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BÁO CÁO 

Chuẩn bị nội dung họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 9 năm 2021 

 

Thực hiện theo công văn số 12705/UBND-VP ngày 14/9/2021 của UBND tỉnh 

về chuẩn bị nội dung họp thường kỳ UBND tỉnh 9 tháng đầu năm 2021, Sở Giáo dục 

và đào tạo báo cáo kết quả như sau:  

I. Kết quả công tác tháng 9 năm 2021 

- Tiếp tục triển khai văn bản của Trung ương, địa phương và chỉ đạo công tác 

phòng chống dịch bệnh Covid-19 toàn ngành Giáo dục. 

- Tổ chức khai giảng  trực tuyến năm học 2021-2022 trong toàn ngành; Tổ 

chức Tổng kết năm học 2020-2021 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021-

2022 toàn ngành.  

- Triển khai các văn bản chỉ đạo, Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục các 

cấp học năm học 2021-2022.  

- Tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ hè theo hình thức trực tuyến cho đội 

ngũ CBQL, GVMN cốt cán theo Kế hoạch 794/KH-SGDĐT ngày 12/4/2021 về Kế 

hoạch tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn và hướng dẫn thực hiện chương trình 

GDMN. 

- Tổ chức, triển khai thực hiện các giải pháp về dạy-học trực tuyến hiệu quả 

trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp tại địa phương như: tập 

huấn tổ chức dạy học trực tuyến, dạy học qua truyền hình cho cán bộ quản lý giáo 

dục, giáo viên cấp tiểu học; xây dựng chuyên đề ôn tập và Kế hoạch bài dạy thực 

hiện dạy học trên truyền hình,  phối hợp xây dựng bài dạy phát sóng trên Đài Phát 

thanh – Truyền hình tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Kế hoạch dạy học trực tuyến cho học 

sinh lớp 1, 2 và lớp 6 qua kênh truyền hình BRT,….. 

- Triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 17/8/2021 Quy 

định mức hỗ trợ đối với trẻ em, giáo viên, cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở 

nơi có khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.  

- Thực hiện Kế hoạch thuyên chuyển công tác đối với viên chức tại các đơn vị 

sự nghiệp giáo dục công cập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2021-2022: 

tổng hợp danh sách viên chức xin thuyên chuyển năm học 2021-2022 và thông báo 

đến các đơn vị. 

- Triển khai VB hướng dẫn thí sinh thay đổi nguyện vọng xét tuyển ĐH; Cấp 

giấy chứng nhận kết quả thí sinh đỗ đặc cách tnthpt đợt 2; Xét hồ sơ bổ sung diện ưu 

tiên, bổ sung xét tuyển lớp; báo cáo danh sách TN THPT năm 2021 về Bộ GDĐT 

- Xác minh văn bằng chứng chỉ các cơ quan đơn vị; Chuyển đơn thư khiếu nại 

tố cáo công dân không thuộc thẩm quyền giải quyết;  
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II.Tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao đến tháng 9/2021 theo  Quyết 

định số 3839/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT-XH, quốc phòng-an ninh 

và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021.  

TT CHỈ TIÊU Đvt 

Kế 

hoạch 

năm 

2021 

Thực 

hiện 

tháng 

08/2021 

So 

sánh 

TH 

năm 

2021 

với 

KH 

Ghi chú 

A B C 1 2 3  

1 Tỷ lệ huy động số cháu đi nhà 

trẻ trong độ tuổi 

% 35 35,86 0,86 Đạt  

2 
Tỷ lệ huy động số cháu đi mẫu 

giáo trong độ tuổi 
% 95,2 95,05 (0.15) Chưa đạt 

3 
Tỷ lệ phân luồng học sinh tốt 

nghiệp THCS vào THPT 
% 70,0 72,0 2 Đạt 

4 

Thanh niên trong độ tuổi đạt 

trình độ trung học phổ thông 

và tương đương 

% 91,10 98,94  

Tỷ lệ tốt nghiệp chung 

của THPT năm 2021 là 

98,94% 

 

* Đánh giá chỉ tiêu chưa đạt so với Kế hoạch: Tỷ lệ huy động số cháu đi 

mẫu giáo trong độ tuổi tính đến thời điểm tháng 9 năm 2021: đạt 95,05%, chưa 

đạt so với kế hoạch năm 2021 là 0.15 %, Cụ thể: 

+ Đặc thù của giáo dục mầm non khi phụ huynh đi làm mới gửi trẻ, nhưng do 

ảnh hưởng của dịch covid-19, trẻ nghỉ học đã ảnh hưởng việc huy động trẻ đến 

trường. 

+ 45% học sinh của mầm non đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non ngoài 

công lập, khi trẻ nghỉ học thì đồng nghĩa các cơ sở tư thục không thu học phí, không 

đủ kinh phí để chi trả cho giáo viên, tiền thuê mặt bằng, điện, nước… các cơ sở tư 

thục đã xin ngưng hoạt động hoặc giải thể (Giải thể Trường Mầm non Thiên Minh, 

địa chỉ: Tầng 3 Chung cư Vũng Tàu Center – số 93 đường  Lê Lợi, phường Thắng 

Nhì, thành phố Vũng Tàu theo Quyết định số 2876/QĐ-UBND ngày 21/5/2021 của 

UBND thành phố Vũng Tàu). 

+ Giải thể 04/296 nhóm lớp độc lập chiếm tỉ lệ: 1,35%  (Giải thể Nhóm trẻ Bình 

Minh, địa chỉ đường Trần Hưng Đạo KP 6 Phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa 

theo Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 23/3/2021 của UBND Phường Phước 

Nguyên; Lớp mẫu giáo Hoa Sữa, địa chỉ đường Trần Hưng Đạo KP 6 Phường Thắng 

Tam, thành phố Vũng Tàu Quyết định số 128/QĐ-UBND ngày 01/6/2021 của UBND 

Phường Thắng Tam; Nhóm lớpTuổi Thơ – Bà Ria, nhóm Tùng Bách – Phú Mỹ). 
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+ Đầu năm học 2021-2022, trẻ chưa đến trường, phụ huynh đăng ký tuyển sinh 

với các trường chủ yếu ở các trường công lập, do mầm nonkhông dạy trực tuyến, chỉ 

quay video nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ để chia sẻ cho phụ huynh thông qua 

zalo, viber, mesenger...Hiện tại phụ huynh đăng ký tuyển sinh còn thấp, chủ yếu ở 

các trường công lập, ước tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ ra lớp so độ tuổi 28,45% 

(10.010/35.176 ), cần phấn đấu thêm 6,55% (KH 35%); MG huy động trẻ ra lớp so 

độ tuổi 84,92% (48.969/57.675), cần phấn đấu 10,28% (KH 95,2%). Trường tư thục 

và nhóm lớp độc lập chiêu sinh chưa đạt, thậm chí 1 số nhóm lớp không chiêu sinh 

được học sinh: Hoa Huệ, Bé Yêu, 1/6, Bé Ngoan, Đồ Rê Mí – Châu Đức.  

- Giải pháp phấn đấu thực hiện:  

+ Căn cứ Nghị quyết 97/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 về phát triển kinh tế xã 

hội 5 năm 2020-2025 của tỉnh Bà Ria- Vũng Tàu; Chương trình hành động của Tỉnh 

ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII; Căn cứ Quyết 

định 2401/QĐ-UBND ngày 12/9/2019 của UBND tỉnh về Thực hiện Đề án Phát triển 

Giáo dục mầm non giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Sở 

GDĐT đã chủ động xây dựng Kế hoạch 2664/KH-SGDĐT, mục tiêu phấn đến cuối 

năm 2024 đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII và 

Chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng 

bộ tỉnh lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025. 

+ Mặc dù có nhiều khó khăn, hưng chúng ta có cơ sở để phấn đấu huy động trẻ 

ra lớp đạt Nghị quyết đưa ra là trong năm học 2021-2022 có 06 trường mới hoạt động 

(4 trường MN công lập: MN Hoa Biển, MN Phường 10-Vũng Tàu, MN Họa Mi – 

Long Điền, MN Phước Hòa Long – Đât Đỏ và 02 trường MN tư thục: MN Mai San, 

MN Minh Tâm). 

+ Chỉ đạo các đơn vị tiếp tục phối hơp các ban ngành, đoàn thể, huy động học 

sinh đến trường và khi các cháu được đến trường học trực tiếp sẻ đạt được chỉ tiêu 

đưa ra. 

III. Tình hình, tiến độ và kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ đến tháng 

9/2021 theo Quyết định số 138/QĐ-UBND ngày 19/02/2021 của Ủy ban nhân dân 

về việc ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2021 

1. Đẩy mạnh thực hiện công tác phân luồng học sinh tốt nghiệp THCS vào 

THPT. 

- Đã thực hiện:  

+ Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 

12/9/2019 về việc thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân 

luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2019-2025” trên địa bàn tỉnh Bà 

Rịa-Vũng Tàu (gọi là Kế hoạch 135/KH-UBND). 

+ Xây dựng Kế hoạch số 738/KH-SGDĐT ngày 07/4/2021 để triển khai, thực 

hiện Kế hoạch số 135/KH-UBND, năm 2021 đối với ngành Giáo dục và Đào tạo; 

Công văn số 757/SGDĐT-GDTrHTX ngày 07/4/2021 gửi UBND tỉnh về Báo cáo và 

đề nghị Phê duyệt dự toán và cấp kinh phí bổ sung kinh phí triển khai Kế hoạch số 
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135 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, năm 2021 đối với ngành Giáo dục và Đào 

tạo.  

+ UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 05/7/2021 về 

triển khai Kế hoạch số 135/KH-UBND trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, năm 

2021; Sở Tài chính đã có Công văn số 3479/STC-TCHCSN ngày 16/8/2021 đề nghị 

UBND tỉnh phê duyệt kinh phí năm 2021 để Sở GDĐT theo kế hoạch. 

+ Phối hợp với Báo Người Lao Động, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tổ 

chức chương trình tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh năm 2021 cho 1600 học sinh khối 

12 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu; phối hợp với Báo Thanh niên tư vấn hướng 

nghiệp tuyển sinh cho 1100 học sinh trên đại bàn huyện Châu Đức; phối hợp với Báo 

Giáo dục tư vấn hướng nghiệp cho 700 học sinh khối 12 trên địa bàn thành phố Bà 

Rịa. 

+ Hiện Sở GDĐT đã tổng hợp xong ý kiến đóng góp của các đơn vị và địa 

phương, và chuẩn bị trình UBND Phê duyệt Kế hoạch và kinh phí triển khai Kế hoạch 

số 135/KH-UBND cho năm 2022 trên toàn tỉnh trong tháng 9. 

- Kế hoạch thực hiện trong thời gian tới: 05 nhiệm vụ 

+ Nâng cao nhận thức về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng 

học sinh phổ thông (thực hiện chương trình phát thanh phát trên hệ thống Đài truyền 

hình xã/phường/thị trấn trên địa bàn tỉnh, phát tờ rơi; xây dựng các chuyên mục về 

giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng HS phổ thông trên các trang thông 

tin chính thức của đơn vị; chủ động kết nối các thông tin về giáo dục hướng nghiệp, 

thị trường lao động, tuyển dụng,…) 

+ Điều tra thực trạng nhu cầu về giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học 

sinh trên địa bàn tỉnh. Quý IV/2021.  

