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KẾT LUẬN THANH TRA
Về việc thanh tra công tác xét tốt nghiệp
trung học phổ thông năm 2019
Thực hiện Quyết định thanh tra số 97/QĐ-SGDĐT ngày 01 tháng 7 năm 2019
của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc thanh tra công tác xét công nhận tốt
nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2019, từ ngày 15 tháng 7 năm 2019 đến
ngày 30 tháng 7 năm 2019, Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Sở GDĐT.
Xét báo cáo kết quả thanh tra công tác xét công nhận tốt nghiệp THPT năm
2019 ngày 07 tháng 8 năm 2019 của Trưởng đoàn 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 kết luận như sau:
1. Khái quát chung
Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2019 do Sở GDĐT thành lập
các có 09 thành viên. Hội đồng làm việc chia thành 02 đợt, đợt 1 vào ngày 15 tháng 7
năm 2019, đợt 2 vào ngày 30 tháng 7 năm 2019. Tổng số thí sinh đăng ký xét tốt
nghiệp là 12.675 thí sinh.
2. Kết quả kiểm tra xác minh
2.1. Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra những nội dung:
- Những trường hợp miễn thi các bài thi trong xét công nhận tốt nghiệp: có 06
trường hợp, trong đó có 04 thí sinh miễn thi môn Ngoại ngữ, có 02 thi sinh là học
sinh khuyết tật. Hội đồng đã thực hiện đúng theo Quy chế.
- Những trường hợp miễn thi tất cả các bài thi của kỳ thi THPT quốc gia: có 02
trường hợp, thí sinh được miễn thi do đã tham gia và đạt giải kỳ Olympic quốc tế.
Hội đồng đã thực hiện đúng theo Quy chế.
- Những trường hợp được bảo lưu điểm thi, được cộng điểm ưu tiên, khuyến
khích, đặc cách tốt nghiệp: Bảo lưu điểm thi có 02 thí sinh, cộng điểm ưu tiên có 723
thí sinh, công điểm khuyến khích có 12.019 thí sinh, đặc cách tốt nghiệp có 02 thí
sinh (bị bệnh). Hội đồng đã thực hiện đúng theo Quy chế.
- Việc công bố chính thức Danh sách tốt nghiệp THPT, việc gửi dữ liệu báo
cáo về Bộ GDĐT: Hội đồng đã thực hiện kịp thời việc công bố chính thức danh sách
tốt nghiệp THPT theo quy định và gửi dữ liệu báo cáo về Bộ GDĐT đúng quy định.
2.2. Kết quả xét tốt nghiệp THPT năm 2019:
- Xét tốt nghiệp THPT đợt 1:
+ Tổng số thí sinh đăng ký xét tốt nghiệp : 12.675/12.702 thí sinh (số dự thi/số
đăng ký xét tốt nghiệp).
+ Tốt nghiệp: 12.214 thí sinh, tỷ lệ: 96,36%. Trong đó: khối THPT đăng ký
12.081 thí sinh, đỗ tốt nghiệp 11.781 thí sinh, tỷ lệ: 97,59%; khối Giáo dục thường

xuyên đăng ký 569 thí sinh, đỗ tốt nghiệp 424 thí sinh, tỷ lệ: 75,99%; Thí sinh tự do
đăng ký 52 thí sinh, đỗ tốt nghiệp 09 thí sinh, tỷ lệ 20%.
- Xét tốt nghiệp THPT đợt 2:
Tổng số thí sinh nộp đơn phúc khảo là 275 thí sinh, sau khi phúc khảo thì kết
quả có 02 thí sinh thay đổi điểm, trong đó: 01 thí sinh tăng 0,25 điểm; 01 thí sinh
giảm 0,42 điểm. Qua kết quả trên, có thêm 02 thí sinh đỗ tốt nghiệp thuộc khối giáo
dục thường xuyên.
- Kết quả chung tốt nghiệp THPT năm 2019:
Thí sinh chính quy là 12.207 thí sinh, tỷ lệ 96,38% (trong đó: khối THPT là
11,781, tỷ lệ: 97,59%; khối Giáo dục thường xuyên là 426, tỷ lệ: 76,34%)
Thí sinh tự do là 09 thí sinh, tỷ lệ 20%.
- Số rớt tốt nghiệp là 466 thí sinh, tỷ lệ 3,62 % (trong đó: khối THPT là 291, tỷ
lệ: 2.28%; khối Giáo dục thường xuyên là 132, tỷ lệ: 1.04%; tự do là 43, tỷ lệ: 0.3%).
2.3. Kết quả thanh tra không phát hiện và kiến nghị về những sai sót.
2.4. Kiểm tra việc thực hiện kiến nghị: Không.
2.4. Việc thực hiện chế độ báo cáo ngay về những sai phạm được phát
hiện: Không.
3. Kết luận
- Công tác xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2019 thực hiện đúng theo quy
chế, hướng dẫn của Bộ GDĐT, nghiêm túc, đảm bảo đúng quy trình.
- Cơ sở vất chất và trang thiết bị phục vụ công tác xét tốt nghiệp THPT năm
2019 đảm bảo tốt.
4. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng (nếu có)
Không
5. Biện pháp kiến nghị xử lý
Không
Trên đây là kết luận thanh tra về công tác xét công nhận tốt nghiệp THPT năm
2019 của Sở GDĐT./.
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