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KẾ HOẠCH 

Bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi trung học phổ thông dự thi quốc gia  

năm học 2021 - 2022 

 

Căn cứ Công văn số 1338/QLCL-QLT ngày 01/11/2021 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo (GDĐT) về việc tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 

2021-2022;  

Căn cứ Kế hoạch số 10699/KH-UBND ngày 01/11/2021 của UBND tỉnh Đắk 

Lắk về việc thực hiện Nghị quyết 128/NQQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban 

hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch 

COVID-19” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (sau đây gọi tắt là Kế hoạch số 10699); 

Căn cứ Công văn số 1521/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 05/10/2021 của Sở 

GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2021-

2022; Công văn số 1317/SGDĐT–QLCLCNTT ngày 06/9/2021 của Sở GDĐT về 

việc tổ chức các Kỳ thi chọn học sinh giỏi năm học 2021-2022,  

Sở GDĐT xây dựng Kế hoạch bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi THPT dự thi 

quốc gia năm học 2021-2022 như sau: 

I. Bồi dưỡng các đội tuyển 

1. Đối tượng và số lượng học sinh bồi dưỡng  

a) Đối tượng học sinh bồi dưỡng 

Học sinh của các đội dự tuyển học sinh giỏi dự thi quốc gia năm học 2021- 

2022 thuộc 10 bộ môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, 

Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Pháp. 

b) Số lượng học sinh bồi dưỡng 

Gồm 94 học sinh, cụ thể: 

- Đội tuyển chính thức có 74 học sinh, gồm: Toán: 6, Vật lý: 8, Hóa học: 10, 

Sinh học: 6, Tin học: 8, Ngữ Văn: 8, Lịch Sử: 8, Địa Lý: 8, Tiếng Anh: 6, Tiếng 

Pháp: 6. 

- Đội dự bị có 20 học sinh, mỗi môn có 02 học sinh. 

2. Đội ngũ giáo viên tham gia bồi dưỡng và nội dung bồi dưỡng 

a) Đội ngũ giáo viên tham gia bồi dưỡng 

Giáo viên trường THPT chuyên Nguyễn Du, giáo viên cốt cán ở các trường 

THPT trong tỉnh và mời các giảng viên tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi. Các trường 

giới thiệu giáo viên tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi, lập danh sách gửi về Sở (qua 
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Phòng GDTrH-GDTX) trong ngày 29/11/2021. Trên cơ sở danh sách giới thiệu của các 

trường, Sở GDĐT sẽ lựa chọn đội ngũ giáo viên tham gia bồi dưỡng các đội tuyển. 

b) Nội dung bồi dưỡng 

- Nội dung bồi dưỡng bám sát các kiến thức, kỹ năng của các kỳ thi học sinh 

giỏi quốc gia và quốc tế. 

- Mỗi giáo viên tham gia bồi dưỡng đăng ký các chuyên đề bồi dưỡng. Tổ 

trưởng có trách nhiệm duyệt các chuyên đề của các thành viên trong tổ bồi dưỡng và 

thống kê báo cáo cho Chủ tịch Hội đồng bồi dưỡng trong phiên họp Hội đồng bồi 

dưỡng lần thứ nhất vào lúc 14h00 ngày 02/12/2021 tại Hội trường A, Sở Giáo dục và 

Đào tạo. 

3. Thời gian, địa điểm và hình thức bồi dưỡng 

Chia làm hai giai đoạn: 

- Giai đoạn 1: Từ ngày 06/12/2021 đến ngày 07/01/2022 (25 buổi);  

- Giai đoạn 2: Từ ngày 10/01/2022 đến ngày 24/02/2022 (23 buổi). 

Khai mạc vào lúc 14 giờ 00, ngày 06/12/2021; Tổng kết vào lúc 14 giờ 30, 

ngày 25/02/2022 tại Hội trường, Trường THPT chuyên Nguyễn Du. 

4. Hình thức, địa điểm bồi dưỡng 

a. Phương án 1: Bồi dưỡng trực tiếp 

- Điều kiện thực hiện: Khi dịch bệnh trên địa bàn được xác định ở Cấp độ 1 và 

cấp độ 2 theo Kế hoạch số 10699 của UBND tỉnh Đắk Lắk. 

- Địa điểm bồi dưỡng: Trường THPT chuyên Nguyễn Du, đường Trương 

Quang Giao, Khối 6, Phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột. 

- Địa điểm học chính khóa và nội trú: Học sinh tham gia bồi dưỡng thuộc các 

trường THPT của các huyện, thị xã được bố trí ăn, ở nội trú và học chính khóa tại 

trường THPT chuyên Nguyễn Du trong thời gian tập trung đội tuyển. 

b. Phương án 2: Bồi dưỡng trực tuyến 

- Điều kiện thực hiện: Khi dịch bệnh trên địa bàn được xác định ở cấp độ 3 trở 

lên theo Kế hoạch số 10699 của UBND tỉnh Đắk Lắk. 

- Địa điểm bồi dưỡng: Giao trường THPT chuyên Nguyễn Du chủ động liên hệ 

đơn vị cung cấp phần mềm của đơn vị xây dựng các phòng học ảo phục vụ các lớp 

bồi dưỡng. 

