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THÔNG BÁO           

Kết luận của Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, tại Hội nghị giao ban đầu 

học kì I năm học 2021-2022 đối với các trung tâm giáo dục thường xuyên  
 

Ngày 06/10/2021, Ông Nguyễn Văn Ba, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào 

tạo (GDĐT) đã chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến đầu học kì I năm học 2021-2022 

đối với các trung tâm giáo dục thường xuyên (GDTX). Tham dự Hội nghị có lãnh 

đạo Sở GDĐT; lãnh đạo và chuyên viên Phòng Giáo dục Trung học - Thường 

xuyên (GDTrH-TX); Giám đốc trung tâm GDTX tỉnh, Giám đốc các trung tâm 

GDTX huyện/thị xã/thành phố (gọi tắt là trung tâm).     

I. Nội dung trao đổi trong cuộc họp  

Sau khi lãnh đạo Phòng GDTrH-TX, báo cáo tóm tắt sơ lược thực trạng hoạt 

động các trung tâm trên địa bàn tỉnh trong 2 tuần thực học của năm học 2021-2022 

và triển khai phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới; ý kiến phát biểu của các 

đơn vị tham dự cuộc họp, theo các nội dung theo Công văn 2016/SGDĐT-

GDTrHTX ngày 24/8/2021 về báo cáo tình hình thực trạng đầu năm học 2021-

2022 đối với các trung tâm. Trong đó tập trung: Về công tác tuyển sinh lớp 10, số 

lượng học viên hiện tại của trung tâm; Kế hoạch tổ chức dạy online, ôn tập, phụ 

đạo cho học viên; Việc thực hiện chương trình GDTX: Khung chương trình, kế 

hoạch dạy học của tổ chuyên môn, kế hoạch kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định 

kỳ. Nêu những khó khăn, vướng mắc mà trung tâm gặp phải trong quá trình thực 

hiện, đồng thời đề xuất các hướng giải quyết. 

Cuộc họp diễn ra đã đúc kết được một số kinh nghiệm, Lãnh đạo phòng đã chỉ ra 

những ưu điểm, những tồn tại cũng như tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc mà các 

trung tâm đang gặp phải trong quá trình tổ chức thực hiện, nội dung cụ thể như sau: 

1. Về kế hoạch tổ chức dạy online, ôn tập, phụ đạo cho học viên 

- Các trung tâm đều thực hiện dạy online từ 20/9/2021 theo chỉ đạo của Sở 

Giáo dục và Đào tạo; TTGDTX Vũng Tàu và TTGDTX tỉnh đã có kế hoạch cụ thể, 

cho học viên sinh hoạt online với GVCN để học viên ổn định tổ chức lớp và làm 

quen dần với việc học online từ ngày 06/9/2021; Lên thời khóa biểu dạy học và 

lịch kiểm tra giờ dạy của giáo viên,....  

- Tuy nhiên, một số trung tâm lập kế hoạch tổ chức dạy online, ôn tập, phụ 

đạo, kiểm tra đánh giá cho học viên của một số trung tâm chưa chặt chẽ, chưa có 
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sự phân công cụ thể nhiệm vụ cụ thể của Ban Giám đốc, giáo viên, học viên; việc 

giao bài, chuyển nội dung dạy học cho học viên trước buổi học chưa đầy đủ, giáo 

viên chưa tương tác kiểm tra học sinh sau các tiết dạy học trực tuyến. 

- Trong quá trình tổ chức dạy học trực tuyến, một số trung tâm có số lượng 

học viên vắng nhiều (Trung tâm GDTX tỉnh, Trung tâm GDTX Xuyên Mộc, Trung 

tâm GDTX Long Điền-Đất Đỏ), đặc biệt Trung tâm GDTX Long Điền-Đất Đỏ 

chưa có kế hoạch phối hợp với địa phương để tạo điều kiện thời gian cho học viên 

vừa tham gia trực chốt phòng chống dịch bệnh Covid-19 vừa đảm bảo thời gian 

học tập của trung tâm, bên cạnh đó, trung tâm chưa có công văn báo cáo Sở GDĐT 

và công văn gửi các huyện/thị xã/thành phố yêu cầu học viên không tham gia trực 

chốt trong thời gian học tập, chưa có giải pháp khắc phục cũng như xây dựng kế 

hoạch dạy bù cho các học viên vắng học có lý do.  

