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Thông tin về Hội nghị Tổng kết năm học 2018
Có khoảng 50 bài viết thông tin về những nội dung chính Hội nghị Tổng kết
năm học 2018 được đăng tải ngay sau khi Hội nghị kết thúc ngày 2/8. Hầu hết
các báo đều đăng ý kiến của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ thẳng thắn nhìn vào
những gì đã làm được, những việc chưa làm được và sẵn sàng cầu thị để đổi
mới, sửa sai của ngành giáo dục trong năm học vừa qua. Ý kiến chỉ đạo của Phó
Thủ tướng Vũ Đức Đam về các vấn đề: đổi mới giáo dục; biên chế giáo viên;
đạo đức nghề nghiệp của các thầy cô giáo; vấn đề nhà vệ sinh trường học;
Ngành giáo dục phát phát động phong trào thi đua trong các thầy cô. Nguyên
tắc ai vi phạm thì ra khỏi ngành; Đổi mới giáo dục cũng như thi cử cần có lộ
trình và trong quá trình ấy sẽ không có giải pháp nào hoàn hảo, phải cân đối mặt
lợi - hại của từng giải pháp… Tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Ðức Ðam cho
rằng, trong quá trình đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục cần phải kiên
định, phải theo xu thế thế giới. Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh : “Không có
giải pháp nào hoàn hảo, không có giải pháp nào 100% mọi người đều đáp ứng
được nguyện vọng của mình”.
Báo Dân trí: Phó Thủ tướng: Giáo dục phải cởi mở minh bạch mới tạo sự đồng thuận
Sài gòn Giải phóng: Phó Thủ tưởng kiên quyết đưa ra khỏi ngành những giáo viên vi
phạm đạo đức
Báo Tiền phong: Đổi mới giáo dục không có giải pháp nào hoàn hảo

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ báo cáo Chính phủ về kỳ thi THPT quốc gia
và nhận trách nhiệm trong những sai phạm đáng tiếc tại kỳ thi này
Tại phiên họp thường kỳ của Chính phủ, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã thay
mặt Bộ GD-ĐT, báo cáo về tình hình tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm
2018 và việc xử lý tiêu cực trong khâu chấm thi ở một số địa phương. Trước các
sai phạm xảy ra tại một số địa phương, Bộ trưởng đã xin nhận trách nhiệm. Bộ
trưởng nói: “Ở đây chúng tôi nói rõ, xảy ra sai phạm thì phải xử lý nghiêm
nhưng không vì sai phạm ấy mà phủ nhận toàn bộ kết quả của kỳ thi và vội
vàng đề nghị xóa bỏ kỳ thi này như một số ý kiến đặt ra. Cùng với việc nhận
trách nhiệm, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng có đưa một số giải pháp
để hoàn thiện kỳ thi vào năm tới.

Nhận xét về phần báo cáo và nhận trách nhiệm của Bộ trưởng
TS. Lê Viết Khuyến - nguyên Vụ phó Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD-ĐT cho
rằng việc Bộ trưởng nhận trách nhiệm trước những sự cố xảy ra trong kỳ thi
THPT quốc gia năm 2018 là một hành động cầu thị, thể hiện trách nhiệm của
người đứng đầu ngành. "Tôi cũng mong rằng các lãnh đạo địa phương, trước
tiêu cực xảy ra trên địa bàn của mình, cũng nên có những lời này trước nhân
dân, đặc biệt là thí sinh, phụ huynh trên cả nước". Theo TS Khuyến, khi đã phân
cấp cho địa phương về việc tổ chức kỳ thi thì người đứng đầu địa phương – tức
Chủ tịch UBND tỉnh phải chịu trách nhiệm trước người dân, trước Chính phủ về
những tiêu cực xảy ra trong địa bàn của mình.
Đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân cho rằng, Bộ trưởng Bộ GDĐT đã rất
thẳng thắn trong việc nhận trách nhiệm và đưa ra những giải pháp cần thiết để
chấn chỉnh công tác thi tốt nghiệp THPT sắp tới. Tuy nhiên, Chính phủ cũng
cần phải phê bình đối với các địa phương có sai phạm, nhất là người có trách
nhiệm tham gia chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT tại địa phương.
Báo Vietnamnet: Bộ trưởng xin nhận trách nhiệm trước các sai phạm về thi THPT
quốc gia
VnExpress: Bộ trưởng nhận trách nhiệm về sai phạm thi THPT quốc gia
Dân trí: Đại biểu Quốc hội: Chính phủ cần phê bình các địa phương sai phạm thi cử
VTC.vn: Đề nghị xóa bỏ kỳ thi THPT quốc gia là phá hoại nền giáo dục

Nghi vấn có những bất thường kỳ thi THPT quốc gia ở Hòa Bình
Sáng ngày 3.8, Công an tỉnh Hòa Bình đã chính thức khởi tố vụ án "Lợi dụng
chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" (quy định tại Điều 356 Bộ luật
hình sự), để điều tra làm rõ nghi vấn nhiều bài thi THPT quốc gia của Hòa Bình
có dấu hiệu bị sửa điểm.
Theo ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, cơ quan chức
năng đã phát hiện có dấu hiệu can thiệp làm thay đổi trên phiếu trả lời trắc
nghiệm, dẫn đến làm thay đổi kết quả thi của thí sinh tại tỉnh Hòa Bình.
Trao đổi với VietNamNet sáng 3/8, ông Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND
tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia 2018 tỉnh Hòa Bình cho hay ông
cũng đang chờ thông tin điều tra và sẽ xác định xử lý đúng người, đúng tội.
Báo Lao động: Bộ Giáo dục lý giải về những trái chiều trong kết quả chấm thẩm định
tại Hòa Bình
Vietnamnet: Điểm thi bất thường Phó chủ tịch Hòa bình tôi chưa thể nói trách nhiệm
là của ai

TPHCM: Đề xuất cơ chế đặc thù để phát triển giáo dục và đào tạo
Sở GD-ĐT TPHCM đã có văn bản gửi Bộ GD-ĐT kiến nghị về cơ chế đặc thù
để ngành giáo dục TPHCM thực hiện nhiệm vụ nhằm triển khai những giải
pháp mang tính đột phá.
Cụ thể, đề xuất cho phép Sở GD-ĐT TPHCM chịu trách nhiệm trước UBND
TPHCM tổ chức xét công nhận tốt nghiệp THPT. Nhà trường và giáo viên
giảng dạy có trách nhiệm đánh giá định kỳ học sinh, Sở GD-ĐT tổ chức đánh
giá chung giữa và cuối cấp học để làm cơ sở xét hoàn thành chương trình học
của các cấp. Ngoài ra, các trường đại học, cao đẳng tự tổ chức tuyển sinh theo
nguyện vọng của học sinh sau khi tốt nghiệp THPT.
Báo Sài gòn giải phóng: TP HCM đề xuất cơ chế đặc thù để phát triển giáo dục

