
UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:         /SGDĐT-GDTrH-GDTX 
 

V/v tiếp tục tổ chức ôn tập đối với học 

sinh lớp 12, chuẩn bị cho Kỳ thi tốt 

nghiệp trung học phổ thông năm 2021 

Đắk Lắk, ngày       tháng 5 năm 2021 

 

Kính gửi: 

- Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông, trường phổ thông 

có cấp trung học phổ thông; 

- Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh; trung tâm GDNN-GDTX các 

huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 1679/BGDĐT-GDTrH ngày 28/4/2021 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo (GDĐT) về việc tổ chức ôn tập đối với học sinh lớp 12, chuẩn bị cho 

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2021, Sở GDĐT yêu cầu các đơn 

vị triển khai thực hiện tốt các nội dung sau: 

1. Tiếp tục tổ chức ôn tập, phụ đạo học sinh lớp 12 thi tốt nghiệp THPT năm 

2021 theo hướng dẫn tại Công văn số 263/SGDĐT-GDTrH ngày 09/3/2021 và Công 

văn số 433/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 05/4/2021 của Sở GDĐT. 

2. Căn cứ bộ đề thi tham khảo của Bộ GDĐT, các đơn vị tổ chức ôn tập cho học 

sinh lớp 12 có hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng học sinh. Trong quá trình ôn 

tập, chú trọng trang bị, củng cố cho học sinh nắm vững những kiến thức, kĩ năng cơ 

bản trong chương trình cấp THPT, trong đó tập trung chủ yếu ở chương trình lớp 12. 

Riêng đối với nội dung kiến thức lớp 11 học kỳ II năm học 2019-2020, thực hiện theo 

Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30/3/2020 của Bộ GDĐT về việc hướng 

dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung học kì II năm học 2019-2020 và Công văn số 

406/SGDĐT-GDTrH ngày 03/4/2020 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn điều chỉnh 

nội dung dạy học và thực hiện kế hoạch giáo dục học kỳ II, năm học 2019-2020. 

 3. Tổ chức ôn tập cho những học sinh đã hoàn thành chương trình THPT, 

chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT trên địa bàn nhưng chưa tốt nghiệp 

có nguyện vọng ôn tập phù hợp với điều kiện của đơn vị. 

4. Chủ động xây dựng phương án tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 12 trong điều 

kiện dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp; sẵn sàng phương án chuyển 

sang hình thức ôn tập trực tuyến nếu dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại. 

5. Dựa trên các đề tham khảo của Bộ GDĐT, Sở GDĐT đã thẩm định, chọn lựa 

các bộ đề tham khảo và cung cấp cho các đơn vị. Căn cứ trên các bộ đề đính kèm 

này, các đơn vị có kế hoạch tổ chức cho học sinh lớp 12 làm bài, thi thử và đánh giá 

kết quả học tập, sự tiến bộ của từng học sinh. 
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Nhận được Công văn này, yêu cầu thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai 

thực hiện. Nếu có vướng mắc, kịp thời báo cáo về Sở GDĐT (qua Phòng Giáo dục 

Trung học – Giáo dục Thường xuyên) để được hướng dẫn./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, P.GDTrH-GDTX. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đỗ Tường Hiệp 
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