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 UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ðộc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO __________ 
 _____  

 Số :  173 /GDðT-TrH TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 02 năm 2009 
 
  

 THÔNG BÁO 
 

KỲ THI OLYMPIC TRUY ỀN THỐNG 30 - 4 lần thứ 15 năm 2009 

  DÀNH CHO HỌC SINH KHỐI 10 VÀ 11 
 

Kính gửi: - Ông ( Bà ) Giám ñốc Sở Giáo dục và ðào tạo tỉnh …… 

- Ông ( Bà) Hiệu trưởng trường THPT chuyên tỉnh …… 

Sở Giáo dục & ðào tạo TP Hồ Chí Minh và Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong thông báo về kỳ thi học 
sinh giỏi truyền thống Olympic 30- 4 lần thứ 15 năm 2009 dành cho học sinh giỏi lớp 10 và lớp 11. 

I.  MỤC ðÍCH YÊU CẦU: 

1.  Phát hiện và ñộng viên phong trào học tập rèn luyện của học sinh năng khiếu lớp 10 và 11 các tỉnh thành 
miền Nam, miền Trung và Tây Nguyên chuẩn bị ñội ngũ dự thi học sinh giỏi quốc gia hàng năm. 

2.  Trao ñổi kinh nghiệm về bồi dưỡng học sinh giỏi giữa giáo viên của các trường có học sinh tham gia kỳ 
thi. 

3.  Tạo ñiều kiện ñể các học sinh giỏi ở các tỉnh thành giao lưu, làm quen với hình thức thi Olympic và trao 
ñổi lẫn nhau về kinh nghiệm học tập. 

II.  BAN TỔ CHỨC: 
 Trưởng ban:  Ô. Nguyễn Hoài Chương Phó Giám ðốc Sở GD & ðT  TP.HCM 
 Phó ban phụ trách tổ chức  Ô. Lê Hoàng Dũng Phó Trưởng phòng Giáo dục Trung học 
  Ô. Võ Anh Dũng Hiệu trưởng trường THPT chuyên LHP 
 Phó ban phụ trách khoa học: Ô  Lê Hoàng Dũng Phó Trưởng phòng Giáo dục Trung học 
  Ô. Lâm Văn Triệu    Phó Hiệu trưởng trường THPT chuyên LHP 
  Ô. Trần ðức Huyên Phó Hiệu trưởng trường THPT chuyên LHP 
  Ô. Lê Văn Minh  Phó Hiệu trưởng trường THPT chuyên LHP 
  Ô. Phạm Phương Bình Chuyên viên phòng Giáo dục Trung học 
 Thư ký Ô. Trần Ngọc Danh Tổ trưởng tổ Sinh học trường THPT chuyên LHP 
  Ô. Nguyễn Hữu Báu TKHð trường THPT chuyên LHP  
  Cô Nguyễn Thị Thu Trang Tổ trưởng Học vụ  trường THPT chuyên LHP  

III.  NỘI DUNG TỔ CHỨC: 

1.  Thi học sinh giỏi các môn Văn, Sử, ðịa, Anh Văn, Pháp Văn, Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin Học, cho học sinh lớp 10 
và 11. 

2.  Kỳ thi ñược tổ chức trong các ngày: 03, 04, 05 tháng 4 năm 2009: 
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- Ngày 03/4/2009 ñón tiếp các ñoàn, làm các thủ tục, phát PBD và biên soạn ñề thi (Ban ñề thi ñược cách ly 
ñể chọn và in ñề từ 14 giờ cùng ngày). 

- Ngày 04/4/2009 thi và chấm thi. 
- Ngày 05/4/2009 tổng kết và phát giải. 

3.  Ngày thi :   sáng thứ bảy 04/4/2009 ; từ   7g30 - 10g 30 
4.  ðịa ñiểm thi   Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, 235 Nguyễn Văn Cừ - Quận 5 – TP. HCM 

5.  ðối tượng dự thi : Học sinh lớp 10 và 11 phổ thông. 
- Mỗi ñội tối ña 3 học sinh / môn / khối (kể cả môn tin học). 
- Mỗi trường có thể cử học sinh tham gia từ 1 môn trở lên cho mỗi khối . 
- ðơn vị ñăng ký  danh sách học sinh dự thi tại trường THPT chuyên Lê Hồng Phong trước ngày 01/3/2009. 
Danh sách ñược lập theo mẫu trên website của trường Lê Hồng Phong (ở mục 14) , font Times New Roman, size 
11. Danh sách học sinh dự thi các môn của 2 khối 10 + 11 cùng ñánh máy trên 1 sheet của 1 file).  Nộp một bộ 
danh sách kèm theo ñĩa CDROM . Danh sách cần nộp ñúng hạn ñể Ban Tổ chức kịp chuẩn bị phần thưởng. 

