
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Số: 24/2012/TT-BGDĐT                     
        Hà Nội, ngày 29 tháng 6  năm  2012 

     
THÔNG TƯ  

 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng 

hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT  
ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

 
Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan 
ngang bộ; 

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo; 

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị 
định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của 
Chính phủ; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư Sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo 
Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo. 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao 
đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 
tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau: 

1. Điểm d, Khoản 3, Điều 9 được bổ sung như sau: 
"Tổ chức việc tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh về tiêu cực trong kì thi 

theo điều 36a" 
2. Điểm d, Khoản 3, Điều 25 được sửa đổi, bổ sung như sau:  

“d) Không được mang vào phòng thi vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, bia, rượu, 
giấy than, bút xoá, tài liệu, thiết bị truyền tin hoặc chứa thông tin có thể lợi dụng để 
gian lận trong quá trình làm bài thi và quá trình chấm thi. 

 đ) Không được hút thuốc trong phòng thi”. 

 



3. Sửa tên Chương V thành:  

Chương V 
XỬ LÝ THÔNG TIN PHẢN ÁNH VỀ TIÊU CỰC 

TRONG  KỲ THI VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, LƯU TRỮ 
 

4. Bổ sung Điều 36a trước Điều 37 như sau:  
"Điều 36a: 
1. Nơi tiếp nhận thông tin, bằng chứng về vi phạm qui chế tuyển sinh: 
a) Ban chỉ đạo tuyển sinh Bộ Giáo dục và Đào tạo; 
b) Hội đồng tuyển sinh các trường Đại học, Cao đẳng. 
c) Thanh tra tuyển sinh và Thanh tra giáo dục các cấp. 
2. Các bằng chứng vi phạm quy chế sau khi đã được xác minh về tính xác 

thực là cơ sở để xử lý đối tượng vi phạm. 
3. Cung cấp thông tin và bằng chứng về vi phạm quy chế tuyển sinh: 
a) Khuyến khích thí sinh, những người tham gia công tác tuyển sinh,  quần 

chúng nhân dân phát hiện và tố giác những hành vi vi phạm qui chế tuyển sinh. 
b) Người phát hiện những hành vi vi phạm qui chế tuyển sinh cần kịp thời 

báo cho nơi tiếp nhận qui định tại khoản 1 của điều này để có biện pháp xử lý. 
c) Người có bằng chứng về vi phạm quy chế tuyển sinh có trách nhiệm gửi 

bằng chứng cho nơi tiếp nhận qui định tại khoản 1 của điều này trong vòng 7 ngày 
từ khi kết thúc ngày thi để xử lý.  

d) Người cung cấp thông tin và bằng chứng về vi phạm quy chế tuyển sinh 
phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của thông tin và bằng chứng 
đã cung cấp, không được lợi dụng việc làm đó để gây ảnh hưởng tiêu cực đến kỳ 
thi. 

4. Đối với tổ chức, cá nhân tiếp nhận thông tin và bằng chứng về vi phạm 
quy chế tuyển sinh: 

a) Tổ chức việc tiếp nhận thông tin, bằng chứng theo quy định; bảo vệ 
nguyên trạng bằng chứng; xác minh tính xác thực của thông tin và bằng chứng.   

b) Triển khai kịp thời các biện pháp ngăn chặn tiêu cực, vi phạm qui chế 
tuyển sinh theo thông tin đã được cung cấp. 

c) Xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền để xử 
lý  và công bố công khai kết quả xử lý các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm qui 
chế tuyển sinh. 

d) Bảo mật thông tin và danh tính người cung cấp thông tin." 
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5. Khoản 1 Điều 39 được sửa đổi, bổ sung như sau:  
“1. Trưởng Ban Chỉ đạo tuyển sinh Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội 

đồng tuyển sinh các trường khen thưởng hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khen 
thưởng: 

a) Những người hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; 
b) Những người có nhiều thành tích đóng góp cho kỳ thi.” 
6. Điểm b, Khoản 3, Điều 41 được sửa đổi như sau:  
“b) Mang vật dụng trái phép theo qui định tại điểm d, khoản 3, Điều 25 vào 

phòng thi” 
Điều 2. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Cục trưởng Cục 

Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Thủ 
trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ trưởng các Bộ, 
Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Uỷ ban nhân 
dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc sở giáo dục và đào tạo; Giám 
đốc các đại học, học viện; Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng chịu trách 
nhiệm thi hành Thông tư này. 

Điều 3. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày kí. Các quy định trước 
đây trái với Thông tư này đều bị bãi bỏ./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Quốc hội;  
- Văn phòng Chính phủ;                         Để báo cáo 
- Uỷ ban VHGD TNTNNĐ của QH;     
- Hội đồng Quốc gia Giáo dục; 
- Ban Tuyên giáo Trung ương; 
- Bộ trưởng (Để báo cáo); 
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp); 
- Các Bộ có trường ĐH, CĐ (Để thực hiện); 
- Các UBND tỉnh, TP trực thuộc TW (Để thực hiện); 
- Như Điều 2; 
- Công báo; 
- Website Chính phủ; Website Bộ GDĐT;  
 Lưu VT, Vụ PC, Cục KTKĐCLGD. 

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 
Đã ký 

 
Bùi Văn Ga 

- 
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