
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số:   

V/v yêu cầu báo cáo tình hình đội 

ngũ chuẩn bị cho năm học mới 

2022-2023 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

  Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày       tháng 6 năm 2022 

Kính gửi: các phòng giáo dục và đạo tạo huyện, thị, Tp. 

 

Căn cứ Thông báo số 276/TB-UBND ngày 25/05/2022 Kết luận của UBND 

tỉnh tại cuộc họp làm việc với Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về tình hình 

thực hiện chương trình, kế hoạch công tác năm học 2021-2022 và chuẩn bị năm 

học mới 2022-2023 của UBND tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 22/03/2022 Quyết định giao số 

lượng người làm việc hưởng lương từ Ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự 

nghiệp công lập của tỉnh năm 2022 của UBND tỉnh; để chuẩn bị tốt tình hình đội 

ngũ cho năm học 2022-2023, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các phòng giáo dục 

và đào tạo huyện, thị xã, thành phố báo cáo theo đề cương cụ thể như sau: 

1. Tình hình trường, lớp: 

1.1. Mạng lưới trường, lớp chuẩn bị năm học 2022-2023: 

Stt Cấp học 
Tổng số 

trường 

Chia ra Tăng/giảm so 

với 2021-2022 Công lập Tư thục 

1 Mầm non     

2 Tiểu học     

3 THCS     

Tổng     

1.2. Trường đạt chuẩn quốc gia: 

Stt 
Đạt  

chuẩn 
Tỉ lệ 

Chuẩn theo cấp học 

Mầm non Tiểu học THCS 

1 ví dụ 37/64 57.8% 17/25 10/23 10/16 

2. Tình hình đội ngũ: 

2.1. Tổng hợp nhu cầu viên chức: 

STT 

Đã giao NH 

2022 – 2023 

(năm 2022) 

Hiện có  

Biên chế cần bổ 

sung (nếu có) Tổng số 

lớp 

Tổng số 

trẻ, học 

sinh 

Sĩ số 

trung 

bình/lớp Giáo 

viên 

Nhân 

viên 
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2.2. Viên chức từng cấp học hiện có:  

 

Số 

TT 
Cấp học 

Số lượng người làm việc hiện có 

Tổng 

VC gắn với hoạt động 

nghề nghiệp 
VC gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ 

Lãnh 

đạo, 

quản lý 

Giáo 

viên 

Tổng 

phụ 

trách 

đội 

Kế 

toán 

Văn 

thư 
Y tế 

Thư 

viện, 

thiết 

bị 

Thư 

viện 

Thiết bị, 

thí 

nghiệm 

1 Mầm non           

2 Tiểu học           

3 
Trung học 

cơ sở 
          

Tổng           

 

2.3. Thừa/thiếu mỗi cấp học: 

 

Stt Cấp học 

Viên chức 
Thiếu/thừa giáo viên so với 

được giao (*) 

Giao NH 

2021-2022 

Giao NH 

2022-2023 

(năm 

2022) 

Hiện có  
Tăng/ 

giảm 
Thiếu Thừa 

 1 - Mầm non          

 2 - Tiểu học          

 3 - THCS          

Tổng cộng       

(*) Thiếu giáo viên tiểu học, THCS cụ thể:  

- Thiếu GV Tiểu học: 

Stt 
Tổng số giáo viên 

thiếu 

Thiếu cụ thể theo môn 

Văn hóa Nhạc Hoạ Tin Thể dục Anh văn 

           
  

 
  

 

- Thiếu GV THCS: 
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Stt 

Tổng số 

giáo viên 

thiếu 

Thiếu cụ thể theo môn 

Toán Văn Anh Lý  Hóa Sinh Sử Địa 
GD

CD 

C. 

nghệ 

Thể 

dục 
Tin Nhạc Họa 

                               

3. Những khó khăn, tồn tại:  

Lưu ý: nếu thiếu giáo viên mà địa phương đã có giải pháp khắc phục (chờ 

tuyển đủ) thì không nêu khó khăn về thiếu giáo viên. 

4. Đề xuất, kiến nghị: 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các phòng giáo dục và đào tạo quan tâm báo 

cáo theo các nội dung trên; gửi về Sở (thông qua phòng TCCB Sở) trước 

15/07/2022; gửi bằng văn bản và file mềm vào hộp Mail: 

Tamgdbrvt@gmail.com. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên (th/h); 

- UBND huyện, thị, Tp. 

- Website Sở;  

 - Lưu VT, TCCB. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Thị Ngọc Châu 
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