+ Biên soạn Bộ tài liệu Giáo dục hướng nghiệp cho các lực lượng giáo dục và 

học sinh. Quý IV/2021.  

+ Phối hợp với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, trong công tác giáo dục hướng 

nghiệp và phân luồng học sinh. Quý IV/2021. 

+ Tổ chức các chương trình hướng nghiệp, diễn đàn đối thoại “Hiểu mình-

Hiểu nghề-Sáng tương lai” cho các em học sinh khối Trung học cơ sở, Trung học 

phổ thông. Quý IV/2021 

- Khó khăn, tồn tại:  

+ Kinh phí thực hiện năm 2021 chưa được phê duyệt nên việc triển khai Kế 

hoạch số 738/KH-SGDĐT ngày 07/4/2021của Sở GDĐT và Kế hoạch số 102/KH-

UBND ngày 05/7/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc triển khai Kế hoạch số 

135/KH-UBND trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu, năm 2021 chưa thực hiện được. 

+ Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; nguồn kinh phí chưa được thẩm định 

Phê duyệt cho năm 2021, nên Sở GDĐT ko thực hiện được nhiệm vụ: Tổ chức các 

lớp tập huấn cho cán bộ quản lý và các lực lượng tham gia công tác giáo dục hướng 

nghiệp trong toàn tỉnh; Xây dựng trang thông tin điện tử, tăng cường quản lý đối với 

giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh 
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theo đúng kế hoạch, đề nghị chuyển qua nhiệm vụ của năm 2022 khi được thẩm định 

và phê duyệt kinh phí thực hiện. 

- Đề xuất, kiến nghị: UBND tỉnh phê duyệt nguồn kinh phí thực hiện năm 

2021 theo công văn số 3479/STC-TCHCSN ngày 16/8/2021 của  Sở Tài chính để Sở 

GDĐT triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch.  

2. Bảo đảm các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, giáo viên để thực hiện 

mục tiêu tất cả học sinh từ lớp 3 đến lớp 12 được học Tiếng Anh theo Đề án 2020 

của Chính phủ và tăng cường thêm 2 tiết tiếng Anh/tuần theo Nghị quyết 

123/2019/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh theo lộ trình đề ra.  

- Mục tiêu: Đến năm 2025: 30% học sinh lớp 9 đạt chuẩn ngoại ngữ A2; 25% 

học sinh lớp 12 đạt chuẩn ngoại ngữ B1:  

- Đã thực hiện: 

+ Kế hoạch năm học 2021-2022: 100% học sinh từ lớp 3 đến lớp 12 trong tất 

cả các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh được học tăng 2 tiết tiếng Anh/tuần.  

+ Hiện tại, toàn tỉnh có 960 giáo viên tiếng Anh, trong đó 870 giáo viên (chiếm 

90,6%) đạt chuẩn năng lực ngôn ngữ (TH, THCS đạt chuẩn B2, THPT đạt chuẩn 

C1), và 888 giáo viên (chiếm 92,5%) hoàn thành chuẩn bồi dưỡng năng lực sư phạm, 

ứng dụng công nghệ thông tin. 

+ Đã tổ chức bồi dưỡng cho 20 chuyên viên Sở GDĐT và giáo viên tiếng Anh 

cốt cán ở 03 cấp học TH, THCS và THPT về chương trình GDPT mới, Chương trình 

GDPT 2018. 

* Đã được UBND tỉnh cho chủ trương và đồng ý với đề xuất của Sở GDĐT để 

tổ chức Chương trình khảo sát năng lực ngoại ngữ cho học sinh lớp 8, 9, 11 và 12 

trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2021-2025.  

* Công văn số 4268/UBND-VP ngày 23/04/2021 Kế hoạch khảo sát năng lực 

ngoại ngữ cho sinh lớp 8, 9 11 và 12 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 

2021 – 2025, UBND tỉnh có giao cho Sở Tài chính xem xét, thẩm định kinh phí thực 

hiện, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh theo quy định. 

* Sở GDĐT đã có Công văn số 1748/SGDĐT-GDTrHTX ngày 23/07/2021 

báo cáo UBND về đối tượng, kinh phí và lộ trình chương trình khảo sát năng lực 

ngoại ngữ cho học sinh theo Công văn số 2262/STC-TCHCSN ngày 10/06/2021 của 

Sở Tài chính về triển khai Chương trình khảo sát năng lực ngoại ngữ cho học sinh 

lớp 8, 9, 11 và 12 trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.   

- Kế hoạch thực hiện trong thời gian tới:  

+ Tổ chức thực hiện khi được phê duyệt Quý IV/2021. 

+ Xây dựng Kế hoạch triển khai Chương trình bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh 

về phương pháp giảng dạy tiếng Anh theo chuẩn quốc tế TESOL.  

+ Xin chủ trương áp dụng hình thức xã hội hóa, nhà nước và nhân dân cùng 

làm để tổ chức dạy học 02 tiết tiếng Anh tăng cường với người nước ngoài đối với 

những học sinh có nhu cầu. Cụ thể: cho phép các đơn vị sử nguồn kinh phí theo Nghị 
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quyết 123 cùng với sự đóng góp của phụ huynh (trên tinh thần tự nguyện) để chi trả 

chi phí cho những tiết học với giáo viên nước ngoài.  

+ Tổ chức biên tập và xin chủ trương cho phép sử dụng bộ tài liệu nghe nói 

dùng chung trong toàn tỉnh, nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu của Nghị Quyết 123, 

góp phần nâng cao năng lực giao tiếp ngoại ngữ của học sinh trong toàn tỉnh. 

- Khó khăn và đề xuất giải pháp: 

+ Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, các khoá bồi dưỡng bị gián đoạn, 

nhiều giáo viên do cách ly không thể hoàn thành khoá bồi dưỡng: Đội ngũ giáo viên 

tiếng Anh chưa đạt chuẩn 100% về năng lực ngôn ngữ và năng lực sư phạm; Chưa 

triển khai được kế hoạch Phối hợp với các trung tâm Anh ngữ uy tín tại địa phương 

mời giáo viên người nước ngoài tham gia tư vấn và trực tiếp giảng dạy tại một số 

trường trên tinh thần xã hội hóa. 

+ Chưa bổ sung kinh phí năm 2021 nên chưa triển khai được chủ trương tổ 

chức chương trình bồi dưỡng phương pháp dạy tiếng Anh theo chuẩn quốc tế 

TESOL. 

+ Triển khai thực hiện khi dịch bệnh Covid-19 được khống chế; chuẩn bị và sẽ 

thực hiện các khóa bồi dưỡng vào đầu năm 2022.  

 3. Xây dựng quản lý văn bằng số trong giáo dục trung học phổ thông  

- Đã thực hiện: 

+ Ngày 08/4/2021, UBND tỉnh đã có công văn số 3576/UBND-VP về việc 

đồng ý chủ trương cho Sở GDĐT nghiên cứu, xây dựng cơ sở dữ liệu Quản lý văn 

bằng số trong giáo dục trung học phổ thông.  

+ Sở GDĐT đã ban hành Kế hoạch số 961/KH-SGDĐT ngày 27/04/2021 

về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng cơ sở dữ liệu Quản lý văn bằng của Sở 

giáo dục và Đào tạo” theo chủ trương tại văn bản số 3576/UBND-VP ngày 

08/04/2021 của UBND tỉnh. 

+ Ra thông báo số 1065/TB-SGDĐT ngày 06/05/2021 về việc Thông báo mời 

tư vấn tư lập đề cương dự toán chi tiết Xây dựng cơ sở dữ liệu Quản lý văn bằng của 

Sở GDĐT. 

+ Ban hành Quyết định số 457/QĐ-SGDĐT ngày16/6/2021 về Phê duyệt lựa 

chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn đơn vị tư vấn lập đề cương và dự 

toán chi tiết Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý văn bằng của Sở Giáo dục và Đào tạo 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

+ Ngày 02/8/2021 Sở GDĐT đã có Công văn số 1804/SGDĐT-QLCL gởi Sở 

Thông tin truyền thông đề nghị thẩm định đề cương dự toán chi tiết: “Xây dựng cơ sở 

dữ liệu Quản lý văn bằng của Sở Giáo dục và Đào tạo”. Hiện đang đợi văn bản trả lời 

của Sở Thông tin truyền thông . 

- Nhiệm vụ trong thời gian tới:  
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Trình thẩm định đề cương dự toán chi tiết; Sau khi được UBND tỉnh Phê duyệt 

đề cương dự toán chi tiết, Sở GDĐT sẽ lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tổ chức thực 

hiện các bước theo quy định.  

4. Xây dựng khung học phí hoặc mức học phí cụ thể, các khoản thu dịch 

vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục 

công lập theo quy định của Luật Giáo dục năm 2019. 

- Đã thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chủ trì soạn thảo đã xây 

dựng dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định  nội 

dung, khung thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của các cơ 

sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh  Bà Rịa - Vũng Tàu và đã tổ chức lấy ý kiến 

lần 11, lần 22.  

Tuy nhiên, tại dự thảo lần 1, lần 2, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ dự thảo mức 

thu cho các khoản thu học ngoài giờ chính khóa theo nhu cầu mà chưa dự thảo khung 

thu cho tất cả các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà 

trường do có nhiều khoản thu thực hiện thay nhiệm vụ cha mẹ học sinh có liên quan 

đến công tác chăm sóc bán trú đối với các cơ sở giáo dục có tổ chức bán trú và một 

số khoản thu liên quan đến công tác quản trị trường học ….  

Đồng thời, tiếp thu ý kiến của Sở Tư pháp tại văn bản góp ý lần 1, lần 2: Sở Tư 

pháp đề nghị cơ quan soạn thảo phải tham mưu cho Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành 

văn bản theo đúng quy định tại điểm b khoản 6 Điều 99 của Luật Giáo dục năm 

20219, cụ thể: “b) Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định khung học phí hoặc mức 

học phí cụ thể, các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà 

trường đối với cơ sở giáo dục công lập theo thẩm quyền quản lý nhà nước về giáo 

dục trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;”. 

Nhiệm vụ trong thời gian tới: Hiện nay, Sở Giáo dục và Đào tạo đang tiếp tục 

rà soát, hoàn chỉnh lại dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, dự thảo Nghị quyết của 

HĐND tỉnh kèm theo các phụ lục để gửi lấy ý kiến lần 3.  

5. Xây dựng chính sách hỗ trợ đối với trẻ em, giáo viên, cơ sở giáo dục 

mầm non độc lập dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp 

 Kết quả: Ngày 17 tháng 8 năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng 

Tàu khóa VII, kỳ họp thứ Hai đã thông qua Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND về 

Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với trẻ em, giáo viên, cơ sở giáo dục mầm non 

độc lập dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, có 

hiệu lực từ ngày 01/9/2021. 

6. Đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ giáo 

viên, cán bộ quản lý. 

- Đã thực hiện: 

+ UBND tỉnh đã phê duyệt Quyết định số 343/QĐ-UBND ngày 17/02/2021 về 

phê duyệt Kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn, kiến thức, kỹ năng, nghiệp 

 
1Văn bản số 759/SGDĐT-KHTC ngày 07 tháng 4 năm 2021  
2  Văn bảnsố 1493/SGDĐT-KHTC ngày 24 tháng 06 năm 2021 
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vụ; các lớp theo đề án, chương trình của Trung ương, của tỉnh đối với các cơ quan, 

đơn vị, địa phương năm 2021. 

+ Các địa phương đã xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện; Sở 

GDĐT đã xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện theo Kế hoạch số 1152/KH-

SGDĐT ngày 15/5/2021 về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2021. 

+ Hiện UBND đã ban hành công văn số 7298/UBND-VP ngày 22/6/2021 về 

phê duyệt kinh phí các lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn, kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ năm 

2021; Quyết định số 2218/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2021 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn, 

kiến thức kỹ năng, nghiệp vụ thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2021. 

+ Sở Giáo dục và Đào tạo đã triển khai tổ chức các lớp bồi dưỡng cho cán bộ 

quản lý để thực hiện chương trình phổ thông mới cấp Tiểu học, THCS, THPT, Bồi 

dưỡng cho giáo viên khối THPT thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới và 

đang lập hồ sơ mời thầu gói thầu “Mua tài khoản học trực tuyến online cho cán bộ 

quản lý cấp Tiểu học, THCS, THPT và đội ngũ giáo viên khối THPT (Trường THPT 

và Trung tâm GDTX)”. 

+ Có công văn số 1988/SGDĐT-KHTC ngày 20/8/2021 gởi UBND tỉnh báo 

cáo tiến độ và kiến nghị trong quá trình triển khai kế hoạch các lớp bồi dưỡng, tiêu 

chuẩn, kiến thức kỹ năng, nghiệp vụ thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2021 trong 

tình hình dịch bệnh covid-19 hiện nay, xin đề xuất cho phép Sở Giáo dục và Đào tạo 

được chuyển đổi từ hình thức bồi dưỡng trực tiếp sang hình thức bồi dưỡng online để 

hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2021.  

+ Ngày 08/9/2021 UBND tỉnh cũng đã có công văn số 12276/UBND-VP về 

việc triển khai kế hoạch các lớp bồi dưỡng, tiêu chuẩn, kiến thức kỹ năng, nghiệp vụ 

thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2021 trong tình hình dịch bệnh covid-19 hiện nay 

(chuyển đổi từ hình thức bồi dưỡng trực tiếp sang hình thức bồi dưỡng online).   

- Kế hoạch thực hiện trong thời gian tới: xây dựng Kế hoạch chi tiết tổ chức 

các lớp bồi dưỡng theo hình thức online kèm theo dự toán chi tiết về kinh phí mở lớp, 

cơ sở đào tạo được mời phối hợp mở lớp, đội ngũ giảng viên, chương trình bồi 

dưỡng, thời gian, địa điểm bồi dưỡng…, báo cáo trình UBND tỉnh xem xét, phê 

duyệt để tổ chức thực hiện các thủ tục tiếp theo theo quy định. 

7. Tổ chức tuyển dụng giáo viên, thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý 

đảm bảo đúng thời gian và trình độ theo yêu cầu.  

- Kết quả thực hiện:  

+ Thi tuyển mới viên chức: Sau khi Sở Nội vụ ban hành Quyết định số 

103/QĐ-SNV ngày 19/3/2021 về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức tại 

các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo trực thuộc Sở GDĐT năm học 2020-2021; 

Sở GDĐT đã ban hành Kế hoạch số 636/KH-SGDĐT ngày 24/3/2021 để triển khai 

thực hiện các bước theo kế hoạch và ban hành Quyết định số 534/QĐ-SGDĐT ngày 

07/7/2021 về việc công nhận kết quả trúng tuyển, kỳ thi tuyển dụng viên chức các 

đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu, năm học 2020 – 2021, cụ thể có 30 thí sinh trúng tuyển, trong đó: Chức danh 
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giáo viên: 12 thí sinh; Chức danh Giảng viên: 01 thí sinh; Chức danh nhân viên: 17 

thí sinh.  

+ Thi chức danh lãnh đạo: Sau khi UBND tỉnh ban hành Quyết định số 

614/QĐ-UBND ngày 15/3/2021 về việc ban hành Kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh 

đạo, quản lý của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2021; 

Sở GDĐT đã ban hành Kế hoạch số 597/KH-SGDĐT ngày 22/3/2021, tổ chức thực 

hiện các bước theo đúng kế hoạch, ban hành các quyết định Công nhận kết quả trúng 

tuyển chức danh 06 Hiệu trưởng (THPT Dương Bạch Mai, Dân tộc nội trú, THPT 

Phước Bửu, THPT Hòa Bình, THPT Nguyễn Khuyến, THPT Trần Quang Khải) và 

09 Phó Hiệu trưởng (THPT Lê Quý Đôn, THPT Trần Nguyên Hãn, THPT Bà Rịa 

,THPT Trần Quang Khải, THPT Trần Văn Quan, Long Hải – Phước Tỉnh, THPT Phú 

Mỹ, THPT Trần Hưng Đạo) các đơn vị trực thuộc Sở. 

+ Hiện đã ban hành Quyết định số 547/QĐ-SGDĐT ngày 14/07/2021 về  Quy 

chế thực hiện thí điểm thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý tại cơ quan và đơn 

vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. 

8. Thực hiện xã hội hóa nhằm tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất 

lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo. 

Nhiệm vụ đã và đang thực hiện: Quỹ “An sinh xã hội” đã hoàn tất thủ tục lắp 

đặt tủ nước uống miễn phí cho học sinh tại 64 đơn vị trường học, với tổng kinh phí 

khoảng 15 tỷ đồng; Trang bị tủ sách học đường cho 28 trường học với tổng kinh phí 

khoảng 1,4 tỷ đồng. 

Ngày 17/06/2021, UBND tỉnh ban hành công văn số 7006/UBND-VP đề nghị 

của Công ty TNHH Giáo dục FPT về việc giới thiệu khu đất để nghiên cứu dự án đầu 

tư xây dựng Trường phổ thông FPT. Trong đó UBND tỉnh giao Sở KHĐT chủ trì 

phối với với Sở GDĐT và các Sở ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh. Hiện Sở 

KHĐT chưa có phản hồi về nội dung này. 

9. Nâng cao chất lượng đào tạo của các trung tâm giáo dục nghề nghiệp – 

giáo dục thường xuyên, triển khai giáo dục bắt buộc 9 năm sau năm 2020. 

- Đã thực hiện:  

+ Đa dạng hóa nội dung chương trình giáo dục ở nhiều lĩnh vực, thu hút nhiều 

người tham gia học tập tại các cơ sở giáo dục thường xuyên: kết quả nổi bật như: tích 

cực triển khai công tác xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ, mở rộng 

diện xóa mù chữ từ 15 - 60 tuổi; huy động thanh niên không có điều kiện học chính 

quy ra học tại các TTGDTX và tổ chức học văn hóa kết hợp với học nghề nhằm phân 

luồng học sinh sau trung học cơ sở, phù hợp với nhu cầu người học; tích cực triển 

khai thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản và toàn diện GDĐT, các 

cơ sở GDTX đã đổi mới mô hình hoạt động, chuyển từ việc chỉ dạy bổ túc văn hóa 

sang phát triển đa dạng các chương trình GDTX, đáp ứng nhu cầu học tập của các 

tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn như: Bồi dưỡng 

nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học; nâng 

cao kỹ năng nghề nghiệp,…; chương trình giáo dục kỹ năng sống; chương trình giáo 

dục pháp luật, phổ biến khoa học kỹ thuật; các kiến thức về chăm sóc sức khỏe, bảo 
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vệ môi trường,… góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của mỗi người dân và 

phát triển kinh tế xã hội ở địa phương; mở rộng việc dạy văn hóa kết hợp với dạy 

nghề góp phần phân luồng HS sau THCS; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, 

giáo viên các TTGDTX để tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ 

công chức, kỹ năng nghề nghiệp cho công nhân và người lao động; tổ chức các kì thi 

chọn học viên giỏi cấp tỉnh, qua đó nhằm động viên, khuyến khích người học và 

người dạy ở các cơ sở GDTX. 

+ Triển khai các giải pháp phù hợp trong tổ chức các hoạt động dạy và học để 

chủ động thích ứng với tình hình dịch bệnh Covid-19, Trong đó, Sở GDĐT đã chỉ 

đạo các Trung tâm GDTX thực hiện: 

Xây dựng kế hoạch Giáo dục theo hướng linh hoạt trong dạy học, kiểm tra, đánh 

giá, ôn tập. Trong điều kiện không thể tổ chức được việc dạy học trực tiếp cho học viên 

do tình hình dịch bệnh Covid - 19, các trung tâm GDTX xây dựng phương án dạy học 

trực tuyến để hoàn thành kế hoạch năm học theo Công văn số 1972/SGDĐT-GDTrHTX 

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

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

học 2021-2022. Nội dung dạy học trực tuyến phải đảm bảo tính khoa học, sư phạm, phù 

hợp với đối tượng học viên, cách thức tổ chức linh hoạt phù hợp với điều kiện của đơn vị, 

đảm bảo chất lượng giáo dục và hiệu quả.  

Chủ động huy động các doanh nghiệp về công nghệ thông tin hỗ trợ, tài trợ về 

hạ tầng công nghệ, phần mềm tổ chức dạy học trực tuyến, đường truyền internet, 

thiết bị dạy-học cho học viên và giáo viên khó khăn không có thiết bị để đảm bảo tổ 

chức hiệu quả dạy học trực tuyến. 

Tổ chức dạy học trực tuyến theo Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 

30/3/2021 của Bộ GDĐT quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở 

giáo dục phổ thông và cơ sở GDTX  và Công văn 579/SGDĐT-GDTrHTX ngày 

01/4/2020 về việc triển khai Công văn số 1061/BGDĐT-GDTrH ngày 25/3/2020.  Xây 

dựng các tiết giảng mẫu, dạy thử nghiệm về đổi mới phương pháp dạy học để các giáo 

viên được học tập và chia sẻ kinh nghiệm, từ đó nâng cao chất lượng dạy học thực tế. 

Tăng cường quản lý việc thực hiện chương trình, nội dung môn học, kế hoạch lên lớp 

của giáo viên và quản lý việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên.  

Quan tâm công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng ứng dụng 

công nghệ thông tin cho giáo viên để tiến hành dạy học trực tuyến; tổ chức các hoạt 

động chia sẻ cách thức và công cụ hỗ trợ giảng dạy trực tuyến; khuyến khích giáo 

viên chủ động, tích cực xây dựng, khai thác, sử dụng kho bài giảng điện tử e-learning 

của Bộ GDĐT (tại địa chỉ: https://elearning.moet.edu.vn/). 

