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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số: 1268 /BGDĐT-VP 
V/v tổ chức ôn thi THPT quốc gia 

năm 2015 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           
Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2015 

 
Kính gửi:  Các sở giáo dục và đào tạo 
 

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban hành Thông tư số 02/2015/TT-
BGDĐT ngày 26/02/2015 về Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và Thông tư số 
03/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015 về Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ 
chính quy; nhằm chuẩn bị tốt cho học sinh và học viên (gọi chung là học sinh) về kiến 
thức, kỹ năng và tâm lý khi bước vào kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 
2015, Bộ GDĐT yêu cầu các Sở GDĐT thực hiện tốt các nội dung sau:  

1. Tổ chức học tập quy chế cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh; phổ biến quy 
chế đến cha mẹ học sinh; chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai thực hiện quy chế. 

2. Chỉ đạo các trường THPT, các trung tâm giáo dục thường xuyên (GDTX) 
hoàn thành chương trình lớp 12 theo đúng kế hoạch của các sở GDĐT, phù hợp với 
hướng dẫn Khung kế hoạch thời gian năm học 2014-2015 và Hướng dẫn điều chỉnh 
nội dung dạy học giáo dục phổ thông. Tuyệt đối không được cắt xén chương trình đã 
qui định. 

3. Tổ chức nghiêm túc việc kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh học kỳ II và cả 
năm học theo đúng Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở (THCS)  và 
học sinh THPT ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 
của Bộ trưởng Bộ GDĐT; Quy chế đánh giá, xếp loại học viên theo học Chương trình 
GDTX cấp THCS và cấp THPT ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-
BGDĐT ngày 23/01/2007 của Bộ trưởng Bộ GDĐT và Thông tư số 26/2014/TT-
BGDĐT ngày 11/8/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Quy chế đánh giá, xếp loại học viên theo học Chương trình GDTX cấp THCS và 
cấp THPT ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-BGDĐT ngày 23/01/2007 
của Bộ trưởng Bộ GDĐT, đảm bảo khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng 
năng lực thực chất của học sinh. 

4. Nội dung thi THPT quốc gia nằm trong chương trình THPT, chủ yếu là 
chương trình lớp 12. Bộ GDĐT không phát hành tài liệu ôn tập kỳ thi THPT quốc gia 
và không có quy định bắt buộc giáo viên, học sinh phải sử dụng tài liệu tham khảo cụ 
thể nào. 

5. Chỉ đạo các trường THPT, các trung tâm GDTX thực hiện các giải pháp hiệu 
quả, tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 12 phù hợp với từng trường, từng nhóm đối tượng 
học sinh nhằm nâng cao chất lượng kỳ thi THPT quốc gia năm 2015. Sau khi kết thúc 
năm học theo kế hoạch thì việc ôn tập của học sinh được thực hiện theo hướng tăng 
cường thời gian dành cho học sinh tự học.  

Các tổ chuyên môn, giáo viên dạy các môn thi THPT quốc gia chủ động xây 
dựng tốt kế hoạch, nội dung ôn tập, chú ý đến các nội dung kiến thức của chương trình 
đã được điều chỉnh theo Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 của Bộ 
GDĐT. Tổ chức việc ôn tập đảm bảo thời gian, tập trung vào những yêu cầu về chuẩn 
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kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục cấp THPT, chủ yếu nằm trong chương 
trình lớp 12, quan tâm việc giúp học sinh nâng cao các mức độ thông hiểu và vận dụng 
kiến thức theo tinh thần Công văn số 8773/BGDĐT-GDTrH ngày 30/12/2010 về việc 
hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra theo ma trận với 4 mức độ yêu cầu: nhận biết, thông 
hiểu, vận dụng và vận dụng cao. Chú ý các yêu cầu chỉ đạo mới về dạy và học đã nêu 
tại hướng dẫn nhiệm vụ năm học, trong đó, đối với các môn khoa học xã hội và nhân 
văn, cần tiếp tục nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức vào thực tiễn, bày tỏ chính kiến 
của mình về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội gắn với thời sự quê hương, đất nước; 
đối với môn ngoại ngữ, cần tiếp tục nâng cao yêu cầu phát triển năng lực giao tiếp với 
các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết. 

Nhà trường chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm lớp chủ động phối hợp với giáo viên 
dạy các môn thi tốt nghiệp để phân nhóm học sinh lớp mình theo khả năng nhận thức, 
theo các môn thi tự chọn; báo cáo với lãnh đạo nhà trường chọn, cử giáo viên có khả 
năng, kinh nghiệm, nhiệt tình để hướng dẫn ôn tập; quan tâm giúp đỡ học sinh học lực 
yếu, vận động những học sinh khá giỏi hỗ trợ thêm, giúp những học sinh này nắm 
được kiến thức, kỹ năng cơ bản theo yêu cầu của chương trình; đối với học sinh khá, 
giỏi cần có thời gian ôn tập linh hoạt, tăng cường tự học có sự hướng dẫn của giáo 
viên bộ môn. Nhà trường cần hỗ trợ cho học sinh tự học như tạo điều kiện về cơ sở vật 
chất, tài liệu bổ trợ và giải đáp thắc mắc cho học sinh. 

Các trường THPT, các trung tâm GDTX chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm, giáo viên 
bộ môn thống nhất với học sinh và cha mẹ học sinh để sắp xếp thời gian ôn tập hợp lý, 
đảm bảo sức khỏe của học sinh, ôn tập có hiệu quả nhưng không gây quá tải. 

Việc tổ chức học thêm (nếu có) để phục vụ ôn thi phải thực hiện theo đúng quy 
định tại Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ GDĐT và các quy 
định của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố; đặc biệt là đảm bảo tính tự nguyện của học 
sinh và tính hiệu quả của nội dung dạy học. 

6. Không được tổ chức phát hành, ép buộc học sinh mua các tài liệu tham khảo nói 
chung, các bộ sách ôn tập kì thi trung học phổ thông quốc gia nói riêng. 

Nhận được công văn này, đề nghị các Sở GDĐT triển khai thực hiện đầy đủ và 
kịp thời./. 
  
 Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- UBND các tỉnh, TP: để ph/hợp chỉ đạo; 
- Bộ trưởng: để báo cáo;  
- Các Thứ trưởng: để ph/hợp; 
- Các Cục, Vụ liên quan: để thực hiện; 
- Lưu VT, VP, Vụ GDTrH. 
   

 

  


