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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO       

 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO     

       
 

Số: 06/2013/TT-BGDĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2013 

 

THÔNG TƯ 
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp  

Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT 
ngày 06 tháng 3 năm 2012 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều  
tại Thông tư số 04/2013/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 02 năm 2013  

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 một số 
điều của 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 07/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi điểm b 
khoản 13 Điều 1 của 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 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 
điều của Luật Giáo dục; 

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 thi tốt nghiệp Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 
số 10/2012/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 3 năm 2012 và được sửa đổi, bổ sung tại 
Thông tư số 04/2013/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 02 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo. 
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Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp Trung học 
phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT ngày 06 
tháng 3 năm 2012 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 
04/2013/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 02 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo, như sau: 

1. Điểm b khoản 1 Điều 42a được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“b) Người có bằng chứng về vi phạm Quy chế thi báo ngay cho nơi tiếp nhận 
được quy định tại khoản 2 Điều này để kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật. 
Việc tiếp nhận và xử lý các tố cáo vi phạm Quy chế thi được thực hiện theo pháp 
luật về tố cáo.” 

2. Bãi bỏ đoạn “Vi phạm các quy định tại điểm b khoản 1 Điều 42a” ở cuối 
điểm c khoản 2 Điều 43.  

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2013. 

Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo 
dục, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Cục Nhà trường - Bộ 
Quốc phòng; Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo; Giám đốc các đại học, học 
viện; Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng; Hiệu trưởng các trường phổ thông 
dân tộc nội trú trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Thông 
tư này./. 

 
KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

Nguyễn Vinh Hiển 
 

 

 


