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Bộ trưởng Bộ GD&ĐT hỗ trợ giáo viên, học sinh trong vụ cháy tại Cà 
Mau

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quyết định hỗ trợ khẩn cấp cho gia đình thầy giáo 
Nguyễn Trường Tươi 50 triệu đồng và mỗi gia đình học sinh bị thiệt hại trong 
vụ cháy tại huyện U Minh, Cà Mau ngày 10/4 vừa qua 5 triệu đồng. Bộ trưởng 
cũng yêu cầu sở GD&ĐT Cà Mau kịp thời động viên, hỗ trợ để gia đình các nạn 
nhân ổn định cuộc sống. 

Báo Giáo dục và Thời đại: Bộ trưởng Bộ GD&ĐT hỗ trợ giáo viên, học sinh 
trong vụ cháy tại Cà Mau
Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ trả lời báo Vietnamnet về câu chuyện của 
học sinh Phạm Song Toàn hàm chứa nhiều điều phải suy ngẫm. 

 “Sự dũng cảm của em Phạm Song Toàn là rất đáng ghi nhận - đây cũng là 
những điều mà giáo dục hướng các em tới, mong các em có được" - Thứ trưởng 
Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ cho biết như vậy về câu chuyện học sinh phản ánh 
hiện tượng "cô giáo không nói gì" đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

Báo Vietnamnet: Thứ trưởng giáo dục câu chuyện Phạm Song Toàn hàm chứ 
nhiều điều phải suy ngẫm 
Tọa đàm trực tuyến: 'Bạo lực học đường - Góc nhìn thẳng'

Tham gia buổi tọa đàm trực tuyến của báo Tiền phong chiều 11/4, các khách 
mời đã chỉ ra được nguyên nhân dẫn đến tình trạng bạo lực học đường hiện nay. 
Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa cho biết, Bộ GD&ĐT sẽ có những giải pháp 
đồng bộ giải quyết, bắt đầu từ việc xây dựng đội ngũ nhà giáo, từ việc đào tạo, 
bồi dưỡng, sử dụng, quản lý và tuyển chọn. Sau đó là việc xây dựng môi trường, 
giáo dục nhà trường dân chủ, lành mạnh, thân thiện.

Báo Tiền phong: Tọa đàm trực tuyến: 'Bạo lực học đường - Góc nhìn thẳng'
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NXB thừa nhận 'lỗi kỹ thuật' trong cuốn Những điều cần biết…

Lý giải việc cuốn 'Những điều cần biết…' thiếu một số mã ngành, chuyên ngành 
của cơ sở đào tạo, NXB Giáo dục nhận định đó là 'lỗi kỹ thuật'. Để khắc phục 
điều này, ông Nguyễn Văn Tùng - Phó tổng biên tập NXB Giáo dục Việt Nam, 
cho biết, thí sinh tham khảo tại trang web của từng trường (trong đó có Học 
viện Báo chí và Tuyên truyền) và cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD-ĐT.

Báo Tuổi trẻ: NXB thừa nhận 'lỗi kỹ thuật' trong cuốn Những điều cần 
biết… 

Giáo dục địa phương

 Sở GD&ĐT Hà Nội: Sử dụng bài thi tổ hợp nhiều môn vào lớp 10
Thông tin Hà Nội sẽ tổ chức bài thi tổ hợp trong tuyển sinh vào lớp 10 

THPT từ năm học 2019 – 2020 được công bố trong tuần qua đang được dư luận 
rất quan tâm. Theo Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, việc thi thêm bài thi thứ 3 là 
bài thi tổ hợp nhằm mục đích tránh học sinh học lệch, đảm bảo mục tiêu giáo 
dục toàn diện ở các cấp học dưới.

Báo Tiền phong: Sử dụng bài thi tổ hợp nhiều môn vào lớp 10, Sở 
GD&ĐT nói gì?

 Trước những thay đổi trong cách tuyển sinh lớp 10, Phó GĐ Sở 
GD&ĐT Vĩnh Phúc đã trả lời báo chí để học sinh yên tâm

Trước thông tin trái chiều về những thay đổi trong cách tuyển sinh lớp 10 
năm nay, ngày 11/4, ông Trần Trung Dũng, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Vĩnh 
Phúc đã trao đổi với VietNamNet 

Báo Vietnamnet: Bất ngờ thay đổi cách tuyển sinh, Sở Giáo dục trấn an 
thí sinh không nên lo lắng
 Vụ clip bạo hành: Trường Mầm non 30-4 cam kết đảm bảo an toàn 

cho trẻ
Sáng ngày 11-4, bà Võ Thị Thanh Loan, Hiệu trưởng Trường Mầm non 

30-4 (quận 1, TPHCM) cho biết, nhà trường đã có quyết định đình chỉ công tác 
đối với giáo viên Trần Bích Ngọc - người thực hiện các hành vi được cho là bạo 
hành trong đoạn video clip có hành vi bạo hành đối với học sinh được dư luận 
phản ánh trong tuần qua.

Báo Sài gòn Giải phóng: Vụ clip bạo hành: Trường Mầm non 30-4 cam 
kết đảm bảo an toàn cho trẻ
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 Hiệu trưởng Trường THPT tư thục Nguyễn Khuyến kể lại chuyện 
nam sinh tự tử

Sáng 12.4, ông Lê Trọng Tín, Hiệu trưởng Trường THPT tư thục Nguyễn 
Khuyến (TP.HCM) đã chia sẻ thêm thông tin về chuyện nam sinh của trường tự 
tử vào ngày 10.4 vừa qua. Trước đó, thông tin một học sinh tự tử tại trường 
THPT Nguyễn Khuyến, TP HCM và để lại 2 bức thư tuyệt mệnh liên quan đến 
áp lực điểm số đã gây xôn xao dư luận. 

Báo Thanh niên: Hiệu trưởng Trường THPT tư thục Nguyễn Khuyến 
kể lại chuyện nam sinh tự tử
Phối hợp truyền thông 

Tuần tới, báo chí vẫn đặc biệt quan tâm đến vấn đề bạo lực học đường, 
đảm bảo vệ sinh trường học; vấn đề chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc 
gia 2018… Các thông tin sẽ tiếp tục được Trung tâm Truyền thông Giáo dục, 
Văn phòng Bộ kiểm soát, thông tin đến các đơn vị. 

Trong tuần qua, sở GD&ĐT Hà Nội, sở GD&ĐT Vĩnh Phúc đã tổ chức 
xử lý truyền thông khá hiệu quả vấn đề tuyển sinh vào lớp 10. Văn phòng Bộ 
kính đề nghị các địa phương tiếp tục chủ động thông tin từ cơ sở phối hợp với 
Văn phòng Bộ, qua Trung tâm Truyền thông Giáo dục để công tác truyền thông 
đạt hiệu quả cao nhất. 
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