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Hà Nội, ngày      tháng      năm 2020 

 

                THÔNG TƯ  
      Quy định chế độ báo cáo định kỳ 

            thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

 

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo; 

Căn cứ Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của 

Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng, 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định chế độ báo 

cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Thông tư này quy định về chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý 

nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm:  

a) Nguyên tắc, nội dung và thành phần chế độ báo cáo định kỳ; 

b) Các yêu cầu đối với việc ban hành, công bố chế độ báo cáo định kỳ; 

c) Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và các tổ 

chức, cá nhân liên quan trong việc xây dựng và thực hiện các chế độ báo cáo định 

kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. 

2. Thông tư này không điều chỉnh: 

a) Chế độ báo cáo thống kê ngành giáo dục; 

b) Chế độ báo cáo trong nội bộ cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

c) Chế độ báo cáo mật theo quy định của pháp luật về bí mật nhà nước. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức thuộc và trực thuộc 

Bộ Giáo dục và Đào tạo có liên quan đến việc xây dựng, thực hiện các chế độ báo 

cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

DỰ THẢO 2 
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2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện chế độ báo cáo 

định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

 

Chương II 

BAN HÀNH, CÔNG BỐ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ 

Mục 1 

NGUYÊN TẮC VÀ NỘI DUNG CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ 

Điều 3. Nguyên tắc chung về xây dựng và ban hành chế độ báo cáo định 

kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

1. Chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo phải được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền 

ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2. Chế độ báo cáo định kỳ phải bảo đảm cung cấp kịp thời, chính xác, đầy 

đủ thông tin, phục vụ hiệu quả hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành của Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan hành chính 

nhà nước ở địa phương. 

3. Nội dung chế độ báo cáo phù hợp với quy định tại các văn bản do Quốc 

hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cơ quan, 

người có thẩm quyền thuộc hệ thống hành chính nhà nước ban hành. 

4. Chế độ báo cáo phải phù hợp về đối tượng yêu cầu báo cáo, bảo đảm yêu 

cầu cải cách hành chính, rõ ràng, thống nhất, đồng bộ, khả thi và không trùng lặp 

với chế độ báo cáo khác. Giảm tối đa yêu cầu về tần suất báo cáo nhằm tiết kiệm 

thời gian, chi phí, nhân lực trong việc thực hiện chế độ báo cáo. 

5. Các số liệu yêu cầu báo cáo phải đồng bộ, thống nhất về khái niệm, 

phương pháp tính và đơn vị tính để bảo đảm thuận lợi cho việc tổng hợp, chia sẻ 

thông tin báo cáo. 

6. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện chế độ báo cáo, 

chuyển dần từ báo cáo bằng văn bản giấy sang báo cáo điện tử.  

7. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện chế độ báo cáo và công 

tác phối hợp, chia sẻ thông tin báo cáo. Các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm chia 

sẻ thông tin báo cáo các cơ quan, tổ chức, cá nhân đã gửi đến, không được yêu 

cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi cùng một nội dung báo cáo đến nhiều đơn vị.  

Điều 4. Nội dung chế độ báo cáo định kỳ 

Nội dung chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà 

nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo bao gồm các thành phần theo quy định tại Điều 
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7 Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy 

định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước. 

Mục 2 

CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THUỘC PHẠM VI 

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Điều 5. Đối tượng thực hiện báo cáo, cơ quan nhận báo cáo 

1. Đối tượng thực hiện báo cáo 

a) Cơ quan hành chính nhà nước: Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Sở Giáo 

dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các đơn vị trực thuộc 

Sở Giáo dục và Đào tạo; 

b) Tổ chức, cá nhân: Bao gồm các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan 

đến hoạt động quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo. 

2. Cơ quan nhận báo cáo 

Bộ Giáo dục và Đào tạo; địa chỉ: Số 35, đường Đại Cồ Việt, quận Hai Bà 

Trưng, thành phố Hà Nội. 

Điều 6. Hình thức báo cáo, phương thức gửi, nhận báo cáo 

1. Hình thức báo cáo 

a) Báo cáo bằng văn bản giấy có chữ ký của người có thẩm quyền và đóng 

dấu của cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định; 

b) Báo cáo bằng văn bản điện tử có chữ ký số của người có thẩm quyền của 

cơ quan, tổ chức, đơn vị.  

2. Phương thức gửi, nhận báo cáo 

a) Báo cáo theo hình thức văn bản giấy được gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ 

bưu chính đến Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

b) Báo cáo theo hình thức văn bản điện tử được gửi qua hệ thống thư điện 

tử, hệ thống quản lý hành chính điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Hệ thống e-

office), hệ thống phần mềm thông tin báo cáo chuyên dùng (nếu có), các phương 

thức khác theo quy định của pháp luật; 

c) Báo cáo bằng phần mềm trên hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo, hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ theo lộ trình quy định của 

Chính phủ. 

Điều 7. Tần suất thực hiện, thời hạn gửi báo cáo  

1. Báo cáo định kỳ hằng quý: Thực hiện 04 lần/01 năm, thời hạn gửi báo 

cáo chậm nhất vào ngày 20 của tháng cuối quý thuộc kỳ báo cáo. 
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2. Báo cáo định kỳ 06 tháng: Thực hiện 02 lần/01 năm, thời hạn gửi báo 

cáo chậm nhất vào ngày 20 tháng 6 (đối với báo cáo 06 tháng đầu năm) và ngày 

20 tháng 12 (đối với báo cáo 06 tháng cuối năm). 

3. Báo cáo định kỳ hằng năm: Thực hiện 01 lần/năm, thời hạn gửi báo cáo 

chậm nhất là ngày 20 tháng 12 hằng năm. 

4. Báo cáo theo học kỳ, năm học: Thực hiện 01 lần/01 năm, thời hạn gửi 

báo cáo chậm nhất vào ngày 31 tháng 01 (đối với báo cáo sơ kết học kỳ I) và ngày 

25 tháng 6 (đối với báo cáo tổng kết năm học). 

5. Đối với các loại báo cáo định kỳ không theo kỳ báo cáo quy định tại 

khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều này, đơn vị chủ trì xây dựng chế độ báo cáo định kỳ cần 

quy định cụ thể thời hạn gửi báo cáo căn cứ vào đối tượng thực hiện báo cáo, nội 

dung báo cáo và thời điểm chốt số liệu báo cáo, nhưng phải bảo đảm thời gian 

không ít hơn 01 ngày làm việc tính từ thời điểm chốt số liệu báo cáo đến thời hạn 

gửi báo cáo hoặc ước tính thời gian từ khi nhận được báo cáo để tổng hợp đến 

thời gian hoàn thành báo cáo và gửi đi.  

6. Đối với trường hợp báo cáo phức tạp, có nhiều đối tượng thực hiện và 

phải tổng hợp qua nhiều cơ quan, đơn vị, nhiều cấp khác nhau thì các đơn vị chủ 

trì xây dựng chế độ báo cáo định kỳ phải quy định rõ thời hạn gửi báo cáo đối với 

từng đối tượng, từng cấp báo cáo đó. 

7. Các đơn vị chủ trì xây dựng chế độ báo cáo định kỳ thực hiện lồng ghép 

các nội dung báo cáo, chia sẻ thông tin báo cáo bảo đảm chỉ yêu cầu báo cáo một 

lần trong một kỳ báo cáo đối với các nội dung cùng lĩnh vực quản lý.  

Điều 8. Các loại báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Các loại báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo theo mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này bao gồm: 

1. Về giáo dục phổ thông 

Báo cáo dữ liệu về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của tỉnh và cập nhật dữ 

liệu trên Hệ thống thông tin điện tử quản lý PCGD-XMC (theo mẫu số 01). 

2. Về giáo dục thường xuyên 

Báo cáo đánh giá hiệu quả việc thực hiện xây dựng xã hội học tập (theo 

mẫu số 02). 

3. Về giáo dục dân tộc 

a) Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện hoạt động đào tạo, bồi dưỡng tiếng 

dân tộc thiểu số đối với cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc, miền núi (theo 

mẫu số 03); 

b) Báo cáo kết quả thực hiện chế độ cử tuyển (theo mẫu số 04); 
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c) Báo cáo kết quả tuyển sinh; bồi dưỡng, xét chọn và phân bổ vào học trình 

độ đại học; cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm đối với học sinh hệ dự bị đại 

học (theo mẫu số 05); 

d) Báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 57/2017/NĐ-CP (theo mẫu số 06). 

4. Về giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên 

Báo cáo tình hình học sinh, sinh viên và kết quả thực hiện công tác giáo dục 

chính trị và công tác học sinh, sinh viên theo hướng dẫn năm học của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo (theo mẫu số 07). 

5. Về giáo dục thể chất 

Báo cáo kết quả triển khai các hoạt động chữ thập đỏ; xây dựng trường học an 

toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trong các cơ sở giáo dục (theo mẫu số 08). 

6. Về khoa học, công nghệ và môi trường 

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch khoa học và công nghệ của các đơn 

vị trực thuộc Bộ (theo mẫu số 09). 

7. Về nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục 

a) Báo cáo kết quả xây dựng, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý 

giáo dục năm học …-… (theo mẫu số 10); 

b) Báo cáo kết quả triển khai việc thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo 

(theo mẫu số 11); 

c) Báo cáo công tác tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập (theo 

mẫu số 12). 

8. Về quản lý chất lượng 

a) Báo cáo tình hình, kết quả công tác tổ chức thi, đánh giá năng lực ngoại 

ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (theo mẫu số 13); 

b) Báo cáo tình hình hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục năm … và 

phương hướng hoạt động năm … (theo mẫu số 14); 

c) Báo cáo kết quả kiểm định chất lượng chương trình đào tạo và kế hoạch 

cải tiến, nâng cao chất lượng chương trình đào tạo sau khi được công nhận đạt 

tiêu chuẩn chất lượng (theo mẫu số 15); 

d) Báo cáo giữa kỳ kết quả kiểm định chất lượng chương trình đào tạo và 

kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng chương trình đào tạo sau 2,5 năm, từ khi 

chương trình đào tạo được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng (theo mẫu số 16); 

đ) Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng giáo 

dục các chương trình đào tạo đã được đánh giá, công nhận đạt tiêu chuẩn chất 

lượng năm …  (theo mẫu số 17); 
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e) Báo cáo tình hình thực hiện in phôi, quản lý phôi văn bằng, chứng chỉ 

năm .... (theo mẫu số 18); 

g) Báo cáo kết quả công tác kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận 

trường đạt chuẩn quốc gia năm học …-… (theo mẫu số 19); 

h) Báo cáo tình hình thực hiện công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước 

ngoài cấp năm .... (theo mẫu số 20); 

i) Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng 

dụng công nghệ thông tin; đào tạo kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ năm .... 

(theo mẫu số 21). 

9. Về hợp tác quốc tế 

a) Báo cáo công tác quản lý nhà nước đối với kinh doanh dịch vụ tư vấn du 

học (theo phần mềm quản lý các tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học) (theo 

mẫu số 22); 

b) Báo cáo tình hình hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo 

dục, bao gồm: (i) tình hình cấp phép và hoạt động của các cơ sở giáo dục có vốn 

đầu tư nước ngoài; (ii) hoạt động liên kết giáo dục; (iii) hoạt động của các Văn 

phòng đại diện giáo dục nước ngoài (theo mẫu số 23); 

c) Báo cáo tình hình giảng viên nước ngoài, người nước ngoài vào giảng 

dạy, làm việc trong các cơ sở giáo dục đại học (theo mẫu số 24); 

d) Báo cáo kết quả hợp tác quốc tế trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo (theo 

mẫu số 25). 

Mục 3 

CÔNG BỐ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ 

Điều 9. Trách nhiệm, nội dung công bố  

1. Chế độ báo cáo định kỳ phải được cập nhật, công bố thường xuyên khi 

có sự thay đổi về một trong các nội dung của chế độ báo cáo định kỳ quy định tại 

Điều 4 Thông tư này.  

2. Đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật quy định chế độ 

báo cáo định kỳ có trách nhiệm soạn thảo Quyết định công bố chế độ báo cáo định 

kỳ theo mẫu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này trình Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo (qua Văn phòng Bộ) ký công bố. 

3. Nội dung công bố chế độ báo cáo định kỳ gồm: Tên báo cáo, đối tượng 

thực hiện báo cáo, cơ quan nhận báo cáo, tần suất thực hiện báo cáo và văn bản 

quy định chế độ báo cáo. 

Điều 10. Thời hạn công bố 

1. Quyết định công bố chế độ báo cáo định kỳ của Bộ trưởng phải được ban 

hành chậm nhất trước 15 ngày làm việc kể từ ngày văn bản quy phạm pháp luật 

quy định chế độ báo cáo định kỳ có hiệu lực thi hành. 
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2. Quyết định công bố sau khi được ký, ban hành phải được gửi đăng công 

khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ (qua Văn phòng Bộ). 

 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 11. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo  

1. Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

a) Tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý, lưu trữ, chia sẻ 

các thông tin báo cáo định kỳ của ngành do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý, ban hành; 

b) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

c) Tham gia ý kiến các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định 

chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo đảm bảo tuân thủ đầy đủ quy định tại Thông tư này và các quy định của Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ;  

d) Kiểm soát nội dung công bố chế độ báo cáo định kỳ của các đơn vị thuộc 

Bộ trước khi trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; 

đ) Đầu mối tổ chức rà soát thường xuyên, đánh giá quy định và việc thực 

hiện chế độ báo cáo định kỳ theo thẩm quyền của Bộ Giáo dục và Đào tạo để đề 

xuất, tham mưu giúp Bộ trưởng việc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu 

quản lý nhà nước và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác báo cáo. 

2. Các đơn vị thuộc Bộ 

a) Tổ chức rà soát chế độ báo cáo định kỳ để đề xuất ban hành văn bản sửa 

đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước, đáp ứng các nguyên tắc và 

yêu cầu của Thông tư này và Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 

2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước; 

b) Các đơn vị chủ trì xây dựng văn bản quy phạm pháp luật có quy định 

chế độ báo cáo định kỳ có trách nhiệm lấy ý kiến của Văn phòng Bộ về quy định 

chế độ báo cáo định kỳ trong dự thảo văn bản. 

Điều 12. Hiệu lực thi hành  

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày      tháng     năm 2020.         

2. Bãi bỏ các chế độ báo cáo định kỳ hiện hành thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo sau khi Thông tư này có hiệu lực thi hành. 

3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân 

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Thông tư này. 
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4. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc đề nghị các cơ quan, 

đơn vị, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Giáo dục và Đào tạo để sửa đổi, 

bổ sung cho phù hợp./. 

 
Nơi nhận: 
- Thủ tướng Chính phủ; 

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Hội đồng Quốc gia Giáo dục; 

- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC); 

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL); 

- Các UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Các sở giáo dục và đào tạo tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương; Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ 

Bạc Liêu; 

- Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ GDĐT; 

- Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ; 

- Cổng thông tin điện tử Bộ GDĐT; 

- Lưu: VT, VP (KSTTHC). 

