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Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 27 tháng 10 năm 2021

V/v tổ chức dạy chương trình GDTX
cấp THPT cho học viên đang học
tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Kính gửi:
- Trung tâm GDTX Long Điền-Đất Đỏ;
- Trung tâm GDTX Phú Mỹ.
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) nhận được Tờ trình số
180/GDTX.LĐ-ĐĐ ngày 18/10/2021 của Trung tâm GDTX Long Điền-Đất
Đỏ, đính kèm Kế hoạch 179/KH-GDTX LĐ-ĐĐ ngày 18/10/2021 và các hồ sơ
kèm theo về việc xin tổ chức dạy chương trình GDTX cấp THPT cho học viên
trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ BR-VT năm học 2021-2022; Tờ trình số
59/TT-TT ngày 15/10/2021 của Trung tâm GDTX Phú Mỹ về việc xin tổ chức
dạy chương trình GDTX cấp THPT cho học viên lớp 10 Trường Cao đẳng Quốc
tế Vabis, Trường trung cấp KT-CN Phước Lộc năm học 2021-2022, đính kèm Kế
hoạch số 15/KH-GDTXPM ngày 14/10/2021, Kế hoạch số 16/KH- GDTXPM
ngày 14/10/2021 và các hồ sơ kèm theo.
Qua nghiên cứu các nội dung của hồ sơ trên, Sở GDĐT ý kiến như sau:
1. Về việc phối hợp tổ chức cho học viện ở các cơ sở GDNN có nhu cầu
học chương trình GDTX cấp THPT từ lớp 10 năm học 2021-2022
- Hai trung tâm chưa thực hiện tốt theo nội dung tại mục 3.2 của thông báo
2613/TB-SGDĐT ngày 16 tháng 12 năm 2020 và mục 1.6 của thông báo
1034/TB-SGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về thời
gian và nội dung quy định, cụ thể như sau:
Giám đốc Trung tâm GDTX phải làm tờ trình gửi về Sở Giáo dục và Đào
tạo trước ngày 15/8 hàng năm gồm các hồ sơ đã quy định tại B4; hoàn thành tuyển
sinh trước 30/8 hàng năm theo quy định tại B5.
Trong khi đó thông báo 201/TB-CĐKTCN ngày 16 tháng 06 năm 2021 về
việc thông báo cho học sinh tốt nghiệp THCS đang học trình độ trung cấp đăng ký
từ 6/2021 đến tháng 9/2021; ngày 05 tháng 10 năm 2021 trường Cao đẳng Quốc
tế Vabis mới có công văn 75A/2021/VB-CV-ĐT về việc Phối hợp dạy chương
trình GDTX cấp THPT cho học viên trường Cao đẳng Quốc tế Vabis năm học
2021- 2022; và ngày 7 tháng 10 năm 2021 trường TCKTCN Phước Lộc mới có
công văn 2021-2/PL-GDTX về việc Phối hợp dạy chương trình GDTX cấp THPT
cho học viên trường TC-KT-CN Phước Lộc năm học 2021- 2022.
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- Kế hoạch 179/KH-GDTX LĐ-ĐĐ và Kế hoạch số 15; 16/KH-GDTXPM
chưa thực hiện đúng các nội dung tại mục 2.5 của thông báo 2512/TB-SGDĐT
ngày 13 tháng 10 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo:
+ Chưa có nộp quyết định và danh sách trúng tuyển của trường nghề (vì
chương trình này dành cho học viên trường nghề có nhu cầu đăng ký học)
+ Chưa có danh sách phân công giáo viên bộ môn và giáo viên chủ nhiệm
+ Kế hoạch phối hợp của Cơ sở Giáo dục và Cơ sở GD nghề nghiệp (lại có
phần Sở duyệt) không đúng quy định về bản kế hoạch ký kết 2 bên, chưa thể hiện
rõ trách nhiệm của Cơ sở GD nghề nghiệp trong việc quản lý học viên khi mở lớp
mà địa điểm học tại trường nghề; chưa đề ra giải pháp 2 bên chiụ trách nhiệm việc
đảm bảo chất lượng hiệu quả đầu ra và tốt nghiệp THPT; chưa rõ ràng và cụ thể
về thu của học viên và chi cho giáo viên theo quy định của Sở Giáo dục và Đào
tạo; chưa rõ thời gian học nghề và thời gian học 7 môn văn hóa…
+ Chưa có hồ sơ hợp đồng thỉnh giảng giáo viên theo thông tư 44/2011/TT BGDĐT và các quy định về chế độ thỉnh giảng.
Vì vậy, Sở Giáo dục và Đào tạo chưa đũ cơ sở pháp lý để cho phép và
duyệt kết quả tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022 mà hai trung tâm phối hợp
với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức dạy chương trình GDTX cấp THPT
cho các em đã là học viên của trường nghề có nhu cầu học để dự thi tốt nghiệp 12.
Đề nghị hai trung tâm thực hiện nghiêm túc các công văn hướng dẫn của
BGD và SGD về việc phối hợp và việc thực hiện chương trình dạy đúng ít nhất 32
tuần thực học theo quy định, cụ thể:
- Đối tượng học chương trình GDTX phải là học viên đang học của trường
nghề
- Danh sách học viên trúng tuyển hệ trung cấp (phải thể hiện: Đang học
nghề gì, chỗ ở hiện nay, địa chỉ thường trú, số điện thoại liên lạc…)
2. Về việc bổ sung hồ sơ phối hợp đối với khối 11 và khối 12 năm học
