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    UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 1482/SGD&ĐT-GDPT 
V/v Hướng dẫn sử dụng đề thi tham khảo 

phục vụ việc ôn thi THPT quốc gia 

 

              Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2017  

                 

                

Kính gửi:     - Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông; 

                                        - Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX. 

 Theo thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), ngày 14/5/2017 

Bộ GDĐT công bố đề thi tham khảo theo dạng bài thi Trung học phổ thông 

(THPT) quốc gia năm 2017 tại Cổng thông tin điện tử của Bộ GDĐT và tại 

Cổng thông tin tuyển sinh. Đề thi tham khảo được Bộ GDĐT công bố lần này 

là tài liệu quan trọng giúp giáo viên, học sinh có cách nhìn khái quát về mức 

độ, phạm vi kiến thức, cấu trúc của đề thi THPT quốc gia năm 2017.  

 Để học sinh lớp 12 được chuẩn bị chu đáo trước khi bước vào kỳ thi 

THPT quốc gia năm 2017, Sở GDĐT Hà Nội yêu cầu Hiệu trưởng trường 

THPT và Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX triển khai thực hiện một số 

công việc sau: 

 - Thông báo, tạo điều kiện cho các giáo viên bộ môn và học sinh tham 

dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 được tiếp cận đề thi tham khảo do Bộ 

GDĐT công bố.  

 - Chỉ đạo tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên bộ môn hướng dẫn học sinh 

tự làm đề thi tham khảo với thời gian làm bài theo quy định trong kỳ thi THPT 

quốc gia năm 2017. Căn cứ đáp án đề thi tham khảo, học sinh tự chấm điểm 

bài thi của mình, tự đánh giá, rút kinh nghiệm, điều chỉnh kế hoạch ôn tập để 

đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2017. 

 - Tổ/nhóm chuyên môn tổ chức họp để thảo luận về đề thi tham khảo, 

chú trọng việc phân tích cấu trúc, ma trận đề thi, các chủ đề kiến thức,… Từ 

đó, rút kinh nghiệm trong việc triển khai ôn tập, hướng dẫn học sinh làm bài 

thi THPT quốc gia. Căn cứ vào tình hình thực tế, các đơn vị chủ động điều 

chỉnh kế hoạch ôn tập cho học sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia, đặc biệt kế 

hoạch ôn tập cho những học sinh có học lực yếu đạt kết quả cao nhất. 

 - Giáo viên bộ môn tổ chức thảo luận, phân tích và chữa từng câu hỏi cụ 

thể trong đề thi tham khảo cho học sinh lớp mình phụ trách về các phương án 

làm bài, kỹ năng làm bài thi, chỉ rõ sai lầm học sinh thường mắc phải, định 

hướng việc học ôn thi,… 

 - Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong công tác 

quản lý học sinh, công tác dạy và học, tạo điều kiện tốt nhất để học sinh có 

được môi trường ôn thi THPT quốc gia đạt hiệu quả cao. 
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 Nhận được công văn này, yêu cầu Hiệu trưởng trường THPT và Giám 

đốc Trung tâm GDNN-GDTX nghiêm túc triển khai các nội dung nêu trên và 

báo cáo toàn bộ công tác tổ chức ôn tập thi THPT quốc gia năm 2017 của đơn 

vị mình về Sở GDĐT Hà Nội trước ngày 15/6/2017 bằng văn bản và qua email 

(các trường THPT gửi về Phòng Giáo dục Phổ thông, các Trung tâm GDNN-

GDTX gửi về Phòng Giáo dục thường xuyên – Chuyên nghiệp).    

  
Nơi nhận: 

- Như trên (để thực hiện); 

- Đ/c Giám đốc (để báo cáo); 

- Đ/c PGĐ Phạm Văn Đại (để chỉ đạo); 

- UBND quận, huyện, thị xã (để ph/h chỉ đạo); 

- Lưu VP, GDPT, GDTX-CN. 

 

                 KT. GIÁM ĐỐC  

              PHÓ GIÁM ĐỐC 

                        ( Đã ký ) 

 

                    Chử Xuân Dũng 

            

        
 

                      
  