2. Về công tác tuyển sinh lớp 10 năm học 2021- 2022 

- Các trung tâm đều thực hiện tuyển sinh theo hướng dẫn của Sở GDĐT theo 

hình thức online và trực tiếp, có trung tâm dư theo chỉ tiêu giao như Trung tâm 

GDTX-HN Vũng Tàu, Trung tâm GDTX tỉnh, Trung tâm GDTX-DN-GTVL Châu 

Đức, bên cạnh đó có nhiều trung tâm thiếu theo chỉ tiêu giao như Trung tâm 

GDTX Long Điền-Đất Đỏ, Trung tâm GDTX Xuyên Mộc, Trung tâm GDTX Phú 

Mỹ. Vì vậy, các trung tâm đều đề xuất Sở Giáo dục tiếp tục dời thời gian tuyển 

sinh, vì do dịch covid- 19 và tỉnh đang thực hiện giãn cách xã hội nên việc nộp hồ 

sơ online rất khó khăn. 

- Trên cơ sở đó lãnh đạo phòng GDTrHTX đã đánh giá và đề xuất 

Đối với công tác tuyển sinh đầu cấp chưa thực hiện đúng theo quy định của Sở 

GDĐT như: hồ sơ tuyển sinh còn thiếu, thời gian gửi tờ trình đề nghị phê duyệt học 

viên trung tuyển về Sở GDĐT còn chậm (Trung tâm GDTX tỉnh, Trung tâm GDTX 

Long Điền-Đất Đỏ, Trung tâm GDTX Phú Mỹ, Trung tâm GDTX-DN-GTVL Xuyên 

Mộc), chưa phân biệt được chỉ tiêu tuyển sinh đầu cấp học và học viên lưu ban, …Số 

lượng học viên được xét trúng tuyển cao hơn chỉ tiêu của Sở GDĐT giao đầu năm học 

mà chưa có tờ trình gửi Sở GDĐT đề xuất điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh (Trung tâm 

GDTX tỉnh, Trung tâm GDTX-DN-GTVL Châu Đức). Đồng ý với đề xuất của các 

Giám đốc trung tâm là dời thời gian tuyển sinh đến hết ngày 16/10/2021. 

3. Về công tác phối hợp tổ chức cho học viên ở các cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp có nhu cầu học chương trình GDTX cấp THPT, để dự kỳ thi tốt nghiệp 

THPT của Trung tâm GDTX Phú Mỹ và Trung tâm GDTX Long Điền-Đất Đỏ  

- Hai trung tâm chưa thực hiện đúng theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và 

Đào tạo tại công văn số 1537/SGDĐT-GDTrHTX  ngày 12 tháng 8 năm 2020 về 



3 

 

 

việc hướng dẫn triển khai Chương trình GDTX cấp THPT kết hợp với học nghề; 

Thông báo kết luận số 2613/TB-SGDĐT ngày 16/12/2020 của Phó Giám đốc Sở 

GDĐT tại Hội nghị giao ban giữa học kì I năm học 2020-2021; đặc biệt là Thông 

báo số 1034/TB-SGDĐT ngày 05/5/2021 của Sở GDĐT về kết quả kiểm tra hoạt 

động chuyên môn của Trung tâm GDTX Phú Mỹ và Trung tâm GDTX Long Điền-

Đất Đỏ; trong đó, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu hai trung tâm khắc phục những 

tồn tại, hạn chế và báo cáo bằng văn bản về Sở GDĐT trước ngày 20/5/2021. 

