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KẾT LUẬN THANH TRA
VỀ VIỆC XÉT TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC CƠ SỞ NĂM HỌC 2019-2020
Thực hiện Quyết định số 337/QĐ-SGD&ĐT ngày 26/6/2020 của Sở Giáo
dục và Đào tạo Bến Tre về việc thanh tra xét tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS)
năm học 2019-2020. Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra từ ngày 06/7/2020
đến ngày 08/7/2020.
Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 14/7/2020 của Trưởng đoàn thanh tra, ý
kiến giải trình của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra,
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Bến Tre kết luận như sau:
1. Kết quả kiểm tra, xác minh
1.1. Những công việc Đoàn thanh tra đã thực hiện
Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại 09 Phòng GD&ĐT các huyện, thành
phố và 25 trường THCS từ ngày 06/7/2020 đến 08/7/2020:
- Nghe Hiệu trưởng các Trường Trung học cơ sở báo cáo việc thực hiện quy
trình, thủ tục xét tốt nghiệp THCS năm học 2019-2020:
+ Huyện Bình Đại: THCS Huỳnh Tấn Phát, THCS Trịnh Viết Bàng, THCS
Thừa Đức.
+ Huyện Ba Tri: THCS Tân Xuân, THCS Bảo Thạnh, THCS Bảo Thuận.
+ Huyện Chợ Lách: THCS Vĩnh Bình, THCS Hòa Nghĩa.
+ Huyện Mỏ Cày Bắc: THCS Tân Phú Tây, THCS Hưng Khánh Trung A,
THCS Phước Mỹ Trung.
+ Huyện Mỏ Cày Nam: THCS Bình Khánh Đông Tây, Tiểu học- Trung học cơ
sở Phước Hiệp, THCs Đồng Khởi.
+ Huyện Thạnh Phú: THCS Mỹ An, THCS Quới Điền, THCS Thị trấn
Thạnh Phú.
+ Huyện Giồng Trôm: THCS Hưng Nhượng, THCS Tân Thanh.
+ Huyện Châu Thành: THCS An Hiệp, THCS Phan Triêm, THCS Tam Phước.
+ Thành phố Bến Tre: THCS Sơn Đông, THCS Hoàng Lam, THCS Nhơn Thạnh
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+ Kiểm tra thực tế hồ sơ có liên quan việc xét, công nhận tốt nghiệp gồm: Sổ
điểm lớp 9, sổ đầu bài lớp 9, học bạ trung học cơ sở.
+ Kiểm tra quy trình, hồ sơ xét tốt nghiệp THCS.
+ Phỏng vấn Ban giám hiệu các trường THCS được kiểm tra.
- Nghe Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố báo cáo việc chỉ đạo thực hiện
xét tốt nghiệp THCS năm học 2019-2020 và qui trình thủ tục xét duyệt.
- Kiểm tra các văn bản chỉ đạo về tổ chức xét, công cộng nhận tốt nghiệp, hồ
sơ xét duyệt tốt nghiệp THCS của Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố.
1.2. Kết quả qua kiểm tra, xác minh
1.2.1. Về công tác xét tốt nghiệp của các trường THCS
a) Việc thực hiện chương trình:
Đoàn thanh tra xem sổ điểm lớp 9, sổ đầu bài lớp 9, phỏng vấn Ban giám hịêu
các trường được kiểm tra. Qua đó đoàn kiểm tra có nhận xét như sau:
Các trường thực hiện đầy đủ, đúng chương trình Bộ GD&ĐT quy định; đánh
giá xếp lọai học sinh đúng theo Thông tư 58/2011/TT-BGD&ĐT của Bộ GD&ĐT.
b) Hồ sơ học sinh
- Xem xét học bạ, sổ điểm lớp 9, khai sinh, hồ sơ ưu tiên, khuyến khích.
- Nhận xét: Một số trường có sai sót về việc thực hiện các qui định chuyên
môn được đoàn kiểm tra góp ý chấn chỉnh (xếp loại lại hạnh kiểm đối với các học
sinh thi lại; sửa điểm không đúng qui định; …)
c) Quy trình xét tốt nghiệp trung học cơ sở:
Thành phần hội đồng: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, thư ký, ủy viên thực hiện đúng
theo Quy chế xét công nhận tốt nghiệp THCS được ban hành kèm theo Quyết định
số 11/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 5/4/2006 của Bộ GD&ĐT và công văn số
1204/SGD&ĐT-KT,QLCLGD&CNTT ngày 19/6/2020 của Sở GD&ĐT về việc
Hướng dẫn xét tốt nghiệp THCS năm học 2019-2020.
1.2.2. Công tác chỉ đạo xét, công nhận tốt nghiệp THCS của Phòng
GD&ĐT
a) Việc ban hành các văn bản chỉ đạo:
- Phòng GD&ĐT tham mưu với UBND các huyện, thành phố ra quyết định
thành lập hội đồng xét duyệt tốt nghiệp THCS năm học 2019-2020 theo quy định.
- Phòng GD&ĐT có công văn hướng dẫn xét tốt nghiệp THCS, kế hoạch xét
tốt nghiệp THCS; một số Phòng GD&ĐT có tổ chức kiểm tra chéo hồ sơ xét tốt
nghiệp giữa các trường THCS, trực tiếp kiểm tra công tác xét và công nhận tốt
nghiệp năm học 2019-2020.
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Tuy nhiên, do bị động về thời gian xét tốt nghiệp ở trường THCS và Phòng
GD&ĐT nên có Phòng GD&ĐT không tổ chức kiểm tra công tác xét tốt nghiệp
của trường.
b) Việc triển khai các văn bản chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT
Phòng GD&ĐT đã chỉ đạo tổ chức triển khai: Quy chế xét tốt nghiệp THCS được
ban hành kèm theo Quyết định số 11/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/4/2006 của Bộ
trưởng Bộ GD&ĐT, Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 22/6/2020 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Bến Tre về việc tổ chức thi và xét công nhận tốt nghiệp các cấp học, tuyển sinh
vào các lớp đầu cấp năm 2020, Công văn 1204/SGD&ĐT-KT,QLCLGD&CNTT
ngày 19/6/2020 của Sở GD&ĐT về việc Hướng dẫn xét tốt nghiệp THCS năm học
2019-2020 đến cán bộ giáo viên, phụ huynh học sinh, học sinh khối lớp 9.
c) Hồ sơ xét tốt nghiệp:
Thực hiện đúng theo Quyết định số 11/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/4/2006
của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và Công văn 410/SGD&ĐT-GDTrH ngày 26/5/2006
của Sở GD&ĐT.
d) Tỉ lệ tốt nghiệp THCS toàn tỉnh:
Số

