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Quan chức Bộ GD-ĐT họp báo về gian lận thi tốt nghiệp ở Hà Giang, 17/7/2018 

Một quan chức Sở Giáo dục tỉnh Hà Giang nâng điểm tốt nghiệp trung học phổ thông cho hơn 300 

bài thi và đây là sai phạm “rất nghiêm trọng”, một cục trưởng của Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định 

tại cuộc họp báo hôm 17/7. 

Ông Mai Văn Trinh, đứng đầu Cục Khảo thí và Kiểm định Chất lượng của bộ, cho báo chí trong nước 

biết người “trực tiếp can thiệp”, “sửa điểm” hàng trăm bài thi là ông Vũ Trọng Lương, phó trưởng 

Phòng Khảo thí và Quản lý Chất lượng ở Hà Giang. 

Chưa đầy một tuần trước, một số báo Việt Nam đưa tin dư luận “đặc biệt nghi ngờ” về kết quả thi tại 

Hà Giang, sau khi điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018 được công bố. 

Một bài báo của Thanh Niên cho hay ở khối thi gồm 3 môn toán, vật lý và tiếng Anh, riêng Hà Giang 

có 36 thí sinh đạt trên 27 điểm, trong khi cả nước chỉ có 76 thí sinh đạt mức điểm này. 

Sau khi xuất hiện những nghi vấn do công chúng và báo chí đưa ra, Bộ Giáo dục và Đào tạo và một 

số đơn vị của Bộ Công an đã “kiểm tra, rà soát” hội đồng thi tốt nghiệp THPT của tỉnh Hà Giang. 

Tường thuật của báo chí hôm 17/7 dẫn thông tin từ Bộ GD-ĐT nói rằng bộ kiên quyết chỉ đạo “xử lý 

nghiêm” các cá nhân, tập thể vi phạm để đảm bảo kỷ cương, nghiêm túc của Kỳ thi THPT quốc gia 

năm 2018 và cả cho những năm tiếp theo. 

Cùng ngày, một cựu thứ trưởng Bộ Giáo dục, phó giáo sư-tiến sĩ Trần Xuân Nhĩ, được trang 24h.com 

trích lời hôm 17/7 nói rằng ông “quá sốc” về vụ gian lận mà ông gọi là “kinh khủng” và “làm khổ 

học sinh, làm ảnh hưởng xấu đến ngành giáo dục”. 

Dư luận trên mạng xã hội nhận xét sự việc vừa xảy ra ở Hà Giang có thể là “vụ bê bối lớn nhất ngành 

giáo dục từ xưa đến nay”. Nhà giáo nổi tiếng Phạm Toàn, với kinh nghiệm nghiên cứu về giáo dục 

trong nhiều thập niên, bình luận với VOA: 

“Cách dạy và cách học mấy chục năm nay sẽ dẫn đến cái scandal như thế. Bi kịch lớn nhất của nền 

giáo dục này là cách dạy cách học không tốt, càng học càng dốt. Scandal này là cái ngọn thôi, còn 

gốc của nó là nền giáo dục không đáp ứng được việc học của con người”. 

https://www.voatiengviet.com/author/22794.html


Nhiều người thể hiện đồng quan điểm với nhà giáo Phạm Toàn. Thậm chí có những người đưa ra 

những nhận định đi xa hơn khi họ viết trên các diễn đàn mạng hoặc Facebook rằng rất có thể những 

gian lận tương tự cũng có ở các địa phương khác, chỉ là chưa “bị lộ”. 

Trang tin VietnamNet cũng đặt ra nghi vấn này với bài viết có tít “Liệu còn những ‘Hà Giang chưa 

bị lộ’?” 

Trước đây, báo chí Việt Nam đã ghi lại những vụ gian lận thi tốt nghiệp THPT khác ở Hà Nội và Bắc 

Giang rải rác trong các năm 2006, 2012, 2013 và 2015, trong đó có vụ hàng loạt giáo viên tiếp tay 

cho sai phạm ở thị trấn Đồi Ngô, Bắc Giang, được coi là có “tính lịch sử”. 

Nhà giáo Phạm Toàn, người cũng tích cực hoạt động và lên tiếng vì sự tiến bộ ở Việt Nam, nhận xét 

với VOA rằng những bê bối trong lĩnh vực giáo dục nói riêng cũng phần nào cho thấy “sự suy đồi về 

đạo lý và văn hóa”. 

Ông Toàn nói thêm sẽ rất khó để “sửa chữa” sự suy đồi này. Theo lời nhà giáo, “phải chữa từ lớp mẫu 

giáo và phải chữa vài chục năm” mới phục hồi được nền văn hóa và giáo dục của đất nước. 

 