- Đồng thời, Sở GDĐT đã họp trực tiếp với Giám đốc 2 trung tâm, với Lãnh 

đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và thống nhất yêu cầu 2 trung tâm và các đơn 

vị phối hợp khắc phục các tồn tại, thực hiện nghiêm các công văn hướng dẫn của 

Sở GDĐT  để trình Sở phê duyệt kết quả tuyển sinh  (khối 1o, khối 11, khối 12 của 

năm học 2020-2021); đồng thời, yêu cầu Giám đốc Trung tâm GDTX phải làm tờ 

trình, kế hoạch phối hợp giảng dạy và các hồ sơ liên quan đến tuyển sinh khối 10 

về công tác phối hợp tổ chức cho học viên ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có 

nhu cầu học chương trình GDTX cấp THPT, để dự kỳ thi tốt nghiệp THPT gửi về 

Sở GDĐT trước ngày 15/8 hàng năm. 

Tuy nhiên, đến nay, Sở GDĐT chưa nhận được tờ trình và các hồ sơ liên 

quan đến công tác phối hợp tổ chức cho học viên ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

có nhu cầu học chương trình GDTX cấp THPT, để dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 

(khối 10 năm học 2021-2022) của Trung tâm GDTX Phú Mỹ và Trung tâm GDTX 

Long Điền-Đất Đỏ nói riêng và các trung tâm trên toàn tỉnh nói chung. 

Trong cuộc họp này, Giám đốc Trung tâm GDTX Long Điền-Đất Đỏ và Phó 

Giám đốc (phụ trách trung tâm) Trung tâm GDTX Phú Mỹ đã nhận khuyến điểm 

và xin cho bổ sung, hoàn tất hồ sơ trước 16/10/2021. Đồng thời, lãnh đạo phòng 

GDTrHTX xét thấy vì quyền lợi của học viên nên cũng đồng ý với lãnh đạo 2 

trung tâm. 

II. Nội dung kết luận, chỉ đạo của Ông Nguyễn Văn Ba, Phó Giám đốc 

Sở GDĐT   

Trên cơ sở phát biểu của Lãnh đạo phòng GDTrHTX, báo cáo trao đổi của 

Giám đốc các trung tâm giáo dục thường xuyên, Phó Giám đốc Sở GDĐT Nguyễn 

Văn Ba đã ghi nhận và đánh giá cao một số kết quả mà các trung tâm đã đạt được 

trong thời gian qua như đã thực hiện tốt Công văn số 1972/SGDĐT-GDTrHTX 

ngày 19/8/2021 về thực hiện công tác chuyên môn đầu năm học 2021-2022; Công văn 

số 2124/SGDĐT-GDTrHTX ngày 03/9/2021 về triển khai thực hiện giảng dạy đầu 

năm học 2021-2022, cũng như chia sẻ những khó khăn mà các trung tâm gặp phải 

trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là việc triển khai dạy học trực tuyến 

trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra ngày càng phức tạp, ...   
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Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng còn môt số tồn tại, chưa triển khai tốt theo 

hướng dẫn nhiệm vụ năm học của Bộ GDĐT và Sở SGDĐT, tại buổi họp Phó 

Giám đốc Sở GDĐT đã chỉ đạo trong thời gian tới các trung tâm giáo dục thường 

xuyên thực hiện nghiêm túc các nội dung trọng tâm sau: 

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 của  

tỉnh, của Bộ y tế và của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm đảm bảo an toàn cho học 

viên, thầy cô giáo, phụ huynh và mọi người. Tiếp tục làm việc online, và thực hiện 

nghiêm thông điệp 5K, tổ chức các hoạt động online cho học viên tìm hiểu các 

biện pháp phòng chống dịch... 

2. Đề ra giải pháp khắc phục ngay các tồn tại, hạn chế trong thời gian qua 

mà hội nghị đã chỉ ra, cụ thể như sau: 

2. 1. Về kế hoạch tổ chức dạy online, ôn tập, phụ đạo, kiểm tra đánh giá cho 

học viên.  

