
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số:          /SGDĐT-GDPT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

          Hà Tĩnh, ngày      tháng 11 năm 2019 
V/v sử dụng tài liệu hướng dẫn  

ôn tập kỳ thi THPT quốc gia  

năm học  2019-2020. 

 

 

 

  

   Kính gửi:    - Các trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học; 

            - Các trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thị xã; 

            - Các trường Cao đẳng, Trung cấp nghề. 

 

Để giúp học sinh chủ động ôn tập, chuẩn bị tốt cho kỳ thi THPT Quốc gia 

năm 2019-2020, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành các tài liệu sau: 

1. Bộ tài liệu Hướng dẫn ôn tập kì thi THPT quốc gia năm học 2019-

2020. Đây là bộ tài liệu gồm 05 môn và tổ hợp: Toán, Ngoại ngữ (Tiếng Anh), 

Khoa học tự nhiên (tổ hợp Vật lí, Hóa học, Sinh học), Khoa học xã hội (tổ hợp 

Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân), Ngữ văn.   

2. Bộ sách Trắc nghiệm 12 của các môn học Toán, Lịch sử, Địa lý và Giáo 

dục công dân. Tài liệu này sẽ được số hóa đưa lên trang sachmem.vn để giáo viên, 

học sinh có thể tận dụng tính ưu việt của Công nghệ thông tin thực hành các bài tập 

trong tài liệu cũng như tham khảo đề thi của những năm trước đây. 

Đề nghị các trường THPT, trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thị xã và các 

trường Cao đẳng, Trung cấp nghề giới thiệu đến giáo viên, học sinh nội dung các 

tài liệu nêu trên. Nếu các đơn vị có nhu cầu đặt mua tài liệu thì trực tiếp liên hệ với 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (Sở gửi kèm công văn này danh mục các tài liệu, 

số điện thoại và địa chỉ liên hệ)./. 

 
 

Nơi nhận:                                                                                  
- Như kính gửi; 

- Giám đốc, các Phó Giám đốc; 

- Lưu: VT, GDPT.            

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Anh 
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