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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tiếp tục dạy, học ôn tập cho học
sinh lớp 12 trên cơ sở kết quả thi thử
tốt nghiệp THPT năm 2022

Kính gửi:
- Các trường phổ thông thuộc và trực thuộc Sở;
- Các trung tâm GDNN-GDTX;
- Trung tâm GDTX tỉnh.

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức thi thử Kỳ thi tốt nghiệp THPT
năm 2022 (vào ngày 26-27/5/2022) theo Công văn số 1058/SGDĐTQLCLGDCN ngày 29/4/2022 của Sở GDĐT, kết quả như sau:
- Điểm bài thi dưới 5,0: Ngữ văn  5,0 (4.900 học sinh), Toán  5,0
(4.231 học sinh), Tiếng Anh  5,0 (9.139 học sinh).
- Điểm liệt: Ngữ văn  1,0 (52 học sinh, có 18 học sinh đạt điểm 0), Toán
 1,0 (19 học sinh, có 14 học sinh đạt điểm 0), Tiếng Anh  1,0 (21 học sinh, có
14 học sinh đạt điểm 0), bài thi KHTN  1,0 (07 học sinh), bài thi KHXH  1,0
(66 học sinh).
Qua kết quả xét thử tốt nghiệp THPT năm 2022, một số đơn vị có tỉ lệ đỗ
tốt nghiệp còn thấp so với tỉ lệ tốt nghiệp THPT năm 2021; nhiều môn học có
điểm dưới trung bình chiếm tỉ lệ khá cao (môn Tiếng Anh có 44/50 trường
THPT có điểm dưới trung bình trên 50%).
(Chi tiết theo bảng thống kê đính kèm)
Sở GDĐT đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện các nội dung sau:
1. Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc hoạt động dạy, học ôn tập chuẩn
bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 theo các nội dung chỉ đạo về công tác ôn
tập thi tốt ngiệp THPT năm 2022 tại các văn bản: Công văn số 2086/SGDĐTGDTrHCTTX ngày 16/9/2021, Công văn số 2138/SGDĐT-GDTrHCTTX ngày
20/9/2021; Công văn số 2181/SGDĐT-GDTrHCTTX ngày 23/9/2021; Kế
hoạch số 2304/KH-SGDĐT ngày 08/10/2021, Công văn số 286/SGDĐTGDTrHCTTX ngày 09/02/2022, Công văn số 774/SGDĐT-GDTrHCTTX ngày
01/4/2022, Công văn số 1002/SGDĐT-GDTrHCTTX ngày 26/4/2022; Thông
báo số 1166/TB-SGDĐT ngày 12/5/2022 của Sở GDĐT.
2. Thông báo kết quả xét thử tốt nghiệp THPT năm 2022 đến từng học sinh
và phụ huynh học sinh. Sử dụng kết quả thi thử để xác định rõ nguyên nhân và
hạn chế của từng môn học; sàng lọc danh sách các học sinh có mức điểm rất
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thấp (điểm liệt), học sinh có mức điểm dưới trung bình và học sinh điểm từ 5,0
trở lên để có kế hoạch tiếp tục triển khai các giải pháp ôn tập thích hợp, điều
chỉnh nội dung, tài liệu ôn tập, phương pháp, hình thức tổ chức phù hợp với từng
nhóm năng lực học sinh; đánh giá kết quả về sự tiến bộ của học sinh qua từng
giai đoạn ôn tập.
3. Dựa trên kết quả thi thử, lập danh sách học sinh có nguy cơ hỏng tốt
nghiệp cụ thể cho từng môn học, kể cả số học sinh vắng thi thử; xác định rõ
điểm số của từng bài thi cần đạt để đỗ tốt nghiệp THPT năm 2022. Triển khai
các giải pháp ôn tập đặc thù cho số học sinh có nguy cơ hỏng tốt nghiệp: Phân
công cụ thể giáo viên theo bộ môn có trách nhiệm kèm cặp dạy bổ sung phần
kiến thức cần đạt cho từng học sinh; các tổ chức đoàn thể trong nhà trường hỗ
trợ tư vấn, giúp đỡ; không để xảy ra tình trạng đã biết trước học sinh hỏng tốt
nghiệp nhưng không có giải pháp kịp thời. Danh sách học sinh có nguy cơ hỏng
tốt nghiệp gửi qua email: giaoductrunghocgialai@gmail.com trước ngày
10/6/2022.
4. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả tình
hình thực hiện kế hoạch ôn tập, kế hoạch phụ đạo học sinh yếu kém, học sinh có
nguy cơ hỏng tốt nghiệp đến thời điểm cuối cùng. Sở GDĐT sẽ tiến hành kiểm
tra công tác tổ chức dạy, học ôn tập, phụ đạo cho học sinh lớp 12 tại các đơn vị
đến hết ngày 30/6/2022.
Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện kịp thời các nội dung nêu
trên; chịu trách nhiệm quản lý, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện và báo cáo
kết quả thực hiện về Sở GDĐT (qua Phòng Giáo dục Trung học, Giáo dục Chính
trị và Giáo dục Thường xuyên)./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ủy ban nhân dân cấp huyện (thành viên Ban
Chỉ đạo);
- Giám đốc và các Phó Giám đốc;
- Các phòng CMNV thuộc Sở;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, GDTrHCTTX.
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