- Tiếp tục triển khai hiệu quả công văn số 1972/SGDĐT-GDTrHTX  ngày 19 

tháng 8 năm 2021 về việc thực hiện công tác chuyên môn đầu năm học 2021-2022; 

công văn số 2124/GDĐT-GDTrHTX  ngày 03 tháng 9 năm 2021 về việc triển khai 

thực hiện giảng dạy đầu năm học 2021-2022 của Sở GDĐT. Đối với trung tâm 

GDTX Long Điền- Đất Đỏ phải có công văn gửi lãnh đạo các huyện thành phố (có 

học viên của trung tâm đang làm nhiệm vụ trực chốt, không tham gia học online) 

yêu cầu không được bố trí học viên tham gia trực chốt trong khi các em phải tham 

gia học tập; đồng thời, trao đổi với phụ huynh và yêu cầu học viên phải tham gia 

học tập nghiêm túc.  

- Phân công nhiệm vụ cụ thể của Ban Giám đốc trong việc kiểm tra giảng 

dạy, sinh hoạt lớp; xử lý, chỉ đạo các báo cáo hàng ngày, hàng tuần của giáo viên 

bộ môn, giáo viên chủ nhiệm. 

- Phân công nhiệm vụ của tổ trưởng/nhóm trưởng chuyên môn: Duyệt giáo án, 

duyệt kế hoạch giảng dạy của giáo viên trước khi dạy học trực tuyến và các nội dung 

sau khi kết thúc buổi học. Tổ trưởng/nhóm trưởng duyệt và chịu trách nhiệm về nội 

dung dạy học, nội dung các bài kiểm tra của các giáo viên bộ môn cho học viên.  

- Giáo viên chủ nhiệm: Lập kế hoạch, định hướng cách học cho học viên có 

hiệu quả trong quá trình dạy học trực tuyến; tạo ra các sân chơi để các học viên tìm 

hiểu và nhận thức đúng về dịch bệnh Covid-19 trong giờ sinh hoạt, qua đó giúp 

học viên nắm bắt được nguyên nhân và đề ra các giải pháp trong phòng dịch bệnh 

Covid-19 có hiệu quả. 

- Giáo viên bộ môn: Soạn bài giảng, chốt tiết dạy, cung cấp tài liệu, nội dung 

dạy học chuyển cho học viên trước khi tổ chức tổ chức dạy học, đồng thời xây 
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dựng các giải pháp để tương tác với học viên sau bài giảng để nắm bắt tình hình 

tiếp thu kiến thức của học viên để có giải pháp bổ trợ kiến thức phù hợp. 

2.2. Việc tổ chức thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên 

- Tiếp tục triển khai hiệu quả công văn số 2322/SGDĐT-GDTrHTX  ngày 22 

tháng 9  năm 2021 về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học Chương 

trình GDTX cấp THCS và THPT năm học 2021-2022 tại các Trung tâm GDTX.  

Thường xuyên tổ chức họp và rút kinh nghiệm sau dự giờ, sau hàng tuần của Ban Giám 

đốc. 

- Ban Giám đốc tổ chức họp với giáo viên chủ nhiệm, phụ huynh của học 

viên thường xuyên vắng học.  

- Họp với giáo viên bộ môn, với phụ huynh của học viên tiếp thu kiến thức hạn 

chế sau mỗi tuần học online để đề ra các giải pháp khắc phục cho tuần tiếp theo. 

- Đối với học viên vắng học:  

+ Lãnh đạo trung tâm chỉ đạo giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm rà soát 

và lập danh sách các học viên thường xuyên vắng học hoặc chưa tham gia học trực 

tuyến trong hai tuần học vừa qua, để xây dựng kế hoạch tổ chức dạy bù cho các em 

học viên này trong tuần tới. 

+ Đối với học viên vắng học do tham gia phong trào phòng chống Covid-19: 

Trung tâm phối hợp với địa phương có kế hoạch, lập thời khóa biểu riêng dạy bù 

cho các học viên tham gia trực chốt covid-19 mà trùng với lịch học trên lớp. 