Trong thời gian tổ chức được việc dạy học trực tiếp cho học viên, các trung 

tâm GDTX chỉ đạo các tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên tận dụng tối đa thời gian này 

để dạy học trực tiếp một cách phù hợp, đảm bảo nội dung cốt lõi, căn bản của chương 

trình.  

Nếu số lượng học viên đông cần thực hiện phân chia khối lớp hoặc phân hóa 

học viên theo năng lực thành từng nhóm, sắp xếp bố trí phù hợp cho các nhóm đối 

https://elearning.moet.edu.vn/
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tượng học viên, thực hiện luân phiên đến trường học tập trực tiếp và học tập trực 

tuyến nhằm đảm bảo các qui định phòng dịch.  

+ Tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện các chương trình giáo dục trong các 

cơ sở giáo dục thường xuyên, trong đó yêu cầu các TTGDTX thực hiện:   

Chủ động xây dựng kế hoạch dạy học chi tiết phù hợp với điều kiện thực tế của 

mỗi trung tâm, theo khung thời gian 32 tuần thực học (học kỳ I: 16 tuần, học kỳ II: 

16 tuần), đảm bảo thời gian năm học thống nhất cả tỉnh. Kế hoạch dạy học của các 

trung tâm GDTX phải được Sở GDĐT (đối với cấp THPT)/Phòng GDĐT (đối với 

cấpTHCS) xác nhận trước khi thực hiện và là căn cứ để kiểm tra, giám sát trong quá 

trình thực hiện. Xây dựng kế hoạch dạy học các môn học theo Công văn số 

1841/SGDĐT-GDTrHTX ngày 21/9/2020 của Sở GDĐT về hướng dẫn thực hiện 

điều chỉnh nội dung dạy học và kiểm tra, đánh giá học viên theo học Chương trình 

GDTX cấp THCS, cấp THPT. Việc xây dựng kế hoạch dạy học các môn học theo 

hướng sắp xếp lại các nội dung bài học trong sách giáo khoa thành bài học theo chủ để 

phù hợp với trình độ của học viên và phát huy năng lực học tập của người học nhưng 

vẫn đảm bảo đúng kế hoạch, phù hợp với khung phân phối Chương trình GDTX cấp 

THPT theo Công văn số 8298/BGDĐT-GDTX ngày 21/9/2009 của Bộ GDĐT về việc 

hướng dẫn thực hiện phân phối chương trình GDTX cấp THPT. Không được cắt giảm 

số lượng tiết học đã quy định trong chương trình GDTX cấp THCS và THPT hiện 

hành.  

Tiếp tục triển khai các nội dung quy định tại Công văn số 1829/SGDĐT-GDTrH, 

ngày 20/10/2017 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ 

thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 

2017-2018; Công văn số 2183/SGDĐT-GDTrH ngày 12/12/2017 của Sở GDĐT về 

Hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường từ năm học 2017-2018; Công văn số 

1911/SGDĐT-GDTrH ngày 27/10/2017 của Sở GDĐT về việc ban hành tiêu chí đánh 

giá, xếp loại giờ dạy của giáo viên từ năm học 2017-2018; Nâng cao chất lượng sinh 

hoạt tổ/nhóm chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học theo hướng dẫn tại công văn số 

5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT. 

Tổ chức dạy Chương trình GDTX cấp THPT kết hợp với dạy nghề tại các cơ sở 

GDTX: Việc tuyển sinh mở các lớp học cho học viên Chương trình GDTX cấp THPT 

kết hợp với học nghề trên cơ sở nguyện vọng của người học và phù hợp với nhu cầu 

phát triển nguồn nhân lực của địa phương; Linh hoạt bố trí thời gian học văn hóa và học 

nghề hợp lý, bố trí thời gian, địa điểm thực hành nghề nhưng phải đảm bảo thực hiện 

nghiêm túc các chương trình văn hóa và nghề, đảm bảm chất lượng dạy học và thực hiện 

theo Công văn số 1537/SGDĐT-GDTrHTX ngày 12/8/2020 của Sở GDĐT về việc 

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

số 2613/TB-SGDĐT ngày 16/12/2020 về việc Kết luận của Phó giám đốc Sở GDĐT, tại 

Hội nghị giao ban giữa học kỳ I năm học 2020-2021, đối với các Trung tâm GDTX; 

Công văn số 124/SGDĐT-GDTrHTX ngày 15/01/2021 về việc rà soát và chấn chỉnh 

một số nội dung của hoạt động chuyên môn về GDTX.   

Tổ chức đánh giá, xếp loại học viên theo học Chương trình GDTX cấp THCS 

và cấp THPT theo quy định tại Công văn 1912/SGDĐT-GDTrHTX ngày 12/8/2021 
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của Sở GDĐT về việc triển khai thực hiện Thông tư số 21/TT-BGDĐT ngày 

01/7/2021 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.  

+ Sở GDĐT đã có công văn 550/SGDĐT-GDTX ngày 17/3/2021 về việc rà 

soát, chấn chỉnh việc liên kết đào tạo đại học, thạc sĩ; đặt trạm đào tạo đại học từ xa 

và sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho 

thuê, liên doanh, liên kết; công văn 823/SGDĐT-GDTX ngày 14/4/2021 về việc rà 

soát, chấn chỉnh kiểm tra hồ sơ của học viên đối với các Trung tâm GDTX. Trong đó, 

yêu cầu các Trung tâm GDTX thực hiện đầy đủ các nội dung sau: Tổ chức cho giáo 

viên chủ nhiệm tự kiểm tra hồ sơ của lớp mình chủ nhiệm; Tổ chức kiểm tra chéo hồ 

sơ giữa các lớp của các khối 10, 11, 12. Nội dung kiểm tra hồ sơ, gồm: Học bạ (năm 

học 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021): điểm, chữ ký của giáo viên bộ môn, giáo 

viên chủ nhiệm, lãnh đạo Trung tâm GDTX, Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở (bản 

chính), Giấy khai sinh (bản sao), Danh sách học viên theo lớp đã được lãnh đạo 

Trung tâm GDTX duyệt, Danh sách tuyển sinh học viên vào lớp 10 của năm học 

2018-2019, 2019-2020 và 2020-2021 đã được Sở GDĐT duyệt, Danh sách học viên 

chuyển đi, chuyển đến của khóa học 2018-2019, 2019-2020 và 2020-2021.  

- Kế hoạch thực hiện trong thời gian tới: tiếp tục rà soát để chỉ đạo các Trung 

tâm GDTX tuyển sinh và giảng dạy đối tượng học sinh theo hệ vừa học vừa làm tại 

các trường dạy nghể theo hướng dẫn tại công văn số 2570/BGDĐT-GDTX ngày 

22/06/2021 về Giảng dạy chương trình GDTX cấp THPT trong trường trung cấp, cao 

đẳng theo Thông báo số 76/TB-VPCP ngày 08/4/2021 của Văn phòng Chính phủ; 

Chỉ đạo thực hiện Công văn số 3677/BGDĐT-GDTX ngày 26/8/2021 của Bộ GDĐT 

về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 đối với Giáo dục thường 

xuyên. 

10. Đề án “Phát triển Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến 

năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. 

- Đã thực hiện:  

+ Hiện nay, Đề án đã được Thường trực UBND tỉnh thông qua tại cuộc họp 

ngày 12 tháng 11 năm 20213. Ngày 25 tháng 11 năm 2020, UBND tỉnh có Tờ trình số 

230/TTr-UBND gửi HĐND tỉnh đề nghị ban hành nghị quyết phê duyệt đề án phát 

triển giáo dục và đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến 2025 tầm nhìn đến 2030. Căn 

cứ ý kiến thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tại Báo cáo số 182/BC-

VHXH ngày 30 tháng 11 năm 2020 về Tờ trình và Nghị quyết Đề án “Phát triển Giáo 

dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu giai đoạn 2019 - 2025  và tầm nhìn đến năm 

2030; Ý kiến chỉ đạo của Đảng Đoàn HĐND tỉnh báo cáo  số 55/BC-ĐĐ ngày 30 

tháng 11 năm 2020; Chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tại văn bản số 

1738/CV-BCSĐ ngày 10 tháng 12 năm 2020; UBND tỉnh đã có văn bản số 

13916/UBND-VP ngày 10 tháng 12 năm 2020 chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo rà 

soát , hoàn thiện dự thảo Đề án “Phát triển Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu đến năm 2025, tầm nhìn năm 2030”. 

 
3 Thông báo số 791/TB-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2020  
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+ Tuy nhiên, qua nghiên cứu văn bản thẩm định của Ban Văn hóa - Xã hội 

HĐND tỉnh; Ý kiến góp ý của  Đảng Đoàn HĐND tỉnh; Ý kiến chỉ đạo của Ban Cán 

sự Đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh thì việc xây dựng, hoàn chỉnh Đề án của đơn vị tư 

vấn chưa đạt chất lượng do đó Đề án chưa được thông qua tại Kỳ họp HĐND tỉnh 

khóa VI Kỳ họp thứ mười chín.  

+ Sở GDĐT có Công văn số 2215/SGDĐT-KHTC  ngày 12/09/2021 gởi các 

Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về ý kiến đóng góp dự thảo Tờ 

trình, Nghị quyết và nội dung Đề án “Phát triển Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (bản dự thảo tháng 9 năm 2021). 

- Kế hoạch thực hiện trong thời gian tới: Tổng hợp ý kiến góp ý của các Sở, 

Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và ý kiến chỉ đạo của Ban cán sự 

Đảng, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, UBND tỉnh. Sở Giáo dục và Đào tạo  hoàn 

thiện Đề án, dự thảo Tờ trình, dự thảo Nghị quyết dự kiến sẽ xin ý kiến UBND tỉnh 

tổ chức họp trong tháng 10, trước khi trình HĐND tỉnh vào kỳ họp cuối năm 2021.  

11. Ban hành chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non và học sinh 

trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.  

- Đã thực hiện:  

+ Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 2904/UBND-VP 

ngày 26/3/2021, Sở GDĐT tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh Nghị quyết Ban 

hành chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non và học sinh trung học cơ sở trên địa 

bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nhằm triển khai thực hiện miễn giảm học phí cho trẻ 

mầm non 5 tuổi và học sinh trung học cơ sở trước thời gian quy định của Chính phủ, 

nhằm tạo dấu ấn 30 năm Ngày thành lập tỉnh. 

