
 

UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
      Số:           Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày     tháng 6 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của Lãnh đạo Sở GDĐT tại buổi làm việc với Liên danh nhà thầu 

Lập Quy hoạch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về Phương án phát triển mạng lưới 

giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, 

tầm nhìn đến năm 2050 

 

Ngày 03/6/2022, ông Nguyễn Văn Ba , Phó GĐ Sở GDĐT chủ trì buổi 

làm việc với Liên danh nhà thầu Lập Quy hoạch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về 

Phương án phát triển mạng lưới giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Giấy mời số 

1514/GM-SGDĐT ngày 30/5/2022. 

 Tham dự buổi làm việc có Đại diện  Liên danh tư vấn lập quy hoạch tỉnh;  

đại diện Lãnh đạo các Sở: KHĐT, Nội vụ, LĐTBXH và Khoa học và Công 

nghệ; Lãnh đạo phòng GDĐT (đi thay UBND các huyện, thị xã, thành phố), 

Lãnh đạo các Phòng chuyên môn của Sở và Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở 

GDĐT.  Vắng các Sở: Xây dựng, Tài chính, Thông tin và Truyền thông; UBND 

huyện Côn Đảo (có công văn).  

  Sau khi nghe báo cáo đề xuất “Phương án phát triển nguồn nhân lực tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” của Đại diện  

Liên danh tư vấn lập quy hoạch tỉnh, Ý kiến thảo luận của các thành viên tham 

dự cuộc họp  phát biểu góp ý, Ông Nguyễn Văn Ba, Phó GĐ Sở GDĐT kết luận 

như sau:  

1. Đề nghị Tổ tư vấn nghiên cứu tiếp thu Ý kiến thảo luận của các thành 

viên tham dự cuộc họp  phát biểu góp ý, hoàn chỉnh Phương án phát triển mạng 

lưới giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, 
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tầm nhìn đến năm 2050 theo Kế hoạch tổ chức lập quy hoạch tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo đúng quy định. 

2. Đề nghị các thành viên tham gia dự họp sớm có văn bản góp ý cũng như 

cung cấp thêm thông tin, minh chứng (nếu có) gửi Tổ tư vấn thông qua Sở 

KHĐt và Sở GDĐT trước ngày 12/06/2022. 

3. Đối với các ý kiến của phòng GDĐT đại diện cho UBND các huyện, thị 

xã, thành phố nếu có thay đối so với báo cáo của UBND cùng cấp đã góp ý thì 

phải báo cáo UBND cùng cấp và có văn bản chính thức gửi Sở KHĐT và Sở 

GDĐT trước ngày  12/06/2022. 

4. Sở KHĐT và Sở GDĐT tổng hợp chung báo cáo UBND tỉnh theo chức 

năng nhiệm vụ.  

Trên đây là kết luận của Sở GDĐT tại tại buổi làm việc với Liên danh nhà 

thầu Lập Quy hoạch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về Phương án phát triển mạng lưới 

giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 với các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

Sở GDĐT thông báo đến các đơn vị biết, thực hiện./. 

(đính kèm bảng tổng hợp Ý kiến thảo luận của các thành viên tham dự cuộc 

họp  phát biểu góp ý) 

Nơi nhận:  

- UBND tỉnh; 

- Các Sở: NV, KHĐT, LĐTBXH,  

    KHCN, TTTT,XD, TC; 

- Liên danh tư vấn lập quy hoạch tỉnh 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- UBND các huyện, thị, tp; 

- Các phòng GDĐT; 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, AnhBtv. 

 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Ba 
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Bảng tổng hợp Ý kiến thảo luận của các thành viên tham dự cuộc họp  

phát biểu góp ý 

 1.  Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 

2050 của tỉnh sau khi được phê duyệt sẽ là căn cứ pháp lý để thực hiện quy 

hoạch tổng thể địa phương, quy hoạch ngành và quy hoạch vùng ven.    

“Phương án phát triển mạng lưới giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” đưa ra những định 

hướng lớn, chủ yếu về phát triển không gian trong tương lại để tạo ra bức tranh 

tổng thể về trường, lớp trên địa bàn tỉnh. 

2.  Trường Cao đẳng sư phạm 

- Về tổng thể:  

+ Giai đoạn phát triển 2021-2030 là phù hợp. Tuy nhiên, nên định hướng 

đến năm 2045 để phù hợp với chiến lược phát triển quốc gia đến năm 2045, kỷ 

niệm 100 năm ngày thành lập nước. 

- Tại trang bìa nên bỏ dấu ngoặc kép (“...”) 

