
UBND HUYỆN LẠC THỦY 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /GD&ĐT 
V/v nghiên cứu, phản biện và sử dụng 

bộ đề thi, chuyên đề tham khảo dùng 

cho ôn tập, thi tuyển sinh vào lớp 10 

Trung học phổ thông. 

Lạc Thủy, ngày       tháng 01 năm 2022 

Kính gửi: Các trường THCS, TH&THCS trực thuộc. 

Thực hiện Văn bản số 77/SGD&ĐT-TrH ngày 10/01/2022 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo về việc cung cấp chuyên đề, đề thi tham khảo cho ôn tập, thi tuyển 

sinh vào lớp 10 trung học phổ thông. 

Để nâng cao chất lượng công tác ôn tập và kết quả thi tuyển sinh vào lớp 

10 Trung học phổ thông, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường Trung 

học cơ sở, Tiểu học và Trung học cơ sở thực hiện một số nội dung, cụ thể như 

sau: 

1. Nghiên cứu, phản biện và sử dụng chuyên đề, đề thi tham khảo 

- Các trường tổ chức cho toàn bộ giáo viên dạy lớp 9 các môn Toán, Ngữ 

văn, Tiếng Anh nghiên cứu, phản biện bộ đề thi tham khảo dùng cho ôn tập, thi 

tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông. 

- Lựa chọn các nội dung phù hợp trong các đề thi, chuyên đề để tổ chức ôn 

tập sát đối tượng, nâng cao chất lượng kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học 

phổ thông năm học 2022-2023. 

- Các chuyên đề và bộ đề thi tham khảo được gửi kèm Văn bản này. 

2. Báo cáo kết quả phản biện 

Sau khi tổ chức nghiên cứu, phản biện bộ đề thi tham khảo, các nhà trường 

báo cáo kết quả phản biện về Chuyên môn Trung học cơ sở, Phòng Giáo dục và 

Đào tạo, bản mềm gửi qua địa chỉ Email: thcs.lat@hoabinh.edu.vn, bản có dấu 

nộp trực tiếp đồng chí Vũ Thành Văn, cán bộ phụ trách chuyên môn cấp Trung 

học cơ sở. Thời hạn gửi báo cáo, chậm nhất ngày 20/02/2022. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, các 

trường liên hệ đồng chí Vũ Thành Văn, số điện thoại 0868 318 238 để được 

hướng dẫn và phối hợp giải quyết. 

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường Trung học cơ sở, Tiểu học 

và Trung học cơ sở trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trên, 

đảm bảo báo cáo đúng thời gian quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TP, PTP Phụ trách; 

- CM THCS; 

- Lưu VT, TrH(V.06b). 

 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
 

 

 
 

Nguyễn Đức Toàn 

 

mailto:thcs.lat@hoabinh.edu.vn

		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-01-12T17:35:00+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Nguyễn Đức Toàn<ndtoan.lat@hoabinh.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình - Phone: 02183.898.678 - Email: sothongtin@hoabinh.gov.vn
	2022-01-13T10:16:24+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH HÒA BÌNH
	Phòng Giáo dục và Đào tạo<phonggiaoduc.lat@hoabinh.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình - Phone: 02183.898.678 - Email: sothongtin@hoabinh.gov.vn
	2022-01-13T10:16:25+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH HÒA BÌNH
	Phòng Giáo dục và Đào tạo<phonggiaoduc.lat@hoabinh.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình - Phone: 02183.898.678 - Email: sothongtin@hoabinh.gov.vn
	2022-01-13T10:16:25+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH HÒA BÌNH
	Phòng Giáo dục và Đào tạo<phonggiaoduc.lat@hoabinh.edu.vn> đã ký lên văn bản này!