+ Sở Giáo dục và Đào tạo đã có công văn số 1925/SGDĐT-KHTC ngày 13 

tháng 8 năm 2021 về việc Tiếp thu và hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh 

Quy định mức hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non và học sinh trung học cơ sở từ năm 

học 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; công văn số 1934/SGDĐT-

KHTC ngày 16 tháng 8 năm 2021 về việc thẩm định dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh 

và Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non và học 

sinh trung học cơ sở từ năm học 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ( 

Lần 2) gửi Sở Tư pháp thẩm định lần 2; công văn số 1947/SGDĐT-KHTC - 

17/08/2021 gởi Sở Tư pháp tiếp thu và hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết của HĐND 

tỉnh Quy định mức hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non và học sinh trung học cơ sở từ 

năm học 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ( Lần 2); đồng thời có văn 

công văn số 1948/SGDĐT-KHTC ngày 17/08/2021 trình UBND tỉnh xem xét, thông 

qua Tờ trình đề nghị ban hành  dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức hỗ 

trợ học phí cho trẻ mầm non và học sinh trung học cơ sở từ năm học 2021 - 2022 trên 

địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

+ Ngày 12/9/2021 Sở GDĐT đã có Công văn số 2207/SGDĐT-KHTC trình  

UBND tỉnh xem xét, thông qua Tờ trình đề nghị ban hành dự thảo Nghị quyết của 

HĐND tỉnh Quy định hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non và học sinh trung học cơ sở từ 

năm học 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
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- Kế hoạch thực hiện trong thời gian tới: Tiệp tục thực hiện các bước theo quy 

trình trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo đúng quy định. 

IV. Tiến độ thực hiện Kế hoạch hành động số 111/KH-UBND ngày 

29/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội 5 năm 2021 - 2025 gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XIII của Đảng của ngành Giáo dục.   

1. Xây dựng và triển khai kế hoạch đưa vào chương trình giáo dục phổ 

thông nội dung kỹ năng số (đến năm 2025).  

- Đã thực hiện:  

Rà soát đội ngũ giáo viên Tin học dạy Tiểu học khi đưa nội dung kỹ năng số 

vào chương trình giáo dục phổ thông, bắt đầu giảng dạy từ năm học 2022-2023.  Đã 

có báo cáo số 685/SGDĐT-TCCB ngày 30/3/2021 về rà soát đội ngũ giáo viên tiếng 

Anh, Tin học dạy Tiểu học. Cụ thể: có 36/139 giáo viên được tuyển dụng chưa đạt 

trình độ chuẩn; thiếu 16 giáo viên so với biên chế; số giáo viên đang ký hợp đồng là: 

10. 

- Kế hoạch thực hiện trong thời gian tới:  

+ Thực hiện kế hoạch nâng trình độ chuẩn cho giáo viên theo kế hoạch số 

61/KH-UBND ngày 12/4/2021 về thực hiện đào tạo nâng trình độ chuẩn của giáo 

viên mầm non, tiểu học, THCS tỉnh BR-VT năm 2021. Dự kiến Quý IV/2021  

+ Thực hiện tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên Tin 

học theo kế hoạch lộ trình của Bộ GDĐT.  

+ Đảm bảo bố trí đủ giáo viên Tin học khi thực hiện chương trình, sách giáo 

khoa giáo dục phổ thông mớitheokế hoạch lộ trình của Bộ GDĐT. 

+ Tuyển bổ sung đủ giáo viên theo kế hoạch của huyện, thị xã, thành phố. 

- Thời gian hoàn thành: theo lộ trình của chương trình giáo dục phổ thông 

2018 (2025). 

2. Thực hiện thư viện số tại trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tỉnh Bà Rịa 

- Vũng Tàu.  

- Đã thực hiện: Công văn số 479/SGDĐT-VP ngày 10/03/2021 của Sở GDĐT 

về việc xin chủ trương lập báo cáo đề xuất đầu tư Dự án Xây dựng thư viện số trường 

THPT chuyên Lê Quý Đôn. Nhưng chưa nhận được sự cho phép của UBND tỉnh.  

- Tiến độ thực hiện chưa đáp ứng được yêu cầu  

3. Rà soát và có kế hoạch tuyển đủ, kịp thời số lượng giáo viên các cấp. 

Thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức mới cho giáo 

viên. Thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm 

non, tiểu học, trung học cơ sở theo quy định.  

3.1 Rà soát và có kế hoạch tuyển đủ, kịp thời số lượng giáo viên các cấp:  
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- Theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn 10197/UBND-VP ngày 4/10/2019 

về việc tháo gỡ khó khăn tình trạng thiếu giáo viên giảng dạy trong các đơn vị trường 

học trên địa bàn tỉnh; công văn nêu rõ: “Để kịp thời đảm bảo đủ số lượng giáo viên 

giảng dạy trong các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh trong năm học 2019-2020 và 

các năm tiếp theo […] Việc tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo phải 

được thực hiện thống nhất về thời gian trên phạm vi toàn tỉnh. Vào tháng 2 hàng 

năm, cơ quan sử dụng viên chức phải xây dựng xong kế hoạch tuyển dụng trình cơ 

quan có thẩm quyền thẩm định để tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành 

việc tuyển dụng viên chức vào tháng 5 hàng năm”.  

- Sở GDĐT cũng đã có Công văn số 82/SGDĐT-TCCB ngày 12/01/2021 về 

việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục trong việc tuyển đủ giáo 

viên các cấp học, gửi các huyện, thị, thành phố để nhắc nhở và đôn đốc. Các địa 

phương huyện, thị, thành phố cũng đã có kế hoạch tuyển mới. Tuy nhiên, do không 

có nguồn tuyển, yêu cầu theo chuẩn mới của Luật Giáo dục 2019 lại càng khó tuyển, 

tình hình thiếu giáo viên cụ thể như sau:  

Cấp học/địa 

phương 

Vũng 

Tàu 

Bà 

Rịa 

Phú 

Mỹ 

Long 

Điền 

Đất 

Đỏ 

Xuyên 

Mộc 

Châu 

Đức 

Côn 

Đảo 
Tổng 

Mầm non 46 7 0 33 4 32 74 9 205 

Tiểu học 106 20 82 25 33 54 78 6 404 

THCS 40 16 56 6 16 18 28 4 184 

THPT                   

Tổng 192 43 138 64 53 104 180 19 793 

 

- Theo thống kê trên, toàn tỉnh thiếu 793 giáo viên (THPT đã hoàn thành tuyển 

mới vào 7/2021): Mầm non: 205; Tiểu học: 404; THCS: 184. Do tình hình dịch bệnh, 

các địa phương huyện, thị, thành phố đang tiếp tục thông báo tuyển mới viên chức giáo 

viên. Giải pháp để khắc phục tạm thời: hợp đồng thỉnh giảng trong chỉ tiêu biên chế; 

dồn số lượng học sinh trên lớp nhưng vẫn đảm bảo theo chuẩn hoặc sắp xếp giáo viên 

dạy tăng giờ.  

3.2 Thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức mới cho 

giáo viên:  

- Hằng năm Sở GDĐT phải hướng dẫn và thực hiện BTX cho các cấp theo các 

Thông tư và Quy chế của Bộ GDĐT (Thông tư số 12/2019/TT-BGDĐT ngày 

01/11/2019 của Bộ GDĐT về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên 

giáo viên mầm non; Thông tư số 11/2019/TT-BGDĐT ngày 01/11/2019 của Bộ 

GDĐT về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý cơ sở 

giáo dục mầm non; Thông tư số 17/2019/TT-BGDĐT ngày 01/11/2019 của Bộ 

GDĐT về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở  giáo 

dục phổ thông; Thông tư số 18/2019/TT-BGDĐT ngày 01/11/2019 của Bộ GDĐT về 

việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý cơ sở  giáo dục 

phổ thông; Thông tư số 19/2019/TT-BGDĐT ngày 12/11/2019 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo (GDĐT) về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo, cán bộ 
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quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm 

giáo dục thường xuyên). 

- Ngoài ra, để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới, Sở GDĐT phải 

tham gia tập huấn giáo viên cốt cán do Bộ tổ chức theo từng modul và triển khai cho 

giáo viên các cấp học. 

- Bên cạnh đó, các phòng chuyên môn nghiệp vụ của Sở còn đề xuất các lớp 

bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức cho đội ngũ, đáp ứng kịp thời các yêu cầu của công 

việc. 

3.3 Thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên 

mầm non, tiểu học, trung học cơ sở theo quy định:  

- Sở GDĐT đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 03/KH-UBND, ngày 

11/01/2021 về thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên 

mầm non, tiểu học, trung học cơ sở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, giai đoạn 1 (2020-

2025).  

- Căn cứ vào Kế hoạch 03/KH-UBND, Sở GDĐT tiếp tục tham mưu UBND 

tỉnh ban hành Kế hoạch số 61/KH-UBND, ngày 12/04/2021 về  thực hiện đào tạo 

nâng trình độ chuẩn của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu năm 2021.  

- Hiện nay, Sở Nội vụ đang rà soát để thông qua Hội đồng 135 của tỉnh ủy. Dự 

kiến tỉnh sẽ hoàn thành lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm 

non, tiểu học, trung học cơ sở theo quy định trước năm 2025, sớm hơn quy định của 

Chính phủ 5 năm (Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2020 của 

Chính phủ Quy định về lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo 

viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở). 

4. Tăng cường công tác giáo dục hướng nghiệp; nâng cao chất lượng đào 

tạo của các Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên. Nâng cao 

tỉ lệ người biết chữ trong xã hội ngang bằng hoặc vượt tỉ lệ chung của cả nước.  

4.1. Tăng cường công tác giáo dục hướng nghiệp 

- Đã thực hiện:  

+ Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 

12/9/2019 về việc thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân 

luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2019-2025” trên địa bàn tỉnh Bà 

Rịa-Vũng Tàu(gọi là Kế hoạch 135/KH-UBND). 

+ Xây dựng Kế hoạch số 738/KH-SGDĐT ngày 07/4/2021 để triển khai, thực 

hiện Kế hoạch số 135/KH-UBND, năm 2021 đối với ngành Giáo dục và Đào tạo; 

Công văn số 757/SGDĐT-GDTrHTX ngày 07/4/2021 gửi UBND tỉnh về Báo cáo và 

đề nghị Phê duyệt dự toán và cấp kinh phí bổ sung kinh phí triển khai Kế hoạch số 

135 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, năm 2021 đối với ngành Giáo dục và Đào 

tạo.  

+ UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 05/7/2021 về 

triển khai Kế hoạch số 135/KH-UBND trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, năm 
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2021; Sở Tài chính đã có Công văn số 3479/STC-TCHCSN ngày 16/8/2021 đề nghị 

UBND tỉnh phê duyệt kinh phí năm 2021 để Sở GDĐT theo kế hoạch. 

+ Phối hợp với Báo Người Lao Động, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tổ 

chức chương trình tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh năm 2021 cho 1600 học sinh khối 

12 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu; phối hợp với Báo Thanh niên tư vấn hướng 

nghiệp tuyển sinh cho 1100 học sinh trên đại bàn huyện Châu Đức; phối hợp với Báo 

Giáo dục tư vấn hướng nghiệp cho 700 học sinh khối 12 trên địa bàn thành phố Bà 

Rịa.  

+ Hiện Sở GDĐT đã tổng hợp xong ý kiến đóng góp của các đơn vị và địa 

phương, và chuẩn bị trình UBND Phê duyệt Kế hoạch và kinh phí triển khai Kế hoạch 

số 135/KH-UBND cho năm 2022 trên toàn tỉnh trong tháng 9.  

