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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 979/SGDĐT-GDTrHTX
V/v hướng dẫn ôn tập thi tốt nghiệp
THPT năm 2021.

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 27 tháng 4 năm 2021

Kính gửi:
- Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông;
- Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên;
Theo cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chiều ngày 31 tháng
3 năm 2021 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố công bố đề thi tham khảo Kỳ thi
tốt nghiệp THPT năm 2021.
Nay Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị triển khai một số nội dung
như sau:
- Hướng dẫn học sinh tải bộ đề thi thử về để nghiên cứu và học tập tại các địa
chỉ
trang
web
chính
thức
của
Bộ
tại
đường
link
https://moet.gov.vn/tintuc/Pages/tin-tong-hop.aspx?ItemID=7275,…
- Chỉ đạo các tổ/nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch hướng dẫn học sinh ôn
tập bám sát cấu trúc ma trận đề theo bộ đề thi minh họa, triển khai cho giáo viên
hướng dẫn cách thức làm bài theo cấu trúc đề thi từ dễ đến khó để học sinh không
lãng phí thời gian trong quá trình làm bài. Tùy theo đối tượng học sinh, giáo viên
hướng dẫn các yêu cầu phù hợp trong chương trình ôn tập các môn học và rèn
luyện các kỹ năng cần thiết để đạt được mục tiêu xét tốt nghiệp, xét tuyển sinh vào
các trường Đại học, Cao đẳng,…
Nhận được công văn này, Sở Giáo dục và Đào đạo yêu cầu các đơn vị nghiêm
túc khẩn trương triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Website Sở;
- Lưu: VT, GDTrHTX-HungVT.
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