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   MỞ ĐẦU 
hực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị lần thứ Tám, Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng khoá XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu 
cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; sau khi xin ý kiến đóng góp trong ngành Giáo dục 

và toàn xã hội, báo cáo Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực, Uỷ ban Quốc gia 
đổi mới giáo dục và đào tạo, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 
3538/QĐ-BGDĐT ngày 09/9/2014 về việc phê duyệt Phương án thi tốt nghiệp trung học phổ 
thông (THPT) và tuyển sinh đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) từ năm 2015, với mục tiêu kế thừa 
những ưu điểm và khắc phục các hạn chế của các kì thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, 
CĐ hiện nay, làm giảm áp lực và tốn kém cho xã hội mà vẫn bảo đảm độ tin cậy, trung thực; 
đồng thời tác động tích cực trở lại quá trình dạy và học trong các trường phổ thông. 

T 

Việc tổ chức duy nhất một kì thi THPT quốc gia từ năm 2015 nhằm mục đích xét công 
nhận tốt nghiệp THPT, đồng thời cung cấp dữ liệu cho các cơ sở giáo dục ĐH làm căn cứ để 
tuyển sinh là một đổi mới căn bản trong công tác thi và tuyển sinh, nhận được sự đồng thuận 
cao của ngành Giáo dục và toàn xã hội. 

Tuy nhiên, vì đây là một phương thức thi và tuyển sinh mới, nên còn có nhiều ý kiến trao 
đổi và những băn khoăn, thắc mắc cần được giải đáp kịp thời, thấu đáo. 

Nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao nhận thức đối với đội ngũ cán bộ quản lí giáo dục, 
giảng viên, giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh và những người quan tâm muốn tìm hiểu 
về kì thi THPT quốc gia; đồng thời giải đáp các băn khoăn, thắc mắc liên quan đến công tác 
tổ chức thi và quyền lợi của các thí sinh, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục 
biên soạn tài liệu “Hỏi – Đáp về kì thi trung học phổ thông quốc gia” trên cơ sở ý kiến 
trao đổi, góp ý của các chuyên gia giáo dục trong quá trình xây dựng phương án thi; các vấn 
đề được đặt ra trong các hội nghị bàn về thi, tuyển sinh của khối giáo dục phổ thông và khối 
các trường ĐH, CĐ; các câu hỏi thực tế của bạn đọc trong và ngoài ngành Giáo dục được 
đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục mong nhận được những góp ý, nhận xét, 
bổ sung của bạn đọc để tài liệu ngày càng hoàn thiện hơn, góp phần vào thành công chung 
của kì thi THPT quốc gia từ năm 2015. 
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PHẦN CÂU HỎI - TRẢ LỜI 
Câu 1. Bộ GDĐT đổi mới thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ bằng cách tổ 
chức kì thi THPT quốc gia từ năm 2015 dựa trên cơ sở nào? 
Trả lời: 

1. Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị lần thứ Tám, Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng khoá XI yêu cầu:  

- “Đổi mới phương thức thi và công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông theo 
hướng giảm áp lực và tốn kém cho xã hội mà vẫn bảo đảm độ tin cậy, trung thực, đánh 
giá đúng năng lực học sinh, làm cơ sở cho việc tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp và giáo 
dục đại học”; “Phối hợp sử dụng kết quả đánh giá trong quá trình học với đánh giá 
cuối kì, cuối năm học”; 

- “Đổi mới phương thức tuyển sinh đại học, cao đẳng theo hướng kết hợp sử dụng 
kết quả học tập ở phổ thông và yêu cầu của ngành đào tạo” và “giao quyền tự chủ 
tuyển sinh cho các cơ sở giáo dục đại học”. 

2. Luật Giáo dục Đại học quy định: “Cơ sở giáo dục đại học tự chủ quyết định 
phương thức tuyển sinh và chịu trách nhiệm về công tác tuyển sinh”. 

3. Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ ban hành 
Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI yêu cầu: “Đổi mới việc tổ chức thi, công nhận 
tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh cao đẳng, đại học, tiến tới tổ chức một kì 
thi chung, lấy kết quả để xét công nhận tốt nghiệp THPT và làm căn cứ tuyển sinh đào 
tạo nghề và đào tạo cao đẳng, đại học...”. 

4. Ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới thi tốt nghiệp THPT và 
tuyển sinh ĐH, CĐ (Thông báo số 74/TB-VPCP ngày 20 tháng 02 năm 2014 của Văn 
phòng Chính phủ): “Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương xây dựng phương án tổ chức 
thi từ năm 2015 và công bố công khai vào đầu quý III năm 2014 theo hướng: Nội dung 
thi nhằm tạo động lực để học sinh học phát triển toàn diện, đồng thời có tính hướng 
nghiệp, tạo thước đo khách quan, khoa học để các trường đại học, cao đẳng sử dụng 
trong việc tự chủ tuyển sinh theo quy định của Luật Giáo dục Đại học và hướng tới có 
một kì thi quốc gia đáp ứng yêu cầu cung cấp căn cứ tin cậy cho việc xét công nhận tốt 
nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng”. 

5. Trong những năm gần đây, các trường phổ thông đã thu được những kết quả 
bước đầu về đổi mới hình thức tổ chức dạy học, đổi mới phương pháp dạy học, thi, 
kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục, tạo tiền đề thuận lợi để đổi mới căn bản phương 
thức thi. 

- Các kì thi tuyển sinh ĐH, CĐ theo hình thức “3 chung” trong 13 năm qua đã 
khẳng định những thành công, ưu điểm, được xã hội đồng tình và đánh giá cao. Kì thi 
tốt nghiệp THPT và kì thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014 đã trở nên nghiêm túc, thân 
thiện hơn, giảm áp lực cho học sinh và xã hội. Kết quả của 2 kì thi phản ánh được thực 
chất năng lực của học sinh.  

- Tuy vậy, hình thức thi "3 chung" đang ngày càng bộc lộ một số hạn chế đối với sự 
phát triển đa dạng ngành nghề đào tạo trong các trường ĐH, CĐ; nhất là khi các trường 
ĐH, CĐ được quyền tự chủ tuyển sinh và đào tạo theo quy định của Luật Giáo dục Đại 
học. 
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- Việc tổ chức liên tiếp 2 kì thi quốc gia như những năm qua đã gây nhiều áp lực 
cho học sinh và tốn kém cho xã hội. 

Như vậy, đổi mới thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ là đòi hỏi tất yếu trên 
cả phương diện lí luận và thực tiễn. Đây chính là khâu đột phá, góp phần đưa Nghị 
quyết số 29-NQ/TW vào thực tiễn giáo dục, từng bước đáp ứng nguyện vọng của học 
sinh, phụ huynh và xã hội, tác động tích cực đối với quá trình dạy và học trong các nhà 
trường phổ thông. 
Câu 2. Mục đích và nguyên tắc của kì thi THPT quốc gia?  
Trả lời: 

- Mục đích của kì thi là lấy kết quả thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT và làm 
căn cứ để các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp sử dụng trong tuyển sinh; 
đồng thời có tác động tích cực đối với việc đổi mới phương pháp dạy học, thi, kiểm tra, 
đánh giá, nâng cao chất lượng dạy học. 