- Kế hoạch thực hiện trong thời gian tới: 05 nhiệm vụ 

+ Nâng cao nhận thức về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng 

học sinh phổ thông (thực hiện chương trình phát thanh phát trên hệ thống Đài truyền 

hình xã/phường/thị trấn trên địa bàn tỉnh, phát tờ rơi; xây dựng các chuyên mục về 

giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng HS phổ thông trên các trang thông 

tin chính thức của đơn vị; chủ động kết nối các thông tin về giáo dục hướng nghiệp, 

thị trường lao động, tuyển dụng,…) 

+ Điều tra thực trạng nhu cầu về giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học 

sinh trên địa bàn tỉnh. Quý IV/2021.  

+ Biên soạn Bộ tài liệu Giáo dục hướng nghiệp cho các lực lượng giáo dục và 

học sinh. Quý IV/2021.  

+ Phối hợp với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, trong công tác giáo dục hướng 

nghiệp và phân luồng học sinh. Quý IV/2021. 

+ Tổ chức các chương trình hướng nghiệp, diễn đàn đối thoại “Hiểu mình-

Hiểu nghề-Sáng tương lai” cho các em học sinh khối Trung học cơ sở, Trung học 

phổ thông. Quý IV/2021 

- Khó khăn, tồn tại:  

+ Kinh phí thực hiện năm 2021 chưa được phê duyệt nên việc triển khai Kế 

hoạch số 738/KH-SGDĐT ngày 07/4/2021của Sở GDĐT và Kế hoạch số 102/KH-

UBND ngày 05/7/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc triển khai Kế hoạch số 

135/KH-UBND trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu, năm 2021 chưa thực hiện được. 

+ Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; nguồn kinh phí chưa được thẩm định 

Phê duyệt cho năm 2021, nên Sở GDĐT ko thực hiện được nhiệm vụ: Tổ chức các 

lớp tập huấn cho cán bộ quản lý và các lực lượng tham gia công tác giáo dục hướng 

nghiệp trong toàn tỉnh; Xây dựng trang thông tin điện tử, tăng cường quản lý đối với 

giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh 

theo đúng kế hoạch, đề nghị chuyển qua nhiệm vụ của năm 2022 khi được thẩm định 

và phê duyệt kinh phí thực hiện. 
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- Đề xuất, kiến nghị: UBND tỉnh phê duyệt nguồn kinh phí thực hiện năm 

2021 theo công văn số 3479/STC-TCHCSN ngày 16/8/2021 của  Sở Tài chính để Sở 

GDĐT triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch.  

4.2. nâng cao chất lượng đào tạo của các Trung tâm giáo dục nghề nghiệp 

- giáo dục thường xuyên 

- Đã thực hiện:  

+ Đa dạng hóa nội dung chương trình giáo dục ở nhiều lĩnh vực, thu hút nhiều 

người tham gia học tập tại các cơ sở giáo dục thường xuyên: kết quả nổi bật như: tích 

cực triển khai công tác xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ, mở rộng 

diện xóa mù chữ từ 15 - 60 tuổi; huy động thanh niên không có điều kiện học chính 

quy ra học tại các TTGDTX và tổ chức học văn hóa kết hợp với học nghề nhằm phân 

luồng học sinh sau trung học cơ sở, phù hợp với nhu cầu người học; tích cực triển 

khai thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản và toàn diện GDĐT, các 

cơ sở GDTX đã đổi mới mô hình hoạt động, chuyển từ việc chỉ dạy bổ túc văn hóa 

sang phát triển đa dạng các chương trình GDTX, đáp ứng nhu cầu học tập của các 

tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn như: Bồi dưỡng 

nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học; nâng 

cao kỹ năng nghề nghiệp,…; chương trình giáo dục kỹ năng sống; chương trình giáo 

dục pháp luật, phổ biến khoa học kỹ thuật; các kiến thức về chăm sóc sức khỏe, bảo 

vệ môi trường,… góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của mỗi người dân và 

phát triển kinh tế xã hội ở địa phương; mở rộng việc dạy văn hóa kết hợp với dạy 

nghề góp phần phân luồng HS sau THCS; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, 

giáo viên các TTGDTX để tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ 

công chức, kỹ năng nghề nghiệp cho công nhân và người lao động; tổ chức các kì thi 

chọn học viên giỏi cấp tỉnh, qua đó nhằm động viên, khuyến khích người học và 

người dạy ở các cơ sở GDTX. 

+ Triển khai các giải pháp phù hợp trong tổ chức các hoạt động dạy và học để 

chủ động thích ứng với tình hình dịch bệnh Covid-19, Trong đó, Sở GDĐT đã chỉ 

đạo các Trung tâm GDTX thực hiện: 

Xây dựng kế hoạch Giáo dục theo hướng linh hoạt trong dạy học, kiểm tra, đánh 

giá, ôn tập. Trong điều kiện không thể tổ chức được việc dạy học trực tiếp cho học viên 

do tình hình dịch bệnh Covid - 19, các trung tâm GDTX xây dựng phương án dạy học 

trực tuyến để hoàn thành kế hoạch năm học theo Công văn số 1972/SGDĐT-GDTrHTX 

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

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

học 2021-2022. Nội dung dạy học trực tuyến phải đảm bảo tính khoa học, sư phạm, phù 

hợp với đối tượng học viên, cách thức tổ chức linh hoạt phù hợp với điều kiện của đơn vị, 

đảm bảo chất lượng giáo dục và hiệu quả.  

Chủ động huy động các doanh nghiệp về công nghệ thông tin hỗ trợ, tài trợ về 

hạ tầng công nghệ, phần mềm tổ chức dạy học trực tuyến, đường truyền internet, 

thiết bị dạy-học cho học viên và giáo viên khó khăn không có thiết bị để đảm bảo tổ 

chức hiệu quả dạy học trực tuyến. 
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Tổ chức dạy học trực tuyến theo Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 

30/3/2021 của Bộ GDĐT quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở 

giáo dục phổ thông và cơ sở GDTX  và Công văn 579/SGDĐT-GDTrHTX ngày 

01/4/2020 về việc triển khai Công văn số 1061/BGDĐT-GDTrH ngày 25/3/2020.  Xây 

dựng các tiết giảng mẫu, dạy thử nghiệm về đổi mới phương pháp dạy học để các giáo 

viên được học tập và chia sẻ kinh nghiệm, từ đó nâng cao chất lượng dạy học thực tế. 

Tăng cường quản lý việc thực hiện chương trình, nội dung môn học, kế hoạch lên lớp 

của giáo viên và quản lý việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên.  

Quan tâm công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng ứng dụng 

công nghệ thông tin cho giáo viên để tiến hành dạy học trực tuyến; tổ chức các hoạt 

động chia sẻ cách thức và công cụ hỗ trợ giảng dạy trực tuyến; khuyến khích giáo 

viên chủ động, tích cực xây dựng, khai thác, sử dụng kho bài giảng điện tử e-learning 

của Bộ GDĐT (tại địa chỉ: https://elearning.moet.edu.vn/). 

Trong thời gian tổ chức được việc dạy học trực tiếp cho học viên, các trung 

tâm GDTX chỉ đạo các tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên tận dụng tối đa thời gian này 

để dạy học trực tiếp một cách phù hợp, đảm bảo nội dung cốt lõi, căn bản của chương 

trình.  

Nếu số lượng học viên đông cần thực hiện phân chia khối lớp hoặc phân hóa 

học viên theo năng lực thành từng nhóm, sắp xếp bố trí phù hợp cho các nhóm đối 

tượng học viên, thực hiện luân phiên đến trường học tập trực tiếp và học tập trực 

tuyến nhằm đảm bảo các qui định phòng dịch.  

+ Tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện các chương trình giáo dục trong các 

cơ sở giáo dục thường xuyên, trong đó yêu cầu các TTGDTX thực hiện:   

Chủ động xây dựng kế hoạch dạy học chi tiết phù hợp với điều kiện thực tế của 

mỗi trung tâm, theo khung thời gian 32 tuần thực học (học kỳ I: 16 tuần, học kỳ II: 

16 tuần), đảm bảo thời gian năm học thống nhất cả tỉnh. Kế hoạch dạy học của các 

trung tâm GDTX phải được Sở GDĐT (đối với cấp THPT)/Phòng GDĐT (đối với 

cấpTHCS) xác nhận trước khi thực hiện và là căn cứ để kiểm tra, giám sát trong quá 

trình thực hiện. Xây dựng kế hoạch dạy học các môn học theo Công văn số 

1841/SGDĐT-GDTrHTX ngày 21/9/2020 của Sở GDĐT về hướng dẫn thực hiện 

điều chỉnh nội dung dạy học và kiểm tra, đánh giá học viên theo học Chương trình 

GDTX cấp THCS, cấp THPT. Việc xây dựng kế hoạch dạy học các môn học theo 

hướng sắp xếp lại các nội dung bài học trong sách giáo khoa thành bài học theo chủ để 

phù hợp với trình độ của học viên và phát huy năng lực học tập của người học nhưng 

vẫn đảm bảo đúng kế hoạch, phù hợp với khung phân phối Chương trình GDTX cấp 

THPT theo Công văn số 8298/BGDĐT-GDTX ngày 21/9/2009 của Bộ GDĐT về việc 

hướng dẫn thực hiện phân phối chương trình GDTX cấp THPT. Không được cắt giảm 

số lượng tiết học đã quy định trong chương trình GDTX cấp THCS và THPT hiện 

hành.  

Tiếp tục triển khai các nội dung quy định tại Công văn số 1829/SGDĐT-GDTrH, 

ngày 20/10/2017 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ 

thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 

2017-2018; Công văn số 2183/SGDĐT-GDTrH ngày 12/12/2017 của Sở GDĐT về 

https://elearning.moet.edu.vn/
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Hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường từ năm học 2017-2018; Công văn số 

1911/SGDĐT-GDTrH ngày 27/10/2017 của Sở GDĐT về việc ban hành tiêu chí đánh 

giá, xếp loại giờ dạy của giáo viên từ năm học 2017-2018; Nâng cao chất lượng sinh 

hoạt tổ/nhóm chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học theo hướng dẫn tại công văn số 

5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT. 

Tổ chức dạy Chương trình GDTX cấp THPT kết hợp với dạy nghề tại các cơ sở 

GDTX: Việc tuyển sinh mở các lớp học cho học viên Chương trình GDTX cấp THPT 

kết hợp với học nghề trên cơ sở nguyện vọng của người học và phù hợp với nhu cầu 

phát triển nguồn nhân lực của địa phương; Linh hoạt bố trí thời gian học văn hóa và học 

nghề hợp lý, bố trí thời gian, địa điểm thực hành nghề nhưng phải đảm bảo thực hiện 

nghiêm túc các chương trình văn hóa và nghề, đảm bảm chất lượng dạy học và thực hiện 

theo Công văn số 1537/SGDĐT-GDTrHTX ngày 12/8/2020 của Sở GDĐT về việc 

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

số 2613/TB-SGDĐT ngày 16/12/2020 về việc Kết luận của Phó giám đốc Sở GDĐT, tại 

Hội nghị giao ban giữa học kỳ I năm học 2020-2021, đối với các Trung tâm GDTX; 

Công văn số 124/SGDĐT-GDTrHTX ngày 15/01/2021 về việc rà soát và chấn chỉnh 

một số nội dung của hoạt động chuyên môn về GDTX.   