BỘ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

 

 

Phụ lục I 

MẪU ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THUỘC PHẠM VI 

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

(Kèm theo Thông tư số           /2020/TT-BGDĐT ngày        tháng       năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Số thứ tự 

mẫu BC 
Tên Mẫu BC định kỳ 

Cơ quan/ 

Tổ chức 

gửi BC 

Cơ quan/ 

Đơn vị 

nhận BC 

Hình thức/Phương thức 

gửi, nhận BC 

Kỳ BC 
Thời hạn 

gửi BC 

Bản giấy/ 

Gửi trực 

tiếp hoặc 

qua đường 

bưu điện 

Bản mềm/ 

Gửi qua 

thư điện tử 

hoặc Hệ 

thống BC 

Mẫu số 01 Báo cáo dữ liệu về phổ cập giáo dục, xóa 

mù chữ 

(Cập nhật dữ liệu trên Hệ thống thông tin 

điện tử quản lý PCGD-XMC) 

UBND cấp tỉnh Bộ Giáo dục 

và Đào tạo/ 

Vụ Giáo dục 

Trung học 

X X Năm Trước ngày 

10/10 hằng 

năm 

Mẫu số 02 Báo cáo đánh giá hiệu quả việc thực hiện 

xây dựng xã hội học tập  

UBND cấp tỉnh Bộ Giáo dục 

và Đào tạo/ 

Vụ Giáo dục 

thường xuyên 

X X Năm Trước 

30/11 hằng 

năm 

Mẫu số 03 Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện hoạt 

động đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc 

Sở GDĐT Bộ Giáo dục 

và Đào tạo/ 

X X Năm  
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Số thứ tự 

mẫu BC 
Tên Mẫu BC định kỳ 

Cơ quan/ 

Tổ chức 

gửi BC 

Cơ quan/ 

Đơn vị 

nhận BC 

Hình thức/Phương thức 

gửi, nhận BC 

Kỳ BC 
Thời hạn 

gửi BC 

Bản giấy/ 

Gửi trực 

tiếp hoặc 

qua đường 

bưu điện 

Bản mềm/ 

Gửi qua 

thư điện tử 

hoặc Hệ 

thống BC 

thiểu số đối với cán bộ, công chức công 

tác ở vùng dân tộc, miền núi 

Vụ Giáo dục 

Dân tộc 

Mẫu số 04 Báo cáo kết quả thực hiện chế độ cử tuyển  Sở GDĐT 

(UBND cấp 

tỉnh) 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo/ 

Vụ Giáo dục 

Dân tộc 

X X Năm học  

Mẫu số 05 Báo cáo kết quả tuyển sinh; bồi dưỡng, 

xét chọn và phân bổ vào học trình độ đại 

học; cao đẳng sư phạm, trung cấp sư 

phạm đối với học sinh hệ dự bị đại học 

Trường dự bị 

đại học 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo/ 

Vụ Giáo dục 

Dân tộc 

X X Năm học  

Mẫu số 06 Báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 

57/2017/NĐ-CP  

UBND cấp tỉnh Bộ Giáo dục 

và Đào tạo/ 

Vụ Giáo dục 

Dân tộc 

X X Năm học  

Mẫu số 07 Báo cáo tình hình học sinh, sinh viên và 

kết quả thực hiện công tác giáo dục chính 

trị và công tác học sinh, sinh viên theo 

học kỳ/năm học  

Sở GDĐT; 

Cơ sở GDĐH 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo/ 

Vụ Giáo dục 

Chính trị và 

Công tác học 

sinh, sinh viên 

X X Học kỳ I; 

Năm học 
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Số thứ tự 

mẫu BC 
Tên Mẫu BC định kỳ 

Cơ quan/ 

Tổ chức 

gửi BC 

Cơ quan/ 

Đơn vị 

nhận BC 

Hình thức/Phương thức 

gửi, nhận BC 

Kỳ BC 
Thời hạn 

gửi BC 

Bản giấy/ 

Gửi trực 

tiếp hoặc 

qua đường 

bưu điện 

Bản mềm/ 

Gửi qua 

thư điện tử 

hoặc Hệ 

thống BC 

Mẫu số 08 Báo cáo kết quả triển khai các hoạt động 

chữ thập đỏ; xây dựng trường học an 

toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích 

trong các cơ sở giáo dục 

Sở GDĐT Bộ Giáo dục 

và Đào tạo/ 

Vụ Giáo dục 

thể chất 

X X Năm học  

Mẫu số 09 Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch 

khoa học và công nghệ của các đơn vị 

trực thuộc Bộ  

Đơn vị sự 

nghiệp thuộc Bộ 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo/ 

Vụ Khoa học, 

Công nghệ và 

Môi trường  

X X Năm  

Mẫu số 10 Báo cáo kết quả xây dựng, phát triển đội 

ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục 

năm học …-…  

Sở GDĐT Bộ Giáo dục 

và Đào tạo/ 

Cục Nhà giáo 

và Cán bộ 

quản lý giáo 

dục 

X X Năm  

Mẫu số 11 Báo cáo kết quả triển khai việc thực hiện 

các quy định về đạo đức nhà giáo 

Sở GDĐT; 

Các cơ sở 

GDĐH; Trường 

cao đẳng, trung 

cấp có đào tạo 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo/ 

Cục Nhà giáo 

và Cán bộ 

X X Năm học Cuối năm 

học 
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Số thứ tự 

mẫu BC 
Tên Mẫu BC định kỳ 

Cơ quan/ 

Tổ chức 

gửi BC 

Cơ quan/ 

Đơn vị 

nhận BC 

Hình thức/Phương thức 

gửi, nhận BC 

Kỳ BC 
Thời hạn 

gửi BC 

Bản giấy/ 

Gửi trực 

tiếp hoặc 

qua đường 

bưu điện 

Bản mềm/ 

Gửi qua 

thư điện tử 

hoặc Hệ 

thống BC 

nhóm ngành 

giáo viên 

quản lý giáo 

dục 

Mẫu số 12 Báo cáo công tác tổ chức bồi dưỡng và 

cấp chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy 

trong các cơ sở giáo dục công lập 

Cơ sở giáo dục 

được giao 

nhiệm vụ  

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo/ 

Cục Nhà giáo 

và Cán bộ 

quản lý giáo 

dục 

X X Năm Trước ngày 

30/11 hằng 

năm 

Mẫu số 13 Báo cáo tình hình, kết quả công tác tổ 

chức thi, đánh giá năng lực ngoại ngữ 

theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc 

dùng cho Việt Nam  

Sở GDĐT; 

Đại học, học 

viện, trường đại 

học, trường 

CĐSP có đào 

tạo chuyên 

ngành ngoại 

ngữ; đơn vị sự 

nghiệp được 

giao nhiệm vụ 

tổ chức thi đánh 

giá năng lực 

ngoại ngữ theo 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo/ 

Cục Quản lý 

chất lượng 

X X Năm Trước ngày 

30/01 hằng 

năm 
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Số thứ tự 

mẫu BC 
Tên Mẫu BC định kỳ 

Cơ quan/ 

Tổ chức 

gửi BC 

Cơ quan/ 

Đơn vị 

nhận BC 

Hình thức/Phương thức 

gửi, nhận BC 

Kỳ BC 
Thời hạn 

gửi BC 

Bản giấy/ 

Gửi trực 

tiếp hoặc 

qua đường 

bưu điện 

Bản mềm/ 

Gửi qua 

thư điện tử 

hoặc Hệ 

thống BC 

Khung năng lực 

ngoại ngữ 6 bậc 

dùng cho VN 

Mẫu số 14 Báo cáo tình hình hoạt động kiểm định 

chất lượng giáo dục năm 202… và 

phương hướng hoạt động năm 202…  

Tổ chức kiểm 

định chất lượng 

giáo dục 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo/ 

Cục Quản lý 

chất lượng 

X X Năm  

Mẫu số 15 Báo cáo kết quả kiểm định chất lượng 

chương trình đào tạo và kế hoạch cải tiến, 

nâng cao chất lượng chương trình đào tạo 

sau khi được công nhận đạt tiêu chuẩn 

chất lượng  

Các cơ sở 

GDĐH; Trường 

cao đẳng, trung 

cấp có đào tạo 

nhóm ngành 

giáo viên 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo/ 

Cục Quản lý 

chất lượng 

X X Năm  

Mẫu số 16 Báo cáo giữa kỳ kết quả kiểm định chất 

lượng chương trình đào tạo và kế hoạch 

cải tiến, nâng cao chất lượng chương 

trình đào tạo sau 2,5 năm, từ khi chương 

trình đào tạo được công nhận đạt tiêu 

chuẩn chất lượng  

Các cơ sở 

GDĐH; Trường 

cao đẳng, trung 

cấp có đào tạo 

nhóm ngành 

giáo viên 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo/ 

Cục Quản lý 

chất lượng 

X X Giữa kỳ 

(2,5 năm 

sau khi 

chương 

trình đào 

tạo được 

công nhận 

đạt tiêu 
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Số thứ tự 

mẫu BC 
Tên Mẫu BC định kỳ 

Cơ quan/ 

Tổ chức 

gửi BC 

Cơ quan/ 

Đơn vị 

nhận BC 

Hình thức/Phương thức 

gửi, nhận BC 

Kỳ BC 
Thời hạn 

gửi BC 

Bản giấy/ 

Gửi trực 

tiếp hoặc 

qua đường 

bưu điện 

Bản mềm/ 

Gửi qua 

thư điện tử 

hoặc Hệ 

thống BC 

chuẩn chất 

lượng) 

Mẫu số 17  Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch cải 

tiến, nâng cao chất lượng giáo dục các 

chương trình đào tạo đã được đánh giá, 

công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng năm 

…   

Các cơ sở 

GDĐH; Trường 

cao đẳng, trung 

cấp có đào tạo 

nhóm ngành 

giáo viên 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo/ 

Cục Quản lý 

chất lượng 

X X Năm  

Mẫu số 18 Báo cáo tình hình thực hiện in phôi, quản 

lý phôi văn bằng, chứng chỉ năm ..... 

Sở GDĐT; 

Các cơ sở 

GDĐH; Trường 

cao đẳng, trung 

cấp có đào tạo 

nhóm ngành 

giáo viên 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo/ 

Cục Quản lý 

chất lượng 

X X Năm  

Mẫu số 19 Báo cáo kết quả công tác kiểm định chất 

lượng giáo dục và công nhận trường đạt 

chuẩn quốc gia năm học …-…  

Sở GDĐT Bộ Giáo dục 

và Đào tạo/ 

Cục Quản lý 

chất lượng 

X X Năm học  
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Số thứ tự 

mẫu BC 
Tên Mẫu BC định kỳ 

Cơ quan/ 

Tổ chức 

gửi BC 

Cơ quan/ 

Đơn vị 

nhận BC 

Hình thức/Phương thức 

gửi, nhận BC 

Kỳ BC 
Thời hạn 

gửi BC 

Bản giấy/ 

Gửi trực 

tiếp hoặc 

qua đường 

bưu điện 

Bản mềm/ 

Gửi qua 

thư điện tử 

hoặc Hệ 

thống BC 

Mẫu số 20 Báo cáo tình hình thực hiện công nhận 

văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài 

cấp năm ....  

Sở GDĐT Bộ Giáo dục 

và Đào tạo/ 

Cục Quản lý 

chất lượng 

X X Năm Trước ngày 

25/12 hằng 

năm 

Mẫu số 21 Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động tổ 

chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công 

nghệ thông tin; đào tạo kiểm tra và cấp 

chứng chỉ ngoại ngữ năm .... 

Sở GDĐT; Các 

cơ sở GDĐH có 

tổ chức chi, 

kiểm tra và cấp 

chứng chỉ ứng 

dụng công nghệ 

thông tin, ngoại 

ngữ 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo/ 

Cục Quản lý 

chất lượng 

X X Năm  

Mẫu số 22 Báo cáo công tác quản lý nhà nước đối 

với kinh doanh dịch vụ tư vấn du học 

(theo phần mềm quản lý các tổ chức kinh 

doanh dịch vụ tư vấn du học) 

Sở GDĐT Bộ Giáo dục 

và Đào tạo/ 

Cục Hợp tác 

quốc tế 

X X Năm  

Mẫu số 23 Báo cáo tình hình hợp tác, đầu tư của 

nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục, bao 

gồm: (i) tình hình cấp phép và hoạt động 

của các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước 

UBND cấp tỉnh Bộ Giáo dục 

và Đào tạo/ 

Cục Hợp tác 

quốc tế 

X X Năm  
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Số thứ tự 

mẫu BC 
Tên Mẫu BC định kỳ 

Cơ quan/ 

Tổ chức 

gửi BC 

Cơ quan/ 

Đơn vị 

nhận BC 

Hình thức/Phương thức 

gửi, nhận BC 

Kỳ BC 
Thời hạn 

gửi BC 

Bản giấy/ 

Gửi trực 

tiếp hoặc 

qua đường 

bưu điện 

Bản mềm/ 

Gửi qua 

thư điện tử 

hoặc Hệ 

thống BC 

ngoài; (ii) hoạt động liên kết giáo dục; 

(iii) hoạt động của các Văn phòng đại 

diện giáo dục nước ngoài 

Mẫu số 24 Báo cáo tình hình giảng viên nước ngoài, 

người nước ngoài vào giảng dạy, làm việc 

trong các cơ sở giáo dục đại học 

Cơ sở GDĐH Bộ Giáo dục 

và Đào tạo/ 

Cục Hợp tác 

quốc tế 

X X Năm  

Mẫu số 25 Báo cáo kết quả hợp tác quốc tế trên lĩnh 

vực giáo dục và đào tạo 

Sở GDĐT; 

Các cơ sở giáo 

dục 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo/ 

Cục Hợp tác 

quốc tế 

X X 06 tháng; 

Năm 

 

        

        



 

 

 

 

 Mẫu số 01 

………/2020/TT-BGDĐT 

  

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

…… 

 

Số: ....../BC-....... 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

 

….., ngày      tháng      năm  

 

BÁO CÁO 

Kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của tỉnh năm … 

 (Từ ngày…tháng… năm…đến ngày…tháng…năm…) 

 

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 

 

Phần I 

Báo cáo việc thực hiện công tác Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ 

 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ KẾT QUẢ PHỔ CẬP  

1. Công tác của Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ (PCGD-XMC) 

2. Kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm … 

Căn cứ Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; Thông tư số 07/2016/TT/BGDĐT ngày 22/3/2016 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định về điều kiện đảm bảo và nội 

dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và 

Quyết định số 1387/QĐ-BGDĐT ngày 29/4/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc 

đính chính Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo Quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy định, thủ tục kiểm tra 

công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Căn cứ kết quả kiểm tra PCGD-

XMC năm …. kết quả công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tỉnh đạt được như sau: 

2.1. Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi 

- Tỉ lệ huy động trẻ 5 tuổi đến trường: …. 

- Trẻ học 2 buổi trên ngày: … 

- Trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non: … 

- Tổng số trẻ 3-5 tuổi: …, ra lớp: …; Tỉ lệ: … trong đó trẻ học tại địa bàn là … 

trẻ, trẻ học ngoài địa bàn là … trẻ. 

- Tổng số trẻ 0-2 tuổi: …, ra lớp: …; Tỉ lệ: … trong đó trẻ học tại địa bàn là 110 

trẻ, trẻ học ngoài địa bàn là … trẻ. 

- Tổng số trẻ khuyết tật trong độ tuổi từ 0-5 tuổi trên địa bàn: …; số trẻ khuyết 

tật được tiếp cận giáo dục: 1; Tỉ lệ: … 
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* Kết quả: 

2.2. Phổ cập giáo dục tiểu học 

- Tổng số trẻ 6 tuổi huy động vào lớp 1: …. 

- Tổng số trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học (năm học …-…) …, 

 đạt tỉ lệ … 

- Tổng số trẻ 11-14 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học (tính đến năm học …-

…): … đạt tỉ lệ …%. Trong đó số trẻ em 14 tuổi: …; hoàn thành chương trình tiểu học: 

…;  Tỉ lệ …. 

- Tổng số trẻ 11 tuổi đang học ở Tiểu học …. chiếm tỉ lệ …. 

- Số trẻ 6-14 tuổi ngoài nhà trường: …..; Tỉ lệ: …. 

- Tổng số trẻ khuyết tật trong độ tuổi từ 11-14 tuổi trên địa bàn: …, trong đó số 

trẻ khuyết tật 11-14 tuổi được tiếp cận giáo dục: ….; Tỉ lệ: ….  

* Kết quả:  

2.3. Phổ cập giáo dục trung học cơ sở 

- Tổng số thanh, thiếu niên từ 15-18 tuổi phải phổ cập: ...; tốt nghiệp THCS (tính 

đến năm học …-…): ...; Tỉ lệ ... . 

- Tổng số thanh, thiếu niên từ 15-18 tuổi đã tốt nghiệp THCS đang học chương 

trình giáo dục phổ thông hoặc giáo dục thường xuyên, GDNN: ....; Tỉ lệ ... . 

- Số thanh, thiếu niên trong độ tuổi 11-18 tuổi bỏ học (cả 3 cấp):  ...;  Tỉ lệ ... 

trong đó độ tuổi từ 11-14 tuổi bỏ học: ...; độ tuổi từ 15-18 tuổi bỏ học: .... 

- Số thanh, thiếu niên từ 15-18 ngoài nhà trường (cả 3 cấp): ..., Tỉ lệ ... 

- Số lớp PCGD THCS: ... 

- Tổng số trẻ khuyết tật trong độ tuổi từ 11-18 tuổi trên địa bàn: ..., số trẻ khuyết 

tật 11-18 tuổi được tiếp cận giáo dục: ...; Tỉ lệ: ... 

* Kết quả: 

2.4. Công tác Phổ cập bậc trung học phổ thông  

- Tổng số học sinh TNTHCS (hai hệ) năm qua (học sinh lớp 9 năm học ...-...): ... 

đạt tỉ lệ ...;  

- Số học sinh tốt nghiệp THCS năm học ...-... vào học lớp 10 THPT, GDTX 

THPT, TCCN, trường dạy nghề ... chiếm tỉ lệ ... (trong đó vào học lớp 10 THPT: ...; Tỉ 

lệ: ..., học lớp 10 GDTX THPT ..., tỉ lệ ..., học nghề ..., tỉ lệ ...). 

- Tổng số học sinh tốt nghiệp THPT năm qua (năm học ...-...): .../...; Tỉ lệ ...; 

- Tổng số thanh, thiếu niên từ 18-21: ...; có bằng tốt nghiệp THPT, BT THPT, 

THCN: ...; Tỉ lệ ...  

- Số thanh, thiếu niên trong độ tuổi 18-21 tuổi ngoài nhà trường: ...; Tỉ lệ ... 

* Kết quả: 

2.5. Kết quả xóa mù chữ 

Tổng dân số độ tuổi từ 15 đến 25: ... trong đó: 



3 

 

 

- Số người trong độ tuổi từ 15-25 biết chữ: ..., tỉ lệ: ... 

- Số người trong độ tuổi từ 15-25 mù chữ: ..., tỉ lệ: ... 

+ Số người mù chữ mức độ 1: ... người; Tỉ lệ: ...  

