
Năm nay, việc tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT sẽ thực hiện bằng hình thức thi tuyển. 
Công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã sẵn sàng. Phóng viên Báo BR-VT đã có cuộc trao đổi với ông 
Nguyễn Thanh Giang, Giám đốc Sở GD-ĐT về một số vấn đề xung quanh kỳ thi. 

* Phóng viên: Thưa ông, khác với những năm trước, năm nay thí sinh phải thi tuyển vào lớp 10. Mục 
đích của sự thay đổi này là gì? 

- Ông Nguyễn Thanh Giang: Theo quy định của Bộ GD-ĐT, tuyển sinh vào lớp 10 có 3 phương thức, 
gồm: xét tuyển, thi tuyển và kết hợp cả 2 hình thức (vừa thi tuyển vừa xét tuyển). BR-VT đã từng triển 
khai hình thức xét tuyển và kết hợp vừa thi tuyển vừa xét tuyển. Phương thức vừa thi tuyển vừa xét 
tuyển có tính tích cực là buộc HS phải học toàn diện và thi 2 môn: Toán, Văn. Còn phương thức xét 
tuyển sử dụng kết quả học tập của HS trong 4 năm học THCS có điểm hạn chế là GV đánh giá kết quả 
học tập của HS chưa công bằng và khách quan. Hơn nữa, việc cho điểm HS cũng theo quan điểm của 
từng trường, có trường cho điểm rất chặt, có trường lại cho điểm thoáng, không đúng theo năng lực thực 
tế của HS. Vì vậy, sẽ không công bằng nếu sử dụng điểm trong học bạ để xét tuyển. Xuất phát từ thực tế 
này, năm nay, Sở GD-ĐT chuyển sang phương thức thi tuyển 3 môn: Toán, Văn và tiếng Anh. 

* Theo ông, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT này có giúp ích cho việc đánh giá và so sánh được chất lượng 
dạy và học tại các trường THCS không? 

- Tôi nghĩ là được. Sở GD-ĐT sẽ thành lập Hội đồng đề thi. Những người trực tiếp làm đề thi sẽ được 
cách ly và có sự giám sát của Công an tỉnh. Cấu trúc đề thi đã được công bố, công khai trên trang thông 
tin của Sở để GV, PH, HS được biết. Vì thế, tính khách quan được bảo đảm chắc chắn. Công tác coi thi 
và chấm thi thực hiện theo quy chế của Bộ GD-ĐT và chúng tôi tin tưởng kỳ thi sẽ bảo đảm được tính 
công bằng, khách quan, vô tư để đạt được mục tiêu chọn được HS trúng tuyển có chất lượng. 

Sau khi có kết quả chấm thi, Sở GD-ĐT sẽ công bố điểm của từng HS, từng bộ môn và kết quả của HS 
từng trường THCS để hiệu trưởng các trường, phòng GD-ĐT đánh giá chính xác chất lượng giảng dạy 
từng bộ môn tại mỗi trường THCS. Theo đó, Sở sẽ đánh giá được chất lượng giảng dạy, học tập của 
từng môn học, cụ thể tại từng địa phương. Còn phòng GD-ĐT sẽ đánh giá được kết quả học tập, giảng 
dạy từng bộ môn tại các trường THCS. Hiệu trưởng sẽ có cơ sở đánh giá chất lượng dạy học của từng 
GV, chất lượng học tập từng lớp để có sự điều chỉnh cho các năm học tiếp theo. Thông qua kỳ thi này, 
toàn ngành, từng GV sẽ rút ra kinh nghiệm để điều chỉnh cách học, cách dạy, cách quản lý trong thời 
gian tới. 

* Thời điểm này công tác chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 đã được chuẩn bị như thế nào, thưa ông? 

- Dựa trên cấu trúc đề thi đã được Sở GD-ĐT công bố, các trường THCS đã tổ chức ôn tập cho HS. Hiện 
nay, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn đã sẵn sàng. Đến ngày 30 và 31-5, 
HS sẽ thi. Hiện nay, các em HS đang nộp đơn dự thi vào các trường THPT công lập dưới sự tư vấn của 
GV, đặc biệt là GV chủ nhiệm lớp 9 vì GV chủ nhiệm là người hiểu rõ năng lực của HS và giúp các em 
chọn được trường vừa sức. Chỉ tiêu tuyển sinh đã có cho từng trường và nhìn chung không thay đổi. 
Năm nay, Sở GD-ĐT yêu cầu các trường THCS hướng dẫn HS làm đơn, GV ở trường THCS sẽ mang 
hồ sơ của HS tới các trường THPT nộp cho các em để tránh tình trạng lộn xộn như mọi năm. Vì thế, HS 
chỉ việc tập trung cho ôn tập. Tính đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 đã 
hoàn thành. 

Năm nay, đề thi của Sở GD-ĐT sẽ bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng, sát sách giáo khoa. Các em học 
tốt, ôn tốt trong sách giáo khoa là được. Còn đối với trường chuyên và trường top cao, đề thi tất nhiên sẽ 
có những câu hỏi nâng cao để phân hóa HS đòi hỏi các em phải có sự tìm tòi, sáng tạo thì mới đạt được 
kết quả cao. 

* Xin cảm ơn ông! 
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