- Nguyên tắc của kì thi là phải đảm bảo nghiêm túc, khách quan, công bằng, đảm 
bảo độ tin cậy của kết quả thi, giảm tốn kém, tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh; Đảm bảo 
tính kế thừa, liên tục của lộ trình đổi mới thi theo hướng chuyển từ chú trọng kiểm tra 
kiến thức sang đánh giá năng lực người học; Không gây xáo trộn lớn đối với giáo viên 
và học sinh; Vận dụng có hiệu quả những thành tựu hiện đại về đánh giá chất lượng 
giáo dục. 
Câu 3. Những đổi mới căn bản nhất của kì thi THPT quốc gia?  
Trả lời: 

1. Thay vì tổ chức hai kì thi để thực hiện hai mục đích riêng rẽ như trước đây, kì thi 
THPT quốc gia nhằm mục đích xét công nhận tốt nghiệp THPT, đồng thời cung cấp dữ 
liệu cho các cơ sở giáo dục đại học sử dụng làm căn cứ để tuyển sinh vào ĐH, CĐ; có 
tác động tích cực đối với quá trình dạy và học ở nhà trường phổ thông.  

2. Để được xét công nhận tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ thí sinh phải thi 4 
môn (gọi là 4 môn thi tối thiểu), gồm 3 môn bắt buộc (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ) và 1 
môn do thí sinh tự chọn trong số các môn: Vật lí, Hoá học, Sinh học, Lịch sử và Địa lí.  

Kết quả 4 môn này được sử dụng kết hợp với điểm trung bình cả năm lớp 12 để xét 
công nhận tốt nghiệp THPT, đồng thời cũng được sử dụng để tuyển sinh vào các ngành 
phù hợp của các trường ĐH, CĐ (nếu các trường sử dụng các môn này để tuyển sinh). 
Ngoài ra, để có thêm cơ hội trúng tuyển vào các trường ĐH, CĐ, thí sinh có thể đăng kí 
thi thêm các môn tự chọn khác. 

Thí sinh đã tốt nghiệp THPT các năm trước chỉ thi các môn phục vụ cho tuyển sinh 
ĐH, CĐ. 

Thí sinh không học môn ngoại ngữ hoặc học trong điều kiện không đảm bảo chất 
lượng dạy học, được chọn môn thi thay thế trong số các môn tự chọn. Thí sinh có 
chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định của Bộ GDĐT sẽ được xem xét miễn thi môn ngoại 
ngữ để xét công nhận tốt nghiệp THPT. 

3. Tổ chức coi thi, chấm thi:  
 - Bộ GDĐT giao cho các trường ĐH có uy tín và năng lực chủ trì, phối hợp với các 

địa phương tổ chức coi thi, chấm thi. Tham gia coi thi, chấm thi là cán bộ, giảng viên 
các trường ĐH, CĐ và giáo viên các trường THPT.  
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- Việc coi thi, chấm thi được tổ chức theo các cụm thi liên tỉnh. 
- Riêng các vùng đặc biệt khó khăn thuộc Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ, để 

tạo điều kiện thuận lợi cho các thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT và 
dùng kết quả học tập để đăng ký xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ, nếu Ủy ban nhân 
dân tỉnh đề nghị, Bộ GDĐT sẽ xem xét thành lập cụm thi tại tỉnh. 

4. Sau khi có kết quả thi, thí sinh mới đăng kí tuyển sinh vào các ngành của trường 
ĐH, CĐ. Việc này tạo cơ hội cho thí sinh vào học các trường ĐH, CĐ phù hợp với kết 
quả thi và nguyện vọng của mình, tránh sự rủi ro như những năm trước đây, đã có 
trường hợp thí sinh thi đạt điểm cao nhưng vẫn trượt ĐH. 
Câu 4. Có ý kiến cho rằng chỉ nên giữ lại kì thi tuyển sinh ĐH, CĐ, không nên tổ 
chức kì thi tốt nghiệp THPT mà chỉ xét tốt nghiệp THPT. Quan điểm của Bộ 
GDĐT như thế nào về ý kiến này? 

Trả lời: 
Thi, kiểm tra, đánh giá là một khâu của quá trình dạy học, có liên hệ chặt chẽ, biện 

chứng với các hoạt động khác của quá trình dạy học và giáo dục trong nhà trường phổ 
thông, có tác động tích cực đến chất lượng, hiệu quả dạy học và luôn được toàn xã hội 
quan tâm. 

Thi tốt nghiệp THPT được quy định trong Luật Giáo dục. Kì thi này không chỉ 
nhằm mục đích để xét công nhận tốt nghiệp THPT mà quan trọng hơn là nhằm mục 
đích khuyến khích, tạo động lực thúc đẩy học sinh tích cực học tập, cung cấp những 
thông tin phản hồi hữu ích, giúp cho giáo viên, nhà quản lí giáo dục điều chỉnh quá 
trình dạy học và quản lí để đạt mục tiêu chất lượng dạy học ngày càng cao. 

Thực tế cho thấy, nếu không thi thì cả người học và người dạy đều rất ít cố gắng. 
Hơn nữa, bằng tốt nghiệp THPT và kết quả thi còn là minh chứng cần thiết để phân 
luồng học sinh trong điều kiện hệ thống giáo dục ĐH, CĐ Việt Nam chưa đáp ứng được 
nhu cầu học tập của tất cả các thí sinh sau khi tốt nghiệp THPT; là điều kiện cần để 
tuyển dụng lao động, tuyển sinh đào tạo trong và ngoài nước.  

Phương án tổ chức kì thi THPT quốc gia tiếp tục kế thừa những kết quả đã đạt được 
của kì thi tốt nghiệp THPT năm 2014 và những ưu điểm của thi tuyển sinh ĐH, CĐ 
theo hình thức “3 chung” những năm qua; không phải là bỏ 1 trong 2 kì thi tốt nghiệp 
THPT hoặc tuyển sinh ĐH, CĐ mà là tổ chức 1 kì thi với 2 mục đích. Phương thức này 
phù hợp với xu hướng chung của các nước trên thế giới, nhất là các nước có nền giáo 
dục phát triển, đó là coi trọng các điều kiện đảm bảo chất lượng, quản lí quá trình giáo 
dục và quản lí chất lượng đầu ra. 

Từ đó thấy rằng, cả xét công nhận tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ đều cần 
đến thi. Việc có một kì thi đáp ứng được cả 2 mục đích này là một sự cố gắng đổi mới 
để thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2014 của Ban chấp hành Trung 
ương Đảng, Nghị quyết số 37/2004/QH11 ngày 03/12/2004 của Quốc hội: “Tiếp tục cải 
tiến công tác thi cử theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả, thiết thực…”; đồng thời tiếp tục 
thực hiện Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 01/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về 
chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục.  
Câu 5. Việc tổ chức kì thi THPT quốc gia có phát sinh tốn kém cho thí sinh so với 
các kì thi những năm qua? 
Trả lời: 
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So với chi phí cần cho việc tổ chức kì thi tốt nghiệp THPT và ba đợt thi ĐH, CĐ 
trước đây trong một năm thì chi phí của kì thi THPT quốc gia sẽ giảm đi nhiều vì các lí 
do chính sau:  

- Đối với hầu hết thí sinh, từ năm 2014 trở về trước phải tham dự 2 kì thi liền nhau; 
đặc biệt trong kì thi tuyển sinh ĐH, CĐ các thí sinh phải di chuyển rất xa đến các 
tỉnh/thành phố để dự thi, gây khó khăn, tốn kém cho gia đình và xã hội. Năm nay, với 
việc chỉ tham dự một kì thi được tổ chức thành nhiều cụm thi liên tỉnh, thí sinh đỡ phải 
đi xa, sẽ giảm bớt nhiều chi phí cho thí sinh dự thi; 

