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There are no translations available.

(Dân trí)-Bộ GD-ĐT vừa ban hành thông tư sửa đổi, bổ sung một số
điều của Quy chế thi HS giỏi cấp quốc gia. Theo đó, HS tham gia
tập huấn chuẩn bị dự thi Olympic khu vực và quốc tế do Bộ GD-ĐT
tổ chức, được tuyển thẳng vào các trường ĐH theo nguyện vọng
đăng ký
Thông tư sửa đổi này cũng nêu rõ, kỳ thi chọn đội tuyển Olympic dành cho thí sinh là học sinh
đang học cấp trung học phổ thông và thuộc một trong các diện: Được Bộ GD-ĐT tuyển chọn
trong số các học sinh đã đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia cùng năm theo
nguyên tắc tuyển từ cao xuống thấp theo điểm thi, đảm bảo số học sinh được tuyển chọn cho
mỗi môn thi không vượt quá 8 lần số học sinh cần chọn vào đội tuyển quốc gia dự thi Olympic
quốc tế môn đó.

Về phần chọn học sinh vào các đội tuyển Olympic Bộ GD-ĐT quy định, sau khi hoàn tất việc
chấm điểm bài thi các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia, xếp thứ tự số phách theo điểm thi
từ cao xuống thấp để xét chọn thí sinh tham gia tập huấn chuẩn bị dự thi Olympic khu vực và
quốc tế, đảm bảo số thí sinh được tuyển chọn không vượt quá 1,5 lần số thí sinh của đội tuyển
mỗi môn thi.

Chủ tịch Hội đồng chấm thi các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia có trách nhiệm trình Bộ
trưởng Bộ GD-ĐT phê duyệt danh sách thí sinh (theo số phách bài thi) được tuyển chọn tham
gia tập huấn chuẩn bị dự thi Olympic khu vực và quốc tế.

Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục chịu trách nhiệm tổ chức tập huấn
cho các thí sinh được tuyển chọn tham gia tập huấn chuẩn bị dự thi và căn cứ kết quả tập huấn
trình Bộ trưởng Bộ GD-ĐT phê duyệt danh sách chính thức của các đội tuyển quốc gia dự thi
Olympic khu vực và quốc tế.

Để tránh những tiêu cực trong kì thi HS giỏi cấp quốc gia Bộ GD-ĐT cũng bổ sung một số quy
định mới. Cụ thể, khuyến khích thí sinh, những người tham gia công tác tổ chức thi, quần chúng
nhân dân phát hiện và tố giác những hành vi vi phạm quy chế thi; Người phát hiện những hành
vi vi phạm quy chế thi cần kịp thời thông báo và cung cấp bằng chứng cho nơi tiếp nhận được
quy định để có biện pháp xử lý.
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Người cung cấp thông tin và bằng chứng về vi phạm quy chế thi phải chịu trách nhiệm trước
pháp luật về tính xác thực của thông tin và bằng chứng đã cung cấp, không được lợi dụng việc
cung cấp thông tin để gây ảnh hưởng tiêu cực đến kỳ thi.

Đối với kì thi HS giỏi cấp quốc gia thí sinh được phép mang vào phòng thi tài liệu, vật dụng liên
quan đến việc làm bài thi: Bút viết, thước kẻ, bút chì đen, tẩy chì, êke, thước vẽ đồ thị, dụng cụ
vẽ hình; Máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản và không có thẻ nhớ; riêng
đối với môn thi Toán, thí sinh không được mang máy tính vào phòng thi.

Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học và Bảng tính tan đối với môn thi Hoá học, Atlat Địa lí
Việt Nam đối với môn thi Địa lí; không được đánh dấu hoặc viết thêm bất cứ nội dung gì trong
tài liệu.

Việc mang tài liệu, vật dụng vào phòng thi thực hành đối với các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học
và vào phòng thi nói đối với các môn Ngoại ngữ được thực hiện theo Hướng dẫn tổ chức thi
hằng năm của Bộ GD-ĐT.
Thông tư cũng nhấn mạnh: “Thí sinh mang vào phòng thi tài liệu, vật dụng liên quan đến việc
làm bài thi vi phạm quy định hoặc vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, bia, rượu, thiết bị truyền tin
hoặc chứa thông tin có thể lợi dụng để gian lận trong quá trình làm bài thi và quá trình chấm thi,
dù sử dụng hay chưa sử dụng đều bị đình chỉ thi”.
S.H
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