+ Số người mù chữ mức độ 2: ... người; Tỉ lệ: ...   

Tổng dân số độ tuổi từ 15 đến 35: ... trong đó: 

- Số người trong độ tuổi từ 15-35 biết chữ: ..., tỉ lệ: ... 

- Số người trong độ tuổi từ 15-35 mù chữ: ..., tỉ lệ: ... 

+ Số người mù chữ mức độ 1: ... người; Tỉ lệ: ... 

+ Số người mù chữ mức độ 2: ... người; Tỉ lệ: ... 

Tổng dân số độ tuổi từ 15 đến 60: ... trong đó: 

- Số người trong độ tuổi từ 15-60 biết chữ: ..., tỉ lệ: ... 

- Số người trong độ tuổi từ 15-60 mù chữ: ..., tỉ lệ: ... 

+ Số người mù chữ mức độ 1: ... người; Tỉ lệ: ... 

+ Số người mù chữ mức độ 2: ... người; Tỉ lệ: ... 

- Số lớp huy động XMC: .../... lớp/học viên. 

* Kết quả: 

3. Điều kiện đảm bảo 

3.1. Cơ sở vật chất  

3.1.1. Mầm non:  

3.1.2. Tiểu học: 

3.1.3. THCS: 

3.2. Kinh phí 

3.2.1. Kinh phí PCGD-XMC 

3.3. Giáo viên 

3.3.1. Mầm non:  

3.3.2. Tiểu học: 

3.3.3. THCS: 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG  

1. Ưu điểm 

2. Hạn chế 

Phần II 

Phương hướng thực hiện công tác PCGD-XMC năm … 

I. MỤC TIÊU CHUNG 

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP  
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III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

... 

Trên đây là báo cáo kết quả công tác PCGD, XMC năm .... Ban chỉ đạo PCGD, 

XMC tỉnh ... kính gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng hợp./.   

 

Nơi nhận:   

- Như Kính gửi;                                        
- ... 
- Lưu: VT, BCĐ PCGD-XMC tỉnh. 

TM. BAN CHỈ ĐẠO PCGD-XMC 

TRƯỞNG BAN 
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu) 

 

 

 



 

 

 

 

 Mẫu số 02 

………/2020/TT-BGDĐT 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

....................... 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: ……./BC-… …, ngày    tháng   năm  

 

BÁO CÁO 

Đánh giá hiệu quả việc thực hiện xây dựng xã hội học tập 

 

I. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thực hiện xây dựng xã hội học tập  

1. Ban hành chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo việc thực hiện xây dựng xã 

hội học tập (chương trình, kế hoạch xây dựng xã hội học tập hằng năm; chương trình, 

kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, văn bản pháp luật về học tập suốt đời, 

xây dựng xã hội học tập; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện xây dựng xã 

hội học tập trên địa bàn) 

2. Tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn 

việc thực hiện xây dựng xã hội học tập (mức độ hoàn thành các nhiệm vụ và hoạt động 

đề ra). 

3. Tổ chức cập nhật thông tin về người mù chữ trên Hệ thống thông tin quản lý 

phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

4. Thống kê, báo cáo, tổng kết, kiểm tra, giám sát việc thực hiện xây dựng xã hội 

học tập hàng năm. 

II. Triển khai các hoạt động xây dựng xã hội học tập 

1. Thực hiện trách nhiệm xây dựng các phóng sự, chuyên đề, biên tập tài liệu 

tuyên truyền về xây dựng xã hội học tập và đăng tải trên trang thông tin điện tử. 

2. Tổ chức hoạt động học tập suốt đời cho cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động thuộc phạm vi quản lý (tổ chức các lớp xóa mù chữ cho người mù chữ trong 

độ tuổi, các lớp hướng dẫn, cập nhật kỹ năng, kiến thức cần thiết; cung cấp dịch vụ truy 

nhập Internet miễn phí; xây dựng các mô hình học tập; cung cấp chương trình đào tạo 

từ xa cấp văn bằng, chứng chỉ, chương trình phổ biến kiến thức). 

3. Tổ chức tập huấn và tổ chức tuyên truyền, phổ biến về xây dựng xã hội học 

tập (tập huấn cho đội ngũ tuyên truyền viên cấp cơ sở, cán bộ chuyên trách trang tin 

điện tử, cổng thông tin điện tử của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị; chỉ 

đạo đài phát thanh, truyền hình cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã, điểm sinh hoạt cộng 

đồng, cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, 

doanh nghiệp các cấp, cơ sở giáo dục thường xuyên, các thiết chế giáo dục ngoài nhà 

trường, các thiết chế văn hóa ở cơ sở tổ chức tuyên truyền, phổ biến về xây dựng xã hội 

học tập). 
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4. Rà soát, chuẩn hóa, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trong các cơ 

sở giáo dục thường xuyên; đội ngũ công chức, viên chức làm việc trong các thư viện, 

bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ thuộc phạm vi quản lý 

5. Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc 

triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Tuần lễ hưởng ứng học tập 

suốt đời hàng năm. 

III. Các điều kiện bảo đảm thực hiện việc thực hiện xây dựng xã hội học tập 

1. Xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ quản lý, giáo 

viên trong các cơ sở giáo dục thường xuyên; đội ngũ công chức, viên chức làm việc 

trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ. 

2. Bảo đảm tổ chức bộ máy quản lý chịu trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện 

việc xây dựng xã hội học tập. 

3. Bảo đảm kinh phí cho việc thực hiện xây dựng xã hội học tập theo quy định 

của pháp luật về ngân sách nhà nước. 

4. Bảo đảm cơ sở vật chất, phương tiện cần thiết cho việc thực hiện xây dựng xã 

hội học tập; ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện xây dựng xã hội học tập 

IV. Đánh giá hiệu quả tác động của việc thực hiện xây dựng xã hội học tập 

đối với xã hội (tác động đối với việc giảm nghèo, tăng thu nhập; nâng cao năng lực, 

trình độ của cán bộ, công chức; ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; giáo 

dục chăm sóc sức khỏe, bảo vệ môi trường; bảo tồn các bản sắc văn hóa dân tộc và 

đoàn kết trong cộng đồng dân cư). 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

-…. 

- Lưu: VT. 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

(Ký, họ và tên, đóng dấu) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Mẫu số 03 

………/2020/TT-BGDĐT 

  

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số: ....../BC-....... 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

 

….., ngày      tháng      năm  

 

BÁO CÁO 

Tình hình, kết quả thực hiện hoạt động đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc 

thiểu số đối với cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc, miền núi 

(Từ ngày       tháng       năm     đến ngày     tháng    năm  ) 

    

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 

 

Thực hiện Chỉ thị số 38/2004/CT-TTg ngày 9/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số đối với cán bộ, công chức 

công tác ở vùng dân tộc, miền núi; Thông tư số 36/2012 ngày 24/10/2012 của Bộ GDĐT 

quy định về tổ chức dạy học, kiểm tra và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số….. 

I- Tình hình, kết quả tổ chức đào tạo, bồi dưỡng thi, kiểm tra và cấp chứng 

chỉ tiếng dân tộc thiểu số  

1. Đặc điểm, tình hình triển khai dạy học tiếng dân tộc trên địa bàn tỉnh cho cán 

bộ, công chức, viên chức 

1.1. Tình hình người dân tộc tộc thiểu số trên địa bàn 

1.2. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhu cầu học tiếng dân tộc 

1.3. Quá trình triển khai mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng 

2. Số liệu tổng hợp kết quả thực hiện (Kèm theo biểu mẫu) 

- Số tiếng được dạy 

- Loại trình độ được đào tạo bồi dưỡng 

- Số lớp được tổ chức 

- Số học viên tham gia 

- Cấp chứng chỉ cho người học hoàn thành chương trình bồi dưỡng 

3. Đánh giá  

3.1. Ưu điểm 

3.2. Hạn chế 

II. Dự kiến kế hoạch tổ chức đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc  tiếp theo 

1. Loại trình độ đào tạo giáo viên 

2. Loại trình độ cán bộ, công chức, viên chức 
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III. Đề xuất kiến nghị 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

-…. 

- Lưu: VT. 

 

GIÁM ĐỐC 

(Ký, họ và tên, đóng dấu) 

 

  



3 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH…… 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

 

 

 

BIỂU THỐNG KÊ DẠY HỌC TIẾNG DÂN TỘC THIỂU SỐ 

ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 20… 

(Kèm theo báo cáo số:            /BC-……. ngày     tháng    năm…) 

 

Tiếng Đào tạo bồi dưỡng theo Chương 

trình số 02 (Quyết định số 02/QĐ-

BGDĐT về ban hành chương trình 

khung đào tạo giáo viên dạy TDT 

thiểu số) 

Đào tạo bồi dưỡng theo Chương 

trình số 03 (Quyết định số 03/QĐ-

BGDĐT về ban hành chương trình 

khung đào tạo giáo viên dạy TDT 

thiểu số) 

Số lớp Số học viên Số lớp Số học viên 

Tiếng….     

Tiếng …     

Tiếng….     

Tiếng     

     

 

 

                                                                …….., ngày           tháng       năm 

Người lập biểu                                                        Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, ghi rõ họ tên)                                                      (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Mẫu số 04 

………/2020/TT-BGDĐT 

  

… 

TÊN ĐƠN VỊ BÁO CÁO 

 

Số: ....../BC-....... 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

 

….., ngày      tháng      năm  

 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện chế độ cử tuyển  

  (Từ ngày ….tháng….năm…..đến ngày ….tháng…..năm…..) 

 

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC CỬ TUYỂN 

1. Đặc điểm tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương  

2. Tình hình triển khai thực hiện công tác cử tuyển 

- Số lượng sinh viên cử tuyển 

- Ngành học cử tuyển 

- Công tác xét duyệt học sinh đi học theo chế độ cử tuyển 

- Công tác bố trí việc làm cho sinh viên cử tuyển sau tốt nghiệp. 

- Các vấn đề khác. 

3. Đánh giá chung 

3.1. Ưu điểm 

3.2. Hạn chế 

3.3. Nguyên nhân của hạn chế 

II. DỰ KIẾN CÔNG TÁC CỬ TUYỂN NĂM TIẾP THEO 

- Số lượng sinh viên cử tuyển 

- Ngành học cử tuyển 

- Công tác xét duyệt học sinh đi học theo chế  cử tuyển 

- Công tác bố trí việc làm cho sinh viên cử tuyển sau tốt nghiệp. 

- Các vấn đề khác. 

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ (Nếu có) 

IV. BIỂU MẪU THỐNG KÊ HỌC SINH, SINH VIÊN CỬ TUYỂN 

Biểu 1 

S
T
T 

Tổng 
số 

học 
sinh 
được 

Chia ra theo ngành học 

Y-Dược Kỹ thuật Nông lâm Kinh tế 
Sư 

phạm 

Xã hội 
nhân 
văn 

Thể 
dục 
thể 

thao 
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cử đi 
học 
cử 

tuyển 

Đạ
i 

họ
c 

Ca
o 

đẳn
g 

Trun
g 

cấp 

Đ
H 

C
Đ 

T
C 

Đ
H 

C
Đ 

T
C 

Đ
H 

C
Đ 

T
C 

Đ
H 

C
Đ 

T
C 

Đ
H 

C
Đ 

T
C 

Đ
H 

C
Đ 

T
C 

1                       

Tổng 
cộng 

                     

Biểu 2 

S
T
T 

Tổng 
số 

học 
sinh 
được 
cử đi 
học 
cử 

tuyển 

Chia ra theo dân tộc thiểu số 

Tà
y 

Th
ái 

Ơ Đu 
Rơ 

Măm 
Bố Y …       

1              

Tổng 
cộng 

            

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- …;  

- ….; 

- Lưu: VT. 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký, họ và tên, đóng dấu) 



 

 

 

 

 Mẫu số 05 

………/2020/TT-BGDĐT 

  

… 

TÊN ĐƠN VỊ BÁO CÁO 

 

Số: ....../BC-....... 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

 

….., ngày      tháng      năm  

 

BÁO CÁO 

Kết quả tuyển sinh, tổ chức bồi dưỡng, xét chọn và phân bổ 

vào học trình độ đại học; cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm 

đối với học sinh hệ dự bị đại học năm học ....-.... 

 

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 

  

Căn cứ Thông tư số ....... của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tuyển 

sinh 

Căn cứ Quyết định số ...... của Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt kế hoạch tuyển 

sinh năm học ..... 

Thực hiện Thông tư số 26/2016/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế tuyển sinh, tổ chức bồi dưỡng, xét chọn 

và phân bổ vào học trình độ đại học; cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm đối với học sinh hệ 

dự bị đại học, trường …... báo cáo kết quả tuyển sinh, tổ chức bồi dưỡng, xét chọn và phân 

bổ vào học trình độ đại học; cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm đối với học sinh hệ dự bị 

đại học năm học .... - .... như sau: 

I. KẾT QUẢ TUYỂN SINH 

1. Chỉ tiêu được giao: …  

2. Số hồ sơ đăng ký dự tuyển: … 

3. Điểm trúng tuyển (theo từng tổ hợp môn; theo học bạ năm lớp 12) 

4. Kết quả xét tuyển: 

- Tuyển thẳng: …. 

- Theo kết quả thi THPT Quốc gia: … 

- Theo kết quả học bạ: … 

Kết quả xét tuyển đợt 2 (nếu có) 

5. Tổng hợp kết quả tuyển sinh theo dân tộc 

Dân tộc Tày Nùng .. …. 

Số lượng … …   

6. Tổng hợp kết quả tuyển sinh theo tỉnh 
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Tỉnh Cao Bằng Cà Mau … …. 

Số lượng … ….   

(Danh sách trúng tuyển chi tiết tại biểu kèm theo) 

7. Đề xuất, kiến nghị (nếu có) 

II. KẾT QUẢ TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG, XÉT CHỌN VÀ PHÂN BỔ  

1. Tổng số học sinh: …  

2. Kết quả bồi dưỡng 

- Kết quả học tập: 

- Kết quả rèn luyện: 

3. Thống kê học sinh năm học (lập bằng Excel theo biểu kèm theo) 

4. Danh sách kết quả phân bổ học sinh vào các trường đại học, cao đẳng sư phạm, 

trung học sư phạm 

5. Tổng hợp kết quả phân bổ theo nhóm ngành đào tạo 

Nhóm 

ngành 

Sức khỏe Kinh tế Kỹ thuật Luật – 

Hành 

chính 

Sư Phạm Khác 

Số lượng ….. ……. …… ….. ….. …… 

(Kết quả chi tiết tại biểu thống kê kèm theo). 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- …;  

- ….; 

- Lưu: VT. 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký, họ và tên, đóng dấu) 
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…… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÊN ĐƠN VỊ BÁO CÁO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        ……., ngày …. tháng …... năm … 

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN DỰ BỊ ĐẠI HỌC NĂM HỌC …. - ….  

(Kèm theo Báo cáo số ……../BC-      ngày   tháng   năm    ) 

1. Theo kết quả thi THPT quốc gia 

TT MHS 
Họ và 

tên 
Nữ 

Ngày 

sinh 

Hộ khẩu thường trú 

Dân tộc 

Điểm 3 môn tổ hợp xét tuyển 

Xã  Huyện Tỉnh 
Tổ 

hợp 
SBD M1 M2 M3 T.điểm 

1                             

2                             

3                             

                              

                              

2. Theo kết quả điểm học bạ THPT 

TT MHS 
Họ và 

tên 
Nữ 

Ngày 

sinh 

Hộ khẩu thường trú 

  
Dân tộc 

Điểm 3 môn tổ hợp xét tuyển 

Xã    Huyện Tỉnh 
Tổ 

hợp 
SBD M1 M2 M3 T.điểm 

1                             
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2                             

3                             

4                             

 3. Tuyển thẳng              

TT MHS 
Họ và 

tên 
Nữ 

Ngày 

sinh 

 Hộ khẩu thường trú 

  
Dân tộc 

Điểm 3 môn tổ hợp xét tuyển 

 Xã Huyện Tỉnh 
Tổ 

hợp 
SBD M1 M2 M3 T.điểm 

1                             

2                             

Tổng cộng … học sinh, trong đó:           

 - Hình thức xét tuyển: Theo điểm thi THPT quốc gia …. HS, theo điểm Học bạ THPT …. HS, tuyển thẳng 

… HS. 
    

 - Tổ hợp môn: A00 có … HS, A01 … HS, B00 … HS, C00 … HS, C03 … HS…..       

  NGƯỜI LẬP BIỂU  TRƯỞNG PHÒNG   HIỆU TRƯỞNG 
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….      

TÊN ĐƠN VỊ BÁO CÁO    

 

THỐNG KÊ HỌC SINH DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC 

THEO TỈNH VÀ DÂN TỘC NĂM HỌC ... - ... 

(Kèm theo Báo cáo số   …../BC-…………ngày .../.../202... của …………….) 

 

1. Chỉ tiêu tuyển sinh 

đầu năm: ….     
2. Tổng số học sinh: ….      