- Trước đây, nếu thí sinh tham dự cả 2 kì thi thì ít nhất phải làm bài với 7 lượt môn 
thi (gồm 4 môn thi trong kì thi tốt nghiệp THPT và 3 môn thi tuyển sinh ĐH hoặc CĐ); 
nhiều thí sinh tham dự 3 đợt thi với 10 lượt môn thi (gồm 4 môn thi trong kì thi tốt 
nghiệp THPT, 3 môn thi tuyển sinh ĐH đợt 1 và 3 môn thi tuyển sinh ĐH đợt 2); có 
những thí sinh tham dự tất cả 4 đợt thi với 13 lượt môn thi (gồm 4 môn thi trong kì thi 
tốt nghiệp THPT, 3 môn thi tuyển sinh ĐH đợt 1, 3 môn thi tuyển sinh ĐH đợt 2 và 3 
môn thi trong đợt tuyển sinh CĐ). Nhưng, trong kì thi THPT quốc gia mỗi thí sinh chỉ 
phải dự thi 4 môn thi tối thiểu, nhiều nhất là 8 môn thi và phổ biến sẽ là 5 hoặc 6 môn 
thi; với các thí sinh tự do (đã tốt nghiệp THPT từ 2014 về trước) thì số môn thi còn 
giảm đi; do vậy, áp lực thi cử sẽ giảm đi rất nhiều. Thí sinh, gia đình và xã hội cũng sẽ 
giảm được chi phí cho kì thi; 

- Trước đây, Bộ GDĐT phải xây dựng ít nhất 5 bộ đề thi (2 bộ cho kì thi tốt nghiệp 
THPT và 3 bộ cho 3 đợt thi tuyển sinh ĐH, CĐ), với kì thi THPT quốc gia, Bộ GDĐT 
chỉ phải xây dựng 1 bộ đề thi; 

- Mặc dù, năm 2015 có một số khó khăn phát sinh khi tổ chức kì thi THPT quốc gia 
nhưng sẽ không phát sinh thêm chi phí. Tổ chức thi trong thời gian 4 ngày, dài hơn so 
với 2 ngày  của từng đợt thi ĐH, CĐ từ năm 2014 trở về trước, nhưng xét về tổng thể so 
với việc các trường ĐH phải tổ chức 2 hoặc 3 đợt thi như trước đây thì tổng thời gian tổ 
chức kì thi được rút ngắn. Cán bộ, giáo viên, giảng viên làm nhiệm vụ coi thi, chấm thi 
có thể sẽ phải di chuyển nhiều hơn, xa hơn so với những năm trước, nhưng việc này tạo 
điều kiện thuận lợi cho một số lượng rất lớn thí sinh không phải di chuyển xa như 
những năm trước.  
Câu 6. Bộ GDĐT có tính đến quyền lợi của thí sinh, đối tượng bị tác động nhiều 
nhất trong đổi mới thi cử?  
Trả lời: 

Bộ GDĐT luôn cầu thị, lắng nghe ý kiến của xã hội, trong đó có ý kiến của học 
sinh, đối tượng chịu tác động trực tiếp của việc đổi mới thi cử. Phương án thi được 
chọn có mục tiêu quan trọng là hướng đến bảo đảm quyền lợi của thí sinh. 

Trong những năm trước mắt, các em vẫn tiếp tục học, thi, kiểm tra, đánh giá theo 
chương trình, sách giáo khoa phổ thông như hiện nay nên không phải thay đổi cách học 
hay bổ sung kiến thức gì nhiều. Các em yên tâm học tập, không có gì phải lo lắng. 

Việc đổi mới thi, tuyển sinh sẽ được thực hiện theo hướng gọn nhẹ, giảm áp lực cho 
thí sinh và xã hội, tạo thêm nhiều cơ hội để thí sinh trúng tuyển vào ĐH, CĐ. Tất nhiên, 
bất kì sự thay đổi nào cũng ít nhiều gây lo lắng cho thí sinh, nhất là khi cách thi cũ đã 
tồn tại rất nhiều năm và trở nên quen thuộc, dù đã bộc lộ rõ một số hạn chế và tốn kém.  
Câu 7. Vai trò của các UBND các tỉnh/thành phố, các cơ sở giáo dục đại học, các 
sở GDĐT trong việc tổ chức kì thi THPT quốc gia? 
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Trả lời: 
Phương án tổ chức kì thi THPT quốc gia từ năm 2015 tiếp tục kế thừa những thành 

công của kì thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ những năm qua. Việc tổ chức 
cụm thi tại Cần Thơ, Quy Nhơn, Vinh từ năm 2003 và Hải Phòng từ năm 2012 đã 
khẳng định những ưu điểm của tổ chức thi theo cụm, được xã hội đồng tình và đánh giá 
cao. Năm 2015 sẽ mở rộng tổ chức coi thi, chấm thi theo cụm, huy động cán bộ, giảng 
viên giáo viên của các trường ĐH, CĐ và giáo viên các trường THPT tham gia. 

Mỗi tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương thành lập một Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh 
nhằm thống nhất chỉ đạo kì thi trên địa bàn. Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh/thành 
phố làm Trưởng Ban; lãnh đạo trường ĐH, CĐ, lãnh đạo sở GDĐT làm Phó Trưởng 
Ban; lãnh đạo một số sở, ban, ngành và tổ chức đoàn thể có liên quan làm ủy viên.  

Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh có nhiệm vụ chỉ đạo việc tổ chức kì thi theo quy chế thi và 
văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ, quy chế 
thi của các Hội đồng thi, báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh/thành phố và Bộ 
GDĐT về hoạt động của Ban Chỉ đạo thi, tình hình tổ chức kì thi và việc thực hiện quy 
chế thi tại địa phương. 

Tổ chức coi thi, chấm thi theo cụm. Mỗi cụm thi là một Hội đồng coi thi, chấm thi, 
có thể gồm nhiều điểm thi. Bộ GDĐT thành lập các cụm thi liên tỉnh, giao cho các 
trường ĐH có uy tín và năng lực chủ trì. Hiệu trưởng trường ĐH làm Chủ tịch Hội đồng 
thi, lãnh đạo các sở GDĐT làm Phó Chủ tịch Hội đồng thi. Trong Hội đồng thi có Ban 
thư kí, Ban coi thi, Ban chấm thi, Ban chấm kiểm tra, Ban sao in đề thi và Ban phúc 
khảo. 

- Riêng các vùng đặc biệt khó khăn thuộc Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ, để 
tạo điều kiện thuận lợi cho các thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT và 
dùng kết quả học tập để đăng ký xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ, nếu Ủy ban nhân 
dân tỉnh đề nghị, Bộ GDĐT sẽ xem xét thành lập cụm thi tại tỉnh. 

Lãnh đạo Hội đồng coi thi, chấm thi đều có thành phần của trường đại học và của 
sở GDĐT. Tham gia coi thi, chấm thi tại mỗi cụm là cán bộ, giảng viên các trường ĐH, 
CĐ và giáo viên các trường THPT. 