- Nội dung nghiên cứu của Quy hoạch mạng lưới giáo dục chỉ tập trung 

phát triển cấp THPT vì vậy nên xem xét lại đối tượng nghiên cứu để phù hợp 

với tên của “Phương án phát triển mạng lưới giáo dục – đào tạo trên địa bàn tỉnh 

Bà Rịa – Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”. 

- Sắp xếp lại cấu trúc, tiêu đề, đề nghị đưa mục Giải pháp thực hiện ra cuối 

và bổ sung thêm phần kết luận. Đồng thời đưa Nguyên nhân khách quan ra trước 

Nguyên nhân chủ quan. 

- Nhận định về đội ngũ giáo viên tại mục 6 hơi nặng nề. 

- Về chi tiết: 

+ Phần thứ nhất Mục 2.2 hiện trạng hạ tầng và cơ sở mạng lưới giáo dục 

đề nghị không nên tách ra.   

+ Phần thứ 2, Mục 2.1 bỏ từ “xác định” 
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+  Phần thứ 2, Mục 3 đề nghị viết lại thành phương án phát triển mạng lưới 

cơ sở giáo dục, đồng thời chia làm 4 mục nhỏ.   

3. Sở Nội vụ: thực hiện Nghị quyết tinh giản biên chế của trung ương và 

các Nghị định của Chính phủ nên cần xem lại việc thành lập trường mới.  

4. Sở Lao động Thương binh và Xã hội 

- Sở Tài nguyên và Môi trường là đầu mối quan trọng trong việc bố trí quỹ 

đất để thực hiện phát triển mạng lưới trường lớp nhưng phần phân công nhiệm 

vụ lại không có Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Hiện nay, theo quy định không được thành lập cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp, chỉ được thành lập các vệ tinh. Đề nghị có phương án sử dụng cơ sở vật 

chất của các trung tâm giáo dục thường xuyên để làm vệ tinh của các trường dạy 

nghề. 

5. Sở Khoa học Công nghệ : vấn đề xã hội hóa còn manh mún, chủ yếu tư 

phụ huynh học sinh đóng góp (chỉ phát biểu ở góc độ cá nhân) 

6. UBND thành phố Bà Rịa: đề nghị bổ sung thay thế xây mới cho trường 

TH Điện Biên, phường Long Toàn. Và THCS Kim Đồng 

7. UBND thành phố Vũng Tàu 

- Đã có văn bản góp ý “Phương án phát triển mạng lưới giáo dục – đào tạo 

trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 

2050”. 

- Hiện nay trên địa bàn thành phố Vũng Tàu rất khó khăn trong việc bố trí 

quỹ đất kể cả xã hội hóa và đầu tư công, đề nghi có giải pháp cụ thể cho vấn đề 

này. 

8. UBND thị xã Phú Mỹ 

- Do sự phát triển của các khu công nghiệp và cảng biển, do đó có sự gia 

tăng nhanh về dân số nên địa phương đã có sự phát triển mạnh về xã hội hóa 

giáo dục. UBND huyện đã có văn bản đề xuất. 

- Định mức biên chế giảm xuống nên địa phương hiện đang thiếu nhiều 

giáo viên để đáp ứng cho việc xây thêm phòng học và thành lập trường, đề nghị 

có giải pháp hỗ trợ cho địa phương.  

9. UBND huyện Châu Đức 

- Số liệu tại trang 43, 54 không khớp, đề nghị kiểm tra lại. 
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- Tỷ lệ phân luồng sau THCS vào các trường THPT đến năm 2025 là 60% 

nhưng tỷ lệ huy động học sinh THPT ra lớp là 70-75% là không hợp lý, đề nghị 

xem lại. 

-  Cần làm rõ số trường THPT được đầu tư thành trường học thông minh 

đến năm 2030 để từ đó có định hướng để đầu tư. 

+ Bức tranh của giáo dục đến năm 2030 chưa được rõ ràng. 

10.  UBND huyện Côn Đảo: xin vắng theo công văn số [01/GBV- 1514] 

11. UBND huyện Long Điền và Xuyên Mộc: không có ý kiến 

12. UBND huyện Đất Đỏ: đã có văn bản góp ý về “Phương án phát triển 

mạng lưới giáo dục – đào tạo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thời kỳ 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 2050”. Đề nghị điều chỉnh các dự án như: MN Phước 

Hải 4 thay thế bằng xây mới trường MN Hoa Sen (trang 81 và trang 83), bỏ đầu 

tư xây dựng trường MN Láng Dài, MN Long Tân (trang 84), bỏ dự án trường 

THCS Đất Đỏ trang 94.  

13. Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật: Đề nghị có giải pháp hỗ trợ đào tạo 

nghề cho học sinh lớp 9 sau khi tốt nghiệp THCS. 

14. Phòng KHTC, Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Đề nghị cập nhật ý kiến đóng góp của Sở Giáo dục và Đào tạo đã gửi Sở 

Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số  716/SGDĐT-KHTC ngày 17/3/2022. 

-  Bỏ Nghị định 16/2015/NĐ-CP (tại trang 3) vì Nghị định này đã hết hiệu 

lực, được thay thế  bằng Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính 

phủ ban hành Nghị định quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp 

công lập. 

- Tại trang 41, dự thảo đề án đã nêu tỉnh BR-VT hiện có 02 trường đại học 

(01 trường ĐH tư thục BR-VT và 01 trường ĐH công lập là Trường Đại học 

Dầu khí là không đúng. Hiện tại, tỉnh BR-VT chỉ có 02 trường ĐH ngoài công 

lập là ĐH tư thục  Bà Rịa – Vũng Tàu, Trường Đại học Dầu khí là trường thuộc 

doanh nghiệp Tập đoàn Dầu khí quốc gia VN. 

- Bổ sung đầy đủ các Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo  ban hành Quy 

định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia cho các 

cấp học. 



 6 

- Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu tại dự thảo 

đề án này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản khác thì thực hiện 

theo văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó. 

- Tại trang 103, đề nghị sửa đổi lại: công khai minh bạch mọi nguồn tài 

chính cảu đơn vị sử dụng NSNN, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn 

vị trong việc quản lý, sử dụng tài sản công và nguồn tài chính của đơn vị. 

- Đề nghị đơn vị tư vấn cập nhật cả Luật Quản lý sử dụng tài sản công  

ngày 21/6/2017 để cân nhắc đến việc trường tự chủ tài chính cho phù hợp. 

-  Các đơn vị điều chỉnh danh mục các dự án đầu tư trường học cần có văn 

bản gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để từ đó làm cơ sở cho việc điều chỉnh danh 

mục đầu tư công. 

- Cần có sự quan tâm hỗ trợ nhiều hơn đối với các địa phương đang có sự 

gia tăng nhanh về dân số và thiếu quỹ đất để phát triển mạng lưới trường học 

như Tp.Vũng Tàu và Tx.Phú Mỹ. 

15. Phòng GDMNTH, Sở Giáo dục và Đào tạo: 

- Đề nghị bỏ phần nhận định số trẻ/giáo viên tại trang 25, vì tại điều 5, 

khoản 3 Thông tư 06/2015/TTLT-BGDDT-BNV: giáo viên mầm non: Bố trí tối 

đa 2,5 GV/nhóm trẻ; 2,2 giáo viên/lớp đối với mẫu giáo học 02 buổi/ngày; 1,2 

giáo viên/lớp đối với mẫu giáo học 01 buổi/ngày. 

- Trang 33 nhận định chưa chính xác với GDMN tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, 

dòng 21: công lập và bán công. Đề nghị sửa lại: công lập và ngoài công lập; 

dòng 26 nhận định số trường công lập giảm là không đúng, vì: năm học 2010-

2011 là 92 trường đến năm học 2020-2021 là 115 trường. Đề nghị sửa lại: Số 

trường ngày càng được đầu tư phát triển cả công lập và ngoài công công lập. 

- Trang 34 nhận đinh: Cho đến nay Côn Đảo và Đất Đỏ chưa có trường 

ngoài công lập là chưa chính xác: Huyện Đất Đỏ có trường mầm non Ngôi Sao 

Nhỏ thành lập theo Quyết định số 372/QĐ-UBND ngày 26/7/2021. 

- Trang 51 nhận định chưa chính xác tại dòng 16: “Phổ cập giáo dục bậc 

mầm non”, đề nghị sửa: “Phổ cập giáo dục mầm non trẻ năm tuổi”. 

- Trang 55 số liệu trường ngoài công lập là 75 trường chưa đúng, đề nghị 

sữa lại là 76 trường khớp với trang 36. 

- Trang 77 đề nghị sửa số liệu trường chuẩn quốc gia: năm 2025 là 55% 

thành 50%; năm 2030 là 58% thành 55% theo Quyết định 2401/QĐ-UBND 
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ngày 12/9/2019 về kế hoạch thực hiện Đề án phát triển giáo dục mầm non giai 

đoạn 2019-2025 trên địa bàn tỉnh. 
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