UBND HUYỆN PHONG THỔ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 139 /PGDĐT-CMTHCS
V/v thông báo thời gian tổ chức Kỳ thi
chọn học sinh giỏi lớp 8,9 cấp huyện
Năm học 2020-2021

Kính gửi:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phong Thổ, ngày 24 tháng 02 năm 2021

Các trường THCS, TH&THCS, PTDTBT TH&THCS,
PTDTBT THCS.

Căn cứ Công văn số 253/SGDĐT-KTQLCLGD ngày 17/02/2021 của Sở
Giáo dục và Đào tạo Lai Châu về việc thông báo thời gian tổ chức thi chọn học sinh
giỏi lớp 8,9,10,11,12 cấp tỉnh năm học 2020-2021; Công văn số 1059/PGD & ĐT KTQLCLGD ngày 26/10/2020 của phòng Giáo dục & Đào tạo Phong Thổ V/v
hướng dẫn nhiệm vụ khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục năm học 2020-2021.
Phòng Giáo dục & Đào tạo thông báo kế hoạch tổ chức thi chọn học sinh giỏi lớp 8,9
cấp huyện cụ thể như sau:
I. Nội dung thi
Thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 990/PGD&ĐT-CM ngày
02/10/2019 của phòng Giáo dục & Đào tạo V/v ban hành Khung nội dung ôn tập
học kỳ cấp THCS; ôn thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh và ôn thi tuyển sinh
vào lớp 10 từ năm học 2019-2020;
* Lưu ý: Giới hạn chương trình: từ tuần 1 đến hết tuần 21 theo PPCT của
cấp học.
II. Thời gian, địa điểm, môn thi
1. Thời gian: Ngày 05/03/2021 (Khai mạc vào 7h00 phút ngày 05/03/2021).
Cụ thể:
Gọi thí sinh vào phòng thi
Thời gian làm bài

7h30 phút
150 phút

Thời gian phát đề cho thí sinh

7h55 phút

Thời gian tính giờ làm bài

8h00 phút

Thời gian thu bài

10h30 phút

2. Địa điểm thi: Trường THCS Thị Trấn huyện Phong Thổ
3. Môn thi: Khối lớp 8,9 gồm: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý,
Lịch sử, Tiếng Anh, Ngữ văn
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Nhận được thông báo, phòng Giáo dục & Đào tạo yêu cầu BGH các trường bố
trí phương tiện đưa đón thí sinh đến dự thi đúng thời gian và địa điểm qui định. .
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc liên hệ với bộ phận
CMTHCS (đ/c Minh) phòng Giáo dục & Đào tạo để cùng tháo gỡ ./.
Nơi nhận:
- Như trên;

TRƯỞNG PHÒNG

- Lưu VT, CMTHCS.

Khổng Văn Thiện

