
UBND TỈNH LÀO CAI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số:        /SGD&ĐT-TCCB
V/v tuyên truyền tuyển sinh đào tạo

nguồn nhân lực cho sự nghiệp
Giáo dục - Đào tạo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lào Cai, ngày      tháng 7 năm 2021

Kính gửi:
- Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Căn cứ Nghị định 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy
định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư

phạm; Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07/5/2020 của Bộ Giáo dục và

Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh trình độ Cao
đẳng Ngành Giáo dục mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đề nghị

người đứng đầu cơ sở giáo dục có cấp trung học phổ thông và chương trình giáo
dục thường xuyên triển khai các nội dung như sau:

1. Tiếp tục thông tin đến toàn thể học sinh trung học phổ thông và học
sinh giáo dục thường xuyên các nội dung giới thiệu nhu cầu, chính sách thu hút,

hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo tại đơn vị theo
từng năm học trong giai đoạn 2021 - 2025.  Trong đó tập trung vào những học
sinh đã tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 về nhu cầu
nguồn nhân lực của Ngành Giáo dục trong giai đoạn 2021 - 2025 (gửi kèm theo
văn bản số 1006/SGD&ĐT-GDĐH&GDTX ngày 16/6/2021); đặc biệt, nhu cầu
cần bổ sung trong giai đoạn 2025 - 2030 về giáo viên môn Tiếng Anh là 200
người, môn Tin học là 40 người, môn Âm nhạc là 20 người, môn Mỹ thuật là
20 người.

  2. Thông tin về chính sách ưu tiên trong tuyển sinh đào tạo đại học đối với
sinh viên trúng tuyển theo diện được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đặt hàng và cam
kết sử dụng lao động sau đào tạo quy định tại Khoản 2 Điều 15 Thông tư số

09/2020/TT-BGDĐT ngày 07/5/2020 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế tuyển
sinh trình độ đại học, tuyển sinh trình độ Cao đẳng Ngành Giáo dục mầm non (Cụ

thể: Điểm trúng tuyển có thể thấp hơn tối đa là 01 điểm so với điểm trúng

tuyển của ngành đào tạo tính theo thang điểm 30 của cơ sở đào tạo).

3. Khảo sát nguyện vọng tham gia các chương trình đào tạo đại học đối
với các chuyên ngành Tiếng Anh (kể cả chuyên ngành Ngôn ngữ Anh), Tin
học, Âm nhạc, Mỹ thuật theo diện được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đặt hàng

và cam kết sử dụng lao động sau đào tạo từ học sinh, gia đình học sinh. Tổng
hợp thông tin và báo cáo kết quả khảo sát  (với các thông tin: Họ tên/ngày tháng

năm sinh/dân tộc của học sinh; chuyên ngành đăng ký đào tạo; cơ sở đăng ký

đào tạo) về Sở GD&ĐT (qua Phòng Tổ chức cán bộ) trước 11h30’ ngày

03/8/2021.
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Sở GD&ĐT đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở và Giám đốc
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên khẩn trương triển
khai, thực hiện văn bản này tại đơn vị. Mọi thông tin cần trao đổi, đề nghị liên

hệ về Phòng Tổ chức cán bộ - Sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai (SĐT: 02143 824
372)./.

Nơi nhận:
- Như trên;

- Lãnh đạo Sở GD&ĐT
- Các Phòng Sở GD&ĐT;
- Cổng TTĐT Sở GD&ĐT;
- Lưu: VT, TCCB.

GIÁM ĐỐC

Dương Bích Nguyệt
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