
Kính gửi: Các trường THPT, PTDTNT, PT nhiều cấp học trực thuộc.

Sở GDĐT đã có Dự thảo Kế hoạch tổ chức thi thử Tốt nghiệp THPT cho học 
sinh lớp 12 năm học 2021-2022, yêu cầu các đơn vị góp ý. Tuy nhiên, ý kiến góp ý 
của các đơn vị không có sự thống nhất cao nên Sở GDĐT không tổ chức kỳ thi thử 
theo đề chung toàn tỉnh. 

Nhằm giúp học sinh làm quen với cách thức dự thi, rèn luyện kĩ năng làm 
bài thi tốt nghiệp THPT và các đơn vị kiểm tra, đánh giá kiến thức của học sinh; từ 
đó, định hướng nội dung, phương pháp ôn tập phù hợp trong thời gian còn lại để 
nâng cao kết quả kì thi tốt nghiệp THPT năm học 2021-2022; Sở GDĐT yêu cầu 
các đơn vị tiếp tục tự tổ chức hoặc phối hợp, liên kết với các trường trong cụm để 
thi thử Tốt nghiệp THPT năm học 2021-2022 đảm bảo mục tiêu nêu trên. 

Tổ chức việc thi thử đảm bảo hướng dẫn của Bộ GDĐT về quy chế thi tốt 
nghiệp THPT, đủ các bài thi; cấu trúc đề thi bám sát đề tham khảo của Bộ GDĐT. 
Phân tích, đánh giá kết quả của học sinh, có kế hoạch hướng dẫn học sinh ôn tập 
phù hợp với từng đối tượng.

Báo cáo Kế hoạch và kết quả tổ chức thi thử Tốt nghiệp THPT cho học sinh 
lớp 12 năm học 2021-2022 về Sở GDĐT (Phòng GDTrH) sau khi kết thúc.

Sở GDĐT đề nghị các trường THPT, PTDTNT, phổ thông nhiều cấp học 
trực thuộc triển khai thực hiện.

  Nơi nhận:
-- Như kính gửi (để thực hiện);
-- Các Phó Giám đốc (để chỉ đạo);
-- Lưu: VT, GDTrH.
                                                                                             

GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao

UBND TỈNH QUẢNG NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

#SoKyHieuVanBan
V/v Tổ chức thi thử tốt nghiệp 
THPT năm học 2021-2022

     
 #DiaDiemNgayBanHanh
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