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   Số:   

V/v hướng dẫn báo cáo các nội dung 

liên quan đến giám sát của Ban Văn 

hóa-Xã hội HĐND tỉnh 

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

     Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày     tháng  7  năm 2022 

         

               Kính gửi: Giám đốc trung tâm GDTX tỉnh, GDTX huyện/thị xã/thành phố.  

  

Căn cứ Công văn số 175/HĐND-VHXH ngày 25/7/2022 của Ban Văn hóa-Xã 

hội HĐND tỉnh về việc báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của các Trung tâm 

GDTX trên địa bàn tỉnh. Sở GDĐT, yêu cầu TTGDTX tỉnh, các trung tâm GDTX, 

GDTX-HN, GDTX- DN-GTVL huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt là Trung tâm 

GDTX) báo cáo các nội dung cụ thể như sau:    

1. Tổng quan về các Trung tâm Giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh. 

2. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và các điều kiện đảm bảo công tác 

dạy học, đào tạo nghề của các Trung tâm. 

3. Công tác tuyển sinh, thuận lợi, khó khăn. (báo cáo rõ số lượng học viên 

tuyển hàng năm so với chỉ tiêu giao từ năm học 2020-2021 đến năm học 2022-

2023). 

4. Tổng số lượng học viên đang theo học; khả năng tiếp nhận học viên lớp 

10 năm học 2022-2023, đáp ứng chỗ học của Trung tâm (căn cứ vào tổng số phòng 

học, đội ngũ giáo viên, tổng số lớp, trang thiết bị…). 

5. Chất lượng giáo dục - đào tạo hàng năm; tỷ lệ đậu THPT, vào học các 

trường trung cấp, cao đẳng, đại học (năm học 2020-2021 và 2021-2022). 

6. Số lượng (thừa/thiếu), trình độ đội ngũ giáo viên (đạt chuẩn/trên 

chuấn/dưới chuẩn), cán bộ quản lý (thừa/thiếu). 

7. Công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý nhà giáo, cán bộ quản lý, viên 

chức; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ giáo viên. 

8. Các hoạt động hướng nghiệp, hỗ trợ việc làm việc cho học sinh. 

9. Tổ chức liên kết giáo dục, đào tạo và hợp tác quốc tế. 

10. Đánh giá chung 

a) Kết quả đạt được. 

b) Khó khăn, hạn chế. 

c) Nguyên nhân của khó khăn, hạn chế. 

d) Đề xuất các giải pháp khắc phục hoặc sẽ thực hiện trong thời gian tới và 

kiến nghị ( tập trung giải quyết các tồn tại, khó khăn, vướng mắc). 
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Lưu ý: Riêng trung tâm Long Điền – Đất Đỏ và trung tâm Phú Mỹ báo cáo 

rõ thêm việc phối hợp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp để dạy chương trình 

GDTX cấp THPT cho học viên nghề theo 10 nội dung trên). 

Nhận được công văn này, Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện 

và gửi báo cáo về Sở GDĐT (Phòng Giáo dục Trung học-Thường xuyên) trước 

ngày 02/8/2022, qua phần mềm iDesk, đồng thời gửi file mềm về địa chỉ email: 

phonggdtx.sobariavungtau@moet.edu.vn, số điện thoại khi cần liên hệ 

0254.385.9726 hoặc 0982249919)./.        

Nơi nhận:    
- Như kính gửi; 

- Website Sở GDĐT;  

- Lưu: VT, GDTrH-TX.   

                KT.GIÁM ĐỐC   

                PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

       Nguyễn Văn Ba 
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