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Bạn thân, 
Bao giờ cũng có chuyện lạ ở quê nhà. Lần này, là chuyện thi tốt nghiệp trung học toàn quốc tới tỉ lệ gần như 
100%. Nghĩa là, tỷ lệ cao kinh khủng. 
 
Thông tấn TTXVN ghi nhận: “Ngày 19/6, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung 
học phổ thông năm 2012 được tổ chức từ 2-4/6. Theo tổng hợp báo cáo từ các đơn vị, tổng số thí sinh dự thi là 
963.051, trong đó có 857.542 thí sinh giáo dục trung học phổ thông; 105.509 thí sinh giáo dục thường xuyên. 
Tổng số thí sinh đỗ tốt nghiệp là 940.225 đạt tỷ lệ 97,63%.” 
 
Nhiều chuyên gia giáo dục nói, như thế thì thi làm gì cho tốn tiền công quỹ, tốn thì giờ học sinh, phụ huynh và 
thầy cô? Mà lại mang tiếng là các giám khảo và thầy cô đã giúp nhắc câu trả lời, và đưa phao cho học 
trò...Trong khi đó, báo Thanh Niên lại ghi nhận vài điển hình: 
- Trường THPT Đinh Tiên Hoàng (Quảng Ngãi) năm 2007 đỗ 0% thì năm nay đỗ 100%. 
- Quảng Ngãi: 99,79% học sinh tốt nghiệp THPT. Có 25/38 trường đỗ 100%. Đặc biệt, Trường THPT Đinh 
Tiên Hoàng năm 2007 đỗ 0% thì năm nay đỗ 100%. 
 
Hay như trường hợp tỉnh Ninh Thuận, báo Thanh Niên kể: 
“...Sở GD-ĐT Ninh Thuận cũng như nhiều tỉnh thành khác đều tổ chức kỳ thi tốt nghiệp thử. Đề chung trong 
toàn tỉnh ra theo chuẩn kiến thức và bám sát với ma trận phân tích từ đề thi tốt nghiệp các năm trước của Bộ 
GD-ĐT. Mỗi trường thành lập một hội đồng thi và tiến hành như thi tốt nghiệp, Sở tiến hành thanh kiểm tra. Kỳ 
thi mang tính nội bộ nhưng tiến hành khá nghiêm túc nên kết quả khá khách quan và trung thực. Chẳng hạn 
năm học 2010-2011, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp trong kỳ thi thử của tỉnh là 48,01% nhưng chưa đầy một tháng sau tại 
kỳ thi quốc gia, con số này lên đến 91,85%. Năm học 2011-2012 thi thử có tỷ lệ 46,9%, một tháng sau đạt đến 
99,56%. Đặc biệt có nhiều trường tỷ lệ trong kỳ thi thử năm 2012 rất thấp nhưng kỳ thi quốc gia lại tăng một 
cách khó hiểu. Chẳng hạn Trường THPT iSchool thi thử đạt 2,2% nhưng kỳ thi quốc gia đạt 99,56%; Trường 
THPT Nguyễn Huệ từ 3,1% tăng lên đến 99,29%; Trường THPT Bác Ái từ 14,5% tăng 97,94%; Trường THPT 
Lê Duẩn từ 16,4% tăng lên đến 100%….” 
 
Trong phần Phản Hồi bản tin trên, cô giáo Đào Thủy viết: 
“Vâng! Đó là những con số cao nhưng "cao không thật!"Là người trong ngành, tôi hiểu lắm chứ! Tôi buộc phải 
cho HS điểm cao dù em không học bài, không làm bài. Tôi phải đẩy em đi dù em không hề có ý thức nhấc 
chân lên. Nhiều năm qua, tôi bị liệt vào diện giáo viên thiếu năng lực vì tôi để kết quả thật của các em. 
Cuối năm học này, tên tôi được xướng lên trong danh sách giáo viên có nguy cơ bị điều chuyển vì có tỉ lệ chất 
lượng thấp. Buồn lắm, nhưng tôi vẫn luôn cố gắng vì vẫn còn nhiều học sinh ngoan và ủng hộ tôi. Tôi sẽ để 
em tự đi trong sự dìu dắt của mình.” 
Làm sao bây giờ? Đất nước mình như thế, hễ trung thực là chết liền. 
 


