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Trong xu thê hÙi nhp, tiêng Anh là môn hÍc ngày càng có vai trò quan trong 

trong doi sông x� hÙi. Tuy nhiên, kêt quå ki thi tôt nghiÇp THPT môn tiêng Anh nhiêu 

n�m qua dê l¡i nhïng b�n kho�n cho các nhà quán lý giáo dåc, giáo viên và hÍc sinh. 

Dông hành cùng các So Giáo duc và Dào t¡o trong giai pháp c£i thiÇn chât luong 

day và hÍc tiêng Anh ß nhà trrong, nâng cao kêt quà dánh giá thông qua ki thi tôt nghiÇp 

THPT; Nhà xuât bån Giáo dåc ViÇt Nam (NXBGDVN) tiêp tåc xuât bàn bÙ tài lieu 

Huóng dan ôn thi tôt nghiÇp THPT quôc gia n�m hÍc 2020 2021 �ông thÝi tó chic 

các buoi livestream true tuyên "Huóng dân ôn thi tót nghiep THPT món tiêng Anh" 

dê trao dôi kiên théc, ôn tâp cùng kinh nghiÇm làm bài thi tôt nghiÇp THPT vói các 

chuyên gia, nhà giáo giau kinh nghiÇm trong công tác giáng day, thi tuyên. Cu thê: 

1. Hinh thúc tô chúc: livestream qua fanpage Sách mêm. 

2. Thoi gian: diên ra trong các ngày 28/3/2021; 04/04/2021; 18/4/2021; 

02/05/2021; 16/05/2021; 30/05/2021; 13/06/2021. 

Khung thòi gian eu thê së duoc thông báo trên fanpage Sách mêm: 

https://www.facebook.com/sachmem. vn 
3. Thành phân tham dy: các chuyên gia, nhà giáo giàu kinh nghiÇm trong 

công tác thi tuyên, giáo viên và hÍe sinh THPT trên toàn quôoc. 

Công ty CP �âu tu và Phát triên Giáo duc Hà NÙi (don vË thành viên 

NXBGDVN) trân trong thông báo kê ho¡ch livestream truc tuyen dong hành cùng 

các em hoc sinh vrot qua ki thi tôt nghiêp THPT. Kính mong quý Sô quan tâm, 

huóng dan dên các truong phô thông dê giáo viên, hÍc sinh cùng tham gia. 

Moi chi tiêt xin vui long liên hÇ qua hotline: 024.3512.2222 

Trân trong cám on! 
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