Tổ chức đánh giá, xếp loại học viên theo học Chương trình GDTX cấp THCS 

và cấp THPT theo quy định tại 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.  

+ Sở GDĐT đã có công văn 550/SGDĐT-GDTX ngày 17/3/2021 về việc rà 

soát, chấn chỉnh việc liên kết đào tạo đại học, thạc sĩ; đặt trạm đào tạo đại học từ xa 

và sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho 

thuê, liên doanh, liên kết; công văn 823/SGDĐT-GDTX ngày 14/4/2021 về việc rà 

soát, chấn chỉnh kiểm tra hồ sơ của học viên đối với các Trung tâm GDTX. Trong đó, 

yêu cầu các Trung tâm GDTX thực hiện đầy đủ các nội dung sau: Tổ chức cho giáo 

viên chủ nhiệm tự kiểm tra hồ sơ của lớp mình chủ nhiệm; Tổ chức kiểm tra chéo hồ 

sơ giữa các lớp của các khối 10, 11, 12. Nội dung kiểm tra hồ sơ, gồm: Học bạ (năm 

học 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021): điểm, chữ ký của giáo viên bộ môn, giáo 

viên chủ nhiệm, lãnh đạo Trung tâm GDTX, Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở (bản 

chính), Giấy khai sinh (bản sao), Danh sách học viên theo lớp đã được lãnh đạo 

Trung tâm GDTX duyệt, Danh sách tuyển sinh học viên vào lớp 10 của năm học 

2018-2019, 2019-2020 và 2020-2021 đã được Sở GDĐT duyệt, Danh sách học viên 

chuyển đi, chuyển đến của khóa học 2018-2019, 2019-2020 và 2020-2021.  

- Kế hoạch thực hiện trong thời gian tới: tiếp tục rà soát để chỉ đạo các Trung 

tâm GDTX tuyển sinh và giảng dạy đối tượng học sinh theo hệ vừa học vừa làm tại 

các trường dạy nghể theo hướng dẫn tại công văn số 2570/BGDĐT-GDTX ngày 

22/06/2021 về Giảng dạy chương trình GDTX cấp THPT trong trường trung cấp, cao 

đẳng theo Thông báo số 76/TB-VPCP ngày 08/4/2021 của Văn phòng Chính phủ; 

Chỉ đạo thực hiện Công văn số 3677/BGDĐT-GDTX ngày 26/8/2021 của Bộ GDĐT 

về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 đối với Giáo dục thường 

xuyên. 
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4.3. Nâng cao tỉ lệ người biết chữ trong xã hội ngang bằng hoặc vượt tỉ lệ 

chung của cả nước 

Sở GDĐT đã tham mưu cho UBND tỉnh Kế hoạch số 180/KH-UBND ngày 

31/12/2020 của UBND tỉnh về thực hiện công tác PCGD-XMC năm 2021và Kế 

hoạch số 136/KH-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh về thực hiện công tác 

PCGD-XMC năm 2022. Theo đó, Sở GDĐT đã chỉ đạo các Phòng GDĐT huyện, thị 

xã, thành phố triển khai các nội dung sau:  

- Tiếp tục thực hiện công tác XMC theo hướng dẫn tại Công văn số 

4934/BGDĐT-GDTX ngày 30/10/2019 của Bộ GDĐT về việc nâng cao chất lượng 

học XMC, củng cố kết quả biết chữ, hạn chế tái mù chữ. Triển khai hiệu quả Kế 

hoạch số 180/KH-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh về thực hiện công tác 

PCGD-XMC năm 2021; Công văn 6260/UBND-VP ngày 04/6/2021 của UBND tỉnh 

về việc kinh phí thực hiện PCGD-XMC năm 2021; Tiếp tục thực hiện Thông báo Kết 

luận số 1869/TB-SGDĐT ngày 24/9/2019 của Phó Giám đốc Sở GDĐT tạo tỉnh Bà 

Rịa-Vũng Tàu, tại Hội nghị giao ban ngành GDTX về công tác xóa mù chữ và phổ 

cập giao dục năm học 2019-2020.    

- Tham mưu UBND cấp huyện đẩy mạnh công tác chỉ đạo điều tra, thống kê 

chính xác số người mù chữ và tái mù chữ, cập nhật thông tin về công tác XMC trên hệ 

thống thông tin phổ cập giáo dục -XMC đảm bảo đúng quy trình, thời gian quy định. 

Xây dựng kế hoạch mở lớp XMC đảm bảo tính khả thi, hiệu quả; Tích cực vận động 

người mù chữ tham gia học XMC, vận động người mới biết chữ tham gia học các lớp 

giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ và các chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu người 

học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ tại trung tâm VT,TT-HTCĐ 

nhằm củng cố kết quả biết chữ và hạn chế tình trạng tái mù chữ.  

- Tham mưu ban chỉ đạo cấp huyện tổ chức bồi dưỡng phương pháp, chuyên môn, 

nghiệp vụ về công tác XMC (công tác điều tra, vận động người mù chữ, tái mù chữ đi học 

XMC, phương pháp dạy học, tổ chức lớp học và duy trì sĩ số lớp học,…) cho cán bộ, giáo 

viên trong và ngoài ngành giáo dục, đặc biệt là Bộ đội biên phòng tham gia công tác 

XMC. Bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số (DTTS), văn hóa, phong tục tập quán của các 

DTTS cho giáo viên và cán bộ làm công tác XMC cho người DTTS.  

- Xây dựng kế hoạch mở lớp xóa mù chữ đảm bảo tính khả thi, hiệu quả, phù 

hợp với tình hình thực tế của địa phương và tình hình dịch bệnh Covid-19. Lựa chọn 

hình thức tổ chức dạy học theo nhóm nhỏ (hoặc theo cá nhân) tại tổ dân phố; linh 

hoạt kết hợp dạy xóa mù chữ với xóa mù công nghệ cho học viên để sử dụng các 

thiết bị thông minh trong cập nhật kiến thức cơ bản; tổ chức kiểm tra, đánh giá kết 

quả học tập của học viên phù hợp với tình hình thực tiễn. 

- Tích cực phát huy vai trò của tổ trưởng dân phố, dòng họ trong việc vận động, 

huy động người mù chữ tham gia học tập tại các trung tâm VH,TT-HTCĐ; huy động 

cán bộ hưu trí, đoàn viên các hội, đoàn thể trong tổ dân phố tham gia dạy xóa mù chữ. 

Trong thời gian tới, Sở GDĐT sẽ tham mưu cho UBND tỉnh triển khai Công văn 

4024/BGDĐT-GDTX ngày 15/9/2021 về việc tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo 

nâng cao tỷ lệ và chất lượng xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 
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5. Xây dựng, triển khai các dịch vụ, tiện ích quản lý giáo dục thông minh. 

- Sở GDĐT đã lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án “Xây dựng, triển 

khai các dịch vụ, tiện ích quản lý giáo dục thông minh (giai đoạn 1)”; 

- Công văn số 653/SGDĐT-TCCB ngày 15/04/2020 về việc lấy ý kiến Dự thảo 

Báo cáo đề xuất chủ trương Dự án xây dựng, triển khai các dịch vụ, tiện ích quản lý 

giáo dục thông minh (giai đoạn 1). Đến các đơn vị trực thuộc Sở và các Phòng 

GDĐT huyện, thị xã, thành phố. Tổng hợp ý kiến và điều chỉnh báo cáo đề xuất chủ 

trương đầu tư dự án; 

- Công văn số 869/SGDĐT-TCCB ngày 14/05/2020 về việc Đề nghị thẩm định 

nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án “Xây dựng, triển khai các dịch vụ, tiện ích 

quản lý giáo dục thông minh (giai đoạn 1)”. Đề nghị Sở KHĐT thẩm định; 

- Nhận được Công văn số 1469/SKHĐT-XH ngày 28/05/2020 về việc  Trả hồ 

sơ và đề nghị hoàn chỉnh, bổ sung hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án 

Xây dựng, triển khai các dịch vụ, tiện ích quản lý giáo dục thông minh (giai đoạn 1). 

Sở GDĐT đã điều chỉnh lại theo hướng dẫn; 

- Tờ trình số 1095/TTr-SGDĐT  ngày 16/06 /2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo 

về việc Đề nghị thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án “Xây dựng, 

triển khai các dịch vụ, tiện ích quản lý giáo dục thông minh (giai đoạn 1)”. Đề nghị 

Sở KHĐT thẩm định; 

- Tờ trình số 1096/TTr-SGDĐT   ngày 16/ 06 /2020 của Sở Giáo dục và Đào 

tạo về việc Đề nghị thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án “Xây dựng, 

triển khai các dịch vụ, tiện ích quản lý giáo dục thông minh (giai đoạn 1)”. Đề nghị 

Sở KHĐT thẩm định; 

- Nhận được Công văn số 1726/SKHĐT-KT ngày 19/06/2020 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư Về việc xin ý kiến thẩm định các Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 

thuộc Đề án phát triển đô thị thông minh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2020 - 

2022, định hướng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Sở GDĐT đã điều chỉnh 

lại theo hướng dẫn; 

- Báo cáo số 114/BC-SGDĐT ngày 08/ 07/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo 

về việc Thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án “Xây dựng, triển khai 

các dịch vụ, tiện ích quản lý giáo dục thông minh (giai đoạn 1)” (lần 2). (Báo cáo 

thầm định nội bộ);  

- Tờ trình số 1268/TTr-SGDĐT ngày 08 /07/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo 

về việc Đề nghị thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án “Xây dựng, triển 

khai các dịch vụ, tiện ích quản lý giáo dục thông minh (giai đoạn 1)” (lần 2). Đề nghị 

Sở KHĐT thẩm định; 

- Tờ trình số 1269/TTr-SGDĐT ngày 08 /07/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo 

về việc Thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án: Xây dựng, triển khai 

các dịch vụ, tiện ích quản lý giáo dục thông minh (giai đoạn 1). Đề nghị Sở KHĐT 

thẩm định; 
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- Sở KHĐT chưa thẩm định được và Sở GDĐT cử người sang để Sở KHĐT 

hướng dẫn để làm lại thủ tục thẩm định. Sau đó, đã điều chỉnh để trình lại;  

- Báo cáo số 214/BC-SGDĐT ngày 09/11/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về 

việc Thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án “Xây dựng, triển khai các 

dịch vụ, tiện ích quản lý giáo dục thông minh (giai đoạn 1)” (lần 3). (Báo cáo thầm 

định nội bộ);  

- Tờ trình số 2305/TTr-SGDĐT ngày 10/11/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo 

về việc Đề nghị thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án “Xây dựng, triển 

khai các dịch vụ, tiện ích quản lý giáo dục thông minh (giai đoạn 1)” (lần 3). Đề nghị 

Sở KHĐT thẩm định; 

- Tờ trình số 2306/TTr-SGDĐT ngày 10/11/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo 

về việc Thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án: “Xây dựng, triển khai 

các dịch vụ, tiện ích quản lý giáo dục thông minh (giai đoạn 1)” (lần 3). Đề nghị Sở 

KHĐT thẩm định; 

- Nhận được Công văn số 3826/SKHĐT-XH  ngày 15/12/2020 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư về việc Bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ trình thẩm định Báo cáo đề xuất 

chủ trương đầu tư dự án Xây dựng, triển khai các dịch vụ, tiện ích quản lý giáo dục 

thông minh (giai đoạn 1). Sở GDĐT tiếp thu và đang trong quá trình điều chỉnh như: 

+ Điều chỉnh Báo cáo đề xuất chủ trường 

+ Công văn số 1546/SGDĐT-VP ngày 30/06/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo 

về việc lấy ý kiến Dự thảo Báo cáo đề xuất chủ trương Dự án xây dựng, triển khai 

các dịch vụ, tiện ích quản lý giáo dục thông minh (giai đoạn 1)-lần 2. 