Huyện

Số học sinh dự xét

Số học sinh tốt
nghiệp

Tỉ lệ tốt
nghiệp

1643

1643

100%

hệ GDPT: 2513

hệ GDPT: 2513

100%

hệ phổ cập: 66

hệ phổ cập: 66

100%

TT
1

Bình Đại

2

Ba Tri

3

Chợ Lách

1254

1254

100%

4

Mỏ Cày Bắc

1275

1275

100%

5

Mỏ Cày Nam

1950

1948

99,9%

6

Thạnh Phú

1786

1786

100%

7

Giồng Trôm

2023

2023

100%

8

Châu Thành

hệ GDPT: 1749

hệ GDPT: 1749

100%

hệ PC: 01

hệ PC: 01

100%

TP Bến Tre

1719

1719

100%

Tổng cộng

15.979

15.977

99,98%

9

4

(hệ GDPT: 15.912)
(hệ PC: 67)

(hệ GDPT: 15.910)
(hệ PC: 67)

(hệ PC:100%)

2. Kết luận
2.1. Ưu điểm
- Các phòng GD&ĐT thực hiện tốt công tác chỉ đạo, kiểm tra xét và công nhận
tốt nghiệp THCS của các trường.
- Các trường xét tốt nghiệp đúng quy chế. Tất cả hồ sơ xét tốt nghiệp đúng
theo quy định của Quyết định số 11/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/4/2006 của Bộ
trưởng Bộ GD&ĐT và Công văn 410/SGD&ĐT-GDTrH ngày 26/5/2006 của Sở
GD&ĐT.
- Các trường thực hiện đầy đủ chương trình lớp 9, đánh giá xếp lọai học sinh
đúng theo Thông tư 58/2011/TT-BGD&ĐT ngày 12/12/2011 của Bộ GD&ĐT.
2.2. Hạn chế: Không
3. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng: Không
4. Kiến nghị, biện pháp xử lý
Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo các trường thực hiện
công tác xét tốt nghiệp THCS đúng theo Quyết định số 11/2006/QĐ-BGD&ĐT
ngày 05/4/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT trong những học tới./.
Nơi nhận:
-Ban Giám đốc sở (để biết);
-Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố(để thực hiện);
-Thanh tra tỉnh (để báo cáo);
-Thanh tra Bộ (để báo cáo);
-Lưu: VT, TTr.
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