TT Tỉnh 

Số 

lượng   TT Dân tộc Tên khác 

Số 

lượng 

1 Hà Nội     1 Kinh Việt   

2 Ninh Bình     2 Tày Thổ, Ngạn, Phén, Thù lao, Pa Dí   

3 Vĩnh Phúc     3 Thái 

Tày, Tày khao (Thái trắng), Tày Dăm (Thái 

Đen), Tày Mười Tây Thanh, Màn Thanh 

(Hang Ông (Tày Mường), Pi Thay, Thổ Đà 

Bắc   

4 Hà Giang     4 Hoa 

Hán, Triều Châu, Phúc Kiến, Quảng Đông, 

Hải Nam, Hạ, Xạ Phạng   

5 Cao Bằng     5 Khơ-me 

Cur, Cul, Cu, Thổ, Việt gốc Miên, Khơ-me, 

Krôm   

6 Lào Cai     6 Mường Mol, Mual, Mọi, Mọi Bi, Ao Tá, (Ậu Tá)   

7 Bắc Kạn     7 Nùng 

Xuồng, Giang, Nùng An, Phàn Sinh, Nùng 

Cháo, Nùng Lòi, Quý Rim, Khèn Lài, ...   

8 Lạng Sơn     8 Hmông 

Mèo, Mẹo, Hoa, Mèo Xanh, Mèo Đỏ, Mèo 

Đen, Ná Mẻo, Mán Trắng   

9 
Tuyên 

Quang 
    9 Dao 

Mán, Động, Trại, Xá, Dìu Miền, Kiềm, Miền, 

Quần Trắng, Dao Đỏ, Quần Chẹt, Lô Gang, 

Dao Tiền, Thanh Y, Lan Tẻn, Đại Bản,Tiểu 

Bản, Cóc Ngáng, Cóc Mùn, Sơn Đầu,   

10 Yên Bái     10 Gia-rai 

Giơ-rai, Tơ-buăn, Chơ-rai, Hơ-bau, 

Hđrung, Chor, ...   

11 Thái Nguyên     11 Ngái Xín, Lê, Đản, Khách Gia   

12 Phú Thọ     12 Ê-đê 

Ra-đê, Đê, Kpạ, A-đham, Krung, Ktul, Đliê 

Ruê, Blô, E-pan, Mđhur, Bih, ...   

13 Bắc Giang     13 Ba-na 

Gơ-lar, Tơ-lô, Giơ-lâng (Y-Lăng), Rơ-

ngao, Krem, Roh, ConKđe, A-la Công, 

Kpăng Công, Bơ-nâm   

14 Quảng Ninh     14 

Xơ-

đăng 

Xơ-teng, Hđang, Tơ-đra, Mơ-nâm, Ha-lăng, 

Ca-dông, Kmrâng, Con Lan, Bri-la, Tang   

15 Điện Biên     15 

Sán 

Chay 

Cao Lan-Sán chỉ, Cao Lan, Mán Cao Lan, 

Hờn Bạn, Sán Chỉ (Sơn Tử)   

16 Hoà Bình     16 Cơ-ho 

Xrê, Nốp (Tu Lốp), Cơ-don, Chil, Lat 

(Lach), Trinh   

17 Lai Châu     17 Chăm Chàm, Chiêm Thành, Hroi   

18 Sơn La     18 Sán Dìu Sán Dẻo, Trại, Trại Đất, Mán Quần Cộc   

19 Thanh Hoá     19 Hrê Chăm Rê, Chom, Krẹ Lũy   

20 Nghệ An     20 Mnông 

Pnông, Nông, Pré, Bu-đâng, ĐiPri, Biat, 

Gar, Rơ-lam, Chil   

21 Quảng Trị     21 Ra-glai Ra-clây, Rai, Noang, La-oang   

22  T.Thiên Huế     22 Xtiêng Xa-điêng    
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23 Quảng Nam     23 
Bru-Vân 

Kiều Bru, Vân Kiều, Măng Coong, Tri Khùa   

24 Quảng Ngãi     24 Thổ 

Kẹo, Mọn, Cuối, Họ, Đan Lai, Ly Hà, Tày 

Pọng, Con Kha, Xá Lá Vàng   

25 Bình Định     25 Giáy Nhắng, Dẩng, Pầu Thìn Pu Nà, Cùi Chu , Xa   

26 Phú Yên     26 Cơ-tu Ca-tu, Cao, Hạ, Phương, Ca-tang   

27 Khánh Hoà     27 

Gié-

Triêng 

Đgiéh, Tareh, Giang Rẫy Pin, Triêng, 

Treng, Ta-riêng, Ve (Veh), La-ve, Ca-tang   

28 Lâm Đồng     28 Mạ 

Châu Mạ, Mạ Ngăn, Mạ Xốp, Mạ Tô, Mạ 

Krung, ...   

29 Gia Lai     29 Khơ-mú 

Xá Cẩu, Mứn Xen, Pu Thênh Tềnh, Tày 

Hay   

30 Kon Tum     30 Co Cor, Col, Cùa, Trầu   

31 Đắk Lắk     31 Ta-ôi Tôi-ôi, Pa-co, Pa-hi (Ba-hi)   

32 Đắk Nông     32 Chơ-ro Dơ-ro, Châu-ro   

33 

Bà Rịa Vũng 

Tàu     33 Kháng 

Xá Khao, Xá Súa, Xá Dón, Xá Dẩng, Xá 

Hốc, Xá Ái, Xá Bung, Quảng Lâm   

34 Bình Phước     34 
Xinh-

mun Puộc, Pụa   

35 Đồng Nai     35 Hà Nhì U Ni, Xá U Ni   

36 Tây Ninh     36 Chu-ru Chơ-ru, Chu   

37 Bình Thuận     37 Lào Lào Bốc, Lào Nọi   

38 Ninh Thuận     38 La Chi Cù Tê, La Quả   

39 An Giang     39 La Ha* Xá Khao, Khlá Phlạo   

40 Bạc Liêu     40 Phù Lá* Bồ Khô Pạ, Mu Di, Pạ Xá, Phó, Phổ, VaXơ   

41 Cà Mau     41 La Hủ* 

Lao, Pu Đang,Khù Xung, Cò Xung, Khả 

Quy   

42 Kiên Giang     42 Lự* Lừ, Nhuồn Duôn, Mun Di   

43 Trà Vinh     43 Lô Lô*     

44 Sóc Trăng   

  

44 Chứt* 

Sách, May, Rục, Mã-liêng, A-rem, Tu 

vang, Pa-leng, Xơ-lang, Tơ-hung, Chà-củi, 

Tắc-củi, U-mo, Xá Lá Vàng   

45 Hậu Giang     45 Mảng* Mảng Ư, Xá Lá Vàng   

46 Vĩnh Long     46 

Pà 

Thẻn* Pà Hưng, Tống   

47 Hà Tĩnh     47 

Cơ 

Lao*     

48 Quảng Bình    48 Cống* Xắm Khống, Mấng Nhé, Xá Xeng   

  Cộng 0  49 Bố Y* Chủng Chá, Trọng Gia, Tu Dí, Tu Dìn   

       50 Si La* Cù Dề Xừ, Khả pẻ   

    51 Pu Péo* Ka Bèo, Pen Ti Lô Lô   

    52 Brâu* Brao   

  53 Ơ Đu* Tày Hạt   

    54 

Rơ-

măm*     

      Cộng   0 

      ……., ngày …. tháng ….. năm ... 

NGƯỜI LẬP BIỂU    

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu) 

                 

  



 

 

 

 

 Mẫu số 06 

………/2020/TT-BGDĐT 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH …. 

 

Số: ....../BC-....... 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

 

….., ngày      tháng      năm  

 

 
BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện Nghị định 57/2017/NĐ-CP 

(Từ ngày…. tháng…. năm… đến ngày … tháng …năm….) 

Kính gửi: Bộ Giáo dục và đào tạo 

Thực hiện Nghị định 57/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ Quy định 

chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên 

các dân tộc thiểu số rất ít người (Nghị định 57/2017/NĐ-CP),  tỉnh….. báo cáo kết quả 

như sau: 

I. Khái quát tình hình dân tộc thiểu số rất ít người ở địa phương 

II. Tình hình triển khai thực hiện Nghị định 57/2017/NĐ-CP  

1. Công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân Tỉnh 

2. Công tác phối hợp triển khai của các cơ quan chức năng địa phương 

III. Kết quả triển khai thực hiện Nghị định 57/2017/NĐ-CP  

1. Kết quả thực hiện Chính sách ưu tiên tuyển sinh (Kèm theo phụ lục -Biểu 

1,2,3,4,5) 

2. Kết quả thực hiện Chính sách hỗ trợ học tập (Kèm theo phụ lục - Biểu 6,7,8,9) 

3. Đánh giá hiệu quả và những khó khăn vướng mắc trong thực hiện (Kèm theo 

phụ lục - Biểu 10) 

III. Kiến nghị, đề xuất (nếu có) 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- …;  

- ….; 

- Lưu: VT. 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký, họ và tên, đóng dấu) 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH…      Biểu 1 

SỐ LƯỢNG TRẺ DÂN TỘC THIỂU SỐ RẤT ÍT NGƯỜI TRONG ĐỘ TUỔI 

MẪU GIÁO HƯỞNG CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN TUYỂN SINH VÀO HỌC TẠI 

TRƯỜNG MẦM NON CÔNG LẬP NĂM HỌC….. 

(Kèm theo Báo cáo số:              ngày      tháng      năm   )       

STT 

TÊN GỌI 

DTTS 

TRẺ TRONG ĐỘ TUỔI MẪU GIÁO NĂM HỌC 

…….. 

Ghi chú Trẻ 3 tuổi Trẻ 4 tuổi Trẻ 5 tuổi 

Tổng số 

Học 

trường 

công 

lập 

Tổng 

số 

Học 

trường 

công 

lập 

Tổng 

số 

Học 

trường 

công 

lập 

 

1 Cống               

2 Mảng               

3 Pu Péo               

4 Si La               

5 Cờ Lao               

6 Bố Y               

7 La Ha               

8 Ngái               

9 Chứt               

10 Ơ Đu               

11 Brâu               

12 Rơ Măm               

13 Lô Lô               

14 Lự               

15 Pà Thẻn               

16 La Hủ               

Tổng               

         

    …, Ngày…….tháng ……..năm 20  

    Người lập biểu 

         
* Ghi chú:         
1. Giữ nguyên định dạng biểu báo cáo      
2. Để trống những nội dung không có và chú thích bên cạnh    
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH…     Biểu 2 

      

SỐ LƯỢNG HỌC SINH TIỂU HỌC  DÂN TỘC THIỂU SỐ RẤT ÍT NGƯỜI 

HƯỞNG CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN TUYỂN SINH NĂM HỌC…. 

(Kèm theo Báo cáo số:              ngày      tháng      năm       )   

STT TÊN GỌI DTTS 

Học sinh tiểu học năm học …. 

Ghi 

chú Tổng số 

Học tại 

trường 

PTDTBT 

Học tại 

trường PT 

có học sinh 

BT  

Học 

trường 

Tiểu học 

công lập 

1 Cống           

2 Mảng           

3 Pu Péo           

4 Si La           

5 Cờ Lao           

6 Bố Y           

7 La Ha           

8 Ngái           

9 Chứt           

10 Ơ Đu           

11 Brâu           

12 Rơ Măm           

13 Lô Lô           

14 Lự           

15 Pà Thẻn           

16 La Hủ           

Tổng           

       

       

   ……..., Ngày…….tháng ……..năm 20  

   Người lập biểu  

       

* Ghi chú:       

1. Giữ nguyên định dạng biểu báo cáo     

2. Để trống những nội dung không có và chú thích bên cạnh   

       

  



4 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH…     Biểu 3 

SỐ LƯỢNG HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ RẤT ÍT NGƯỜI CẤP THCS 

HƯỞNG  CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN TUYỂN SINH NĂM HỌC…. 

(Kèm theo Báo cáo số:              ngày      tháng      năm         ) 

ST

T 

TÊN GỌI 

DTTS 

Học sinh cấp THCS năm học …. Ghi 

chú 

Tổng số Học tại 

trường 

PTDTN

T 

Học tại 

trường 

PTDTB

T 

Học tại 

trường 

PT có 

HSBT 

Học tại 

trường 

THCS 

1 Cống             

2 Mảng             

3 Pu Péo             

4 Si La             

5 Cờ Lao             

6 Bố Y             

7 La Ha             

8 Ngái             

9 Chứt             

10 Ơ Đu             

11 Brâu             

12 Rơ Măm             

13 Lô Lô             

14 Lự             

15 Pà Thẻn             

16 La Hủ             

Tổng             

        

   ……..., Ngày…….tháng ……..năm 20  

   Người lập biểu  

        

* Ghi chú:        

1. Giữ nguyên định dạng biểu báo cáo     

2. Để trống những nội dung không có và chú thích bên cạnh    
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH…     Biểu 4 

      

SỐ LƯỢNG HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ RẤT ÍT NGƯỜI CẤP THPT   

HƯỞNG CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN TUYỂN SINH NĂM HỌC…. 

(Kèm theo Báo cáo số:              ngày      tháng      năm   )       

STT TÊN GỌI DTTS 

Học sinh cấp THPT năm học … 

Ghi chú 

Tổng 

số 

Học tại 

trường 

PTDTNT 

Học tại 

trường 

THPT 

Học tại 

cơ sở 

giáo dục 

nghề 

nghiệp 

1 Cống           

2 Mảng           

3 Pu Péo           

4 Si La           

5 Cờ Lao           

6 Bố Y           

7 La Ha           

8 Ngái           

9 Chứt           

10 Ơ Đu           

11 Brâu           

12 Rơ Măm           

13 Lô Lô           

14 Lự           

15 Pà Thẻn           

16 La Hủ           

Tổng           

       

       

   ……..., Ngày…….tháng ……..năm 20 

   Người lập biểu 

       

* Ghi chú:       

1. Giữ nguyên định dạng biểu báo cáo     

2. Để trống những nội dung không có và chú thích bên cạnh   
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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH…    Biểu 5 

     

SỐ LƯỢNG HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ RẤT ÍT NGƯỜI HƯỞNG 

CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN TUYỂN SINH VÀO CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI 

HỌC, GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP, DỰ BỊ ĐẠI HỌC NĂM HỌC…. 

(Kèm theo Báo cáo số:              ngày      tháng      năm   )       

STT 

TÊN GỌI 

DTTS 

Học sinh tốt nghiệp THPT năm học … Ghi chú 

Tổng 

số 

Học đại 

học 

Học 

trung 

cấp, sơ 

cấp nghề 

Học dự bị 

đại học 

1 Cống           

2 Mảng           

3 Pu Péo           

4 Si La           

5 Cờ Lao           

6 Bố Y           

7 La Ha           

8 Ngái           

9 Chứt           

10 Ơ Đu           

11 Brâu           

12 Rơ Măm           

13 Lô Lô           

14 Lự           

15 Pà Thẻn           

16 La Hủ           

Tổng           

       

    …..., Ngày…….tháng ……..năm 20 

    Người lập biểu 

       
       
       
* Ghi chú:       
1. Giữ nguyên định dạng biểu báo cáo    
2. Để trống những nội dung không có và chú thích bên cạnh   
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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH…          Biểu 6 

SỐ LƯỢNG TRẺ EM DÂN TỘC THIỂU SỐ RẤT ÍT NGƯỜI HƯỞNG CHÍNH SÁCH HỖ 

TRỢ HỌC TẬP 30% MỨC LƯƠNG CƠ SỞ/TRẺ/THÁNG, NĂM HỌC….. 

(Kèm theo Báo cáo số:              ngày      tháng      năm         ) 

STT TÊN 

GỌI 

DTTS 

Trẻ em mầm non Phương 

thức chi 

trả  

Đối tượng khác (nếu có) Phương 

thức chi trả  

Tổng 

số đối 

tượng 

được 

thụ 

hưởng  

Tổng 

dự 

toán 

kinh 

phí 

chi 

trả 

Tổng 

kinh 

phí 

đã 

chi 

trả  

Tổng 

kinh 

phí 

chưa 

chi 

trả 

Theo 

tháng 

Theo 

quý 

Tổng 

số đối 

tượng 

được 

thụ 

hưởng  

Tổng 

dự 

toán 

kinh 

phí 

chi 

trả 

Tổng 

kinh 

phí đã 

chi trả  

Tổng 

kinh 

phí 

chưa 

chi trả 

Theo 

tháng 

Theo 

quý 

1 Cống                         

2 Mảng                         

3 Pu Péo                         

4 Si La                         

5 Cờ Lao                         

6 Bố Y                         

7 La Ha                         

8 Ngái                         

9 Chứt                         

10 Ơ Đu                         

11 Brâu                         

12 

Rơ Măm                         

13 Lô Lô                         

14 Lự                         

15 

Pà Thẻn       

      

      

      

16 La Hủ                         

Tổng                         

              

        ……..., Ngày…….tháng ……..năm 20 

         Người lập biểu 

              

              

* Ghi chú:              

1. Giữ nguyên định dạng biểu báo cáo         

2. Để trống những nội dung không có và chú thích bên cạnh      
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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH…                Biểu 7 

                 

SỐ LƯỢNG HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ RẤT ÍT NGƯỜI HƯỞNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ HỌC TẬP 40% MỨC LƯƠNG CƠ 

SỞ/HỌC SINH/THÁNG, NĂM HỌC….. 

