điểm thi hỗ trợ việc kiểm tra thân nhiệt cho 

thí sinh khi đến điểm thi; 

- Thí sinh thực hiện việc sát khuẩn tay khi v o trường, vào phòng thi;  

- Trong phòng thi không bắt buộc việc đeo khẩu trang nhưng khuyến khích các em sử 

dụng nếu không ảnh hưởng đến việc làm bài thi. 

- Thí sinh dự thi có mặt tại phòng thi vào lúc 7 giờ 30 để chuẩn bị gọi tên vào phòng thi. 

Yêu cầu thí sinh dự thi phải thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch v  đảm 

bảo không bị sốt, ho, khó thở trước khi vào phòng thi, không tụ tập đông người. Cần thực 

hiện các công việc liên quan đến công tác phòng dịch theo hướng dẫn của lãnh đạo điểm thi 

và cán bộ làm công tác coi thi. Cha mẹ thí sinh không được tập trung trước Điểm thi để đảm 

bảo an toàn trong phòng chống dịch. 

- Cán bộ, giáo viên trong Hội đồng coi thi có mặt tại Điểm thi vào lúc 7 giờ 00 để tiến 

hành họp Hội đồng coi thi, phân công cán bộ coi thi. Khi thực hiện nhiệm vụ tại hội đồng 

coi thi cán bộ, giáo viên cần thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch. 

Các quy định khác trong việc tổ chức Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9, lớp 11 năm học 

2019-2020 vẫn thực hiện theo Thông báo số 266/TB-SGDĐT ng y 19/02/2020. 

Sở Giáo dục v  Đ o tạo đề nghị thủ trưởng các đơn vị thông báo đến các cán bộ, giáo 

viên, học sinh biết và tổ chức thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  KT.GIÁM  ỐC  

- Như trên; PHÓ GIÁM  ỐC 

- Giám đốc Sở (báo cáo); 

- Lưu: VT, QLCLGD-GDTX. 

 

 

 

 

 Nguyễn  ình Hùng 
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