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 KẾ HOẠCH 

Tổ chức khảo sát học sinh giỏi lớp 6, 7, 8 năm học 2022-2023 và tuyển chọn 

đội tuyển bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9 cấp huyện năm học 2023-2024 
 

Căn cứ Công văn số 240/PGDĐT-THCS ngày 12/9/2022 của Phòng Giáo 

dục và Đào tạo (GDĐT) Đại Lộc về việc hướng dẫn nhiệm vụ Giáo dục trung học 

cơ sở (THCS) năm học 2022-2023, Phòng GDĐT ban hành Kế hoạch tổ chức 

khảo sát học sinh giỏi (HSG) lớp 6,7,8 năm học 2022-2023 và tuyển chọn đội 

tuyển HSG lớp 9 cấp huyện năm học 2023-2024 cụ thể như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

- Nhằm động viên, khuyến khích giáo viên và học sinh phát huy năng lực 

sáng tạo, dạy giỏi, học giỏi; góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, công tác 

quản lý và chỉ đạo của các nhà trường; đồng thời lựa chọn, tuyên dương những 

học sinh đạt thành tích xuất sắc và lựa chọn HSG ở khối 8 để bồi dưỡng đội tuyển 

dự thi HSG lớp 9 cấp tỉnh năm học 2023-2024; 

- Đẩy mạnh phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt” trong các trường THCS, 

TH&THCS; 

- Khảo sát đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng và có tác dụng 

động viên học sinh, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau giữa các lớp, các trường. 

II. Nội dung 

1. Môn khảo sát và đối tượng khảo sát 

  a. Môn khảo sát:  

   - Khối 6, 7: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Khoa học tự nhiên.  

- Khối 8: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Vật lí, Hóa học, Sinh học, 

                      Lịch sử, Địa lí, Tin học. 

  b. Đối tượng khảo sát:  

   - Học sinh đang học lớp 6, 7, 8 năm học 2022-2023 tại các trường THCS, 

TH&THCS trên địa bàn huyện Đại Lộc; 

  - Học sinh đang học ở khối lớp nào thì chỉ được tham gia khảo sát HSG ở 

khối lớp đó. 

2. Điều kiện khảo sát 

Học sinh tham gia khảo sát phải được xếp loại cuối học kỳ 1, năm học 2022-

2023 về học lực và hạnh kiểm từ loại Khá trở lên.

DỰ THẢO 
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3. Số lượng khảo sát 

- Mỗi đơn vị trường THCS, TH&THCS thành lập 01 đoàn khảo sát (số học 

sinh tham gia khảo sát mỗi môn gọi là 01 đội tuyển); 

- Số học sinh tham gia khảo sát tối thiểu ở mỗi môn (đăng ký chính thức) 

được tính theo phụ lục 1 (đính kèm); 

- Ngoài số lượng đăng ký chính thức, các trường có thể đăng ký thêm học 

sinh khảo sát ở mỗi môn nhưng số lượng đăng ký thêm không quá 02 học 

sinh/môn. Số học sinh đăng ký thêm được xét giải cá nhân và được tham gia xét 

chọn vào đội tuyển HSG của huyện như học sinh đăng ký chính thức nhưng không 

tính vào số lượng dự khảo sát để xét giải đồng đội. Như vậy số lượng và danh 

sách đăng ký dự khảo sát gồm có 2 nội dung là đăng ký chính thức và đăng ký 

thêm; 

- Các đơn vị nhập danh sách đăng ký khảo sát trên Google sheets hạn cuối là 

ngày 03/4/2023. 

4. Phương án tổ chức khảo sát, xét giải và tuyển chọn 

  4.1. Nội dung, chương trình, thể lệ khảo sát 

    4.1.1. Nội dung, chương trình khảo sát 

      Trong phạm vi chương trình giáo dục phổ thông cơ sở do Bộ GDĐT ban 

hành (có nâng cao). 

    4.1.2. Thể lệ khảo sát 

    - Mỗi học sinh lớp 6, 7 có thể được chọn khảo sát không quá 2 môn khảo 

sát khác nhau (ở 02 buổi khảo sát khác nhau); 

    - Mỗi học sinh lớp 8 chỉ có thể được chọn 01 môn khảo sát (kể cả môn Tin 

học); 

    - Mỗi thí sinh phải làm bài khảo sát tự luận trong thời gian 120 phút; 

   - Môn Tin học khảo sát lập trình bằng ngôn ngữ Pascal trên máy tính; 

   - Điểm mỗi bài khảo sát ở tất cả các môn được tính theo thang điểm 20. 