(Kèm theo Báo cáo  số:              ngày      tháng      năm   )       

 

STT TÊN GỌI 

DTTS 

Học sinh trường tiểu học Phương 

thức chi 

trả  

Học sinh trường trung 

học cơ sở 

Phương 

thức chi 

trả  

Học sinh trường trung 

học phổ thông 

Phương 

thức chi trả  

Tổng 

số đối 

tượng 

được 

thụ 

hưởng  

Tổng 

dự 

toán 

kinh 

phí 

chi 

trả 

Tổng 

kinh 

phí đã 

chi trả  

Tổng 

kinh 

phí 

chưa 

chi trả 

Theo 

tháng 

Theo 

quý 

Tổng 

số đối 

tượng 

được 

thụ 

hưởng  

Tổng 

dự toán 

kinh 

phí chi 

trả 

Tổng 

kinh 

phí đã 

chi trả  

Tổng 

kinh 

phí 

chưa 

chi 

trả 

Theo 

tháng 

Theo 

quý 

Tổng số 

đối 

tượng 

được 

thụ 

hưởng  

Tổng 

dự 

toán 

kinh 

phí chi 

trả 

Tổng 

kinh 

phí đã 

chi trả  

Tổng 

kinh 

phí 

chưa 

chi 

trả 

Theo 

tháng 

Theo 

quý 

1 Cống                                     

2 Mảng                                     

3 Pu Péo                                     

4 Si La                                     

5 Cờ Lao                                     

6 Bố Y                                     

7 La Ha                                     

8 Ngái                                     

9 Chứt                                     

10 Ơ Đu                                     

11 Brâu                                     

12 

Rơ Măm                                     

13 Lô Lô                                     

14 Lự                                     
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15 

Pà Thẻn       

      

      

      

      

      

16 La Hủ                                     

Tổng                                     

* Ghi chú:           ……..., Ngày…….tháng ……..năm 20… 

1. Giữ nguyên định dạng biểu báo cáo       Người lập biểu  
2. Để trống những nội dung không có và chú thích bên cạnh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH…                    Biểu 8 

                     

SỐ LƯỢNG HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ RẤT ÍT NGƯỜI HƯỞNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ HỌC TẬP 60% MỨC LƯƠNG CƠ 

SỞ/HỌC SINH/THÁNG, NĂM HỌC….. 

(Kèm theo Báo cáo số:              ngày      tháng      năm   )       

 

STT TÊN GỌI 

DTTS 

Học sinh trường 

PTDTBT cấp tiểu học 

Phương 

thức chi 

trả  

Học sinh trường 

PTDTBT cấp THCS 

Phương 

thức chi 

trả  

Học sinh tiểu học 

trường phổ thông có 

học sinh bán trú 

Phương 

thức chi 

trả  

Học sinh THCS 

trường phổ thông có 

học sinh bán trú  

Phương 

thức chi 

trả  

Tổng số 

đối 

tượng 

được thụ 

hưởng  

Tổng 

dự 

toán 

kinh 

phí 

chi 

trả 

Tổng 

kinh 

phí 

đã 

chi 

trả  

Tổng 

kinh phí 

chưa chi 

trả 

Theo 

tháng 

Theo 

quý 

Tổng số 

đối 

tượng 

được 

thụ 

hưởng  

Tổng 

dự 

toán 

kinh 

phí 

chi trả 

Tổng 

kinh 

phí 

đã 

chi 

trả  

Tổng 

kinh 

phí 

chưa 

chi trả 

Theo 

tháng 

Theo 

quý 

Tổng 

số đối 

tượng 

được 

thụ 

hưởng  

Tổng 

dự 

toán 

kinh 

phí 

chi 

trả 

Tổng 

kinh 

phí 

đã 

chi 

trả  

Tổng 

kinh 

phí 

chưa 

chi 

trả 

Theo 

tháng 

Theo 

quý 

Tổng 

số đối 

tượng 

được 

thụ 

hưởng  

Tổng 

dự 

toán 

kinh 

phí 

chi 

trả 

Tổng 

kinh 

phí 

đã 

chi 

trả  

Tổng 

kinh 

phí 

chưa 

chi 

trả 

Theo 

tháng 

Theo 

quý 

1 Cống                                                 

2 Mảng                                                 

3 Pu Péo                                                 

4 Si La                                                 

5 

Cờ Lao                                                 

6 Bố Y                                                 

7 La Ha                                                 

8 Ngái                                                 

9 Chứt                                                 

10 Ơ Đu                                                 

11 Brâu                                                 

12 

Rơ Măm                                                 

13 Lô Lô                                                 

14 Lự                                                  
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15 

Pà Thẻn       

      

      

      

      

      

      

      

16 La Hủ                                                 

Tổng                                                 

* Ghi chú:                 ……..., Ngày…….tháng ……..năm 20… 

1. Giữ nguyên định dạng biểu báo cáo          Người lập biểu 

2. Để trống những nội dung không có và chú thích bên cạnh  
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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH…               Biểu 9 

SỐ LƯỢNG HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ RẤT ÍT NGƯỜI  HƯỞNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ HỌC TẬP 100% MỨC LƯƠNG CƠ SỞ/HỌC 

SINH/THÁNG, NĂM HỌC…….. 

(Kèm theo Báo cáo số:              ngày      tháng      năm     )     

 

ST

T 

TÊN GỌI 

DTTS 

Học sinh trường 

PTDTNT cấp THCS 

Phương 

thức chi trả  

Học sinh trường 

PTDTNT cấp THPT 

Phương 

thức chi trả  

Đối tượng khác (nếu có) Phương thức 

chi trả  

Tổn

g số 

đối 

tượn

g 

được 

thụ 

hưở

ng  

Tổn

g 

dự 

toá

n 

kin

h 

phí 

chi 

trả 

Tổn

g 

kin

h 

phí 

đã 

chi 

trả  

Tổn

g 

kinh 

phí 

chư

a 

chi 

trả 

The

o 

thán

g 

The

o 

quý 

Tổng 

số 

đối 

tượn

g 

được 

thụ 

hưởn

g  

Tổn

g dự 

toán 

kinh 

phí 

chi 

trả 

Tổn

g 

kinh 

phí 

đã 

chi 

trả  

Tổn

g 

kinh 

phí 

chư

a 

chi 

trả 

The

o 

thán

g 

The

o 

quý 

Tổng 

số 

đối 

tượn

g 

được 

thụ 

hưởn

g  

Tổn

g dự 

toán 

kinh 

phí 

chi 

trả 

Tổn

g 

kinh 

phí 

đã 

chi 

trả  

Tổn

g 

kinh 

phí 

chưa 

chi 

trả 

Theo 

thán

g 

Theo 

quý 

1 Cống                                     

2 Mảng                                     

3 

Pu Péo                                     

4 Si La                                     

5 Cờ Lao                                     

6 Bố Y                                     

7 La Ha                                     

8 Ngái                                     

9 Chứt                                     

10 Ơ Đu                                     

11 Brâu                                      
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12 
Rơ Măm                                     

13 Lô Lô                                     

14 Lự                                     

15 

Pà Thẻn       

      

      

      

      

      

16 La Hủ                                     

Tổng                                     

* Ghi chú:                    
1. Giữ nguyên định dạng biểu báo cáo    

     
……..., Ngày…….tháng ……..năm 20… 

2. Để trống những nội dung không có và chú thích bên cạnh       Người lập biểu                     
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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH…    Biểu 10 

     

SỐ LƯỢNG HỌC SINH  DÂN TỘC THIỂU SỐ RẤT ÍT NGƯỜI BỎ HỌC GIỮA 

CHỪNG, NĂM HỌC…. 

(Kèm theo Báo cáo số:              ngày      tháng      năm         ) 

STT TÊN GỌI 

DTTS 

Số lượng học sinh DTTSRIN bỏ học giữa chừng 

các cấp 

Ghi chú 

Tổng số TIỂU 

HỌC 

THCS THPT 

1 Cống           

2 Mảng           

3 Pu Péo           

4 Si La           

5 Cờ Lao           

6 Bố Y           

7 La Ha           

8 Ngái           

9 Chứt           

10 Ơ Đu           

11 Brâu           

12 Rơ Măm           

13 Lô Lô           

14 Lự           

15 Pà Thẻn           

16 La Hủ           

Tổng           

       

       

   ……..., Ngày…….tháng ……..năm 20  

   Người lập biểu  

       
* Ghi chú:       
1. Giữ nguyên định dạng biểu báo cáo    
2. Để trống những nội dung không có và chú thích bên cạnh   

       

 

 

 



 

 

 

 

 Mẫu số 07 

………/2020/TT-BGDĐT 

 
.......... 

TÊN CƠ QUAN GỬI BÁO CÁO 

 

Số       /BC-..... 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

........., ngày       tháng     năm  
 

          

 BÁO CÁO 

Tình hình học sinh, sinh viên và kết quả thực hiện công tác giáo dục chính trị và 

công tác học sinh, sinh viên học kỳ I/năm học ..... 

 

 

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 

 

Thực hiện .... (tên văn bản quy định chế độ báo cáo định kỳ), .... (tên cơ quan 

thực hiện báo cáo) báo cáo cụ thể như sau: 

  

I. Tình hình học sinh, sinh viên 

1. Số lượng, tỷ lệ nam/nữ, học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số; tôn giáo. 

2. Đánh giá chung tình hình học sinh, sinh viên (về chính trị tư tưởng, đạo đức, 

lối sống, kỹ năng sống...). 

a) Ưu điểm  

b) Hạn chế/những vấn đề cần lưu ý, tác động đến chính trị tưởng, đạo đức, lối 

sống của học sinh, sinh viên. 

c) Số liệu về khen thưởng, kỷ luật học sinh, sinh viên (nêu rõ lý do, hình thức 

xử lý). 

 II. Kết quả thực hiện công tác giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên  

1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng 

2. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống 

3. Công tác quản lý học sinh, sinh viên  

III. Đánh giá chung 

1. Ưu điểm nổi bật  

2. Hạn chế 

2. Nguyên nhân  

IV. Phương hướng nhiệm vụ trong học kỳ hoặc năm học tiếp theo 

V. Kiến nghị, đề xuất 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- …………….; 

- Lưu: VT,……. 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 
 

 



 

 

 

 

 Mẫu số 08 

………/2020/TT-BGDĐT 

  

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH…… 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO… 

  

Số:          /BC-…… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

   …………, ngày…….tháng……năm …..     
 

 

BÁO CÁO 

Kết quả triển khai các hoạt động Chữ Thập đỏ, xây dựng trường học an toàn, 

phòng chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục 

 

(Từ ngày 01/02/….đến ngày 20/12/……) 

 

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 

 

Thực hiện Thông tư số…../TT-BGDĐT ngày ….tháng….năm…. của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý 

nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo…… (tên cơ quan thực 

hiện báo báo cáo) báo cáo kết quả triển khai các hoạt động Chữ Thập đỏ, xây dựng 

trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục trong tỉnh, cụ 

thể như sau: 

I. Tình hình, kết quả triển khai các hoạt động Chữ Thập đỏ, xây dựng 

trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích . 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

1.1. Việc tiếp nhận, triển khai các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính 

phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

1.2. Việc ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành, hướng dẫn các cơ sở giáo dục 

về công tác xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích và công tác 

chữ thập đỏ của sở GDĐT. 

1.3. Công tác phối hợp giữa sở GDĐT với các sở, ngành trong tỉnh. 

1.4. Công tác xã hội hóa, hợp tác quốc tế, NCKH và triển khai các Đề án, Chương 

trình, Dự án về xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích và công 

tác chữ thập đỏ. 

2. Kết quả triển khai 

2.1. Kết quả triển khai triển khai các hoạt động Chữ Thập đỏ, xây dựng trường học 

an toàn, phòng chống tai nạn thương tích tại nhà trường và cơ sở giáo dục. 

2.2. Số trường phổ thông đạt tiêu chí trường học an toàn theo Quyết định số 

4458/QĐ-BGDĐT ngày 22/8/2007:  

- Tổng số trường phổ thông trong toàn tỉnh (tiểu học, THCS, THPT):……… 

- Tổng số trường đạt tiêu chí trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích:… 

- Chiếm tỉ lệ:……% trường học an toàn, PCTNTT/tổng số trường phổ thông. 

- Tăng (giảm) so với năm trước: ……trường, tỷ lệ….% 



2 

 

 

2.3. Số trường mầm non đạt tiêu chí trường học an toàn theo Thông tư số 

13/2010/TT-BGDĐT ngày 15/4/2010:  

- Tổng số trường, cơ sở giáo dục mầm non trong toàn tỉnh:……… 

- Tổng số trường mầm non đạt tiêu chí trường học an toàn, phòng chống tai nạn 

thương tích:……. 

- Chiếm tỉ lệ:……% trường mầm non an toàn, PCTNTT/tổng số trường mầm non. 

- Tăng (giảm) so với năm trước: ……trường, tỷ lệ….% 

2.4. Tổng số trường thành lập hội chữ thập đỏ trong trường học 

- Tổng số trường thành lập hội chữ thập đỏ trong trường học:… 

- Tổng số trường thực hiện đầy đủ nội dung hoạt động chữ thập đỏ trong trường 

học kết hợp công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho thanh niên, thiếu niên theo các quy 

định hiện hành về công tác y tế trường học/toàn tỉnh:… 

- Tổng số thanh niên, thiếu niên chữ thập đỏ trong trường học:… 

2.5. Kinh phí cho các hoạt động xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai 

nạn thương tích. 

3. Tình hình tai nạn thương tích học sinh 

3.1. Tổng số học sinh bị tại nạn thương tích trong năm:…… 

- Số học sinh bị tai nạn trong nhà trường:…. 

- Số học sinh bị tai nạn ngoài nhà trường:…. 

(ghi chú: thống kê số học sinh bị tại nạn ở mức độ phải đến cơ quan y tế điều 

trị; các vụ tai nạn nhẹ, không gây chấn thương không nhất thiết phải thống kê) 

3.2. Số học sinh tử vong do tai nạn thương tích trong năm:………  

- Số học sinh bị tai nạn tử vong trong nhà trường:…. 

- Số học sinh bị tai  nạn tử vong ngoài nhà trường:…. 

(nêu cụ thể thông tin học sinh, nguyên nhân tai nạn gây tử vong của từng trường 

hợp: dịch bệnh, đuối nước, tai nạn khác…). 

4. Đánh giá chung 

4.1. Ưu điểm: 

4.2. Hạn chế, tồn tại: 

5. Đề xuất, kiến nghị 

II. Kế hoạch triển khai các hoạt động Chữ Thập đỏ, xây dựng trường học 

an toàn, phòng chống tai nạn thương tích năm ….. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- …………….; 

- …………………; 

- Lưu: VT,……. 

GIÁM ĐỐC 

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 Mẫu số 09 

………/2020/TT-BGDĐT 
 

 

.......... 

TÊN CƠ QUAN GỬI BÁO CÁO 

 

Số       /BC-..... 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

........., ngày       tháng     năm  
 

          

 BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện kế hoạch khoa học và công nghệ 

của các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo 

 

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 

 

Thực hiện kế hoạch khoa học và công nghệ năm …., .... (tên cơ quan thực hiện 

báo cáo) báo cáo cụ thể như sau: 

I. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ 

CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA VÀ CẤP BỘ TRONG NĂM TRƯỚC NĂM BÁO 

CÁO VÀ NĂM BÁO CÁO 

… 

(Chi tiết tại Phụ lục 1) 

II. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ 

CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ TRONG NĂM TRƯỚC NĂM BÁO CÁO VÀ NĂM 

BÁO CÁO 

… 

(Chi tiết tại Phụ lục II) 

III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NỔI BẬT 

TRONG NĂM TRƯỚC NĂM BÁO CÁO VÀ 6 THÁNG ĐẦU NĂM BÁO CÁO 

… 

(Chi tiết tại Phụ lục III) 

IV. TÌNH HÌNH CÁC DỰ ÁN THUỘC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ PHÁT 

TRIỂN ĐẾN THÁNG 6 NĂM BÁO CÁO 

… 

(Chi tiết tại Phụ lục IV) 

V. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN DUY TU BẢO DƯỠNG ĐẾN 

THÁNG 6 NĂM BÁO CÁO 

… 

(Chi tiết tại Phụ lục V) 

VI. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ (Nếu có) 

… 
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- …………….; 

- Lưu: VT,……. 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Đơn vị …. 

Biểu TK-01 

Phụ lục I 

TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  

CẤP QUỐC GIA VÀ CẤP BỘ TRONG NĂM TRƯỚC NĂM BÁO CÁO VÀ NĂM BÁO CÁO 

(Kèm theo Báo cáo số              ngày     tháng     năm    ) 

 

Số 

TT 
Tên nhiệm vụ 

Đơn vị chủ 

trì, chủ nhiệm 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Kinh phí (triệu đồng) 

Kết quả đạt được (nêu tóm tắt những 

kết quả có thể định lượng được) 
Ghi chú Từ 

NSNN 

Nguồn 

khác 

Số đã cấp 

đến tháng 6 

năm báo 

cáo 

I Nhiệm vụ KH&CN cấp 

Quốc gia 

       

1         

2         

...         