+ Thông báo số 1674/TB-SGDĐT ngày 13/07/2021 của Sở Giáo dục và Đào 

tạo về việc Mời các đơn vị đủ năng lực cung cấp báo giá/dự toán giải pháp, sản 

phẩm, dịch vụ phục vụ “Xây dựng, triển khai các dịch vụ, tiện ích quản lý giáo dục 

thông minh (Giai đoạn 1)”; 

- Do tình hình dịch COVID-19 nên không có đơn vị nào tham gia lực cung cấp 

báo giá/dự toán giải pháp, sản phẩm, dịch vụ phục vụ “Xây dựng, triển khai các dịch 

vụ, tiện ích quản lý giáo dục thông minh (Giai đoạn 1)”. Do đó chưa thực hiện được 

các bước tiếp theo.  

- Sở GDĐT sẽ tiếp tục mời gọi để có được báo giá/dự toán giải pháp, sản 

phẩm, dịch vụ phục vụ “Xây dựng, triển khai các dịch vụ, tiện ích quản lý giáo dục 

thông minh (Giai đoạn 1)” ngay khi dịch COVID-19 tạm lắng xuống. 

- Tiến độ thực hiện chưa đáp ứng được yêu cầu 

6. Rà soát và đề xuất đầu tư hợp lý nhằm bảo đảm đủ trường, lớp, trang 

thiết bị, cơ sở vật chất cho giáo dục và đào tạo. Đến năm 2025 số trường chuẩn 

quốc gia cấp mầm non đạt 50%, cấp tiểu học đạt 75%, cấp THCS đạt 80%, cấp 

THPT đạt 65%. 

6.1 Đầu tư xây dựng cơ bản, sửa chữa và mua sắm thiết bị  
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- Tổng kính phí sửa chữa các cơ sở trường học chuẩn bị năm học 2021-2022: 

ước khoảng 393.959.275.867 đồng, chủ yếu sửa chữa nhỏ, cải tạo, chống xuống cấp; 

sửa chữa nhà vệ sinh cho các trường học.Trong đó: 344.337.275.867 đồng cho các 

cấp học Mầm non, Tiểu học, THCS;  49.622.000.000 đồng cho cấp THPT. 

- Kinh phí đầu tư cho bổ sung cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị bổ sung 

cho năm học mới khoảng 31.579.178.641 đồng. Trong đó: 28.591.815.000 đồng cho 

các cấp học Mầm non, Tiểu học, THCS; 2.987.363.641đồng được phân về cho các 

đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo để tự thực hiện mua sắm trang bị. 

- Kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản các dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng 

trước khai giảng năm học 2021-2022, khoảng 744,548 tỷ đồng. Trong đó: Xây mới 

06 trường: TH Nguyễn Hữu Cảnh, Trường MN Phường 10, Trường MN Hoa Biển, 

Trường THCS Phước Hưng, MN Họa Mi, Mầm non Phước Hòa Long: 397,244 tỷ 

đồng; Xây thêm phòng chức năng 02 trường: MN Long Tâm, THCS Nguyễn Thanh 

Đằng: 27,600 tỷ đồng; nâng cấp mở rộng 08 trường: Tiểu học Nguyễn Công Trứ, 

phường Hắc Dịch, Tiểu học Châu Pha A, xã Châu Pha, THCS Phan Bội Châu, 

phường Mỹ Xuân, Tiểu học Lê Quý Đôn, Tiểu học Kim Long, Tiểu học Kim Đồng, 

Tiểu học Kim Long, tiểu học Lương Thế Vinh (giai đoạn 2):150,368 tỷ đồng; Xây 

thay thế 04 trường: 169,336 tỷ đồng.. 

- Đối với trang bị thiết bị dạy học lớp 1 thực hiện chương trình giáo dục phổ 

thông mới năm học 2020-2021: đến nay Sở GDĐT đã có Công văn số 1950/SGDĐT-

KHTC ngày  17/08/2021 gửi UBND huyện, thị xã, thành phố về việc đề nghị thực 

hiện ký hợp đồng mua sắm tài sản với nhà thầu trúng thầu gói thầu: Trang bị thiết bị 

dạy học lớp 1 thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới năm học 2020 – 2021, 

kịp trang bị cho năm học mới. 

- Rà soát tiến độ thực hiện mua sắm thiết bị dạy học lớp 2 và lớp 6 cho năm học 

2021-2022: Sở ban hành công văn số 1381/SGDĐT-KHTC ngày 09/06/2021 về 

việc Giao kinh phí mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2 và lớp 6 theo Chương 

trình giáo dục phổ thông mới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho UBND huyện, 

thị xã, thành phố. Theo đó Sở GDĐT đề nghị Sở Tài chính thẩm định, trình UBND 

tỉnh xem xét, giao kinh phí mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2 và lớp 6 theo 

Chương trình giáo dục phổ thông mới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  cho 

UBND huyện, thị xã, thành phố  thực hiện mua sắm kịp năm học 2021 – 2022 với 

tổng kinh phí là 278.183.190.247 đồng (Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi tám tỷ, một 

trăm tám mươi ba triệu một trăm chín mươi ngàn hai trăm bốn mươi bảy đồng 

chẵn);Công văn số 1646/SGDĐT-KHTC ngày 09/07/2021 gởi Phòng Giáo dục và 

Đào tạo huyện, thị xã, thành phố sớm tham mưu trình UBND huyện, thị xã, thành 

phố để kịp thực hiện mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2 và lớp 6 cho năm học 

2021-2022 theo Chương trình giáo dục phổ thông mới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu. 

6.2 Số trường học đạt chuẩn quốc gia các cấp học: đến nay 280/456 trường, 

đạt tỷ lệ 61,40% (không tính các trường khuyết tật). Cụ thể: cấp mầm non 86/193 

trường đạt tỷ lệ 44,56%, cấp tiểu học 99/135 trường đạt tỷ lệ 73,33%, cấp THCS 

74/91 trường đạt tỷ lệ 81,32%, cấp THPT 21/37 trường đạt tỷ lệ 56,76%. 
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7. Nâng cao hiệu quả quản trị, tăng khả năng tự chủ trong khả năng 

nguồn kinh phí được giao cho các trường công lập, thí điểm trường được cấp 

kinh phí theo giá đặt hàng dịch vụ, thí điểm trường chất lượng cao ở một số 

trường phổ thông tại các đô thị và nơi có điều kiện. 

- Về khả năng tự chủ một phần tài chính: Đã giao quyền tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm về tài chính giai đoạn 2019 - 2021 cho 38 đơn vị sự nghiệp công lập trực 

thuộc: trong đó có 03 đơn vị đơn vị sự nghiệp công lập là trường chuyên biệt, không 

có nguồn thu sự nghiệp là loại hình được ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường 

xuyên, 35 đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường 

xuyên. 

- Về thí điểm cơ chế tự chủ một số trường phổ thông tại các đô thị và nơi có 

điều kiện: UBND tỉnh cho chủ trương xây dựng thí điểm mô hình trường THPT tự 

chủ chất lượng cao cho 03 Trường THPT, 07 Trường THPT tự chủ theo giá dịch vụ. 

Hiện Sở GDĐT có Công văn số 2074/SGDĐT-KHTC ngày 29/08/2021 gởi đơn vị 

Tư vấn đề nghị đơn vị  rà soát, hoàn thiện Đề án “Xây dựng mô hình thí điểm 07 

trường trung học phổ thông tự chủ theo giá dịch vụ làm cơ sở để ngân sách cấp kinh 

phí” và bàn giao lại Đề án cho Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15/9/2021, Sở sẽ 

thực hiện các bước theo quy định. Riêng đối với đĐề án mô hình thí điểm trường 

THPT tự chủ chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu , do ảnh hưởng của 

dịch bệnh Covid-19, đơn vị tư vấn chưa xây dựng xong Đề án vì chưa khảo sát và lấy 

ý kiến của phụ huynh theo kế hoạch, Sở GDĐT đã có Công văn số 2153/SGDĐT-

KHTC ngày 06/9/2021 gởi UBND tỉnh về việc đề nghị điều chỉnh danh mục và  

chuyển sang trình năm 2022. 

- Nâng cao hiệu quả quản trị: Các đơn vị sự nghiệp công lập có cơ sở vật chất 

và quy mô học sinh phù hợp đã được phê duyệt đề án sử dụng tài sản công vào mục 

đích cho thuê, liên kết đào tạo theo chức năng nhiệm vụ được giao. 

V. Nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2021  

1. Triển khai thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ của Ngành theo Quyết định số 

138/QĐ-UBND ngày 19/02/2021 của Ủy ban nhân dân về việc ban hành Chương 

trình hành động của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện Kế hoạch phát triển 

kinh tế-xã hội năm 2021. 

2. Xây dựng các phương án cho học sinh quay lại trường học sau khi hết thời 

gian giản cách xã hội theo quy định, hướng dẫn của các cấp có thẩm quyền; Tổ chức 

thực hiện hoàn thành nhiệm vụ về kế hoạch dạy-học, học kỳ I năm học 2021-2022 

toàn ngành.  

3. Xây dựng phương án tổ chức Thi chọn HSG lớp 12 năm học 2021-2022. 

4. Tham mưu ban hành và tổ chức thực hiện Đề án phát triển giáo dục và đào 

tạo tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Ban hành và tổ 

chức thực hiện Chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non và học sinh trung học cơ 

sở công lập và ngoài công lập giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh. 
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5. Triển khai thực hiện hoàn thành kế hoạch các lớp bồi dưỡng, tiêu chuẩn, 

kiến thức kỹ năng, nghiệp vụ thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2021 trong tình hình 

dịch bệnh covid-19 hiện nay. 

 6. Triển khai Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030". 

7. Thực hiện công tác chuyên môn của ngành. 

Trân trọng báo cáo./. 

Nơi nhận: 

- Bộ GDĐT; 

- UBND tỉnh; 

- Sở KHĐT, Cục Thống kê; 

- PGĐ Sở; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Lưu VT, AnhBtv. 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Ngọc Châu 
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