4.2. Xét giải và tuyển chọn 

  4.2.1. Xét giải 

   a) Giải cá nhân 

    - Học sinh dự khảo sát ở môn nào thì được xét giải ở môn đó; 

    - Tùy theo chất lượng bài khảo sát, Phòng GDĐT sẽ xét để công nhận đạt 

giải kỳ khảo sát theo điểm bài khảo sát cá nhân theo thứ tự từ cao đến thấp nhưng 

phải đảm bảo tổng số giải (từ Khuyến khích trở lên) không quá 50% số học sinh 

dự khảo sát; tổng số giải Nhất, Nhì, Ba không quá 60% tổng số giải; số giải Nhất 

không quá 5% tổng số giải. Không quy định cụ thể mốc điểm cho từng giải. 
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  b) Giải đồng đội môn theo khối lớp 

    - Chỉ tính số lượng và điểm khảo sát của học sinh đăng ký chính thức để 

xét giải đồng đội môn; chỉ xếp giải đồng đội môn khi đảm bảo số lượng dự khảo 

sát tối thiểu theo quy định; 

    - Học sinh chính thức dự khảo sát ở môn nào thì sẽ được tính tham gia xét 

giải đồng đội ở môn đó; 

   - Cách tính điểm và xếp giải đồng đội như sau: 

 + Điểm giải cá nhân cấp huyện (Điểm giải) 

      * Giải Nhất: 2,0 điểm; * Giải Nhì: 1,5 điểm 

     * Giải Ba: 1,0 điểm; * Giải Khuyến khích: 0,5 điểm  

Điểm đồng đội môn theo khối lớp = 
Tổng số điểm cá nhân + Tổng điểm giải 

Tổng số học sinh chính thức dự khảo sát 

 - Xét giải đồng đội theo điểm đồng đội xếp từ cao xuống thấp, trường hợp 

hai đội tuyển đồng điểm thì đội tuyển nào có số học sinh đạt giải cá nhân cao nhất 

nhiều hơn được xếp trên; 

 - Cơ cấu giải đồng đội môn theo khối lớp gồm: 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 

giải Ba cho mỗi môn khảo sát. 

c) Giải toàn đoàn theo khối lớp 

 - Chỉ xét giải toàn đoàn theo khối lớp đối với các đơn vị có tất cả các môn 

đều được tham gia xét giải đồng đội môn của khối lớp đó; 

 - Căn cứ tổng vị thứ đồng đội các môn theo khối lớp để xếp vị thứ toàn đoàn 

theo khối lớp. Đơn vị nào có tổng vị thứ đồng đội các môn nhỏ hơn thì toàn đoàn 

theo khối lớp được xếp trên. Trường hợp có hai đơn vị cùng tổng vị thứ đồng đội 

các môn thì đơn vị nào có tổng số điểm đồng đội các môn cao hơn được xếp trên. 

Nếu tiếp tục có sự đồng điểm thì đơn vị nào có tổng số giải cá nhân cao nhất nhiều 

hơn sẽ được xếp trên; 

 - Cơ cấu giải toàn đoàn theo khối lớp gồm: 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải Ba 

và 3 giải Khuyến khích. 

d) Xét giải toàn đoàn toàn cấp học 

- Chỉ xét giải toàn đoàn cấp học đối với các đơn vị dự khảo sát có tất cả các 

khối lớp được tham gia xét xét giải toàn đoàn theo khối lớp; 

- Căn cứ tổng vị thứ toàn đoàn theo các khối lớp để xếp vị thứ toàn đoàn cấp 

học. Đơn vị nào có tổng vị thứ toàn đoàn theo các khối lớp nhỏ hơn thì toàn đoàn 

toàn cấp được xếp trên. Trường hợp có hai đơn vị cùng tổng vị thứ toàn đoàn theo 

các khối lớp, thì đơn vị nào có tổng số điểm đồng đội các môn toàn cấp cao hơn được 

xếp trên. Nếu tiếp tục có sự đồng điểm thì đơn vị nào có tổng số giải cá nhân cao 

nhất toàn cấp nhiều hơn sẽ được xếp trên; 

  + Cơ cấu giải toàn đoàn toàn cấp gồm: 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải Ba và 

3 giải Khuyến khích. 
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4.2.2. Xét chọn đội tuyển để bồi dưỡng tại huyện 

 - Phòng GDĐT sẽ có công văn xét chọn cụ thể gửi đến các đơn vị sau khi 

có kết quả chính thức kỳ khảo sát. 