Các sở GDĐT chỉ đạo và kiểm tra việc hoàn thành kế hoạch dạy học, đánh giá xếp 
loại học sinh của các trường phổ thông; tổ chức việc chuẩn bị hồ sơ và điều kiện về cơ 
sở vật chất cho kì thi; lựa chọn, giới thiệu cán bộ, giáo viên tham gia coi thi, chấm thi, 
thanh tra thi; tổ chức cho học sinh đăng kí dự thi, chuyển dữ liệu đăng kí dự thi về Bộ 
GDĐT; xét công nhận tốt nghiệp THPT cho thí sinh của địa phương và phối hợp với 
các trường ĐH, CĐ trong việc coi thi, chấm thi. 
Câu 8. Với việc ngoài 3 môn thi bắt buộc, thí sinh được tự chọn các môn thi trong 
số các môn tự chọn có thể dẫn đến tình trạng học sinh học lệch không?  
Trả lời: 

Nghị quyết số 29-NQ/TW chỉ rõ “Đảm bảo cho học sinh có trình độ trung học cơ 
sở (hết lớp 9) có tri thức phổ thông nền tảng, đáp ứng yêu cầu phân luồng mạnh sau 
trung học cơ sở; trung học phổ thông phải tiếp cận nghề nghiệp và chuẩn bị cho giai 
đoạn học sau phổ thông có chất lượng”; đồng thời, đáp ứng yêu cầu “tích hợp cao ở 
các lớp học dưới và phân hoá dần ở các lớp học trên”. Tại kì thi THPT quốc gia thí 
sinh phải thi 3 môn bắt buộc Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (được xác định là cần thiết 
chung cho tất cả các học sinh) và 1 môn tự chọn (theo nguyện vọng và sở trường của 
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từng học sinh) là phù hợp với tinh thần của Nghị quyết số 29-NQ/TW. Chương trình 
giáo dục phổ thông hiện hành đã thực hiện phân ban kết hợp với tự chọn nên phù hợp 
với chủ trương này. 

Kết hợp sử dụng kết quả thi 4 môn thi tối thiểu với điểm học tập trung bình lớp 12 để 
xét công nhận tốt nghiệp THPT, đảm bảo học sinh “học gì, được đánh giá nấy”. Việc 
kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh trong quá trình học tập được phân cấp cho 
giáo viên bộ môn và nhà trường. Điều này tạo điều kiện cho giáo viên phát huy vai trò 
trách nhiệm của mình trong quá trình dạy học, đồng thời học sinh không thể coi nhẹ môn 
học nào, từng bước khắc phục quan niệm môn chính, môn phụ trong nhà trường. 

Việc đưa vào kì thi các môn tự chọn là nhằm giảm áp lực cho các thí sinh, phù hợp 
với thực tế học tập ở bậc THPT và là giải pháp phù hợp với chủ trương định hướng 
nghề nghiệp, bước chuẩn bị cho việc sẵn sàng tham gia thị trường lao động hoặc học 
tập của các em ở các bậc học sau.  

Hơn nữa, xét trên bình diện cả nước, với việc cho học sinh tự chọn môn thi thì tất cả 
các môn thi sẽ được chọn, hướng tới sự cân đối, hài hoà hơn giữa các môn học trong 
nhà trường. 
Câu 9. Những thí sinh vùng đặc biệt khó khăn, dự thi 4 môn tối thiểu ở cụm thi tại 
tỉnh có cơ hội để vào học ở các trường ĐH, CĐ hay không? 
Trả lời: 

Trong kì thi THPT quốc gia năm 2015, những thí sinh dự thi để xét công nhận tốt 
nghiệp sẽ chỉ thi 4 môn tối thiểu để xét tốt nghiệp THPT, vẫn có thể được xét tuyển vào 
các trường ĐH, CĐ, nhưng cơ hội hạn chế hơn vì phụ thuộc vào quy định của các 
trường này. Tuy nhiên, các thí sinh vẫn còn cơ hội vào học ở các trường ĐH, CĐ tuyển 
sinh theo Đề án tuyển sinh riêng. Do đó, các em cần theo dõi thông tin về Đề án tuyển 
sinh riêng của các trường để tham gia tuyển sinh, tận dụng được những cơ hội để vào học 
tại các trường ĐH, CĐ này. 
Câu 10. Ngoài 8 môn thi của Bộ ấn định trong kì thi THPT quốc gia thì các trường 
ĐH, CĐ thi tuyển các môn năng khiếu như hội họa, múa, hát, diễn kịch, thể dục 
thể thao vào thời điểm nào?  
Trả lời: 

Ngoài việc sử dụng kết quả của kì thi THPT quốc gia để tuyển sinh, các trường ĐH, 
CĐ tùy thuộc các ngành đặc thù của trường mình có thể có thêm các hình thức kiểm tra 
năng lực khác. 

Trong đó, các trường thuộc khối văn hoá nghệ thuật, thể dục thể thao... sẽ tổ chức 
thi năng khiếu (việc này đã được thực hiện trong những năm gần đây) theo phương thức 
được quy định rõ trong Đề án tuyển sinh riêng của trường. 

Các trường có các môn thi năng khiếu, muốn sử dụng chung kết quả thi năng khiếu 
thì phải có văn bản thoả thuận phối hợp giữa các trường và quy định trong Đề án tuyển 
sinh riêng của mỗi trường. 

Các trường sẽ có phương thức tổ chức thi tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh 
và phụ huynh. Thí sinh cần xem thông tin chi tiết về Đề án tuyển sinh riêng của các 
trường được công bố rộng rãi trên website của trường và phương tiện truyền thông khác 
trước 01 tháng 01 hằng năm để biết và thực hiện. 

 – 8 –



Câu 11. Các trường được phép tự chủ về tuyển sinh, tổ chức các kì kiểm tra bổ 
sung như phỏng vấn, kiểm tra năng khiếu, bài viết luận, xét học bạ ở bậc phổ 
thông... Vậy các trường có tổ chức thi các môn đã tổ chức thi trong kì thi THPT 
quốc gia hay không?  
Trả lời: 

Trong quá trình xây dựng Phương án tổ chức kì thi THPT quốc gia, với mục đích 
của kì thi là để xét công nhân tốt nghiệp THPT và làm căn cứ để tuyển sinh vào ĐH, 
CĐ, Bộ GDĐT đã triển khai lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các Hiệu trưởng trường 
ĐH, CĐ; Giám đốc sở GDĐT; các trường ĐH, CĐ; cán bộ quản lí, giáo viên, học sinh 
THPT trong cả nước. Sau đó, Bộ GDĐT đã tổ chức Hội nghị triển khai Phương án tổ 
chức kì thi THPT quốc gia tại Hà Nội, Huế và TP. Hồ Chí Minh. Tuyệt đại đa số các 
trường ĐH, CĐ đều thống nhất sử dụng kết quả kì thi THPT quốc gia để xét tuyển sinh, 
không tổ chức thi các môn đã thi ở kì thi này. Tuy nhiên, tùy thuộc vào đặc thù và yêu 
cầu của ngành đào tạo, các trường có thể tổ chức thi năng khiếu, kiểm tra năng lực như: 
sơ tuyển, phỏng vấn, viết luận, kiểm tra IQ và các hình thức phù hợp khác. 