6.  Thành phần tham dự của mỗi trường: Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu Trưởng làm trưởng ñoàn, 1 giám khảo 
cho mỗi môn ñăng ký  dự thi, 1 giám thị cho 10 học sinh dự thi ( nếu số học sinh không là bội số nguyên 
của 10 thì sẽ cộng thêm 1 giám thị nữa). 

7.  ðề thi: Mỗi trường tham dự gởi ñề thi ñề nghị cùng với danh sách Lãnh ñạo ñoàn, cùng các giáo viên 
tham dự vào sáng ngày tập trung ñoàn (03/4/2009). ðề thi ñề nghị ñược soạn chu ñáo, có kèm theo ñáp án, 
in ñẹp, cẩn thận trên giấy trắng khổ A4 với 05 bản / 1 ñề thi, theo mẫu trên website của trường Lê Hồng 
Phong  (kèm theo ñĩa CDROM ñề thi - ghi riêng cho từng khối lớp, nộp cho Ban tổ chức vào ngày 
03/04/2009). Nội dung ñề thi cho mỗi môn dự thi theo nội dung “Hướng dẫn chương trình thi ” ñính 
kèm. ðề thi biên soạn không ñúng qui ñịnh sẽ không ñược sử dụng. 

8.  Ban ra ñề: Mỗi tr ường tham dự gởi ñĩa CDROM qua ñường bưu ñiện bao gồm danh thí sinh dự thi, 
bảng ñăng ký các môn có thể ra ñề thi, danh sách giám khảo, giám thị theo mẫu trên website của trường 
Lê Hồng Phong  trước ngày 01/3/2009 (không nhận danh sách qua email, không nhận các trường 
ñăng kí trễ hạn.)  

9.  Thời gian làm bài : 180 phút. 
10.  Coi thi và chấm thi:    

- Giám thị của các ñoàn coi thi từ: 7g30 ñến 10g30 sáng thứ bảy 04/4/2009. 
- Giám khảo của các ñoàn chấm bài từ 13g00 cùng ngày. 

11.  Giải thưởng 

Theo số ñiểm từ cao ñến thấp, cuộc thi ñược xếp hạng lần lượt như sau: 
* Cá nhân: 

• Huy chương vàng + giấy khen: 10% số học sinh dự thi / môn / khối  
• Huy chương bạc   + giấy khen:  15% số học sinh dự thi / môn / khối  
• Huy chương ñồng + giấy khen:  15% số học sinh dự thi / môn / khối 
Mỗi học sinh tham dự giải ñều ñược cấp giấy chứng nhận của Ban Tổ chức. 
* Tập thể :  

Ban Tổ chức không xếp hạng chung toàn ñoàn mà sẽ xếp hạng theo từng môn, cách xếp hạng là lấy tổng 
số ñiểm của 3 học sinh của bộ môn  của ñơn vị. 

12.  Kinh phí : 
•  Do tất cả  các ñoàn tham dự ñóng góp ( kể cả các trường của TP. Hồ Chí Minh).  
� 50.000ñồng/ 1 học sinh/ 1 môn thi (nộp cho Ban Tổ chức tại trường THPT chuyên Lê Hồng Phong )  
� ðoàn dự thi : 1.000.000ñồng/ 1 ñoàn. 

• Ngoài ra, Ban tổ chức sẽ xin thêm tài trợ ñể bổ sung cho kinh phí tổ chức và phát thưởng. 
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13.  Phát giải vào sáng chủ nhật  lúc 7giờ30 ngày 05/4/2009. Ban Tổ Chức chỉ phát thưởng cho học sinh ñược giải 
và có mặt. 

14.  Mọi vấn ñề liên quan ñến kỳ thi, xin liên hệ: 

 
Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong 

235 Nguyễn Văn Cừ, phường 4, quận 5 – TP. Hồ Chí Minh 
ðiện thoại số: (08) 8398506 

www.thpt-lehongphong-tphcm.edu.vn 
email: lhphcm@gmail.com 

 
Kính ñề nghị Quý Sở thông báo cho trường THPT chuyên và tạo ñiều kiện cho các em học sinh tham dự 

giải. 

 

   KT GIÁM ðỐC 

  PHÓ GIÁM ðỐC  

   

 

 

 

 

 

  Nguyễn Hoài Chương 