 5. Thời gian, địa điểm và lịch khảo sát 

   5.1. Thời gian: ngày 20/4/2023 

 5.2. Địa điểm: Trường THCS Nguyễn Trãi 

 5.3. Lịch khảo sát  

Môn khảo sát 
Giờ vào phòng 

khảo sát 

Giờ 

giao đề 

Thời gian 

làm bài 

Ngữ Văn 6,7,8; Toán 6,7,8; 

Sinh học 8; Lịch sử 8; Tin học 8 
7h30 8h00 120 phút 

Tiếng Anh 6,7,8; KHTN 6,7; 

Vật lí 8; Hóa học 8, Địa lí 8 
13h30 14h00 120 phút 

6. Coi và chấm khảo sát:   

Các trường gửi danh sách giáo viên đề nghị coi và chấm khảo sát (trên google 

sheet) về Phòng GDĐT trước ngày 07/4/2023 theo yêu cầu sau: 

- Coi khảo sát: mỗi trường cử 06 giáo viên (không phân biệt bộ môn), riêng 

các đơn vị THCS Nguyễn Trãi, Mỹ Hòa, Trần Hưng Đạo, Trần Phú, Nguyễn Du 

mỗi trường cử 10 giáo viên; 

- Chấm khảo sát: Các trường cử 01 giáo viên/môn khảo sát HSG lớp 6, 7, 8 

Phòng GDĐT có cơ sở chọn giám khảo cho cả huyện. 

* Lưu ý: Giáo viên được đề nghị coi, chấm khảo sát không có người thân 

(con; em ruột của vợ hoặc chồng) tham gia khảo sát.  

7. Phúc khảo bài khảo sát 

 - Học sinh dự khảo sát không vi phạm quy chế thì được quyền nộp đơn xin 

phúc khảo bài khảo sát; 

 - Đơn xin phúc khảo (theo mẫu) phải được hiệu trưởng ký xác nhận và 

chuyển đến Hội đồng chấm khảo sát không quá 02 ngày sau khi công bố kết quả 

chấm khảo sát và được xử lý tại Hội đồng chấm khảo sát; 

 - Quy định về thay đổi điểm bài khảo sát: Bài khảo sát được thay đổi điểm 

nếu điểm chấm phúc khảo lệch với điểm chấm lần đầu từ 01 điểm trở lên (theo 

thang điểm 20) và đã được thống nhất điểm sau khi đối thoại giữa cặp chấm phúc 

khảo với cặp chấm lần đầu. 
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8. Tổ chức thực hiện 

8.1. Phòng GDĐT 

- Ban hành các quyết định thành lập các Hội đồng ra đề, coi và chấm khảo 

sát; tổ chức kỳ khảo sát đảm bảo quy chế, an toàn, công bằng, khách quan, hiệu 

quả; 

- Tặng cờ cho các đơn vị đạt giải đồng đội môn theo khối lớp; giải toàn đoàn 

và cấp giấy chứng nhận cho các học sinh đạt giải HSG cấp huyện; 

- Xét chọn đội tuyển bồi dưỡng HSG lớp 9 cấp huyện năm học 2023-2024; 

- Chịu trách nhiệm về kinh phí tổ chức kỳ khảo sát: Coi, chấm khảo sát, sao 

in đề, nước uống, trang trí, văn phòng phẩm, …. 

8.2. Các trường THCS, TH&THCS 

- Triển khai thực hiện đảm bảo các hướng dẫn về kỳ khảo sát, mỗi đơn vị 

phải thành lập Đoàn khảo sát gồm có: Trưởng đoàn, giáo viên hỗ trợ, danh sách 

học sinh dự khảo sát và nộp danh sách này cho Hội đồng coi khảo sát vào đầu 

buổi khảo sát sáng ngày 20/4/2023 để tiện liên hệ khi có sự việc cần thiết. Trưởng 

đoàn phải là Hiệu trưởng hoặc Phó hiệu trưởng của trường; 

- Đối với học sinh dự khảo sát môn Tin học 8, mỗi em mang theo một máy 

tính xách tay (kèm theo chuột, dây sạc điện và ổ cắm chuyền) nộp cho Ban Giám 

khảo trước 6h30 ngày 20/4/2023; 

- Kinh phí đi lại, ăn ở cho đoàn học sinh của đơn vị mình dự khảo sát các 

trường THCS, TH&THCS tự chịu trách nhiệm và vận động các nguồn hợp pháp 

khen thưởng cho các học sinh dự khảo sát đạt giải. 