Để tuyển sinh vào trường ĐH, CĐ, các trường phải xây dựng phương án tuyển sinh 
đáp ứng các quy định tại quy chế tuyển sinh và công bố công khai để thí sinh tham 
khảo. Đối với các trường tổ chức thi theo Đề án tuyển sinh riêng, Bộ GDĐT sẽ quy 
định cụ thể các đợt tuyển sinh riêng trong quy chế tuyển sinh. Các trường công bố thời 
gian tổ chức thi trong Đề án tuyển sinh riêng của trường.  
Câu 12. Hiện nay nhiều thí sinh lo lắng ngoài các môn thi theo khối vào ĐH mà 
các em lựa chọn từ trước, các em sẽ phải thi thêm một số môn khác, trong khi đó 
các em không đầu tư học những môn này nhiều. Ví dụ thí sinh khối A thì không 
chú trọng học môn Ngữ văn, Ngoại ngữ. Nếu đề thi của kì thi chung khó như đề 
đại học thì các em không thể làm bài tốt được. Xin giải thích thêm về điều này? 
Trả lời: 

Đề thi trong kì thi THPT quốc gia sẽ có định dạng tương tự đề thi tốt nghiệp THPT 
và tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014. Nội dung thi nằm trong chương trình THPT, chủ yếu 
lớp 12.  

Đề thi bao gồm các câu hỏi ở mức độ từ dễ đến khó, đáp ứng yêu cầu cơ bản, phù 
hợp với hầu hết thí sinh (phục vụ mục đích xét công nhận tốt nghiệp) và yêu cầu nâng 
cao để phân hoá trình độ thí sinh (phục vụ tuyển sinh ĐH, CĐ). 

Ví dụ thí sinh thi khối A thì môn Ngữ văn và Ngoại ngữ chỉ cần trả lời được các câu 
hỏi ở mức độ cơ bản cũng đã đủ điều kiện để có thể tốt nghiệp THPT. Như vậy, thí sinh 
chỉ cần học tập đáp ứng yêu cầu cơ bản quy định trong chương trình là có thể tốt nghiệp 
THPT và tập trung đầu tư học nhiều hơn vào các môn Toán, Vật lí, Hoá học phù hợp 
với tổ hợp môn thi (khối thi) để tuyển sinh vào trường ĐH, CĐ. 
Câu 13. Đối với những thí sinh thi từ những năm trước chưa đạt kết quả, năm 
2015 thi lại thì phải thi những môn nào của kì thi THPT quốc gia?  
Trả lời: 

- Nếu thí sinh chưa tốt nghiệp THPT từ năm 2014 trở về trước, tham dự kì thi 
THPT quốc gia 2015 để xét tốt nghiệp THPT và tuyển sinh vào ĐH, CĐ thì phải thi 4 
môn tối thiểu, gồm 3 môn bắt buộc (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ) và 1 môn do thí sinh tự 
chọn trong số các môn: Vật lí, Hoá học, Sinh học, Lịch sử và Địa lí.  
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Ngoài 4 môn thi tối thiểu, thí sinh có thể đăng kí thi thêm các môn khác trong số 
các môn tự chọn để có thêm cơ hội xét tuyển vào ĐH, CĐ. 

- Nếu thí sinh đã tốt nghiệp THPT các năm trước, chỉ cần đăng kí thi các môn phục 
vụ cho tuyển sinh ĐH, CĐ. Ví dụ: thí sinh thi vào trường ĐH, CĐ có phương thức 
tuyển sinh các môn tương ứng với khối A thì chỉ đăng kí dự thi 3 môn: Toán, Vật lí, 
Hoá học. Như vậy, thí sinh cần theo dõi thông tin cụ thể về điều kiện tuyển sinh của 
trường ĐH, CĐ mà mình có nguyện vọng xét tuyển để đăng kí dự thi các môn phù hợp. 
Câu 14. Tại sao trong khi đang thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ mà Bộ lại 
cho phép học sinh được dùng chứng chỉ ngoại ngữ để thay thế môn thi? Theo quy 
định, những học sinh chưa được học ngoại ngữ hoặc học trong điều kiện không 
đảm bảo chất lượng dạy và học thì không bắt buộc phải thi môn ngoại ngữ, được 
chọn môn thi thay thế; vậy thế nào là dạy học trong điều kiện không đảm bảo chất 
lượng?
Trả lời: 

Trong thời kì đất nước đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế 
thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế thì ngoại ngữ là công cụ rất quan 
trọng đối với người lao động, nhất là đối với nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây là lí 
do chính để kết quả thi ngoại ngữ được chọn là điều kiện bắt buộc khi xét tốt nghiệp 
THPT. 

Tuy nhiên, do những điều kiện khác nhau, việc tổ chức dạy và học ngoại ngữ trong 
thời gian qua là không đồng đều, chất lượng dạy học ngoại ngữ có sự khác biệt khá lớn 
giữa các vùng miền, nhất là giữa các đô thị lớn với vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu, 
vùng xa, vùng khó khăn trên cả nước. 

Điều kiện dạy học không đảm bảo chất lượng thể hiện chủ yếu ở các khía cạnh như: 
giáo viên dạy môn Ngoại ngữ chưa đạt chuẩn năng lực ngoại ngữ; việc thực hiện chương 
trình không liên tục; do học sinh chuyển trường nên phải học đổi môn Ngoại ngữ;... 
Những nội dung này sẽ được cụ thể hóa trong quy chế thi và các văn bản hướng dẫn tổ 
chức kì thi THPT quốc gia. Giám đốc Sở GDĐT căn cứ quy định của quy chế thi và thực 
tế của địa phương báo cáo Bộ GDĐT xem xét, quyết định việc chọn môn thi thay thế 
môn ngoại ngữ.  

Tuy nhiên, cần phải khẳng định rằng, việc cho phép các thí sinh lựa chọn môn thi thay 
thế môn ngoại ngữ chỉ là giải pháp tình thế trước mắt. Các nhà trường chưa đủ điều kiện phải 
nỗ lực để nhanh chóng đáp ứng điều kiện tối thiểu về dạy học ngoại ngữ. Việc này nhằm 
tạm thời tránh áp lực cho nhà trường để tập trung khắc phục khó khăn, nhất là việc tạm 
thời không phân công giảng dạy để giáo viên yên tâm đi học chuẩn hoá năng lực, nhanh 
chóng đáp ứng điều kiện tối thiểu để học sinh được học và thi ngoại ngữ có chất lượng 
thật sự trong các năm sau. 

Bên cạnh đó, việc cho phép các thí sinh được dùng chứng chỉ ngoại ngữ được 
khẳng định là đảm bảo chất lượng, theo quy định do Bộ GDĐT công bố, để xét công 
nhận tốt nghiệp nhằm tạo động lực học tập tích cực, khuyến khích các thí sinh tận dụng 
cơ hội ngoài nhà trường để học và thi ngoại ngữ đạt chuẩn và có giá trị quốc tế. 
Câu 15. Những chứng chỉ nào sẽ được sử dụng để miễn thi ngoại ngữ cho xét công 
nhận tốt nghiệp THPT?  
Trả lời: 
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Bộ GDĐT sẽ sớm cụ thể hoá quy định về miễn thi môn ngoại ngữ để xét công nhận 
tốt nghiệp THPT theo hướng chấp nhận các chứng chỉ quốc tế thuộc hệ thống chứng chỉ 
tương thích với Khung tham chiếu châu Âu (và cũng tương thích với Khung năng lực 
ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam), do các tổ chức khảo thí có uy tín cấp. Các thí sinh 
trong đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn ngoại ngữ cũng được miễn thi (ví 
dụ Olympic quốc tế môn Tiếng Nga).  