2.3. Về kiểm tra, đánh giá 

- Tiếp tục thực hiện theo Công văn 1912/SGDĐT-GDTrHTX ngày 12/8/2021 

của Sở GDĐT về việc triển khai thực hiện Thông tư số 21/TT-BGDĐT ngày 

01/7/2021 của Bộ trưởng Bộ GDĐT. Trong đó lưu ý: Việc nhập điểm vào phần mềm 

Vnedu của học kì I vào 2 đợt (giữa học kì I và trước cuối học kì I), việc chấm điểm 

của học viên không vì thành tích mà vì sự tiến bộ của học viên. Bên cạnh việc kiểm 

tra, đánh giá trung tâm phải có kế hoạch hỗ trợ, bồi dưỡng, phụ đạo cho học viên để 

nâng cao chất lượng giáo dục của trung tâm. 

- Triển khai hiệu quả công văn số 2473/SGDĐT-GDTrHTX ngày 10 tháng 

10 năm 2021 về việc hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá giữa học kì I 

năm học 2021-2022 trong tình hình dịch Covid-19 hiện nay. 

2.4. Đối với công tác tuyển sinh đầu cấp 

- Tiếp tục thực hiện các công văn hướng dẫn của Sở GDĐT và nội dung 4 

của Thông báo Kết luận số 2613/TB-SGDĐT ngày 16/12/2020 của Phó Giám đốc 



6 

 

 

Sở GDĐT, tại Hội nghị giao ban giữa học kì I năm học 2020-2021, đối với các 

trung tâm giáo dục thường xuyên và lưu ý thêm các nội dung sau: 

+ Hình thức tuyển sinh bằng trực tuyến. Gồm đơn xin học của phụ huynh 

(theo mẫu của trung tâm), giấy khai sinh ( từ phụ huynh); giấy tốt nghiệp tạm thời, 

học bạ THCS ( từ PGD hoặc trường THPT);… 

+ Hồ sơ gửi về Sở GDĐT, đề nghị Sở Phê duyệt kết quả tuyển sinh gồm: 

Quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh, trong đó phải nêu rõ nhiệm vụ của các 

thành viên; Biên bản xét tuyển sinh của Hội đồng tuyển sinh; Tờ trình đề nghị phê 

duyệt tuyển sinh, trong đó phải thể hiện đươc: Chỉ tiêu Sở giao đầu năm theo 

Quyết định 247/QĐ-SGDĐT, số lượng hồ sơ nhận, số lượng hồ sơ hợp lệ (có danh 

sách kèm theo: Danh sách học viên đăng ký dự tuyển và Danh sách đề nghị Sở 

GDĐT phê duyệt).  

- Phối hợp với đài phát thanh huyện để thông báo cho phụ huynh biết và 

thực hiện nộp online; phối hợp với PGD hoặc trường THPT để nhận File hồ sơ 

theo quy định. Tiến hành họp Hội đồng tuyển sinh của Trung tâm và gửi hồ sơ về 

Sở GDDT.  

-  Thời gian gửi hồ sơ về Sở GDĐT đề nghị Sở Phê duyệt kết quả tuyển sinh 

trước ngày 18/10/2021 thông qua phần mềm Idesk. 

- Đối với các trung tâm có số lượng học viên đăng ký dự tuyển nhiều hơn số 

lượng mà Sở GDĐT giao chỉ tiêu đầu năm học theo Quyết định số 247/QĐ-

SGDĐT thì làm tờ trình về Sở GDĐT đề nghị bổ sung chỉ tiêu trước ngày 

14/10/2021 qua phần mềm Idesk.   

2.5. Về công tác phối hợp tổ chức cho học viên ở các cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp có nhu cầu học chương trình GDTX cấp THPT, để dự kỳ thi tốt nghiệp 