8.3. Trường THCS Nguyễn Trãi (địa điểm khảo sát) 

Chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ kỳ khảo sát, quyết toán kinh phí khảo sát 

theo hướng dẫn của Phòng GDĐT. 

Nhận được Công văn này, Phòng GDĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường 

THCS,  TH&THCS trên địa bàn huyện triển khai thực hiện để Kỳ khảo sát HSG 

văn hóa lớp 6,7,8 cấp huyện năm học 2022-2023 và tuyển chọn đội tuyển bồi 

dưỡng HSG lớp 9 cấp huyện năm học 2023-2024 đạt kết quả tốt./. 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Phòng GDĐT; 

- Các bộ phận công tác Phòng GDĐT; 

- Các trường THCS, TH&THCS; 

- Lưu: VP, THCS. 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

#ChuKyLanhDao  

 



 

 

PHÒNG GDĐT ĐẠI LỘC                    PHỤ LỤC 1 

SỐ LƯỢNG TỐI THIỂU HỌC SINH DỰ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI LỚP 6, 7, 8 CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2022-2023 

TT Đơn vị 

Khối 6  Khối 7  Khối 8 

TS 

HS 

2.5% 

TSHS 

Số lượng tối thiểu 

dự KS (4 môn) 

TS 

HS 

2.5% 

TSHS 

Số lượng tối thiểu 

dự KS (4 môn) 

