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Ảnh minh họa (ĐNĐT)

(Chinhphu.vn) - Theo thống kê sơ bộ từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, tỷ
lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT năm 2010 đạt 92,57%, cao hơn
đáng kể so với mức 83,8% của năm 2009.

Năm nay, trong số hơn
910.900 học sinh hệ THPT
dự thi thì có 843.234 thí
sinh đỗ.

Trong đó, 10,02% học sinh
đỗ loại khá, giỏi. Ở hệ giáo
dục thường xuyên, tỷ lệ đỗ
tốt nghiệp năm nay là
66,71%, tăng gần gấp đôi
so với năm 2009. 

Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp cao rơi
hầu hết vào các tỉnh phía

Bắc, nhiều tỉnh có tỷ lệ lên trên 90%, thậm chí là 99%.

Nam Định là tỉnh có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT cao nhất cả nước với tỉ lệ
đỗ tốt nghiệp là hơn 99,7%. Toàn tỉnh có tới 35/72 trường và trung tâm
giáo dục thường xuyên đỗ 100%. 

Tiếp theo đó là Thái Bình với tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT là 99,68%... Các
tỉnh miền núi năm nay cũng đạt tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT và GDTX khá
cao như Lạng Sơn (93,7% và 79,7%); Lai Châu (92,14% và 56,86%)...

So với năm 2009, tỉ lệ tốt nghiệp của Lai Châu tăng hơn 10% ở THPT
và tăng trên 20% ở GDTX. Hoà Bình năm nay có tỷ lệ tốt nghiệp THPT
là 95,37% (tăng 14,53%) và GDTX là 95,5% (tăng 34,13%).

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2010 diễn ra từ ngày 2-4/6 vừa qua, với 6
môn thi ngữ văn, toán, ngoại ngữ, hóa học, lịch sử, địa lý.

Sau 3 năm triển khai phong trào "Hai không" (Nói không với tiêu cực
trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục), tỷ lệ tốt nghiệp THPT
toàn quốc tăng từ 66% (năm học 2006-2007) lên hơn 92% (năm
học 2009-2010).

Trao đổi với cử tri tại Bắc Giang ngày 21/6/2010, Phó Thủ tướng
Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp cao tại kỳ thi
tốt nghiệp THPT vừa qua là phù hợp với quy luật của giáo dục.

Theo Phó Thủ tướng, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT này, học sinh cả
nước đã nâng cao ý thức về tự trang bị kiến thức cho mình để bước vào
đời. Số học sinh vi phạm quy chế thi trên toàn quốc chỉ còn 90 em (năm
học 2006- 2007 có 2.611 thí sinh vi phạm, năm 2007-2008 là 653 em,
năm 2008-2009 còn 299 em). 
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