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KẾ HOẠCH 

Tham gia các cuộc thi Toán hội nhập, 

kỳ thi Toán và Khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh 

Năm học 2022-2023 

 

Thực hiện Công văn số 2766/SGDĐT-GDTrH ngày 31/8/2022 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023; 

Công văn số 2767 SGDĐT-GDTrH ngày 31/8/2022 về việc phát động các 

cuộc thi Toán hội nhập và triển khai kỳ thi Toán và Khoa học tự nhiên bằng tiếng 

Anh năm học 2022-2023; 

Thực hiện Kế hoạch số 71/KH-GDĐT ngày 21/9/2022 của phòng GD&ĐT  

về phát động các cuộc thi Toán hội nhập và triển khai kỳ thi Toán và Khoa học tự 

nhiên bằng tiếng Anh năm học 2022-2023; 

Trường THCS Trần Văn Ơn xây dựng Kế hoạch tham gia các cuộc thi Toán 

hội nhập, triển khai kỳ thi Toán và Khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh năm học 

2022-2023 như sau: 

 I. Mục đích, yêu cầu 

 - Thúc đẩy hội nhập quốc tế, nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập tiếng 

Anh đối với bộ môn Toán, KHTN trong nhà trường. 

 - Tạo cơ hội để giáo viên và học sinh giao lưu học hỏi tiếng Anh chuyên 

ngành Toán và Khoa học tự nhiên, từ đó thúc đẩy việc tiếp cận với nguồn tài liệu 

dồi dào bằng tiếng Anh trên mạng Internet. 

 - Việc tham gia các kỳ thi Kỳ thi phải đảm bảo yêu cầu an toàn, nghiêm 

túc, đúng quy chế, thiết thực và tiết kiệm, trên tinh thần tự nguyện của học sinh. 

 II. Nội dung kế hoạch 

 1. Cuộc thi Toán hội nhập và cuộc thi trên Internet 

 - Động viên, khuyến khích học sinh tham gia các cuộc thi:  

+ Cuộc thi Olympic Toán học Úc (AMC). 

+ Cuộc thi trên Internet bao gồm: Toán tiếng Anh, Toán tiếng Việt, Vật lý, 

Đấu trường Toán học và Olympic tiếng Anh. 

+ Olympic Toán quốc tế Hoa Kỳ (AMO); Kỳ thi Toán học không biên giới 

(MWB); Kỳ thi Thách thức tư duy thuật toán (BEBRAS); Kỳ thi Đấu trường Toán 

học Châu Á (Toán AIMO); Toán Châu Á - Thái Bình Dương (APMOPS); ... 



 2. Kỳ thi Toán và KHTN bằng Tiếng Anh 

 2.1. Đối tượng dự thi 

 - Bài thi Toán: Học sinh lớp 8. 

 - Bài thi Khoa học tự nhiên: Học sinh lớp 9. 

 - Giao nhóm toán 8, KHTN 9 lựa chọn, lập danh sách đội tuyển, mỗi đội 

tuyển không quá 10 học sinh, nộp phó Hiệu trưởng. 

 - Phân công giáo viên bồi dưỡng ngay từ đầu năm học. Phân công giáo viên 

tiếng Anh hỗ trợ GV, HS trong quá trình bồi dưỡng. 

 - Phân công giáo viên ra đề thi cấp trường. 

2.2. Hình thức thi, thời gian làm bài thi và nội dung thi 

 - Hình thức thi và thời gian làm bài 

+ Bài thi Toán: Thi viết 01 bài gồm 14 câu, trong đó: Có 10 câu hình thức 

trắc nghiệm (mỗi câu 10 điểm) và 04 câu hình thức tự luận (mỗi câu 50 điểm). 

+ Bài thi Khoa học tự nhiên: Hình thức trắc nghiệm gồm 60 câu (mỗi câu 

05 điểm)  

+ Thời gian làm bài: 120 phút/bài thi. 

- Nội dung thi: Theo chương trình hiện hành tính đến thời điểm thi. 

 2.3. Thời gian thi cấp trường 

   Dự kiến 01/11/2022 

  Căn cứ kết quả dự thi cấp trường, phó hiệu trưởng lập danh sách tham gia 

dự thi cấp quận theo quy định (KHTN 9 HS, toán 7HS) 

 III. Tổ chức thực hiện 

1. Hiệu trưởng 

- Xây dựng kế hoạch 

- Chỉ đạo thực hiện kế hoạch 

2. Phó hiệu trưởng 

- Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch 

- Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện kế hoạch của tổ chuyên môn, giáo 

viên được phân công 

3. Tổ trưởng tổ KHTN 

- Triển khai kế hoạch tới các thành viên trong tổ 

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch 

4. Giáo viên dạy KHTN lớp 9, toán 8 

- Xây dựng nội dung bồi dưỡng sát với tình hình thực tế 

- Tích cực triển khai bồi dưỡng cho học sinh. 

 Trên đây là Kế hoạch tham gia các cuộc thi Toán hội nhập, kỳ thi Toán, 



KHTN bằng tiếng Anh năm học 2022-2023, yêu cầu các tổ chuyên môn, cá nhân 

có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện có vấn đề 

gì báo cáo Ban giám hiệu để được giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- PHT, TT tổ KHTN; 

- Lưu: VT. 
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