TS 

HS 

2,5% 

TSHS 

Số lượng tối thiểu dự KS 

8 môn (trừ Tin)   Tin 

1 TH&THCS Đại Sơn 44 1,10 
3 môn (1hs/môn), 

1 môn (2hs/môn) 
53 1,33 

3 môn (1hs/môn), 

1 môn (2hs/môn) 
44 1,10 

7 môn (1hs/môn), 

1 môn (2hs/môn) 
1 

2 THCS Nguyễn Huệ 98 2,45 
2 môn (2hs/môn), 

2 môn (3hs/môn) 
94 2,35 

2 môn (2hs/môn), 

2 môn (3hs/môn) 
126 3,15 

7 môn (3hs/môn), 

1 môn (4hs/môn) 
3 

3 THCS Quang Trung 94 2,35 
2 môn (2hs/môn), 

2 môn (3hs/môn) 
76 1,90 

1 môn (1hs/môn), 

3 môn (2hs/môn) 
115 2,88 

4 môn (2hs/môn), 

4 môn (3hs/môn) 
2 

4 THCS Phù Đổng 160 4,00 4 môn (4hs/môn) 114 2,85 
1 môn (2hs/môn), 

3 môn (3hs/môn) 
155 3,88 

4 môn (3hs/môn), 

4 môn (4hs/môn) 
3 

5 THCS Kim Đồng 197 4,93 
1 môn (4hs/môn), 

3 môn (5hs/môn) 
135 3,38 

2 môn (3hs/môn), 

2 môn (4hs/môn) 
174 4,35 

6 môn (4hs/môn), 

2 môn (5hs/môn) 
4 

6 THCS Nguyễn Du 184 4,60 
2 môn (4hs/môn), 

2 môn (5hs/môn) 
120 3,00 4 môn (3hs/môn) 188 4,70 

5 môn (4hs/môn), 

3 môn (5hs/môn) 
4 

7 THCS Trần Hưng Đạo 161 4,03 
3 môn (4hs/môn), 

1 môn (5hs/môn) 
95 2,38 

2 môn (2hs/môn), 

2 môn (3hs/môn) 
179 4,48 

6 môn (4hs/môn), 

2 môn (5hs/môn) 
4 

8 THCS Nguyễn Trãi 285 7,13 
3 môn (7hs/môn), 

1 môn (8hs/môn) 
245 6,13 

3 môn (6hs/môn), 

1 môn (7hs/môn) 
290 7,25 

7 môn (7hs/môn), 

1 môn (8hs/môn) 
5 

9 THCS Trần Phú 171 4,28 
3 môn (4hs/môn), 

1 môn (5hs/môn) 
109 2,73 

1 môn (2hs/môn), 

3 môn (3hs/môn) 
178 4,45 

6 môn (4hs/môn), 

2 môn (5hs/môn) 
4 

10 THCS Mỹ Hòa 249 6,23 
3 môn (6hs/môn), 

1 môn (7hs/môn) 
180 4,50 

2 môn (4hs/môn), 

2 môn (5hs/môn) 
269 6,73 

5 môn (6hs/môn), 

3 môn (7hs/môn) 
5 

11 THCS Phan Bội Châu 119 2,98 
1 môn (2hs/môn), 

3 môn (3hs/môn) 
85 2,13 

3 môn (2hs/môn), 

1 môn (3hs/môn) 
122 3,05 

7 môn (3hs/môn), 

1 môn (4hs/môn) 
3 

Số lượng này có thể thay đổi sau khi có số học sinh chính thức vào ngày 17/9/2022 



 

 

TT Đơn vị 

Khối 6  Khối 7  Khối 8 

TS 

HS 

2.5% 

TSHS 

Số lượng tối thiểu 

dự KS (4 môn) 

TS 

HS 

2.5% 

TSHS 

Số lượng tối thiểu 

dự KS (4 môn) 

TS 

HS 

2,5% 

TSHS 

Số lượng tối thiểu dự KS 

8 môn (trừ Tin)   Tin 

12 THCS Lê Quý Đôn 110 2,75 
1 môn (2hs/môn) 

3 môn (3hs/môn) 
94 2,35 

2 môn (2hs/môn), 

2 môn (3hs/môn) 
120 3,00 8 môn (3hs/môn) 2 

13 THCS Võ Thị Sáu 130 3,25 
3 môn (3hs/môn), 

1 môn (4hs/môn) 
97 2,43 

2 môn (2hs/môn), 

2 môn (3hs/môn) 
132 3,30 

6 môn (3hs/môn), 

2 môn (4hs/môn) 
3 

14 THCS Lý Tự Trọng 124 3,10 
3 môn (3hs/môn), 

1 môn (4hs/môn) 
84 2,10 

3 môn (2hs/môn) 

1 môn (3hs/môn) 
97 2,43 

6 môn (2hs/môn) 

2 môn (3hs/môn) 
2 

15 TH&THCS Đại Tân 60 1,50 
2 môn (1hs/môn), 

2 môn (2hs/môn) 
48 1,20 

3 môn (1hs/môn), 

1 môn (2hs/môn) 
57 1,43 

6 môn (1hs/môn), 

2 môn (2hs/môn) 
1 

16 TH&THCS Đại Chánh 90 2,25 
3 môn (2hs/môn) 

1 môn (3hs/môn) 
77 1,93 

1 môn (1hs/môn) 

3 môn (2hs/môn) 
82 2,05 

7 môn (2hs/môn), 

1 môn (3hs/môn) 
2 

17 TH&THCS Đại Thạnh 69 1,73 
1 môn (1hs/môn), 

3 môn (2hs/môn) 
46 1,15 

3 môn (1hs/môn), 

1 môn (2hs/môn) 
71 1,78 

4 môn (1hs/môn), 

4 môn (2hs/môn) 
1 

Tổng cọng 2345 58,63 236 1752 43,80 178 2399 59,98 459 49 

 * Cách tính số lượng tối thiểu dự khảo sát mỗi khối: 2,5% x TSHS = A,xy 

Khối Điều kiện 
Số môn có số lượng tối 

thiểu là A học sinh  

Số môn có số lượng tối 

thiểu là A + 1 học sinh 

Môn Tin học 

Điều kiện 
Số lượng HS tối 

thiểu 

6, 7 

(4 môn) 

01 ≤ xy ≤ 33 3 1   

34 ≤ xy ≤ 66 2 2   

67 ≤ xy ≤ 99 1 3   

8 

(8 môn 

+ Tin) 

01 ≤ xy ≤ 25 7 1 A,xy ≤ 2,0 1 

26 ≤ xy ≤ 50 6 2 2,1 ≤ A,xy ≤ 3,0 2 

51 ≤ xy ≤ 75 5 3 3,1 ≤ A,xy ≤ 4,0 3 

76 ≤ xy ≤ 99 4 4 4,1 ≤ A,xy ≤ 5,0 4 

   A,xy ≥ 5,1 5 

* Nếu A,xy = A,00 thì các môn (trừ môn Tin học) đều có số lượng tối thiểu là A học sinh 