4. Tổ chức kiểm tra 

a) Kiểm tra giữa kỳ 

- Mục đích nhằm đánh giá chất lượng học tập của học sinh; điều chỉnh, bổ sung 

các thành viên trong đội tuyển (nếu có); rút kinh nghiệm, điều chỉnh nội dung, hình 

thức và phương pháp bồi dưỡng. 

- Thời gian: Dự kiến ngày 04/01/2022. 
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b) Kiểm tra cuối kỳ 

- Mục đích nhằm đánh giá kết quả học tập của học sinh, rút kinh nghiệm khóa 

bồi dưỡng; qua kết quả kiểm tra, học sinh rút ra những bài học kinh nghiệm để tham 

gia Kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia THPT đạt thành tích tốt nhất. 

- Thời gian: Dự kiến ngày 18/02/2022. 

Các tổ bồi dưỡng ra đề kiểm tra, coi và chấm kiểm tra theo lịch chung của Sở. 

* Lưu ý: Tùy diễn biến dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, giao trường 

THPT chuyên Nguyễn Du lựa chọn hình thức kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ phù hợp 

tình hình thực tế. 

II. Các hình thức bồi dưỡng khác 

1. Bồi dưỡng theo hình thức mời chuyên gia 

Mời các chuyên gia có uy tín và kinh nghiệm về bồi dưỡng học sinh giỏi trực 

tiếp giảng dạy tại trường THPT chuyên Nguyễn Du hoặc tại các địa điểm bồi dưỡng 

khác theo yêu cầu của chuyên gia. 

2. Bồi dưỡng theo hình thức liên kết và trực tuyến 

a) Liên kết với các trường THPT chuyên trong khu vực  và cả nước tổ chức 

bồi dưỡng. 

b) Chọn cử học sinh tham gia học tập và bồi dưỡng ở một số trường THPT 

chuyên có nhiều thành tích và đội ngũ giáo viên, chuyên gia giỏi. 

c) Mời các chuyên gia trong việc tổ chức học bồi dưỡng trực tuyến. 

Căn cứ vào đề xuất của các tổ bộ môn, Trường THPT chuyên Nguyễn Du lập 

kế hoạch bồi dưỡng theo hình thức mời chuyên gia, hình thức liên kết và bồi dưỡng 

trực tuyến. Nội dung bản kế hoạch bao gồm: bộ môn bồi dưỡng, chuyên gia, trường 

liên kết bồi dưỡng; nội dung, thời gian, địa điểm bồi dưỡng; danh sách học sinh được 

chọn cử và việc bố trí kinh phí bồi dưỡng (kế hoạch bồi dưỡng gửi về Sở trước ngày 

15 tháng 12 năm 2021). 

3. Thời gian bồi dưỡng 

Căn cứ vào thực tế để bố trí thời gian bồi dưỡng phù hợp. 

4. Kinh phí thực hiện 

a) Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm kinh phí bồi dưỡng tập trung các 

đội tuyển (Mục I). Trường THPT chuyên Nguyễn Du chịu trách nhiệm kinh phí của 

các hình thức bồi dưỡng khác (Mục II).  

b) Huy động các nguồn kinh phí theo hình thức xã hội hóa để hỗ trợ hoạt động 

bồi dưỡng. 

III. Tổ chức thực hiện 

1. Phòng Giáo dục Trung học - Giáo dục thường xuyên: Lập kế hoạch, tổ chức, 

chỉ đạo và kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch bồi dưỡng. 

2. Phòng Kế hoạch - Tài chính: Bố trí kinh phí bồi dưỡng. 
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3. Phòng QLCLGD-CNTT: Phối hợp với Phòng Giáo dục Trung học - Giáo 

dục thường xuyên thực hiện những nội dung liên quan.  

4. Trường THPT chuyên Nguyễn Du: Căn cứ Kế hoạch bồi dưỡng này lập kế 

hoạch bồi dưỡng cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị và diễn biến dịch 

Covid-19 trên địa bàn tỉnh; Bố trí cơ sở vật chất, địa điểm nội trú (nếu bồi dưỡng trực 

tiếp); trực tiếp quản lí các hoạt động khác liên quan đến bồi dưỡng. 

5. Các trường THPT có học sinh tham gia bồi dưỡng: Tạo mọi điều kiện thuận 

lợi cho học sinh của đơn vị mình tham gia các đội tuyển. 

Trên đây là Kế hoạch Bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi trung học phổ thông 

dự thi quốc gia năm học 2021 – 2022 của Sở GDĐT, trong quá trình triển khai thực 

hiện nếu có vướng mắc các đơn vị liên hệ Sở GDĐT (qua phòng GDTrH-GDTX) để 

được hướng dẫn chỉ đạo kịp thời./. 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Sở GDĐT; 

- Các phòng liên quan thuộc Sở; 

- Trường THPT Chuyên Nguyễn Du; 

- Các trường THPT, trường PT có nhiều cấp học; 

- Lưu: VT, P.GDTrH-GDTX. 

                     KT. GIÁM ĐỐC 

    PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

     Đỗ Tường Hiệp 
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