
   

  UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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

 

  Số:           /SGDĐT-GDTrH                     Bình Phước, ngày       tháng        năm 2020 

  V/v triển khai Bộ đề tham khảo  

ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2020 

 

                    

  Kính gửi:  

        - Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thị xã; 

        - Các đơn vị trực thuộc Sở. 

           

Thực hiện Công văn số 1333/UBND-KGVX ngày 07/5/2020 của UBND tỉnh về 

việc thuận chủ trương biên soạn Bộ đề ôn thi, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức biên 

soạn Bộ đề tham khảo ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trên cơ sở bám sát đề tham 

khảo thi tốt nghiệp THPT năm 2020 của Bộ GD&ĐT và các đề thi đề xuất của các đơn 

vị. 

Nhằm giúp cho học sinh lớp 12 làm quen với định dạng đề thi để có định hướng 

trong ôn tập chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt kết quả tốt, Sở Giáo 

dục và Đào tạo gửi đến các đơn vị Bộ đề tham khảo (mỗi môn 05 đề). Trên cơ sở Bộ 

đề tham khảo, các đơn vị có thể biên soạn lại theo chủ đề hoặc bộ đề cho phù hợp với 

từng đối tượng học sinh của đơn vị mình. 

                (Đính kèm file Bộ đề tham khảo ôn thi tốt nghiệp) 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:                                    GIÁM ĐỐC 
  - Như trên;                  

  - Lưu: VT, GDTrH. 
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