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V/v triển khai bộ Đề thi tham khảo
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Kính gửi: Các trường phổ thông trực thuộc Sở
Tiếp theo Công văn số 399/SGDĐT-GDTrH ngày 04/3/2021 của Sở Giáo
dục và Đào tạo về việc tổ chức dạy học và ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông
năm 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị thủ trưởng các đơn vị thực
hiện tốt các nội dung sau:
1. Tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả các nội dung chỉ đạo tại Công văn số
399/SGDĐT-GDTrH (mục 3).
2. Tiếp nhận bộ Đề thi tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của Bộ
GDĐT (gọi tắt là Đề thi tham khảo) theo nguyên tắc tài liệu tham khảo tại địa chỉ
https://moet.gov.vn/tintuc/Pages/tin-tong-hop.aspx?ItemID=7275; triển khai Đề
thi tham khảo cho từng tổ bộ môn để vận dụng hiệu quả Đề thi tham khảo vào quá
trình dạy học, ôn tập cho học sinh đáp ứng yêu cầu và đạt chất lượng cho Kỳ thi tốt
nghiệp THPT năm 2021; phát triển thêm các bộ đề thi tham khảo của trường/cụm
trường để bổ sung vào tài liệu ôn tập phù hợp với nhu cầu và năng lực học sinh.
Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện kịp thời các nội dung
hướng dẫn nêu trên; chịu trách nhiệm quản lý, kiểm tra, giám sát tình hình thực
hiện và báo cáo kết quả thực hiện kịp thời về Sở GDĐT (qua Phòng Giáo dục
Trung học)./.
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