2021- 2022
- Hai trung tâm chưa thực hiện đúng theo thông báo kết luận 1034/TBSGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc khắc
phục các tồn tại và báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo đúng theo thời gian và nội
dung quy định.
- Chưa bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ đúng theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và
Đào tạo tại mục 3.2 của thông báo 2613/TB-SGDĐT ngày 16 tháng 12 năm 2020
và mục 1.6 của thông báo 1034/TB-SGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2021 và thông
báo 2512/TB-SGDĐT ngày 13 tháng 10 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo.
Vì vậy, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu hai trung tâm tiếp tục thực hiện tốt
các nội dung sau:
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Kế hoạch phối hợp tổ chức chương trình GDTX cấp THPT cho học viên
của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp để dự thi tốt nghiệp chỉ do lãnh đạo trung tâm
GDTX và lãnh đạo trường nghề ký kết và chịu trách nhiệm về các nội dung đã ký
(không có mục duyệt của Sở giáo dục); trong đó thể hiện được các nội dung SGD
đã hướng dẫn như kế hoạch 2 trung tâm đã gửi, tuy nhiên cần bổ sung và làm rõ
thêm một số nội dung sau:
- Về công tác tài chính cần thể hiện rõ việc thực hiện theo các văn bản
hướng dẫn về tài chính của Sở GDĐT và thực hiện theo các quy định hiện hành.
- Về trách nhiệm của các trung tâm GDTX tại mục 1, phần III ở phần tổ
chức thực hiện cần bổ sung thêm một số nội dung như:
+ Thành lập hội đồng tuyển sinh (sau khi Sở GDĐT cho phép), tiến hành
tuyển sinh theo quy định như: tiếp thu hồ sơ, tổ chức xét tuyển sinh, gửi hồ sơ về
Sở GDĐT phê duyệt, cùng danh sách giáo viên bộ môn giảng dạy, giáo viên chủ
nhiệm,…
+ Lập kế hoạch, phân công giảng dạy của giáo viên bộ môn, phân công
giáo viên chủ nhiệm.
+ Chịu trách nhiệm về toàn bộ quá trình giảng dạy, kiểm tra đánh giá và
chất lượng đầu ra của học viên.
+ Chịu trách nhiệm tổ chức các hoạt động kỹ năng sống, hoạt động ngoài
giờ chính khóa cho học viên.
+ Phối hợp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo dõi và duy trì sĩ số của học
viên trong quá trình tổ chức dạy và học.
- Về trách nhiệm của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại mục 2, phần III ở
phần tổ chức thực hiện, cần thể hiện được:
+ Tại nội dung “Phối hợp với trung tâm theo dõi và duy trì sĩ số HV, tổng
hợp báo cáo” đề nghị sửa thành “Chịu trách nhiệm theo dõi và duy trì sĩ số HV,
tổng hợp báo cáo cho trung tâm GDTX”đối với các lớp đặt tại trường nghề.
+ Tại nội dung “Tạo điều kiện cho học viên sinh hoạt với ban hoạt động
ngoài giờ lên lớp, đoàn thanh niên CSHCM,….” đề nghị sửa thành “Phối hợp với
trung tâm GDTX tổ chức cho học viên sinh hoạt với ban hoạt động ngoài giờ lên
lớp, đoàn thanh niên CSHCM,….”
+ Chịu trách nhiệm về việc thẩm định, tính pháp lý hồ sơ của học viên đăng
ký học chương trình GDTX cấp THPT của trường mình như: Học bạ THCS, bằng
tốt nghiệp THCS, giấy khai sinh, …
+ Cùng với trung tâm GDTX chịu trách nhiệm về chất lượng đầu ra của học
viên.
+ Thực hiện tốt chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện nội dung,
chương trình giảng dạy của trung tâm GDTX cho học viên của mình.

4

Lưu ý: Đây là Kế hoạch phối hợp tổ chức dạy chương trình GDTX cấp
THPT cho học viên của Trường nghề với lãnh đạo trung tâm GDTX đối với khối
11 và khối 12 năm học 2021- 2022 theo thông báo kết luận 1034/TB-SGDĐT
ngày 05 tháng 5 năm 2021 của đoàn kiểm tra Sở Giáo dục và Đào tạo.
Sau khi hoàn thiện các nội dung theo yêu cầu nêu trên, gửi tờ trình kèm
theo các hồ sơ liên quan đến nêu trên về Sở GDĐT trước ngày 30/10/2021.
Nhận được Công văn này, Sở GDĐT, yêu cầu Trung tâm GDTX Long
Điền-Đất Đỏ; Trung tâm GDTX Phú Mỹ tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:
KT. GIÁM ĐỐC
- Như kính gửi (để t/h);
PHÓ GIÁM ĐỐC
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Trường TCKTCN Phước Lộc (để ph/h);
- Trường CĐ Quốc tế Vabis (để ph/h);
-Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ BR-VT(để ph/h);
- Lưu: VT, GDTrHTX.
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