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Bộ GD-ĐT yêu cầu đảm bảo an toàn cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 

Bộ GD-ĐT vừa đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương quán triệt thực hiện phối hợp chỉ đạo tổ chức kỳ thi THPT quốc gia; tuyển 

sinh đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm (ĐH, CĐSP, TCSP) năm 

2018. Theo đó, Bộ GD-ĐT nghị Chủ tịch UBND các tỉnh quán triệt thực hiện 

Chỉ thị số 10 /CT-TTg ngày  27/3 /2017 của Thủ tướng Chính phủ để tăng 

cường chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia và công tác tuyển sinh ĐH, CĐSP, TCSP 

năm 2018 ở địa phương. 

Báo VOV.vn: Bộ GD-ĐT yêu cầu đảm bảo an toàn cho kỳ thi THPT quốc 

gia năm 2018 LKE VOV 

 

Báo Tiền phong: Đăng ký thi THPT quốc gia và xét tuyển ĐH 2018: 10 

điều chỉnh, 4 lưu ý 

Báo Tuổi trẻ: Công bố 63 cụm thi THPT quốc gia năm 2018 

Trường “ma” liên kết tại Việt Nam: Bộ GD&ĐT yêu cầu 9 tỉnh dừng hợp 

tác 

Để đảm bảo quyền lợi của học sinh, Bộ GD&ĐT vừa có công văn đề nghị các 

Sở Giáo dục và Đào tạo: Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi, Phú Yên, Bình 

Định, Đăk Lăk, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Tháp, Vĩnh Long khẩn 

trương báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố để dừng 

hợp tác với Trường Quốc tế George Washington theo quy định của pháp 

luật.Trước đó, Bộ GD&ĐT đã có văn bản gửi Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu kiểm 

tra, xử lý việc hợp tác với Trường quốc tế George Washington. 

Báo Dân trí: Trường “ma” liên kết tại Việt Nam: Bộ GD&ĐT yêu cầu 9 

tỉnh dừng hợp tác 

 

ĐIỂM TIN GIÁO DỤC TRONG TUẦN 
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Một số vấn đề giáo dục địa phương 

- Quảng Bình: Học sinh đâm thầy giáo trọng thương đã đến bệnh 

viện xin lỗi thầy 

Sau nhiều ngày bỏ trốn, Ngô Văn C học sinh Trường THPT Trần Hưng Đạo, 

huyện Lệ Thủy (Quảng Bình), người dùng dao bấm đâm thầy giáo chủ nhiệm 

trọng thương đã đến trình diện tại cơ quan công an. C. sau đó cũng đã đến bệnh 

viện để xin lỗi thầy giáo của mình. 

Báo Dân trí: Học sinh đâm thầy giáo trọng thương đã đến bệnh viện 

xin lỗi thầy 

- Học sinh lớp 8 dũng cảm cứu 3 bạn đuối nước 

Thấy ba bạn nam đang chơi vơi giữa dòng nước, không kịp nghĩ ngợi, cậu học 

trò Đỗ Thế Bình trường THCS Trung Hà, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc đã 

ngay lập tực nhảy xuống cứu. 

Vnews.gov.vn: Học sinh lớp 8 dũng cảm cứu 3 bạn đuối nước 

- Clip học sinh mầm non bị đánh liên tiếp trong phòng học 

Sáng ngày (20-4), cộng đồng mạng đang xôn xao video clip quay trong lớp học 

mầm non có cảnh một phụ nữ xách, đánh liên tiếp một học sinh. Clip được quay 

tại một trường mầm non bên đường Lý Thường Kiệt (TP Vinh, Nghệ An). Tối 

19-4, sau khi xuất hiện clip trên mạng xã hội, một số giáo viên đã đến nhà học 

sinh để xin lỗi.   

Báo Pháp luật: Clip học sinh mầm non bị đánh liên tiếp trong phòng học 

- Học sinh lớp 4 hôn mê sau khi ngã từ tầng cao lớp học 

Ngày 18.4, một nam sinh lớp 4 Trường tiểu học Dịch Vọng B, phường Dịch 

Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội, bị tai nạn rơi từ tầng cao của lớp học xuống đất. 

Báo Thanh niên: Học sinh lớp 4 hôn mê sau khi ngã từ tầng cao lớp học 

- Cô giáo lái xe ở sân trường, đâm chết học sinh tại Sơn La 

Theo thông tin từ Công an Sơn La, khoảng 10 giờ ngày 19-4, tại sân Trường 

tiểu học Bó Nhàng 1, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La cô giáo Nguyễn 

Thị H., sinh năm 1979 khi lùi xe đã không làm chủ được tốc độ và tay lái gây tử 

vong 1 học sinh và làm bị thương 1 học sinh khác.   

Trước thông tin này, Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa đã lên tiếng trả lời phỏng 

vấn của báo chí cho biết:  “Đây là sơ xuất rất đáng tiếc của giáo viên. Ngay khi 

nắm được sự việc, tôi đã chỉ đạo sở GD&ĐT đến động viên, thăm hỏi gia đình 2 

em học sinh. Hiện, chúng ta phải chờ kết quả điều tra của cơ quan công an, 

nhưng quan điểm của ngành là giáo viên sai đến đâu dứt khoát phải xử lý 

nghiêm theo quy định của pháp luật” 
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Báo Nhân dân: Cô giáo lái xe ở sân trường, đâm chết học sinh tại Sơn 

La 

Báo Người đưa tin: Thứ trưởng bộ GD&ĐT lên tiếng vụ giáo viên lùi xe 

làm học sinh tử vong 

Phối hợp truyền thông 

Thông tin đang được báo chí quan tâm thời điểm này là số lượng đăng ký 

dự thi THPT quốc gia và những vấn đề liên quan đến công tác ôn tập, chuẩn bị 

thi. Từ thời điểm này, Văn phòng Bộ kính đề nghị các Sở GD&ĐT phối hợp 

chặt chẽ với Văn phòng Bộ trong việc cung cấp thông tin, sẵn sàng phối hợp 

truyền thông trước, trong và sau kỳ thi THPT quốc gia. 

Thông tin cụ thể truyền thông về Kỳ thi THPT quốc gia theo định hướng 

của Bộ trưởng, Chánh Văn phòng Bộ đã báo cáo tham luận tại Hội nghị Giám 

đốc các sở GD&ĐT vừa qua sẽ được cập nhật thường xuyên đến các Sở để công 

tác phối hợp truyền thông đạt hiệu quả cao nhất. 
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