 Đề thi ngoại ngữ trong những năm trước mắt sẽ có yêu cầu năng lực theo chuẩn 
của chương trình 7 năm, tiến tới sẽ theo yêu cầu của chương trình 10 năm và đánh giá 
đầy đủ 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết.  
Câu 16. Đề thi được thiết kế như thế nào để đạt được mục đích của kì thi và đánh 
giá được toàn diện thí sinh? 
Trả lời: 

Với cách tiếp cận mới về quan điểm giáo dục toàn diện là trên cơ sở bảo đảm đạt 
chuẩn tối thiểu học vấn phổ thông, phải tạo được cho học sinh môi trường học tập thuận 
lợi để phát huy năng lực sở trường riêng của cá nhân theo định hướng nghề nghiệp hoặc 
học tiếp ở các bậc tiếp theo; hiện nay, các trường THPT đã và đang đổi mới phương pháp 
dạy học, thi, kiểm tra đánh giá môn học theo hướng yêu cầu học sinh vận dụng kiến thức 
tổng hợp, liên môn để làm bài, giải quyết các vấn đề liên quan đến thực tiễn cuộc sống. 
Đề thi những năm gần đây, nhất là đề thi các môn Khoa học Xã hội và Nhân văn đã được 
ra theo hướng mở để tạo điều kiện cho học sinh huy động kiến thức tổng hợp, liên môn 
và vốn sống của mình vào việc làm bài (chẳng hạn, trong đề thi Ngữ văn có kiến thức về 
Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân...); khắc phục tình trạng học sinh phải học thuộc lòng 
một cách máy móc. 

Đề thi trong kì thi THPT quốc gia năm 2015 sẽ có định dạng tương tự đề thi tốt 
nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014. Nội dung đề thi nằm trong chương 
trình THPT, chủ yếu lớp 12. 

Đề thi đảm bảo phân hoá trình độ thí sinh và phải đạt được 2 mục đích là xét công 
nhận tốt nghiệp THPT và làm căn cứ tuyển sinh vào ĐH, CĐ. Vì vậy, đề thi gồm các 
câu hỏi từ dễ đến khó, vừa đáp ứng yêu cầu cơ bản (thí sinh chỉ cần trả lời được các câu 
hỏi này là đã đủ điều kiện để tốt nghiệp THPT) và yêu cầu nâng cao (để phân hoá thí 
sinh, phục vụ công tác tuyển sinh ĐH, CĐ).     
Câu 17. Việc tổ chức thi ở các cụm thi khác nhau có thể tạo ra sự không công bằng 
trong kết quả tốt nghiệp THPT giữa các cụm thi, khi mà nơi thì coi thi rất chặt chẽ, 
nghiêm túc, nơi thì coi thi có thể sẽ dễ dãi hơn. Bộ GDĐT sẽ giải quyết như thế nào 
để đảm bảo kì thi khách quan, công bằng cho tất cả thí sinh? 
Trả lời: 

Kì thi THPT quốc gia dù được tổ chức ở các cụm thi khác nhau nhưng đều được 
thực hiện theo đúng quy định của quy chế thi, với kĩ thuật và quy trình tổ chức thi thống 
nhất trong cả nước. 

Những đổi mới trong kì thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014 đã 
được dư luận xã hội ghi nhận và đánh giá cao, nhất là kì thi tốt nghiệp THPT đã có 
những chuyển biến tích cực, trường thi an toàn, nghiêm túc, các hiện tượng tiêu cực, 
“phao thi” đã giảm đi rất nhiều.  
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Tuy nhiên, xã hội vẫn còn những băn khoăn về tính nghiêm túc của các kì thi trước 
đây do sở GDĐT chủ trì. Bộ GDĐT đã lường được vấn đề này và chủ động xây dựng 
các giải pháp đồng bộ để đảm bảo tính nghiêm túc của kì thi tại tỉnh. 

Bộ không phân biệt thí sinh thi tại cụm thi nào, các thí sinh đều cùng làm một đề thi 
theo định hướng đánh giá năng lực, tăng mức yêu cầu vận dụng, các câu hỏi mở, giảm 
yêu cầu thuộc lòng, ghi nhớ máy móc hay trả lời theo khuôn mẫu có sẵn, nên sẽ hạn chế 
việc quay cóp, trao đổi bài và hiện tượng dùng “phao thi”.  

Bộ GDĐT sẽ cùng với các bộ, ngành, địa phương phối hợp để tổ chức tốt kì thi, bảo 
đảm an toàn, nghiêm túc và kết quả thi có độ tin cậy cao. Đặc biệt, đối với các cụm thi 
tại tỉnh sẽ tăng cường vai trò trách nhiệm của địa phương trong tổ chức thi; đẩy mạnh 
công tác thanh tra, kiểm tra và xử lí nghiêm các vi phạm; phát huy vai trò giám sát của 
xã hội đối với kì thi. 

Các giải pháp kĩ thuật sẽ được tăng cường, trong đó có việc sử dụng phần mềm 
quản lí thi dùng chung với các chức năng quản trị cơ sở dữ liệu tiên tiến hỗ trợ thí sinh; 
các sở GDĐT, các trường ĐH, CĐ và xã hội có thể theo dõi, giám sát quá trình tổ chức 
thi và xử lí kết quả thi. 
Câu 18. Hãy cho biết những điểm kế thừa, đổi mới để tổ chức một kì thi thực sự 
nghiêm túc, kết quả có độ tin cậy cao? 
Trả lời: 

Để tổ chức kì thi nghiêm túc, kết quả có độ tin cậy cao thì phải làm tốt tất cả các 
khâu từ ra đề thi, coi thi, chấm thi đến xử lí và sử dụng kết quả thi; phát huy các ưu 
điểm của kì thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ trong các năm trước nhưng có 
yêu cầu cao hơn, phát triển hơn. Những điểm chính là: 

- Sẽ tổ chức coi thi, chấm thi theo các cụm thi do các trường ĐH chủ trì, tương tự 
như các cụm thi tuyển sinh “3 chung” trong các năm trước.  

- Sẽ tiếp tục ra đề thi theo hướng đánh giá năng lực người học, tăng dần câu hỏi ở 
mức độ vận dụng, câu hỏi mở; đề thi gồm các câu hỏi từ dễ đến khó, đáp ứng yêu cầu cơ 
bản và nâng cao, ở cả 4 mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao. Hiện 
nay, Bộ GDĐT đã bước đầu xây dựng được ngân hàng đề thi; trong những năm tới 
ngân hàng đề sẽ được phát triển, hoàn thiện nhờ áp dụng các giải pháp hiện đại của 
khoa học đánh giá chất lượng giáo dục. 

- Công tác thanh tra, kiểm tra sẽ được tăng cường, nhất là ở khâu coi thi, chấm thi 
để kịp thời phát hiện và xử lí nghiêm những sai phạm xảy ra.  