II Nhiệm vụ KH&CN cấp 

Bộ (*) 

       

1         

2         

...         

(*) Nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ gồm: Chương trình KH&CN cấp Bộ; đề tài KH&CN cấp Bộ; nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ giao trực tiếp; nhiệm vụ HTQT 

song phương; dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ; dự án nâng cao chất lượng tạp chí khoa học; dự án tăng cường năng lực nghiên cứu; dự án duy tu; dự 

án đầu tư phát triển dành cho KH&CN và các nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ khác. 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Đơn vị …. 

Biểu TK-02 

Phụ lục II 

TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  

CẤP CƠ SỞ TRONG NĂM TRƯỚC NĂM BÁO CÁO VÀ NĂM BÁO CÁO 

(Kèm theo Báo cáo số              ngày     tháng     năm    ) 

 

Số 

TT 
Tên nhiệm vụ 

Đơn vị chủ 

trì, chủ nhiệm 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Kinh phí (triệu đồng) 

Kết quả đạt được (nêu tóm tắt kết quả có 

thể định lượng được) 
Ghi chú Từ ngân 

sách của 

đơn vị 

Nguồn 

khác 

Số đã cấp 

đến tháng 

6 năm 

báo cáo 

I Đề tài KH&CN        

1         

2         

3         

...         

II Hoạt động KH&CN 

khác (*) 

       

1         

2         

...         

 

(*) Hội nghị, hội thảo khoa học, hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, sinh viên NCKH, tham gia hội chợ, triển lãm về KH&CN, ... 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Đơn vị …. 

Biểu TK-03 

Phụ lục 3 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NỔI BẬT 

TRONG NĂM TRƯỚC NĂM BÁO CÁO VÀ 6 THÁNG ĐẦU NĂM BÁO CÁO 

(Kèm theo Báo cáo số              ngày     tháng     năm    ) 

 

STT 
Tên sản phẩm/ 

công trình/công nghệ (*) 

Xuất xứ 

(Ghi rõ tác giả, xuất xứ 

của nhiệm vụ …) 

Hiệu quả kinh tế-xã hội 

(Giải trình chi tiết giá trị làm lợi so sánh với sản 

phẩm công nghệ cùng loại, ý nghĩa kinh tế xã hội, 

môi trường…) 

Ghi chú 

1     

2     

3     

…     

 

(*) Các công trình nghiên cứu tiêu biểu đã được ứng dụng vào thực tiễn có hiệu quả; các sáng chế/giải pháp hữu ích đã được áp dụng trong thực tiễn 

mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội; các công trình đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế; các bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học hàng 

đầu của thế giới; … 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Đơn vị …. 

Biểu TK-04 

Phụ lục 4 

 

TÌNH HÌNH CÁC DỰ ÁN THUỘC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN  

ĐẾN THÁNG 6 NĂM BÁO CÁO 

(Kèm theo Báo cáo số              ngày     tháng     năm    ) 

 

Số 

TT 
Tên dự án (*) 

Quyết 

định phê 

duyệt 

Địa điểm 

thực hiện 

Thời gian thực hiện 
Vốn được duyệt  

(triệu đồng) 

Kinh phí cấp 

đến  tháng 6 

năm báo cáo  

(triệu đồng) 

Năm đưa 

vào sử 

dụng, 

hiệu quả 

(**) 

Ghi 

chú 
Khởi 

công 

Hoàn 

thành 
Tổng số NSNN 

Nguồn 

khác 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1                     

2                      

…            

  Tổng cộng                 

 

(*) Các dự án tăng cường năng lực nghiên cứu; dự án án đầu tư các phòng thí nghiệm và các dự án khác sử dụng vốn đầu tư phát triển cho khoa học và 

công nghệ. 

(**) Nêu tóm tắt kết quả có thể định lượng được, ví dụ: số lượng bài báo công bố, sáng chế, giải pháp hữu ích, …. 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Đơn vị …. 

Biểu TK-05 

Phụ lục 5 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN DUY TU BẢO DƯỠNG  

ĐẾN THÁNG 6 NĂM BÁO CÁO 

(Kèm theo Báo cáo số              ngày     tháng     năm    ) 

  

 

Sè 

TT 

 

Tên dự án 

Tên Phòng thí 

nghiệm, địa điểm 

thực hiện dự án 

Số quyết định 

phê duyệt 

(triệu đồng) 

Tổng kinh phí 

được duyệt 

(triệu đồng) 

Số kinh phí đã 

cấp đến tháng 6 

năm báo cáo 

(triệu đồng) 

Năm đưa vào sử 

dụng, tỷ lệ % đáp 

ứng của đơn vị 

Ghi chú 

1        

2        

3        

…        

 Tổng cộng       

 

 

 



 

 

 

 

 Mẫu số 10 

………/2020/TT-BGDĐT 

 
TÊN CƠ QUAN GỬI BÁO CÁO 

Số:          /……… 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

………., ngày  … tháng….. năm …... 

 

 
BÁO CÁO 

Về công tác phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên  

các cơ sở giáo dục năm học …… 

  

 I. Thực trạng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục của địa phương năm 

học 20... - 20... 

1. Khái quát về số liệu đội ngũ 

- Tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên toàn ngành (biên chế, hợp đồng) 

theo từng cấp. 

- Tổng số cán bộ công chức và nhân viên Sở Giáo dục và Đào tạo  

- Tổng số cán bộ công chức và nhân viên của Phòng Giáo dục và Đào tạo các 

huyện/TP/TX 

2.  Đánh giá khái quát chất lượng đội ngũ 

- Ưu điểm:  

- Hạn chế:  

II. Tình hình và kết quả triển khai công tác phát triển đội ngũ nhà giáo, cán 

bộ quản lý và nhân viên các cơ sở giáo dục năm học .......... 

1. Công tác tham mưu 

................................................................................................................. 

2. Công tác quán triệt, nâng cao phẩm chất đạo đức và nhận thức cho đội ngũ nhà 

giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục thực hiện chủ trương đổi mới giáo dục đào tạo và 

hội nhập quốc tế 

 ………………………………………………………………………… 

3. Công tác rà soát, điều chỉnh và thực hiện quy hoạch phát triển nhân lực ngành 

giáo dục tại địa phương; xây dựng đề án vị trí việc làm; công tác tuyển dụng, sắp xếp, 

bố trí sử dụng, công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, miễn nhiệm đối với nhà 

giáo, cán bộ quản lý giáo dục; triển khai phương án/giải pháp giải quyết tình trạng thừa, 

thiếu giáo viên cục bộ và giáo viên không đủ tiêu chuẩn; thực hiện tinh giản biên chế. 

................................................................................................................... 
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4. Công tác chỉ đạo và kết quả triển khai thực hiện đánh giá đội ngũ theo Nghị định 

số 56/2015/NĐ-CP ngày 9 tháng 6 năm 2015 và theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên, chuẩn 

hiệu trưởng và các quy định về đánh giá cán bộ, công chức hiện hành trong năm học 

.................................................................................................................. 

5. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý (Bồi dưỡng 

thường xuyên, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp…)  

…………………………………………………………………………. 

6. Việc thực hiện chế độ chính sách đối với nhà giáo và cán bộ quản lý, nhân viên 

ngành giáo dục. Triển khai kế hoạch thi/xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên 

các cấp; triển khai thực hiện việc bổ nhiệm vào hạng và xếp lương theo hạng chức danh 

nghề nghiệp giáo viên các cấp; công tác tôn vinh, biểu dương đối với những nhà giáo 

tiêu biểu 

…………………………………………………………………………. 

III. Phương hướng, nhiệm vụ công tác phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ 

quản lý, nhân viên  ngành giáo dục năm học ..... (năm học tiếp theo) 

Phương hướng, nhiệm vụ năm học tiếp theo được xây dựng dựa trên các nội dung 

báo cáo trên. 

 

Nơi nhận: 

- Cục NG&CBQLGD; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu VT, TCCB. 

 

GIÁM ĐỐC 

(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu) 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Mẫu số 11 

………/2020/TT-BGDĐT 

 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐƠN VỊ BÁO CÁO     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
          

 

Số:               /BC-…       …., ngày  … tháng  … năm 20… 

 

BÁO CÁO 

Kết quả triển khai việc thực hiện quy định đạo đức nhà giáo năm học 20...-20... 

  Thực hiện Chỉ thị số …/CT-BGDĐT ngày … tháng … năm 20… của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm năm học …, Sở/trường… xin báo cáo 

kết quả việc triển khai thực hiện quy định đạo đức nhà giáo ở Sở/trường… năm học… 

như sau: 

 A. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐƠN VỊ 

 I. Cơ cấu tổ chức, bộ máy 

(Nêu sơ lược số liệu về cơ cấu tổ chức, bộ máy của địa phương/đơn vị) 

II. Tổng quan về tình hình đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên nhân viên  

(Nêu sơ lược số liệu về đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên, nhân viên 

các cấp của địa phương/đơn vị; Đánh giá khái quát điểm mạnh, điểm yếu của đội ngũ 

cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên, nhân viên các cấp của địa phương/đơn vị) 

 B. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI 

 I. Kết quả việc triển khai các văn bản quy phạm pháp luật và các chỉ thị, 

công văn chỉ đạo về công tác chỉ đạo và nâng cao đạo đức nhà giáo đối với đội ngũ 

cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên 

1. Công tác quán triệt, triển khai các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên 

quan đạo đức nhà giáo 

(Nêu rõ đã các văn bản đã được Địa phương/đơn vị… quán triệt triển khai) 

 2. Công tác chỉ đạo, triển khai các quy định về đạo đức nhà giáo, tăng cường 

công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo 

 (Nêu rõ đã các văn bản chỉ đạo; các giải pháp Địa phương/đơn vị quán triệt triển 

khai quy định về đạo đức nhà giáo; tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức 

nhà giáo; chỉ đạo, triển khai Kế hoạch nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà 

giáo) 

II. Đánh giá kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân hạn chế trong 

việc triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về đạo đức nhà giáo 

1. Kết quả đạt được 

- Việc quán triệt, triển khai các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và các chỉ 

thị, công văn chỉ đạo về đạo đức nhà giáo đến toàn thể cán bộ, giảng viên, giáo viên 

nhân viên tại địa phương/đơn vị. 

- Việc cụ thể hóa quy định đạo đức nhà giáo thành các văn bản triển khai tại địa 

phương/đơn vị. 



2 

 

 

- Công tác chỉ đạo, triển khai Kế hoạch nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo 

đức nhà giáo tại địa phương/đơn vị. 

- Việc nhận thức và thực hiện của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao 

động trong các cơ sở giáo dục đều ý thức sâu sắc trách nhiệm, tâm huyết, tận tụy với 

nghề luôn giữ vững đạo đức, tác phong nhà giáo. 

- Việc xử lý các vi phạm đạo đức nhà giáo tại địa phương/đơn vị (nếu có). 

2. Tồn tại, hạn chế 

… 

3. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế 

… 

Trên đây là báo cáo kết quả việc triển khai thực hiện quy định đạo đức nhà giáo ở 

… năm học 20…-20….  

 

Nơi nhận: 
- Bộ GDĐT (qua Cục NGCBQLGD); 

- Cơ quan chủ quản (để b/c); 

… 

- Lưu: VT. 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 Mẫu số 12 

………/2020/TT-BGDĐT 
 

……….. 

Đơn vị gửi Báo cáo 

 

Số: ....../BC-....... 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

….., ngày      tháng      năm  

 

BÁO CÁO 

Công tác tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập 

 (Từ ngày ….. tháng ….  năm…đến ngày…tháng…năm…) 

 

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Thực hiện Luật Viên chức và các văn bản triển khai, hướng dẫn Luật Viên chức; 

Thông tư số 13/2017/TT-BGDĐT ngày 23 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo quy định về điều kiện để các cơ sở giáo dục được tổ chức bồi dưỡng và 

cấp chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong 

các cơ sở giáo dục công lập; Đơn vị được giao nhiệm vụ... báo cáo công tác tổ chức bồi 

dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng 

dạy trong các cơ sở giáo dục công lập năm ... như sau: 

I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG TIÊU CHUẨN CHỨC DANH 

NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC GIẢNG DẠY TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC 

CÔNG LẬP  

1. Thuận lợi 

… 

2. Khó khăn, hạn chế 

3. Nguyên nhân 

II. THỐNG KÊ SỐ LIỆU BỒI DƯỠNG 

1. Bồi dưỡng giảng viên: 

+ Giảng viên cao cấp (hạng I) 

+ Giảng viên chính (hạng II) 

+ Giảng viên (hạng III) 

Tổng số lớp bồi dưỡng: 

 

2. Bồi dưỡng giáo viên: 

- Cấp học THPT 
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+ Giáo viên trung học phổ thông (hạng I) 

+ Giáo viên trung học phổ thông (hạng II) 

+ Giáo viên trung học phổ thông (hạng III) 

Tổng số lớp bồi dưỡng: 

- Cấp học THCS 

+ Giáo viên trung học cơ sở (hạng I) 

+ Giáo viên trung học cơ sở (hạng II) 

+ Giáo viên trung học cơ sở (hạng III) 

Tổng số lớp bồi dưỡng: 

- Cấp học Tiểu học 

+ Giáo viên tiểu học (hạng II) 

+ Giáo viên tiểu học (hạng III) 

+ Giáo viên tiểu học (hạng IV) 

Tổng số lớp bồi dưỡng: 

- Cấp học Mầm non 

+ Giáo viên MN (hạng II) 

+ Giáo viên MN (hạng III) 

+ Giáo viên MN (hạng IV) 

Tổng số lớp bồi dưỡng: 

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ (Nếu có) 

... 

Trên đây là báo cáo công tác tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập 

của trường......... kính gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng hợp./.  

  

Nơi nhận:   
- Như Kính gửi;                                        
- UBND tỉnh; VP.UBND tỉnh; 

- ... 

- Lưu: VT. 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu) 

 



 

 

 

 

 Mẫu số 13 

………/2020/TT-BGDĐT 
 

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN 

TÊN ĐƠN VỊ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /BC -…. Địa danh, ngày ….. tháng ….. năm 20… 

 

BÁO CÁO  

Tình hình, kết quả công tác tổ chức thi, đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung 

năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam 

 

Thực hiện Thông tư số      /      /TT-BGDĐT ngày  …. của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành …về…., (tên đơn vị) báo cáo tình hình, kết quả tổ chức thi, đánh 

giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam năm 

202… và phương hướng hoạt động năm 202… như sau: 

1. Đặc điểm, tình hình của đơn vị tổ chức thi, bộ phận chuyên trách, đơn vị 

phối hợp: 

1.1. Đơn vị tổ chức thi: ………. 

1.2. Bộ phận chuyên trách: 

- Phụ lục 1: Danh sách lãnh đạo đơn vị tổ chức thi 

- Phụ lục 2: Danh sách cán bộ ra đề thi 

- Phụ lục 3: Danh sách cán bộ chấm thi 

- Phụ lục 4: Danh sách cán bộ đánh giá đề thi 

1.3. Đơn vị phối hợp (nếu có): 

2. Danh sách các địa điểm thi: 

- Phụ lục 5: Danh sách địa điểm thi 

3. Số liệu tổng hợp kết quả tổ chức thi đánh giá năng lực  

- Phụ lục 6: Tổng hợp kết quả thi của thí sinh  

- Phụ lục 7: Tổng hợp tình hình tổ chức thi 

4. Kế hoạch tổ chức thi đánh giá năng lực trong năm tiếp theo  

- Phụ lục 8: Kế hoạch tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ 

5. Đề xuất, kiến nghị: 

 

Nơi nhận: 
- Cục QLCL (để b/c); 

- ……………; 

- Lưu: VT, …. . 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Họ và tên, chữ ký, đóng dấu)  
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Phụ lục 1: 

…………….………………………… 

…………………………… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 ………., ngày       tháng        năm 20… 

 

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ TỔ CHỨC THI NGOẠI NGỮ 

STT Họ và tên Chức vụ Trình độ đào tạo Điện thoại Email Ghi chú 

1  Giám đốc TT     

2  PGD. TT     

3  PGD. TT     

(Danh sách có: … người) 

 

 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Họ và tên, chữ ký, đóng dấu) 
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Phụ lục 2: 

…………….………………………… 

…………………………… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 ………., ngày       tháng        năm 20… 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ RA ĐỀ THI 

STT Họ và tên Ngoại ngữ 
Chức vụ, đơn vị 

công tác 

Đơn vị đào tạo và 

cấp chứng chỉ ra 

đề thi 

Số hiệu 

chứng chỉ 
Ngày cấp Ghi chú 

1        

2        

3        

(Danh sách có: … người) 

 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Họ và tên, chữ ký, đóng dấu) 
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Phụ lục 3: 

…………….………………………… 

…………………………… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 ………., ngày       tháng        năm 20… 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ CHẤM THI NÓI VÀ VIẾT 

STT Họ và tên Ngoại ngữ 
Chức vụ, đơn vị 

công tác 

Đơn vị đào tạo và 

cấp chứng chỉ 

chấm thi nói và 

viết 

Số hiệu 

chứng chỉ 
Ngày cấp Ghi chú 

1        

2        

3        

(Danh sách có: … người) 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Họ và tên, chữ ký, đóng dấu)  
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Phụ lục 4: 

…………….………………………… 

…………………………… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 ………., ngày       tháng        năm 20… 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ ĐỀ THI 

STT Họ và tên 
Chức vụ, đơn 

vị công tác  
Trình độ 

Đơn vị đào 

tạo và cấp 

bằng 

Số hiệu văn bằng Ngày cấp Ghi chú 

1        

2        

3        

(Danh sách có: … người) 

 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Họ và tên, chữ ký, đóng dấu) 
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Phụ lục 5: 

…………….………………………… 

…………………………… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 ………., ngày       tháng        năm 20… 

 

DANH SÁCH ĐỊA ĐIỂM THI 

STT Tên cơ quan, địa chỉ 
Số lượng phòng thi 

đạt yêu cầu 

Số lượng thí sinh dự thi tối đa  

của mỗi ca thi 

1    

2    

3    

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Họ và tên, chữ ký, đóng dấu) 
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Phụ lục 6: 

…………….………………………… 

…………………………… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 ………., ngày       tháng        năm 20… 

 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THI CỦA THÍ SINH 

Ngoại ngữ: …………….. 

