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V/v chuẩn bị cho kỳ thi THPT
quốc gia 2017

Kính gửi:
- Các trường THCS&THPT, THPT, PT DTNT;
- Các Trung tâm GDTX, GDTX-GDNN cấp huyện.
Để chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo
(GDĐT) Lâm Đồng yêu cầu các trường THCS&THPT, THPT, PT DTNT, các trung tâm
GDTX – GDNN (sau đây gọi chung là các trường) có học sinh tham dự kỳ thi THPT
quốc gia năm 2017 thực hiện tốt các nội dung sau:
1. Các trường tổ chức nghiên cứu kỹ Phương án tổ chức thi THPT quốc gia năm
2017 của Bộ GDĐT ban hành kèm theo công văn số 4818/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày
28/9/2016; thảo luận đề minh họa kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 của Bộ GDĐT; tham
khảo các tài liệu về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh; tổ chức phổ biến các
quy định về tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017, nhất là những điều chỉnh trong tổ
chức thi, xét tuyển sinh đại học, cao đẳng tới tất cả các giáo viên, học sinh (kể cả học
sinh khối 10, khối 11) và phụ huynh học sinh.
- Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm phối hợp với giáo viên bộ môn và phụ huynh học
sinh, để làm tốt công tác tư vấn cho học sinh trong việc chọn môn thi xét TN THPT, xét
tuyển ĐH, CĐ. Tổ chức khảo sát sơ bộ học sinh THPT đăng ký các môn tự chọn.
- Thông báo cho cha mẹ học sinh nắm vững tình hình học tập của học sinh, đặc
biệt là những học sinh có học lực yếu, kém. Phối hợp với cha mẹ học sinh để tạo điều
kiện tốt cho việc học, ôn tập của học sinh.
2. Xây dựng kế hoạch để đảm bảo hoàn thành chương trình theo đúng thời gian
qui định. Thực hiện dạy đúng, dạy đủ chương trình, bám sát yêu cầu chuẩn kiến thức và
kỹ năng, chú ý vận dụng kiến thức vào việc giải quyết các bài toán thực tiễn. Hướng dẫn
học sinh nắm vững các kiến thức, tránh học tủ, học vẹt, dành nhiều thời gian cho việc tự
học. Tổ chức phụ đạo học sinh có học lực yếu, kém. Đối với học sinh khá giỏi, đăng ký
các môn xét tuyển sinh ĐH, CĐ: trường cần hướng dẫn giáo viên dành thời gian thích
hợp cho học sinh rèn luyện ở cấp độ tư duy vận dụng, vận dụng cao; ôn tập các nội
dung, câu hỏi, bài tập ở mức độ phân hóa cao. Giúp học sinh đạt điểm khá giỏi bộ môn
trong kỳ thi; tăng cường tự học có sự hướng dẫn của giáo viên bộ môn.
- Chỉ đạo triển khai tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá và hướng dẫn học sinh ôn
tập để học sinh nắm vững kiến thức đồng thời làm quen với phương thức thi mới nhất là
hình thức thi trắc nghiệm các môn Toán, Lịch sử, Địa lí và Giáo dục công dân. Trong
kiểm tra (thường xuyên, định kì) tăng cường sử dụng các câu hỏi trắc nghiệm khách
quan để học sinh làm quen với hình thức thi mới (tùy theo tính chất và đối tượng học
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sinh mà tỉ lệ câu hỏi trắc nghiệm có thể tăng dần đến 100%). Hướng dẫn cho học sinh kỹ
năng làm bài, đặc biệt là kỹ năng làm bài theo hình thức trắc nghiệm khách quan.
- Bám sát đề thi minh họa do Bộ GDĐT ban hành, tổ chuyên môn tổ chức cho
giáo viên thảo luận để đưa ra các giải pháp giảng dạy, giải pháp hướng dẫn học sinh học
và ôn tập phù hợp nhất với đối tượng học sinh của mình. Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc
nghiệm với các mức độ nhận thức khác nhau để tạo ngân hàng đề dùng chung trong tổ
bộ môn. Đẩy mạnh việc sinh hoạt chuyên môn theo trường và cụm trường để nâng cao
chất lượng câu hỏi và làm phong phú thêm ngân hàng đề của tổ chuyên môn.
- Điều chỉnh phương pháp dạy, học, kiểm tra, đánh giá cho học sinh khối 10 và
học sinh khối 11 chuẩn bị đủ kiến thức đáp ứng đổi mới nội dung thi theo lộ trình: năm
2018, nội dung thi nằm trong Chương trình lớp11 và 12; từ năm học 2019 trở đi, nội
dung thi nằm trong Chương trình cấp THPT.
3. Chỉ đạo các tổ chuyên môn biên soạn đề tham khảo theo ma trận đề của đề
minh họa kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 các môn Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật lí,
Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân (mỗi trường ít nhất 01 đề/môn);
kèm hướng dẫn giải chi tiết và đáp án.
Nội dung đề phải được soạn bằng Microsoft Word, khổ giấy A4, sử dụng mã
Unicode, phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 13, cách dòng 1.0 lines, cách đoạn 0pt
phía sau (After) và 0.6pt phía trước (Before).
Các trường tổng hợp đề tham khảo các môn (nén thành 01 file) và gửi về Sở
GDĐT qua phòng GDTrH (Email: phonggdtrh.solamdong@moet.edu.vn) trước ngày
30/10/2016.
Ngay sau khi Bộ GDĐT ban hành quy chế thi THPT quốc gia năm 2017, các
trường tổ chức nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT, của Sở GDĐT và
thực hiện theo đúng qui định.
Sở GDĐT yêu cầu các trường học nghiêm túc thực hiện các công tác trên. Trong
quá trình triển khai, nếu có vướng mắc phản ánh về Sở GDĐT qua Phòng GDTrH để
được hướng dẫn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Phòng KT&KĐCLGD, Phòng GDTX-GDCN
Phòng TTr;
- Lưu: VT, GDTrH.
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