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       Để chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp THPT 2021, Trường Tiểu học, THCS và THPT 

Hồng Đức ngay từ đầu năm học đã lên kế hoạch cho hai đợt thi thử tốt nghiệp THPT 

cho học sinh lớp 12 vào tháng 12 và tháng 6. Kì thi thử lần 1 đã diễn ra thành công 

tốt đẹp. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh trên địa bàn ngày càng diễn biến phức 

tạp. Để đảm bảo an toàn cho quý thầy cô và học sinh trong công tác phòng chống 

dịch bệnh Covid-19. Ngày 26/06  và 27/06 vừa qua, nhà trường đã tổ chức kì thi thử 

cho học sinh khối 12 đợt 2 theo hình thức trực tuyến trên nền tảng OLM.VN nhằm 

khảo sát lại kiến thức cho các em học sinh khối 12 và tạo tiền đề cho kì thi tốt nghiệp 

THPT sắp tới. 

      Dưới sự chỉ đạo của Ban lãnh đạo nhà trường, Ban chuyên môn đã họp và chuyển 

từ kế hoạch thi trực tiếp sang thi trực tuyến. Cùng với bộ phận tin học, nhà trường 

đã tổ chức tập huấn cho các thầy cô trong bộ phận giao đề, cán bộ coi thi cũng như 

tất cả học sinh khối 12. Sau 1 tuần, cùng với đề thi đã được chuẩn bị theo kế hoạch 

trước đó, công tác chuẩn bị cho kì thi thử đã được hoàn tất. Mỗi học sinh lớp 12 

THPT sẽ dự thi 4 bài, với 3 bài bắt buộc là: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và 1 bài tổ 

hợp (do học sinh tự chọn): khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội. Trong đó có 

môn văn theo hình thức tự luận, các môn còn lại đều thực hiện theo hình thức trắc 

nghiệm khách quan. 



 

Học sinh thực hiện nghiêm túc qui chế thi 

Để không ảnh hưởng đến việc ôn tập theo thời khóa biểu, nhà trường đã tổ chức thi 

thử vào cuối tuần cũng là ngày nghỉ của các em. Thời gian và lịch thi thử cụ thể như 

sau: 

 

     Đây là lần đầu tiên tổ chức thi thử TN THPT trực tuyến trên nền tảng OLM.VN 

được sự quan tâm chỉ đạo của ban lãnh đạo trường cùng với lòng tâm huyết, tinh 



thần trách nhiệm của cán bộ trong hội đồng thi, các thầy cô chủ nhiệm và ý thức 

trách nhiệm của các em học sinh. Hai ngày thi đã diễn ra thành công tốt đẹp với  

100% học sinh tham dự.  

 

Học sinh làm bài thi môn Địa lí 

 



Qua kì thi thử đợt 2, một lần nữa giúp các em học sinh làm quen với việc thi TN 

THPT đồng thời giúp học sinh củng cố kiến thức và điều chỉnh phương pháp ô tập 

kịp thời bổ sung, trang bị những kiến thức còn hổng. Hơn nữa, còn tạo cho các em 

tâm thế vững vàng để chuẩn bị cho kì thi sắp tới. Chỉ còn ít ngày nữa là kì thi TN 

THPT sẽ diễn ra, chúc các em có đủ sức khỏe, luôn bình tĩnh, tự tin để đạt kết quả 

cao nhất! 


