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Kính gửi:       

- Các trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; 

- Trung tâm GDTX tỉnh, trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thị xã, thành 

phố. 

Ngày 03/4/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã công bố bộ đề tham khảo 

thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2020; 

Để thực hiện nội dung dạy học trong học kì II và tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 

12 năm học 2019-2020 có hiệu quả, Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt 

những nội dung sau đây: 

1. Tải bộ đề tham khảo tại website https://moet.gov.vn/ của Bộ GDĐT, phổ biến 

đến toàn thể giáo viên, học sinh thuộc đơn vị mình. 

2. Tổ chức cho các tổ, nhóm chuyên môn và giáo viên các bộ môn nghiên cứu, 

phân tích đề tham khảo về cấu trúc và định dạng đề thi; nội dung, tỷ lệ và mức độ 

kiến thức các khối lớp, của học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 12 được phân phối trong một đề 

thi. Từ đó, mỗi nhà trường, mỗi giáo viên làm cơ sở xây dựng kế hoạch dạy học và ôn 

tập phù hợp cho từng đối tượng học sinh. 

3. Lưu ý: Đề thi THPT quốc gia 2020 thực hiện theo đúng hướng dẫn điều chỉnh 

chương trình theo Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30/3/2020 của Bộ GDĐT 

về nội dung: "Không kiểm tra, đánh giá đối với nội dung kiến thức đã tinh giản và nội 

dung không dạy, không làm, không thực hiện, khuyến khích học sinh tự học".  

4. Sở GDDT gửi kèm Công văn này bảng thống kê số lượng giáo viên, học sinh 

thực hiện việc dạy, học chương trình ôn tập lớp 12 phát sóng trên kênh DRT của Đài 

Phát thanh-Truyền hình tỉnh Đắk Lắk từ ngày 01-04/4/2020. Các đơn vị thực hiện 

chưa tốt cần rút kinh nghiệm để tổ chức học tập cho học sinh tốt hơn trong các tiết 

học tiếp theo, cũng như triển khai dạy bài mới theo 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. 

Nhận được Công văn này, Sở GDĐT yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc 

thực hiện, mọi vướng mắc báo cáo về Phòng Giáo dục Trung học để được chỉ đạo, 

hướng dẫn kịp thời./. 
  
Nơi nhận:     
- Như Kính gửi; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng KTKĐCLGD-CNTT, GDNN-GDTX; 

- Lưu: VT, GDTrH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đỗ Tường Hiệp 

https://moet.gov.vn/
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