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức thi, xử lí kết quả thi và 
quản trị cơ sở dữ liệu của kì thi một cách linh hoạt nhưng vẫn đảm bảo tính bảo mật và 
an toàn. Phần mềm máy tính sẽ hỗ trợ công tác truy vấn kết quả thi, xét công nhận tốt 
nghiệp THPT, công khai kết quả thi trên mạng, xử lí thống kê kết quả thi phục vụ công 
tác đánh giá, phản hồi chất lượng đề thi và hỗ trợ công tác tuyển sinh của các trường 
ĐH, CĐ.  
Câu 19. Cách thức xét công nhận tốt nghiệp THPT ở kì thi này có gì khác so với kì 
thi năm 2014? Ý nghĩa và cách tính ngưỡng điểm tối thiểu xét công nhận tốt 
nghiệp và ngưỡng điểm tối thiểu xét vào ĐH, CĐ? 
Trả lời: 
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Để đảm bảo học sinh được “học gì, được đánh giá nấy”, khuyến khích học sinh phải 
học đều để đạt yêu cầu cơ bản đối với tất cả các môn, nhất là ở lớp 12 để tốt nghiệp 
THPT và có hồ sơ dự tuyển ĐH, CĐ tốt, Bộ GDĐT sẽ kết hợp sử dụng kết quả 4 môn 
thi tối thiểu với điểm trung bình cả năm lớp 12 và điểm khuyến khích (nếu có) để xét 
công nhận tốt nghiệp THPT cho thí sinh. 

Ngưỡng điểm tối thiểu là mức điểm thấp nhất được sử dụng xét công nhận tốt 
nghiệp THPT hoặc xét trúng tuyển ĐH, CĐ; có tác dụng đảm bảo chất lượng của thí 
sinh được công nhận tốt nghiệp THPT hoặc thí sinh trúng tuyển vào các trường ĐH, 
CĐ. 

Điểm để xét công nhận tốt nghiệp, gồm điểm thi 4 môn tối thiểu (3 môn bắt buộc và 
1 môn tự chọn) kết hợp với điểm trung bình học tập cả năm lớp 12 và điểm khuyến 
khích (nếu có). 

Điều kiện để thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT sẽ được quy định cụ thể 
trong quy chế thi, nhưng về cơ bản tương tự như quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện 
hành. 

Căn cứ vào kết quả các môn thi của kì thi, Bộ sẽ có quy định ngưỡng điểm tối thiểu 
đối với tổ hợp các môn thi để đảm bảo chất lượng nguồn tuyển sinh vào các trường ĐH, 
CĐ; đồng thời tạo thuận lợi, giảm áp lực, khó khăn cho các trường trong công tác xét 
tuyển.  
Câu 20. Những đổi mới trong kì thi THPT quốc gia có liên quan như thế nào đối 
với công tác tuyển sinh của các trường ĐH, CĐ?  
Trả lời: 

Kì thi THPT quốc gia có các điểm mới liên quan đến công tác tuyển sinh của các cơ 
sở giáo dục ĐH như:  

- Kết quả thi vừa dùng để xét công nhận tốt nghiệp THPT vừa làm căn cứ để các 
trường ĐH, CĐ sử dụng trong tuyển sinh; 

- Thí sinh đăng kí dự tuyển vào các trường ĐH, CĐ sau khi đã có kết quả thi; 
- Các trường ĐH, CĐ tự chủ và linh hoạt trong việc tuyển sinh theo các khối thi như 

trước đây, đồng thời có quyền quy định các khối thi mới phù hợp với yêu cầu tuyển sinh 
vào các ngành đào tạo.  

- Quản lí kết quả thi theo hướng tập trung, thí sinh ảo giảm. 
Đối với thí sinh, việc đăng kí dự tuyển sau khi đã có kết quả thi sẽ giúp các em 

tránh được rủi ro như trước đây là đạt điểm cao nhưng vẫn có thể trượt ĐH; các em có 
cơ hội lựa chọn được những trường ĐH, CĐ phù hợp với năng lực của mình, đáp ứng 
tốt hơn tính đa dạng về ngành nghề của giáo dục đại học; cho phép các trường tuyển 
được các thí sinh có năng lực sát hơn với ngành nghề đào tạo. Với cách thức tuyển sinh 
mới, thí sinh sẽ được linh hoạt hơn trong việc chọn các khối thi phù hợp.   

Việc thí sinh đăng kí xét tuyển sau khi có kết quả thi là thách thức nhưng cũng là cơ 
hội để các trường phát triển. Các trường muốn tuyển được thí sinh có chất lượng vào 
học phải xây dựng thương hiệu thông qua chất lượng đào tạo. Đây là động lực bên 
trong để các cơ sở giáo dục đại học có các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, 
đáp ứng nhu cầu xã hội. 
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Câu 21. Quyền tự chủ của các trường ĐH, CĐ và quyền chủ động của thí sinh 
trong tuyển sinh được thực hiện như thế nào khi sử dụng kết quả của kì thi THPT 
quốc gia? 
Trả lời: 

Theo quy định tại Điều 34 của Luật Giáo dục đại học và dựa vào các quy định của 
quy chế tuyển sinh: 

1. Việc sử dụng kết quả kì thi THPT quốc gia với ngưỡng điểm tối thiểu của tổ hợp 
môn thi (khối thi) do Bộ GDĐT hướng dẫn sẽ tạo thuận lợi, giảm áp lực, khó khăn cho 
các nhà trường. Từng trường ĐH, CĐ chủ động đề xuất cách sử dụng kết quả của kì thi 
THPT quốc gia để làm căn cứ tuyển sinh với phương án cụ thể (xét điểm của những tổ 
hợp môn thi nào? Hệ số tính điểm của mỗi môn…) để xét tuyển cho phù hợp với yêu 
cầu của từng ngành đào tạo. Cụ thể: 

- Chỉ sử dụng kết quả thi THPT quốc gia để tuyển sinh; 
- Kết hợp sử dụng kết quả thi với xét học bạ của thí sinh;  
- Sử dụng kết quả thi nhưng thi bổ sung thêm (thi năng khiếu); 
- Sử dụng kết quả thi kết hợp với các hình thức kiểm tra năng lực như: sơ tuyển, 

phỏng vấn, viết luận, IQ và các hình thức phù hợp khác; 
- Sử dụng trực tiếp kết quả 4 môn thi tối thiểu. 
Để thực hiện các phương thức tuyển sinh trên, các trường phải xây dựng phương án 

tuyển sinh đáp ứng các quy định tại quy chế tuyển sinh, đồng thời công bố công khai để 
thí sinh chủ động tham khảo. 

2. Nếu không sử dụng kết quả của kì thi THPT quốc gia để tuyển sinh, trường có 
thể tổ chức kì thi tuyển sinh riêng. Bộ GDĐT sẽ quy định cụ thể các đợt thi tuyển sinh 
riêng trong quy chế tuyển sinh. Các trường công bố thời gian tổ chức thi trong Đề án 
tuyển sinh riêng của trường. 
Câu 22. Việc tổ chức kì thi THPT quốc gia có mâu thuẫn và chồng chéo với Đề án 
tuyển sinh riêng của các trường ĐH, CĐ không? 
Trả lời:  

Tự chủ trong tuyển sinh là quyền của các cơ sở giáo dục đại học đã được quy định 
trong Luật Giáo dục Đại học. Điều quan trọng là phải tổ chức kì thi THPT quốc gia sao 
cho kết quả có sự phân hóa và độ tin cậy cao để nhiều trường ĐH, CĐ sử dụng trong 
tuyển sinh. Với việc kế thừa, phát triển những gì tốt nhất của kì thi tuyển sinh ĐH, CĐ 
hệ chính quy theo hình thức “3 chung” để tổ chức kì thi THPT quốc gia sẽ giúp các 
trường ĐH, CĐ có cơ sở yên tâm sử dụng kết quả kì thi trong tuyển sinh. 

