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Gio Linh, ngày 11 tháng 10 năm 2011

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Tiểu học, THCS
Căn cứ Kế hoạch của BTC cuộc thi giải Toán, tiếng Anh qua Internet năm
học 2011-2012 cấp Quốc gia. Nay Phòng GD và ĐT thông báo cho các trường
tiểu học và THCS trong toàn huyện lịch mở các vòng thi tự luyện và thời gian
thi các cấp như sau:
I. MÔN TOÁN.
Đối tượng là học sinh các lớp từ 1 đến lớp 9
1. Thời gian mở các vòng thi tự luyện từ 1 – 9:
Xem trên website www.violympic.vn
2. Thời gian tổ chức vòng thi các cấp:
a. Vòng thi cấp trường:
Các trường tự lựa chọn 1 trong các vòng thi từ 10 đến 14 để tổ chức thi cấp
trường.
Thời gian mở các vòng thi cấp trường kéo dài từ 09/01/2012 đến
20/02/2012.
b. Vòng thi cấp huyện: Vòng 15
Thời gian tổ chức vòng thi cấp quận huyện dự kiến từ 01/03/2012 đến
20/03/2012. Thời gian cụ thể sẽ thông báo trên website Phòng.
II. MÔN TIẾNG ANH.
Đối tượng là học sinh các lớp: 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9
1. Thời gian mở các vòng thi tự luyện:
Xem trên website: www.ioe.vn
Học sinh có thể tham gia luyện vòng 1 bất cứ thời điểm nào, nhưng để tham
gia thi cấp trường vòng 15 tổ chức từ 8 giờ 45 phút, ngày 3/12/2011 đến hết
ngày 9/12/2011 thì học sinh phải hoàn thành 14 vòng tự luyện trước ngày
30/11/2011.
2. Các vòng tự luyện để tham gia thi cấp huyện mở lúc 8 giờ 45 phút
các ngày thứ bảy :
Vòng 16: 10/12/2011; vòng 17: 17/12/2011; vòng 18: 24/12/2011; vòng 19:
31/12/2011.
Kỳ thi chính thức cấp huyện vòng 20 dự kiến sẽ tổ chức trong khoảng thời
gian từ 07/01/2012 đến 12/02/2012, thời gian cụ thể sẽ thông báo trên website
Phòng.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN Ở CƠ SỞ.
1. Thành lập BTC cấp trường:
- Trưởng ban: Hiệu trưởng hoặc P.Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn;

- Thư ký: Giáo viên môn Toán, Tin học;
- Các thành viên: Một số giáo viên dạy Toán, Tin học, tiếng Anh, giáo viên
chủ nhiệm, giáo viên TPT Đội.
2. Trách nhiệm của BTC cấp trường:
- Phổ biến Thể lệ cuộc thi rộng rãi tới tất cả giáo viên, phụ huynh và học
sinh cấp Tiểu học, THCS, tổ chức hướng dẫn cho học sinh tham gia đăng ký
thành viên thi:
+ Giải Toán: trên website www.violympic.vn
+ Thi tiếng Anh: trên website www.ioe.vn
- Kiểm tra danh sách của trường trên website.
- Thường xuyên vào website theo dõi học sinh của trường, nhắc nhở động
viên học sinh tích cực tham gia cuộc thi.
- Tổ chức kỳ thi cấp trường đúng thời gian và vòng thi theo quy định. Lập
danh sách học sinh đăng ký tham gia dự thi cấp huyện theo mẫu sau:
PHÒNG GD VÀ ĐT GIO LINH
TRƯỜNG:……………….
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DANH SÁCH HỌC SINH
ĐĂNG KÝ DỰ THI GIẢI TOÁN (TIẾNG ANH) QUA INTERNET
CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2011-2012
TT Họ và tên Ngày sinh Số ID Lớp Vòng thi

NGƯỜI LẬP

Điểm
thi

Thời Ghi
gian thi chú

……ngày…..tháng…..năm 201…
HIỆU TRƯỞNG

Danh sách thi tiếng Anh nộp về Phòng trước ngày 03/01/2012.
Danh sách thi giải Toán nộp về Phòng trước ngày 22/02/2012.
(Nộp cho Đ/c Nguyễn Sơn Thành)
Nhận được Công văn này Phòng yêu cầu Hiệu trưởng các trường, triển
khai, thực hiện nghiêm túc./.
Nơi nhận:
- Các trường TH, THCS;
- Lưu: VT-CM.