STT 

Thí sinh Điểm Chứng chỉ Ghi chú 

Họ và tên Ngày 

sinh 

Giới 

tính 

Nghe Nói Đọc Viết Tổng 

điểm 

Bậc Số hiệu 

chứng chỉ 

Ngày cấp  

1             

2             

3             
(Danh sách có: … thí sinh, trong đó có:…… thí sinh được cấp chứng chỉ) 

 

• Nếu thí sinh không đạt (không được cấp chứng chỉ) thì ghi “không đạt” vào cột ghi chú 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Họ và tên, chữ ký, đóng dấu)  
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Phụ lục 7: 

…………….………………………… 

…………………………… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 ………., ngày       tháng        năm 20… 

 

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH TỔ CHỨC THI 

 

STT 
Môn  

Ngoại ngữ 
Đợt Ngày thi 

Số lượng thí 

sinh dự thi 

Số lượng thí sinh được 

cấp chứng chỉ 
Ghi chú 

1       

2       

3       

4       

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Họ và tên, chữ ký, đóng dấu)  
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Phụ lục 8: 

…………….………………………… 

…………………………… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 ………., ngày       tháng        năm 20… 

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 

 

STT 
Môn  

Ngoại ngữ 
Đợt Địa điểm Ngày thi Số lượng thí sinh dự thi Ghi chú 

1       

2       

3       

4       

 

              THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Họ và tên, chữ ký, đóng dấu) 
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TÊN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC THI           
Phụ lục 9: 
 

 
               

TỔNG HỢP 

Kết quả tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam 

(Kèm theo Báo cáo số ........... ngày   tháng  năm 20.... của .....) 

          

STT 
Đơn vị tổ 

chức thi 

Đơn vị chủ 

quản 

Địa chỉ, điện 

thoại 

Số lượng chứng chỉ  ngoại ngữ 

đã cấp trong kỳ báo cáo 
Tình 

trạng 

hoạt 

động 

Văn bản cho 

phép/công 

nhận/đình 

chỉ 

Số chứng 

chỉ dự kiến 

cấp trong 

kỳ báo cáo 

sau 

Ghi chú 

Bậc 1 
Bậc 

2 

Bậc 

3 

Bậc 

4 

Bậc 

5 

Bậc 

6 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

1 

Trung tâm 

Ngoại ngữ 

ABC 

Sở Giáo dục 

và Đào tạo 

A 

Số x, Đường A, 

Phường B, 

Quận C, Thành 

phố D: ĐT: 

0xxxxxx 

200 300 100       

Đang 

hoạt 

động 

370/SGDDT-

GDTX ngày 

17/01/2017 

1000 Tiếng Anh 

        20 30 40             Tiếng Pháp 

                            

2 
Trường Đại 

học DEF 
Bộ B   30 40 10   50 70 

Tạm 

đình chỉ 
  100 Tiếng Anh 

        50 30 20             Tiếng Nga 

  Cộng                         
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Ghi chú: 

 

- Đơn vị báo cáo: Sở GDĐT; cơ sở giáo dục đại học; các đơn vị tổ chức thi (trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ khi công bố kết quả cuối cùng của kỳ 

thi) 

 - Đơn vị nhận báo cáo: Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo      

 Cột 3: Ghi tên đơn vị chủ quản của đơn vị tổ chức thi         

 Cột 4: Ghi tên địa chỉ, điện thoại của đơn vị tổ chức thi        

 Các cột từ 5 đến 10: Ghi rõ số liệu chứng chí đã cấp của từng bậc và từng ngoại ngữ (Pháp, Trung, Hàn...) nếu có ngoài Tiếng Anh 

 Cột 11: Ghi rõ tình trạng: đang hoạt động/tạm đình chỉ/đang xem xét công nhận đủ điều kiện   

 Cột 12: Ghi rõ số, ngày ban hành văn bản cho phép/công nhận/đình chỉ      

 Các 13: Ghi rõ số liệu lượng chứng chí dự kiến sẽ cấp của từng bậc và từng ngoại ngữ  trong kỳ báo cáo tiếp theo  

 Các số liệu ghi sẵn chỉ là ví dụ minh họa           

              

  



 

 

 

 

 Mẫu số 14 

………/2020/TT-BGDĐT 

  

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN 

TÊN ĐƠN VỊ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /BC -…. Địa danh, ngày ….. tháng ….. năm 20… 

 

BÁO CÁO  

Tình hình hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục năm 202…   

và phương hướng hoạt động năm 202… 

 

Thực hiện quy định tại Thông tư số … ngày …. của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành quy định …….., Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục … báo 

cáo tình hình hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) năm 202… và 

phương hướng hoạt động năm 202… như sau: 

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KĐCLGD NĂM 202… 

1. Bối cảnh thực hiện hoạt động 

a) Căn cứ thực hiện hoạt động (về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, văn bản 

hướng dẫn; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, giao nhiệm vụ, chỉ tiêu, … của cơ quan, 

tổ chức cấp trên; chỉ tiêu, kế hoạch của đơn vị,…): 

b) Bối cảnh thực hiện:  

- Tổ chức đơn vị: 

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn tài chính: 

- Thuận lợi: 

- Khó khăn: 

2. Kết quả hoạt động trong năm 202… 

a) Công tác tổ chức cán bộ: 

b) Hệ thống văn bản quản lý, điều hành các hoạt động của đơn vị: 

c) Kết quả KĐCLGD: 

- KĐCLGD cơ sở giáo dục (lập bảng so sánh kết quả đạt được với 04 năm gần 

đây): 

- KĐCLGD chương trình đào tạo (lập bảng so sánh kết quả đạt được với 04 năm 

gần đây): 

d) Các hoạt động tư vấn: 

đ) Công tác kế hoạch, tài chính: 
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e) Công tác kiểm tra nội bộ: 

g) Công tác bồi dưỡng đánh giá viên, kiểm định viên: 

3. Đánh giá chung: 

a) Ưu điểm: 

b) Hạn chế và nguyên nhân của hạn chế: 

c) Giải pháp khắc phục hạn chế trong thời gian tới: 

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 202… 

1. Phương hướng: 

2. Nhiệm vụ: 

a) KĐCLGD cơ sở giáo dục: 

b) KĐCLGD chương trình đào tạo: 

c) Các nhiệm vụ khác:   

3. Chỉ tiêu phấn đấu: 

4. Giải pháp thực hiện: 

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:… 

Nơi nhận: 

- Cục QLCL (để b/c); 

- ……………; 

- Lưu: VT, …. . 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Họ và tên, chữ ký, đóng dấu) 
 

 

 



 

 

 

 

 Mẫu số 15 

………/2020/TT-BGDĐT 

 

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN 

TÊN ĐƠN VỊ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /BC -…. Địa danh, ngày ….. tháng ….. năm 20… 

 

BÁO CÁO  

Kết quả kiểm định chất lượng chương trình đào tạo … 

và kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng  

(Sau khi được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng) 

 

Thực hiện quy định tại Thông tư số 38/2013/TT-BGDĐT ngày 29/11/2013 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định 

chất lượng chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên 

nghiệp; căn cứ vào kết quả đánh giá ngoài và công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng 

chương trình đào tạo của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục, Trường Đại học/Học 

viện … báo cáo kết quả kiểm định chất lượng chương trình đào tạo và kế hoạch cải tiến, 

nâng cao chất lượng chương trình đào tạo sau khi được công nhận đạt tiêu chuẩn chất 

lượng như sau: 

1. Tên tổ chức Kiểm định chất lượng giáo dục:…….. 

2. Thời điểm được công nhận:….;  

3. Số chương trình được công nhận:…  , bao gồm: 

a) Chương trình:….. 

b) Chương trình:….. 

c) …. 

4. Kết quả kiểm định chương trình đào tạo và kế hoạch cải tiến, nâng cao 

chất lượng (Theo từng chương trình đào tạo như Phụ lục đính kèm) 

a) Chương trình:….. 

b) Chương trình:….. 

c) …. 

5. Đề xuất, kiến nghị:… 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 

- Cục QLCL (để b/c); 

- ……………; 

- Lưu: VT, …. . 

 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Họ và tên, chữ ký, đóng dấu) 
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TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN 

TÊN ĐƠN VỊ 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phụ lục 

KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ... 

VÀ KẾ HOẠCH CẢI TIẾN, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG 

(Kèm theo Báo cáo số …/BC-… ngày   tháng   năm 202 …  

của Trường Đại học/Học viện …) 

 

Tiêu chuẩn/ 

Tiêu chí 

(trình bày lần lượt theo các  

tiêu chuẩn và tiêu chí) 

Kết quả KĐCLGD (Đạt/Chưa 

đạt; mức) 

Nội dung cần cải tiến chất lượng 

theo khuyến nghị của Đoàn 

ĐGN và Hội đồng KĐCLGD 

Đơn vị/cá 

nhân thực 

hiện 

Thời gian  

thực hiện  

(bắt đầu và 

hoàn thành) 

Ghi 

chú 

      

      

(Lập bảng theo khổ giấy ngang) 

                                                      THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

                                                  (Họ và tên, chữ ký, đóng dấu) 
 

 

 

 



 

 

 

 

 Mẫu số 16 

………/2020/TT-BGDĐT 

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN 

TÊN ĐƠN VỊ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /BC -…. Địa danh, ngày ….. tháng ….. năm 20… 

 

BÁO CÁO GIỮA KỲ  

Chương trình đào tạo … 

 

Thực hiện quy định tại Thông tư số 38/2013/TT-BGDĐT ngày 29/11/2013 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định 

chất lượng chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên 

nghiệp; căn cứ vào báo cáo đánh giá ngoài và Nghị quyết số …… ngày … tháng … năm 

… của Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục - Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo 

dục …, Trường Đại học/Học viện … báo cáo giữa kỳ chương trình đào tạo …. như sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ GIÁO DỤC 

1. Sứ mạng: 

2. Tầm nhìn: 

3. Mục tiêu: 

4. Các chính sách và hoạt động bảo đảm chất lượng 

a) Của cơ sở giáo dục: 

b) Của khoa, bộ môn: 

(Tóm tắt về các chính sách và hoạt động đảm bảo chất lượng của cơ sở giáo dục 

cũng như của khoa/bộ môn thực hiện CTĐT) 

II. THÔNG TIN VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  

1. Thời điểm được công nhận:…. 

2. Tên tổ chức Kiểm định chất lượng giáo dục:…….. 

3. Kết quả chung việc thực hiện đánh giá và cải tiến nâng cao chất lượng: 

 

Tiêu chuẩn,  

tiêu chí 

Đánh giá tiêu chí Ghi chú 

(Đối với tiêu chí sau khi 

cải tiến chất lượng có TĐG ĐGN 
CSGD tự xác 

định kết quả 
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đạt được sau 

khi thực hiện 

cải tiến nâng 

cao chất lượng 

(tính đến thời 

điểm báo cáo) 

thay đổi kết quả so với 

ĐGN: nêu vắn tắt lí do) 

Tiêu chuẩn 1      

Tiêu chí 1.1 3 3   

Tiêu chí 1.2 5 4   

Tiêu chí 1.3 6 5   

Tiêu chuẩn 2     

Tiêu chí 2.1     

.....     

Tiêu chuẩn 3     

Tiêu chí 3.1     

.....     

Tiêu chuẩn 11     

Tiêu chí 11.1     

.....     

Đánh giá 

chung 

CTĐT 

Số 

tiêu 

chí 

đạt 

45 40 42 

 

Tỉ lệ 

% 
90 80 84 

 

4. Kết quả cải tiến chất lượng theo từng tiêu chí (Theo phụ lục đính kèm) 

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:… 

 

Nơi nhận: 

- Cục QLCL (để b/c); 

- ……………; 

- Lưu: VT, …. . 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Họ và tên, chữ ký, đóng dấu) 
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TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN 

TÊN ĐƠN VỊ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

KẾT QUẢ CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG THEO TỪNG TIÊU CHÍ  

(Kèm theo Báo cáo số …/BC-… ngày   tháng   năm 202 …  

của Trường Đại học/Học viện …) 

 

Tiêu chuẩn/ 

Tiêu chí 

(trình bày lần lượt 

theo các tiêu chuẩn 

và tiêu chí) 

Kết quả KĐCLGD 

(Đạt/Chưa đạt; 

mức) 

Nội dung cần cải tiến 

chất lượng theo khuyến 

nghị của Đoàn ĐGN và 

Hội đồng KĐCLGD 

Các hoạt động cải 

tiến chất lượng đã 

thực hiện và kết quả  

(kèm theo mã minh 

chứng) 

Nội dung cần cải 

tiến chất lượng 

trong nửa kỳ 

tiếp theo 

Đơn 

vị/cá 

nhân 

thực 

hiện 

Thời 

gian  

thực 

hiện  

(bắt đầu 

và hoàn 

thành) 

Ghi 

chú 

        

        

(Lập bảng theo khổ giấy ngang; kèm theo danh mục mã minh chứng) 

 

                                                           THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

                                                     (Họ và tên, chữ ký, đóng dấu) 
 

 

 



 

 

 

 

 Mẫu số 17 

………/2020/TT-BGDĐT 
 

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN 

TÊN ĐƠN VỊ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /BC -…. Địa danh, ngày ….. tháng ….. năm 20… 

 

BÁO CÁO  

Kết quả thực hiện kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục 

chương trình đào tạo đã được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng  

năm ….. 

 

Thực hiện quy định tại Thông tư số 38/2013/TT-BGDĐT ngày 29/11/2013 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định 

chất lượng chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên 

nghiệp; căn cứ vào kết quả đánh giá ngoài và công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng 

chương trình đào tạo của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục, Trường Đại học/Học 

viện … báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục các 

chương trình đào tạo đã được đánh giá, công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng năm 202…   

như sau: 

I. SỐ LIỆU CHUNG 

Trình độ 

Tổng số 

chương 

trình đào 

tạo 

Số lượng (tỉ lệ) số chương trình đào tạo 

Ghi chú 
Đã hoàn 

thành tự 

đánh giá 

Đã được 

đánh giá 

ngoài 

Đã được 

công nhận 

Đại học a m (m/d%)     

Thạc sĩ b     

Tiến sĩ c     

Tổng cộng d     

II. CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM ĐỊNH 

 1. Chương trình đào tạo … 

a) Thời điểm được công nhận:….;  

b) Tên tổ chức Kiểm định chất lượng giáo dục:…….. 

c) Kết quả đánh giá và thực hiện cải tiến nâng cao chất lượng: 
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Tiêu chuẩn,  

tiêu chí 

Đánh giá tiêu chí 

Ghi chú 

(Đối với tiêu chí sau khi 

cải tiến chất lượng có 

thay đổi kết quả so với 

ĐGN: nêu vắn tắt lí do) 

TĐG ĐGN 

CSGD tự xác 

định kết quả 

đạt được sau 

khi thực hiện 

cải tiến nâng 

cao chất lượng 

(tính đến thời 

điểm báo cáo) 

Tiêu chuẩn 1      

Tiêu chí 1.1 3 3   

Tiêu chí 1.2 5 4   

Tiêu chí 1.3 6 5   

Tiêu chuẩn 2     

Tiêu chí 2.1     

.....     

Tiêu chuẩn 3     

Tiêu chí 3.1     

.....     

Tiêu chuẩn 11     

Tiêu chí 11.1     

.....     

