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Kính gửi:
- Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo;
- Cục trưởng Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng);
- Giám đốc các đại học, học viện;
- Hiệu trư ỏng các trường đại học;
- Hiệu trưởng các trường cao đẳng nhóm ngành
đào tạo giáo viên.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo
(GDĐT) tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia (gọi tắt là Kỳ thi)
và tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo
viên hệ chính quy (gọi tắt là tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy) trên cơ sờ tiếp tục
phát huy những thành công đã đạt được trong hai năm qua với một số điều chỉnh
đảm bảo gọn nhẹ, thiết thực, hiệu quả đế có thế được áp dụng trong nhiều năm tới.
Theo kế hoạch, Kỳ thi năm nay sẽ được tổ chức từ ngày 22/6 đến ngày
24/6/2017 tại tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là tỉnh);
mỗi tỉnh có một cụm thi do sở GDĐT địa phưong chủ trì, phối hợp với các trường
ĐH, CĐ do Bộ GDĐT điều động. Sau khi có kết quả của Kỳ thi, các trường ĐH,
CĐ thực hiện công tác tuyến sinh hệ chính quy đến ngày 31/12/2017.
Đe việc tổ chức Kỳ thi và công tác tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm
nay đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Bộ GDĐT đề
nghị Giám đốc các sở GDĐT, Cục trưởng Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng),
Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường ĐH, Hiệu trưởng các
trường CĐ nhóm ngành đào tạo giáo viên quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm
túc Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 27/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường
chỉ đạo Kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ; tập trung chỉ đạo triển khai
các công việc sau đây:
1. Phổ biến rộng rãi, quán triệt đầy đủ Quy chế thi THPT quốc gia và xét
công nhận tốt nghiệp THPT, Quy chế tuyển sinh ĐH hệ chính quy; tuyển sinh CĐ
nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy và các văn bản hướng dẫn của Bộ
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- Xây dựng và triển khai kế hoạch tham gia tố chức thi và kế hoạch tuyển
sinh của đon vị, đảm bảo quyền tự chủ tuyến sinh và phù họp với nhiệm vụ được
phân công;
- Thông tin kịp thời, đầy đủ, công khai, minh bạch, rõ ràng phưong án tuyển
sinh, các quy định về tuyển sinh, kết quả tuyển sinh của đơn vị theo quy định của
Quy chế tuyển sinh ĐH hệ chính quy; tuyển sinh CĐ nhóm ngành đào tạo giáo
viên hệ chính quy hiện hành và các văn bản hướng dẫn tuyển sinh ĐH, CĐ hệ
chính quy năm 2017 của Bộ GDĐT;
- Bố trí đầy đủ đội ngũ cán bộ, giảng viên có chất lượng, đủ tiêu chuẩn tham
gia tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 tại các địa phương theo điều động
của Bộ GDĐT; chủ động hợp tác với sỏ' GDĐT địa phương trong mọi hoạt động
liên quan.
Bộ GDĐT đề nghị Giám đốc các sỏ' GDĐT, Cục trưởng Cục Nhà trường
(Bộ Quốc phòng), Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường ĐH,
Hiệu trưởng các trưòng CĐ nhóm ngành đào tạo giáo viên nêu cao tinh thần trách
nhiệm, chủ động phối hợp để tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH,
CĐ hệ chính quy năm 2017 đáp ứng các mục tiêu đề ra.
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng và các Phó Thù tướng (để b/c);
- Ban Tuyên giáo TƯ (để b/c);
- Bộ trường (để b/c);
- UBND tình, thành phố trực thuộc TƯ (để p/h chỉ đạo);
- Bộ Tổng Tham mưu QĐNDVN (để p/h chi đạo);
- Các Thứ trưởng (để chi đạo);
- Hội LHPNVNỰĐoàn TNCSHCM, Công đoàn GDVN, Hội
CCB, Hội Khuyến học, Đài THVN (để p/h);
- Các Báo, Đài (để p/h tuyên truyền);
- Các đơn vị thuộc Bộ GDĐT;
- Website Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, KTKĐCLGD.
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