THPT của Trung tâm GDTX Phú Mỹ và Trung tâm GDTX Long Điền-Đất Đỏ   

Thực hiện nghiêm công văn số 1537/SGDĐT-GDTrHTX  ngày 12 tháng 8 

năm 2020 về việc hướng dẫn triển khai Chương trình GDTX cấp THPT kết hợp với 

học nghề; các nội dung đã được hướng dẫn tại mục 3.2, phần 3 của Thông báo kết 

luận số 2613/TB-SGDĐT ngày 16/12/2020 của Phó Giám đốc Sở GDĐT tại Hội 

nghị giao ban giữa học kì I năm học 2020-2021, đối với các trung tâm GDTX và 

Thông báo số 1034/TB-SGDĐT ngày 05/5/2021 của Sở GDĐT về Kết quả kiểm tra 

hoạt động chuyên môn của Trung tâm GDTX Phú Mỹ và Trung tâm GDTX Long 

Điền-Đất Đỏ theo Quyết định số 1101/QĐ-SGDĐT ngày 22/12/2020 của Sở GDĐT. 

Trong đó, đặc biệt lưu ý: 

- Kế hoạch phối hợp phải cụ thể về địa điểm học, về đội ngũ giáo viên Bộ 

môn và Giáo viên chủ nhiệm lớp (Cơ hữu và dự kiến thỉnh giảng bao nhiêu, trường 
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THPT nào...), trách nhiệm của TTGDTX, trách nhiệm của cơ sở GDNN,... Đồng 

thời hoàn thiện các hồ sơ như: Kế hoạch phối hợp giảng dạy giữa trung tâm với các 

cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tờ trình đề nghị phê duyệt danh sách tuyển sinh của học 

viên và gửi về Sở GDĐT trước ngày 18/10/2021. 

- Việc hợp đồng thỉnh giảng giáo viên phải thực hiện theo Thông tư số 

44/2011/TT-BGDĐT ngày 10/10/2011 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về Ban hành Quy 

định về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục.  

- Về quản lý, lưu trữ hồ sơ, học bạ của học viên là do trung tâm GDTX thực 

hiện, gồm: Sổ đăng bộ, sổ điểm, học bạ, kế hoạch tuyển sinh, danh sách học viên 

được Sở GDĐT phê duyệt, kế hoạch giảng dạy, phân công chủ nhiệm, chuyên 

môn, sổ đầu bài, ... theo quy định của Bộ GDĐT. Việc thực hiện phối hợp tổ chức 

cho học viên ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có nhu cầu học chương trình GDTX 

cấp THPT, để dự kỳ thi tốt nghiệp THPT khi có đầy đủ hồ sơ và được Sở GDĐT 

cho phép. 

2.6. Về công tác chuyển trường 

Thực hiện nghiêm công văn số 2007/SGDĐT-GDTrHTX  ngày 23 tháng 8 

năm 2021 về việc tiếp nhận học sinh học tập tại địa phương trong thời gian phòng, 

chống dịch Covid-19 cho đến khi có thông báo mới. 

2.7. Về công tác dạy nghề phổ thông 

Tiếp tục triển khai công văn số 1974/SGDĐT-GDTrHTX  ngày 06 tháng 10 

năm 2020 về việc hướng dẫn dạy nghề phổ thông cấp THCS và THPT từ năm học 

2020-2021. 

3. Tiếp tục triển khai hiệu quả nhiệm vụ năm học theo công văn số 

2324/SGDĐT-GDTrHTX ngày 22 tháng  9  năm 2021 về việc hướng dẫn thực hiện 

nhiệm vụ năm học 2021-2022 đối với GDTX. 

Trên đây, là thông báo Kết luận của Phó Giám đốc Sở GDĐT Nguyễn Văn 

Ba tại Hội nghị giao ban đầu học kì I năm học 2021-2022 đối với các trung tâm giáo 

dục thường xuyên./.      

Nơi nhận:  
- Đ/c Giám đốc Sở GDĐT (b/c);  
- Sở LĐ,TB-XH (p/h);  

- Các Trung tâm GDTX (t/h); 

- Trường CĐKTCN BRVT(p/h); 

- Trường TCKT CN Phước Lộc(p/h); 

- Trường CĐN Vabis Hồng Lam(p/h); 
- Phòng CM,NV Sở (t/h); 
- Webside Sở GDĐT;    

- Lưu:  VT, GDTrH-TX.   

KT. GIÁM ĐỐC 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Văn Ba  
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