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Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

   

Thực hiện Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông 

(THPT) và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND 

tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn triển khai phổ biến, thực hiện 

công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn tỉnh; căn cứ tình 

hình thực tế thí sinh đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại tỉnh, 

UBND tỉnh Lạng Sơn báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo nội dung như sau: 

Tại điểm b khoản 1 Điều 12 Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BGDĐT 

ngày 19/4/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi THPT quốc 

gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT, quy định về đối tượng dự thi kỳ thi 

THPT quốc gia gồm “người đã tốt nghiệp trung cấp”. Vào kỳ thi THPT quốc 

gia các năm 2017, 2018, 2019, học viên của trường Cao đẳng Nghề Lạng Sơn 

tốt nghiệp trung cấp nghề đã đăng ký dự thi kỳ thi THPT quốc gia lấy kết quả để 

xét tốt nghiệp THPT. Vì vậy, khi ra trường các em có đồng thời Bằng tốt nghiệp 

trung cấp nghề và Bằng tốt nghiệp THPT để tạo thuận lợi cho các em khi ra 

trường đi xin việc làm hoặc tiếp tục học cao hơn. 

Vào đầu năm học 2019 - 2020, khi Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-

BGDĐT đang còn hiệu lực thi hành, người đã tốt nghiệp trung cấp vẫn thuộc đối 

tượng dự thi và xét tốt nghiệp, Trường Cao đẳng Nghề Lạng Sơn có 105 thí sinh 

đã tốt nghiệp hệ trung cấp nghề, trong đó 96 em có nguyện vọng tham dự kỳ thi 

tốt nghiệp THPT năm 2020 để lấy kết quả xét tốt nghiệp THPT. Sở Giáo dục và 

Đào tạo tỉnh Lạng Sơn đã hướng dẫn các em trong thời gian học liên thông trình 

độ cao đẳng nghề tham gia học lớp 12 theo chương trình giáo dục thường xuyên 

(GDTX) cấp THPT để các em được ôn tập kiến thức nhằm nâng cao chất lượng, 

kết quả dự thi tốt nghiệp THPT. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn có một số học 

viên đã tốt nghiệp trung cấp nghề, đã học lớp 12 theo chương trình GDTX cấp 

THPT có nhu cầu đăng ký dự thi để xét tốt nghiệp THPT năm 2020. 

Ngày 26/5/2020, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 

số 15/2020/TT-BGDĐT về Quy chế thi tốt nghiệp THPT thay thế Thông tư 

04/2017/TT-BGDĐT; do quy định về đối tượng dự thi quy định tại điểm a, b, c, 

khoản 1 Điều 12 Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT đã thay đổi so với Văn bản 
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hợp nhất số 02/VBHN-BGDĐT nên các học viên nêu trên hiện không xác định 

được diện đối tượng dự thi. 

 Về nội dung này, ngày 29/6/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn 

đã có Công văn số 1640/SGDĐT-QLCL kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xem 

xét, cho phép người tốt nghiệp trình độ trung cấp được tham gia kỳ thi tốt 

nghiệp THPT năm 2020 để xét công nhận tốt nghiệp THPT. Ngày 03/7/2020, 

Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản số 1095/QLCL-

QLT về việc phúc đáp công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn, trong đó 

đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn xác định rõ điều kiện của các học 

sinh đã học xong chương trình GDTX cấp THPT hay không; nội dung công văn 

phúc đáp không trả lời rõ số học sinh trên có đủ điều kiện để được dự kỳ thi tốt 

nghiệp THPT lấy kết quả để xét tốt nghiệp THPT hay không. 

Hiện nay đã gần đến thời gian tổ chức kỳ thi nhưng số học viên nêu trên 

vẫn chưa được cập nhật thông tin đăng ký dự thi vào hệ thống phần mềm quản 

lý thi tốt nghiệp THPT. Đại đa số các học viên là con em các dân tộc thiểu số, 

vùng khó khăn, khi đăng ký học nghề vẫn xác định được học văn hóa và có cơ 

hội được công nhận tốt nghiệp THPT. Gia đình và bản thân các em đều tha thiết 

được dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT lấy kết quả để xét tốt nghiệp THPT năm 

2020, giúp tăng cơ hội tìm kiếm việc làm để các em sớm có thu nhập, giảm gánh 

nặng kinh tế cho gia đình. 

Căn cứ tình hình thực tế nêu trên, căn cứ khoản d Điều 12 của Thông tư số 

15/2020/TT-BGDĐT quy định về đối tượng, điều kiện dự thi“Một số trường hợp 

đặc biệt khác do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định”, UBND tỉnh 

Lạng Sơn trân trọng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, cho phép các học 

viên nêu trên được đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 và lấy kết quả 

xét tốt nghiệp THPT. 

UBND tỉnh Lạng Sơn trân trọng đề nghị Bộ GDĐT xem xét, quyết định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: GDĐT, LĐTBXH; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các Phòng: KGVX, THNC, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, KGVX (NTH). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

Nguyễn Long Hải 
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