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KẾ HOẠCH 

V/v tổ chức thi kỳ thi Olympic tháng 12 lần thứ I năm 2020 
 

Thực hiện kế hoạch Số:1592 /SGDĐT-GDTrH-QLCL ngày 04 tháng 11 năm 2020 
của Sở GD&ĐT về việc Hướng dẫn nhiệm vụ quản lý chất lượng giáo dục năm học 2020-
2021  

Thực hiện kế hoạch Số 31 /KH-THPTDS ngày 09 tháng 10 năm 2020 của trường 
THPT Đăk Song về việc thực hiện kế hoạch giáo dục năm học 2020-2021. 

Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, trường THPT Đăk Song xây dựng kế hoạch tổ 
chức kỳ thi Olympic tháng 12 lần thứ I năm 2020 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 
 Phát hiện, đánh giá, bồi dưỡng năng lực học tập của những học sinh có năng khiếu ở 

các bộ môn theo sở trường học tập của học sinh. 
 Động viên, khuyến khích giáo viên, học sinh phát huy năng lực sáng tạo, dạy giỏi, học 

giỏi; góp phần thúc đẩy việc cải tiến, nâng cao chất lượng dạy và học. 
 Xây dựng đội ngũ học sinh giỏi của nhà trường chuẩn bị tham gia các kỳ thi  Olympic 

23/3; Olympic 30/4 và HSG cấp tỉnh năm học 2020-2021.  
 Động viên tinh thần, ý thức sáng tạo trong học tập của học sinh; nâng cao chất lượng 

giáo dục mũi nhọn, nâng cao chất lượng, hiệu quả bồi dưỡng học sinh thi đại học, cao đẳng. 
          II. NỘI DUNG 

1.Thời gian và địa điểm 
Thời gian: Khai mạc lúc 7 giờ 00 ngày 12/12/2020. 
Thời gian làm bài 180 phút 
Địa điểm : Tại dãy nhà B, trường THPT Đăk Song 
2. Nội dung thi 
Môn thi: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Địa lý, Lịch sử, Tiếng anh, tin 

học 
Nội dung đề thi Olympic tháng 12 bám sát theo ma trận của đề thi Olympic 23/3 năm 

2020 của Sở GD & ĐT tỉnh Đăk Nông và ma trận đề thi Olympic 30/4 năm 2020. 
3. Đối tượng dự thi 
Kỳ thi Olympic tháng 12 chỉ dành cho học sinh lớp 10 và 11 
Hạn cuối nộp danh sách học sinh tham gia thi cho Đ/c Quyền vào  ngày 05/12/2020 

(Danh sách nộp qua mail và theo mẫu Đ/c Quyền cung cấp ). 
Mỗi học sinh có thể đăng ký thi 02 môn 
4. Phân công ra đề (có quyết định kèm theo) 
Các đồng chí được phân công ra đề căn cứ vào ma trận và cấu trúc đề của kỳ thi 

Olympic 23/3 năm 2020 của Sở để xây dựng đề sau đó gửi về cho PHT (cô Lyna) phụ trách 
in, sau đó giáo viên ký duyệt đề 

(Đề ra được đánh bằng font Times New Roman, cỡ chữ 13, canh lề trái 2cm, phải 
1.5, trên và dưới 2cm, tiêu đề có phom kèm theo) 

Hạn cuối nộp đề thi 14g00 ngày 7/12/2020.  
5. Phân công chấm 
(Có quyết định kèm theo) 



III TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 
Lãnh đạo trường xây dựng kế hoạch, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch của 

các bộ phận liên quan. Ra quyết định thành lập hội đồng thi, hội đồng ra đề,  chấm, và in 
sao đề. 

Đ/c Quyền tổng hợp danh sách, tham mưu số lượng phòng thi cho lãnh đạo. 
Giáo viên được phân công hoàn thành hệ thống đề thi, ký duyệt đề và chịu trách 

nhiệm trước Hiệu trưởng về mọi sai xót (nếu có). Tổ trưởng/ trưởng bộ môn tham mưu cho 
hiệu trưởng chọn đội tuyển dự thi để tiếp tục bồi dưỡng. 

Giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở, hướng dẫn học sinh tham gia dự thi đúng thời gian 
quy định. 

Văn phòng chuẩn bị văn phòng phẩm, phối hợp với ban lao động chuẩn bị cơ sở vật 
chất phục vụ cho công tác thi.  

Trên đây là kế hoạch tổ chức kỳ  thi Olympic tháng 12 lần thứ I năm  2020. Nhà 
trường yêu cầu các cá nhân, bộ phận liên quan nghiêm túc thực hiện.  

 
 

Nơi nhận 
HT (b/c) 
PHT (t/h) 
Website 
Ioffice.vn 

KT.HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
 
 
 
 

Huỳnh Thị Châu Lyna 
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