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- “Mưa câu hỏi” đã trút xuống lãnh đạo Bộ GD-ĐT trong cuộc họp báo công bố phương
án thi quốc gia
vào chiều ngày 9/9.
Các lãnh đạo Bộ GD-ĐT tham gia giải đáp là Thứ trưởng Bùi Văn Ga, Thứ trưởng Nguyễn
Vinh Hiển, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục Mai Văn Trinh, Phó
Cục trưởng Trần Văn Nghĩa....

Học sinh không cần bổ sung kiến thức mới

Học sinh có cần bổ sung kiến thức mới không? Có hướng dẫn gì trong việc ôn thi không?

Ông Nguyễn Vinh Hiển: Để thực hiện mục đích vừa xét tốt nghiệp phổ thông, vừa cung cấp dữ
liệu tin cậy để các trường CĐ, ĐH tuyển sinh, Bộ sẽ tổ chức Kỳ thi với đề thi theo định dạng của
đề thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014 theo hướng tăng cường các câu hỏi ở mức độ vận dụng, các
câu hỏi mở, giảm dần yêu cầu ghi nhớ máy móc các số liệu, sự kiện hay trả lời theo khuôn mẫu
có sẵn.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển giải đáp thắc mắc (Ảnh Văn Chung)
Do đó, trước mắt cũng chưa yêu cầu học sinh thay đổi nhiều trong cách học hay phải bổ sung
kiến thức gì mới ngoài chương trình phổ thông. Vì vậy, các em thí sinh yên tâm học tập, không
có gì phải hoang mang, lo lắng. Những đổi mới của kỳ thi đều nhằm theo hướng nhẹ nhàng,
thuận lợi, tạo cho các em nhiều cơ hội chọn trường, chọn ngành phù hợp.
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Bộ có đề cập tới việc miễn thi tốt nghiệp môn ngoại ngữ cho thí sinh đã có chứng chỉ. Vậy
chứng chỉ ngoại ngữ nào được miễn thi? Có tính điểm chứng chỉ ngoại ngữ cho việc xét tuyển
vào đại học?

Ông Trần Văn Nghĩa: Bộ sẽ có quy định cụ thể chứng chỉ nào được miễn thi. Về cơ bản đó là
những chứng chỉ đã được thừa nhận quốc tế. Các chứng chỉ khác sẽ cân nhắc để tuyệt đối
không để xảy ra tình trạng "mua" chứng chỉ ngoại ngữ để xét tốt nghiệp..

Năm nay chỉ xử lý chứng chỉ ngoại ngữ ở xét tốt nghiệp.

Đề thi sẽ được thiết kế như thế nào? Có quy định phần tốt nghiệp và phần tuyển sinh đại học
không?

Ông Trần Văn Nghĩa: Đề thi sẽ khá giống đề tuyển sinh đại học năm 2014, bởi vì cấu trúc đề
thi đó đã đảm bảo 4 yêu cầu. Nhưng có làm lên đậm các yêu cầu đó lên. Chủ trương vẫn ra đề
mở, áp dụng kiến thức liên môn.

Quy định thời gian các môn thi cũng giống kỳ thi đại học 2014.

Quan điểm của Bộ là những gì đã làm tốt thì tiếp tục giữ. Và tiếp tục điều chỉnh đề thi để tiếp
cận chương trình, sách giáo khoa mới. Nhưng về cơ bản vẫn ổn định để thí sinh không gặp khó
khăn nhiều khi dự thi năm nay.

Ông Nguyễn Vinh Hiển: Đề thi sẽ không tách riêng phần để xét tốt nghiệp hay tuyển sinh.
Cũng không tách riêng phòng thí sinh nào thi tốt nghiệp, this sinh nào thi cả đại học. Nhưng có
sự phân hóa trong đề thi. Và điểm để xét tuyển đại học sẽ cao hơn điểm xét tốt nghiệp.

Không hạn chế số lượng nguyện vọng của thí sinh
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Có quy định số lượng nguyện vọng mỗi thí sinh được đăng ký không? Nếu không quy định liệu
có gây ra tình trạng thí sinh ảo khi các em có thể đăng ký nhiều trường cùng lúc không?

Ông Bùi Văn Ga: Một thí sinh có thể đăng ký bao nhiêu nguyện vọng phụ thuộc điều kiện do
các trường quy định. Trước ngày 1/1/2015, các trường sẽ công bố điều kiện của mình. Căn cứ
kết quả thi, các em phải lượng sức mà đăng ký. Trước đây khi chưa có kết quả thi các em đã
đăng ký nguyện vọng nên dẫn đến tình trạng thí sinh ảo nhiều. Bây giờ tuyển theo yêu cầu của
trường và kết quả thi của thí sinh, hy vọng tình trạng thí sinh ảo sẽ giảm bớt...

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga trả lời câu hỏi liên quan đến kỳ thi quốc gia 2015 (Ảnh Văn Chung
Bộ cũng sẽ chỉnh sửa phần mềm tuyển sinh cho phù hợp, để thí sinh có thể đăng ký xét tuyển
ĐH, CĐ trên mạng.

Một cụm thi từ 30 - 40 nghìn thí sinh

Thi theo cụm có đảm bảo không quá tải ở cụm mới không? Cơ sở vật chất có đảm bảo không?

Ông Mai Văn Trinh: Việc thiết kế kỳ thi THPT quốc gia giữ lại những gì tốt nhất của “3 chung”.
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Cục trưởng Cục khảo thí Mai Văn Trinh giải đáp "mưa câu hỏi" cho kỳ thi quốc gia (Ảnh Văn Chung)
Việc giao tổ chức các cụm thi cho các trường, địa phương căn cứ vào acsc tiêu chí sau: Căn cứ
năng lực trường đại học về đội ngũ, cơ sở vật chất; Lưu lượng học sinh lớp 12 ở địa phương;
Mang thuận lợi cho học sinh, đi lại thuận tiện, gần nhất có thể

Dựa trên các tiêu chí này, Bộ sẽ mở rộng số lượng cụm thi phù hợp, vừa sức tải của trường, địa
phương.

Sẽ có khoảng bao nhiêu thí sinh thi tại một cụm để đảm bảo cụm thi không bị quá tải? Và
khoảng cách di chuyển tối đa của một thí sinh đến cụm thi là bao nhiêu?

Ông Bùi Văn Ga: Bộ sẽ sửa đổi quy chế tuyển sinh cho phù hợp với quy định mới. Ngay cả
cụm thi ntn cũng sẽ đưa vào.

Theo kinh nghiệm tổ chức những năm qua, một cụm thi khoảng 30 – 40 nghìn thí sinh là địa
phương tổ chức tốt. Bộ sẽ bố trí các cụm thi theo khoảng cách địa lý, sao cho mỗi cụm đảm
đương một lượng thí sinh từ 40 nghìn trở lại trở lại. Vấn đề này Bộ đã có tính toán sơ bộ.

Ngân Anh - Văn Chung (ghi)
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