Cùng với sử dụng kết quả kì thi THPT quốc gia, căn cứ vào đặc điểm của các ngành 
đào tạo của trường và yêu cầu đặc thù của công tác tuyển chọn thí sinh vào trường, các 
cơ sở giáo dục ĐH có thể chủ động căn cứ quy chế tuyển sinh để sử dụng thêm các hình 
thức kiểm tra năng lực khác như: phỏng vấn, viết luận;… 

Các trường không sử dụng kết quả kì thi THPT quốc gia để tuyển sinh sẽ thực hiện 
tuyển sinh riêng theo Đề án tuyển sinh riêng của trường. Đây là việc các trường ĐH, 
CĐ thực hiện quyền tự chủ tuyển sinh của mình theo Luật Giáo dục Đại học. Như vậy, 
việc tổ chức kì thi THPT quốc gia hoàn toàn không mâu thuẫn và chồng chéo với Đề án 
tuyển sinh riêng của các trường đại học, cao đẳng. 
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Câu 23. Bộ GDĐT có quy định mỗi thí sinh được đăng ký bao nhiêu nguyện vọng 
để dự tuyển vào ĐH, CĐ không?  
Trả lời: 

Trước đây, khi chưa có kết quả thi các em đã phải đăng kí nguyện vọng nên dẫn đến 
tình trạng thí sinh ảo nhiều. Từ năm 2015, căn cứ vào kết quả thi của thí sinh và yêu cầu 
xét tuyển của các trường thí sinh mới đăng ký xét tuyển. Bộ sẽ xây dựng phần mềm quản lí 
dữ liệu kì thi để hỗ trợ đăng kí thi, đăng kí tuyển sinh và xét tuyển với phương châm khắc 
phục những hạn chế ở các kì tuyển sinh năm trước, trong đó có tình trạng thí sinh ảo. 

Các trường ĐH, CĐ sử dụng kết quả kì thi để tuyển sinh sẽ tiến hành xét tuyển 
trong 2 đến 3 đợt; trong từng đợt, mỗi thí sinh sẽ được đăng kí một số nguyện vọng 
(được quy định cụ thể trong quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy).  
Câu 24. Thời gian tổ chức thi của các trường tuyển sinh riêng được quy định như 
thế nào? Bộ GDĐT có khống chế số lượng trường tổ chức kiểm tra bổ sung để xét 
tuyển vào ĐH, CĐ không?  
Trả lời: 

Bộ GDĐT sẽ quy định cụ thể các đợt thi tuyển sinh riêng trong quy chế tuyển sinh. 
Các trường công bố thời gian tổ chức tuyển sinh trong Đề án tuyển sinh riêng. 

Một trong hai mục đích của kì thi là lấy kết quả thi làm căn cứ để các cơ sở giáo 
dục đại học, giáo dục nghề nghiệp sử dụng trong tuyển sinh. Việc sử dụng kết quả kì thi 
THPT quốc gia có kèm theo các điều kiện khác hay không là tùy thuộc vào các trường 
ĐH, CĐ; mỗi trường có quyền lựa chọn phương án tối ưu nhất cho mình. Vì vậy, Bộ 
GDĐT không khống chế số lượng trường tổ chức kiểm tra bổ sung; các trường ĐH, CĐ 
có những yêu cầu riêng đều có thể tổ chức thêm kì kiểm tra năng lực khác như: phỏng 
vấn, viết luận, … để chọn thí sinh cho phù hợp với ngành nghề đào tạo.  
Câu 25. Việc xét tuyển vào ĐH, CĐ là lấy điểm 4 môn thi tối thiểu để xét hay tùy 
vào trường ĐH, CĐ mà lựa chọn điểm của từng môn theo yêu cầu để xét tuyển? 
Trả lời: 

Kết quả của 4 môn thi tối thiểu sẽ được sử dụng kết hợp với điểm trung bình học 
tập lớp 12 để xét công nhận tốt nghiệp THPT cho tất cả thí sinh. Điểm các môn này 
đồng thời cũng được sử dụng để tuyển sinh vào các ngành phù hợp của từng trường 
ĐH, CĐ. 

Việc tuyển sinh vào các trường ĐH, CĐ, các trường sẽ công bố công khai tổ hợp 
các môn thi được sử dụng để xét tuyển trên cơ sở các khối thi truyền thống. Đối với một 
số trường, ngành đặc thù có thể điều chỉnh các tổ hợp này, xây dựng tổ hợp mới; các 
trường sẽ sớm công bố để thí sinh biết và thực hiện. 

Như vậy, để tham gia tuyển sinh ĐH, CĐ, ngoài các môn đã trùng với các môn tối 
thiểu để xét tốt nghiệp THPT, thì các em sẽ lựa chọn đăng ký dự thi thêm môn thi phù 
hợp để có thêm cơ hội trúng tuyển vào các trường ĐH, CĐ. 
Câu 26. Bộ GDĐT có quy định gì dành cho thí sinh thi liên thông (chưa đủ 36 
tháng sau khi tốt nghiệp) tham dự kì thi?  
Trả lời: 

Thi liên thông được quy định trong Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 
25/12/2012. Những thí sinh có bằng tốt nghiệp TCCN, CĐ chưa đủ 36 tháng thì dự thi 
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kì thi THPT quốc gia nhưng chỉ cần đăng ký thi những môn cần thiết để xét vào các 
ngành của trường ĐH, CĐ lựa chọn. Hiện nay, chưa có quy định nào về vấn đề ưu tiên 
cho thí sinh thuộc nhóm này. 
Câu 27. Trong kì thi THPT quốc gia, các chế độ ưu tiên (theo khu vực, theo đối 
tượng, thí sinh đoạt giải quốc gia, quốc tế...) có tiếp tục được thực hiện như trong 
kì thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014 không? 
Trả lời: 

Các chế độ ưu tiên, tuyển thẳng đã quy định trong quy chế thi tốt nghiệp THPT và 
Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy hiện hành (như chế độ ưu tiên theo khu vực, 
theo đối tượng, thí sinh đoạt giải quốc gia, quốc tế...) sẽ được tiếp tục áp dụng đối với 
kì thi THPT quốc gia từ năm 2015. Bộ GDĐT sẽ cập nhật, bổ sung những chính sách 
mới của Đảng, Nhà nước về các chế độ ưu tiên để đảm bảo quyền lợi của thí sinh.  
Câu 28. Công tác thanh tra, kiểm tra trong kì thi THPT quốc gia sẽ được tiến 
hành như thế nào? 
Trả lời: 

Công tác thanh tra, kiểm tra trong kì thi THPT quốc gia được thực hiện tương tự 
như trong kì thi tuyển sinh ĐH, CĐ và kì thi tốt nghiệp THPT năm 2014 nhưng theo 
hướng chặt chẽ, nghiêm túc hơn: 

- Các Ban Chỉ đạo thi tổ chức các đoàn thanh tra thi để đảm bảo thực hiện nghiêm 
túc quy chế thi ở các hội đồng coi thi, chấm thi; 

- Bộ tổ chức các đoàn thanh tra lưu động, sử dụng lực lượng thanh tra của các sở 
GDĐT, các trường ĐH, CĐ và bố trí các thanh tra cắm chốt tại các cụm thi; 

- Tất cả những vi phạm đối với những người tham gia kì thi sẽ được xử lí nghiêm 
minh để hạn chế tối đa những hiện tượng tiêu cực trong thi cử; 

- Ban Chỉ đạo thi Trung ương thành lập các đoàn kiểm tra để kiểm tra đột xuất 
không báo trước tại các cụm thi./. 
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