Đánh giá 

chung 

CTĐT 

Số 

tiêu 

chí 

đạt 

45 40 42 

 

Tỉ lệ 

(%) 
90 80 84 

 

2. Chương trình đào tạo … 

(Trình bày các chương trình đào tạo tiếp theo đến hết theo cấu trúc trên) 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 

- Cục QLCL (để b/c); 

- ……………; 

- Lưu: VT, …. . 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Họ và tên, chữ ký, đóng dấu) 
 

 

 

 



 

 

 

 

 Mẫu số 18 

………/2020/TT-BGDĐT 
 

 

 

BÁO CÁO 

Tình hình, kết quả thực hiện quản lý phôi văn bằng chứng chỉ 

 (Năm…) 

 

Thực hiện Thông tư số 21/2019/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ 

sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt 

nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo 

dục quốc dân................báo cáo tình hình thực hiện in phôi, quản lý phôi văn bằng, chứng 

chỉ năm .....như sau: 

1. Phôi văn bằng 

a) Sở giáo dục và đào tạo 

STT 
Loại 

văn 

bằng 

Số lượng 

phôi bằng 

tồn cũ    

Số lượng 

phôi bằng 

được cấp 

Số lượng  

bằng đã 

cấp cho 

người 

học 

Số 

lượng   

bằng 

hỏng 

Số lượng 

phôi  

bằng chưa 

sử dụng  

Ghi 

chú 

 
       

 
       

b) Cơ sở giáo dục đào tạo  

STT 
Loại văn 

bằng 

Số lượng 

phôi bằng 

in mới  

 

Số lượng 

bằng đã 

cấp cho 

người học 

Số lượng 

bằng in 

hỏng 

Số lượng 

phôi bằng 

chưa sử 

dụng 

Ghi chú 

 
      

 
      

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN 

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC 

 

Số: ....../BC-....... 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Địa danh, ngày      tháng      năm 202… 
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2. Phôi Chứng chỉ 

STT Loại 

CC 

Số lượng 

phôi CC 

tồn cũ 

Số lượng 

phôi CC 

được 

cấp/in mới 

Số lượng 

CC đã cấp 

cho người 

học 

Số lượng 

CC hỏng 

Số 

lượng 

phôi CC 

chưa sử 

dụng 

Ghi 

chú 

 
       

 
       

 

Nơi nhận:   

- ... 

- ... 

- Lưu: VT. 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu) 

 

 



 

 

 

 

 Mẫu số 19 

………/2020/TT-BGDĐT 

 

UBND TỈNH …. 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:  ……. /BC-SGDĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Địa danh, ngày       tháng     năm 202… 

 

BÁO CÁO 

 Kết quả công tác kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia 

Năm học 202…-202… 

 

1. Kết quả KĐCLGD cơ sở giáo dục (CSGD) mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên 

(TTGDTX) 

 

 

TT 

 

CSGD 

 

Tổng số 

CSGD 

hiện có 

Đã hoàn thành 

tự đánh giá 

Đã 

đánh giá 

ngoài 

Kết quả 

đánh giá ngoài  

 

 

Ghi chú 

Số 

lượng 

% Số 

lượng 

% Không 

đạt 

Đạt 

cấp độ 

1 

Đạt cấp 

độ 2 

Đạt 

cấp độ 

3 

Đạt 

cấp độ 

4 

 

Đang hoàn 

thiện hồ sơ 

đánh giá 

ngoài 

1 Mầm non                    

2 Tiểu học                    
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3 Trung học cơ sở                    

4 Trung học phổ thông                    

5 Trường phổ thông  

có nhiều cấp học 

 

               

   

6 TTGDTX             

  Cộng                    

Ghi chú:  

- Cách tính tỉ lệ phần trăm (%) của tổng số CSGD đã hoàn thành tự đánh giá: Lấy tổng số CSGD đã hoàn thành tự đánh giá chia (÷) 

cho tổng số CSGD hiện có. 

- Cách tính tỉ lệ phần trăm (%) của tổng số CSGD đã đánh giá ngoài: Lấy tổng số CSGD đã đánh giá ngoài chia (÷) cho tổng số CSGD 

hiện có. 

2. Kết quả CSGD mầm non và CSGD phổ thông đạt chuẩn quốc gia (tính đến 31/5/202…) 

 

 

TT 

 

 

CSGD 

 

Tổng số 

CSGD hiện có 

Tổng số CSGD đạt chuẩn quốc gia  
Tổng số CSGD đạt 

chuẩn quốc gia 
Ghi chú 

Đạt Mức độ 1 Đạt Mức độ 2 Đang hoàn 

thiện hồ sơ 

Số lượng % 

1 Mầm non        

2 Tiểu học        

3 Trung học cơ sở        

4 Trung học phổ thông        

5 Trường phổ thông         
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có nhiều cấp học 

Tổng        

 

3. Cán bộ, giáo viên đã được tập huấn đánh giá ngoài và được tham gia đánh giá ngoài (tính đến 31/5/20…) 

 Số lượng cán bộ, giáo viên 

đã được tập huấn đánh giá ngoài 

Số lượng cán bộ, giáo viên 

đã tham gia đánh giá ngoài Ghi chú 

Sở GDĐT Phòng GDĐT CSGD Tổng Số lượng % 

Mầm non        

Tiểu học        

Trung học cơ sở        

Trung học phổ thông        

TTGDTX        

Cộng        

4. Danh mục các văn bản chỉ đạo của địa phương về công tác KĐCLGD và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia (năm học 202… 

- 202…)  

TT 

 

Số/Ký hiệu 

 

Trích yếu 

 

Cơ quan ban hành 

 

Ngày ban 

hành 

 

Ghi 

chú 

1 
Ví dụ 1: 

01/CT-UBND 

Thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục và 

công nhận trường đạt chuẩn quốc gia của các cơ sở 

giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông trên địa 

bàn tỉnh X 

UBND tỉnh X 15/10/2019  
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2 

Ví dụ 2: 

1388/SGDĐT-

KTQLCLGD 

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định 

chất lượng giáo dục năm học 2019 - 2020 
Sở GDĐT tỉnh X 20/10/2019  

3      

4      

…..      

5. Một số chỉ tiêu của kế hoạch công tác KĐCLGD và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia (năm học 202… - 202..) 

 Số lượng 

CSGD/TTGDTX 

hoàn thành tự đánh giá 

Số lượng CSGD/TTGDTX 

được đánh giá ngoài (tính  

đến 31/5/202…) 

Tổng số cán bộ, giáo viên  

cần được tập huấn đánh giá 

ngoài  

Ghi chú 

Mầm non     

Tiểu học     

Trung học cơ sở     

Trung học phổ thông     

Trường phổ thông  

có nhiều cấp học 

    

TTGDTX      

Cộng     

 

Lưu ý: Số lượng CSGD/TTGDTX được đánh giá ngoài chỉ tính riêng trong năm học mà không tính theo lũy tiến. 

 

6. Đánh giá chung 

a) Thuận lợi: 

b) Khó khăn: 
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c) Hạn chế và nguyên nhân: 

d) Giải pháp khắc phục hạn chế: 

7. Kiến nghị, đề xuất 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nơi nhận: 

- Cục QLCL (để báo cáo); 

- … 

- Lưu: VT, …. 

GIÁM ĐỐC 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Mẫu số 20 

………/2020/TT-BGDĐT 
 

 

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN 

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC 

 

Số: ....../BC-....... 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Địa danh, ngày      tháng      năm  

 

BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp 

 (Từ ngày…tháng… năm…đến ngày…tháng…năm…) 

 

Thực hiện Quyết định 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2007 ban 

hành Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở 

giáo dục nước ngoài cấp; Thông tư 26/2013/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 07 năm 2013 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của 

người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp ban hành kèm theo Quyết định 

77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo, ............... báo cáo tình hình thực hiện công nhận văn bằng (CNVB) do cơ sở giáo 

dục nước ngoài cấp năm ........như sau: 

1. Tình hình, kết quả CNVB do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp 

a) Dùng cho cơ sở giáo dục giáo dục đại học 

 

STT 

Số lượng hồ sơ đề nghị CNVB 

(ghi rõ hình thức đào tạo: LKĐT/ từ 

xa/ du học) 

Số lượng hs đã 

được CNVB 

Số lượng hồ 

sơ chưa đủ 

điều kiện 

CNVB (nêu 

rõ lý do) Trình độ 

đại học 

Trình độ 

thạc sĩ 

Trình độ 

tiến sĩ 

......... ................ ................ .................. ...................... ................... 

b) Dùng cho sở giáo dục và đào tạo 



2 

 

 

ST

T 

Số lượng hồ sơ đề 

nghị CNVB (ghi rõ 

hình thức đào tạo: 

LKĐT/ từ xa/ du 

học) 

Số lượng hồ sơ 

đã được CNVB  

Số lượng hồ sơ 

chưa đủ điều 

kiện CNVB (nêu 

rõ lý do) 

Ghi chú 

.......    

....................................

....... 

   .......................   ....................... ..................

..... 

2. Đánh giá chung 

a) Ưu điểm 

b) Hạn chế 

3. Đề xuất, kiến nghị (nếu có) 

Nơi nhận: 
- Cục QLCL (để b/c); 

- ……………; 

- Lưu: VT, …. . 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Họ và tên, chữ ký, đóng dấu)  

 
 



 

 

 

 

 Mẫu số 21 

………/2020/TT-BGDĐT 
 

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN 

TÊN ĐƠN VỊ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /BC -…. Địa danh, ngày ….. tháng ….. năm 20… 

 

BÁO CÁO 

Tình hình, kết quả hoạt động tổ chức sát hạch và cấp chứng chỉ 

ứng dụng công nghệ thông tin; thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ 

 (Từ ngày…tháng… năm…đến ngày…tháng…năm…) 

 

Thực hiện Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 

6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông quy định hoạt động tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin; 

Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của  Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành  Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực 

ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh ..... báo cáo tình hình, 

kết quả hoạt động tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin; đào tạo 

kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ năm ... như sau: 

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ TỔ CHỨC THI, SÁT HẠCH VÀ CẤP CHỨNG 

CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, NGOẠI NGỮ 

1. Đặc điểm, tình hình của các trung tâm ngoại ngữ, tin học trên địa bàn 

… 

2. Số liệu tổng hợp kết quả thi, sát hạch và cấp chứng chỉ ứng dụng công 

nghệ thông tin, ngoại ngữ 

2.1. Tổ chức sát hạch và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin 

(Theo Biểu số 01, file Excel kèm theo) 

2.2. Tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 

bậc dùng cho Việt Nam 

(Theo Biểu số 02, file Excel kèm theo) 

3. Đánh giá chung 

a) Ưu điểm 

b) Hạn chế 

II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐÀO TẠO, THI, KIỂM TRA VÀ 

CẤP CHỨNG CHỈ CÁC ĐỢT TIẾP THEO 

1. Tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin… 
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2. Đào tạo, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ… 

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ (nếu có) 

  

Nơi nhận: 
- Cục QLCL (để b/c); 

- ……………; 

- Lưu: VT, …. . 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Họ và tên, chữ ký, đóng dấu) 
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TÊN ĐƠN VỊ         
 
           

TỔNG HỢP 

Kết quả tổ chức kiểm tra, sát hạch, cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin 

(Kèm theo Báo cáo số ........... ngày   tháng  năm 20.... của .....) 

        

STT Tên trung tâm Đơn vị chủ quản 
Địa chỉ, điện 

thoại 

Số Chứng chỉ 

ƯDCNTT đã cấp 

trong kỳ báo cáo 

Tình 

trạng 

hoạt 

động 

Văn bản cho 

phép/công 

nhận/đình 

chỉ 

Số chứng 

chỉ dự 

kiến cấp 

trong kỳ 

báo cáo 

tiếp theo 

Ghi 

chú 

cơ bản nâng cao 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1 

Trung tâm 

ngoại ngữ tin 

học ABC 

Công ty Cổ phần 

đầu tư Giáo dục 

DEF 

Số 2, Đường 

A, Phường B, 

Quận C, Thành 

phố D:  

ĐT: 0xxxxxx 

50 70 
Đang hoạt 

động 

370/SGDDT-

GDTX ngày 

17/01/2017 

    

                    

2 
Trung tâm 

CNTT XYZ 
...       

Tạm đình 

chỉ 
      

  Cộng                 

          
Ghi chú:         

 - Đơn vị báo cáo: Sở giáo dục và đào tạo; cơ sở giáo dục đại học; đơn vị có trung tâm sát hạch   

 - Đơn vị nhận báo cáo: Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo     

 Cột 3: Ghi tên đơn vị chủ quản của trung tâm       

 Cột 4: Ghi địa chỉ, số điện thoại của trung tâm       
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 Cột 7: Ghi rõ tình trạng: đang hoạt động/tạm đình chỉ/đang xem xét công nhận đủ điều kiện   

 Cột 9: Ghi rõ số, ngày ban hành văn bản cho phép/công nhận/đình chỉ việc sát hạch, cấp chứng chỉ   

 Các số liệu ghi sẵn chỉ là ví dụ minh họa       

          



 

 

 

 

 Mẫu số 22 

………/2020/TT-BGDĐT 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/ THÀNH PHỐ … 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO … 

Số:            /BC-..... 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      ........., ngày ... tháng ... năm 202… 

BÁO CÁO  

Công tác quản lý nhà nước đối với kinh doanh dịch vụ tư vấn du học 

 

Căn cứ Thông tư số 10/2014/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 4 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế quản lý công dân Việt Nam học tập ở 

nước ngoài và Thông tư số 34/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2017 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2014/TT-BGDĐT ngày 21/4/2014, Sở Giáo 

dục và Đào tạo ................................. báo cáo về Công tác quản lý nhà nước đối với kinh 

doanh dịch vụ tư vấn du học (TVDH) và việc tuyển sinh và cử công dân Việt Nam ra 

nước ngoài học tập như sau: 

1. Tổng hợp tình hình cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư 

vấn du học tại tỉnh/ thành phố ……. 

Tổng số tổ chức kinh doanh dịch vụ TVDH: 

- Cấp mới trong năm: 

- Số đang hoạt động: 

- Số ngừng hoạt động:  

2. Tình hình hoạt động của các tổ chức kinh doanh dịch vụ TVDH và thống 

kê danh sách công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập 

- Thống kê danh sách công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập (theo mẫu số 08, 

Thông tư số 34/2017/TT-BGDĐT) trên cơ sở tổng hợp báo cáo của các tổ chức kinh 

doanh dịch vụ TVDH hoạt động trên địa bàn.  

- Tổng hợp danh sách tổ chức kinh doanh dịch vụ TVDH đang hoạt động, đã dừng 

hoạt động, bị đình chỉ hoạt động hoặc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch 

vụ tư cấn du học (theo mẫu số 09, Thông tư số 34/2017/TT-BGDĐT).  

- Thống kê danh sách công dân Việt Nam đang học tập ở nước ngoài theo từng 

trình độ đào tạo và từng quốc gia (phụ lục 3). 

3. Những khó khăn vướng mắc: 

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

4. Kiến nghị đề xuất: 

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

Trân trọng /. 

 
Nơi nhận: 
- ………………. (để b/c); 

- ………………. (để biết); 

- Lưu: VT, ...  

 

GIÁM ĐỐC 

 (Chữ ký, dấu, ghi rõ họ tên) 
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Biểu số 01 

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC CHỦ QUẢN 

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC 

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

 
THỐNG KÊ DANH SÁCH CÔNG DÂN VIỆT NAM RA NƯỚC NGOÀI HỌC TẬP NĂM …….... 

 (Kèm theo Báo cáo số           ngày ... tháng ... năm …) 
 

Ghi chú: 
- Lập biểu trên Microsoft Excel, phông chữ Times new roman, cỡ chữ 12, trên cùng 1 file gồm các biểu khác nhau; 

- Số liệu tính từ 01/01 đến 31/12 hằng năm; 

- Liệt kê từng lưu học sinh (LHS) theo từng tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; 

- Cột số 3: Ghi rõ xã, huyện, tỉnh; 

- Cột số 4: Tên nước LHS đến học; 

- Cột số 5: Tên cơ sở giáo dục nước ngoài LHS đến học (tên tiếng Anh); 

- Cột số 6: Trình độ đào tạo của LHS: Ghi rõ Tiến sĩ (TS), thạc sĩ (ThS), đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ), trung học phổ thông (THPT), trung học cơ sở (THCS), thực tập sinh (TTS), bồi dưỡng (BD), khác; 

- Cột số 7: Tham khảo nhóm ngành học quy định tại Quyết định số 01/2017/QĐ-TTg ngày 17/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân; 

- Cột số 8, 9: Thời gian học tập tại nước ngoài của LHS (ghi theo năm); 

- Cột số 10: Ghi rõ tình trạng hiện tại của LHS: Đang học, về nước hoặc không về nước 

 

 

 

 

STT Họ và tên 
Giới 

tính 

Năm 

sinh 

Cơ quan công 

tác/ Địa chỉ 

thường trú 

Nước đến 

học 

Cơ sở giáo 

dục đến học 

Trình độ 

đào tạo 
Ngành học 

Thời 

gian bắt 

đầu  

Thời 

gian kết 

thúc 

Tình 

trạng 

Ghi 

chú  

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Nguyễn Văn A                       

2 Nguyễn Thị B                       

…                         

  Tổng                       

 

 
 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN/TỔ CHỨC 

 (Chữ ký, dấu) 
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Biểu số 02 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/ THÀNH PHỐ … 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO … 

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

 
 

TỔNG HỢP DANH SÁCH TỔ CHỨC KINH DOANH DỊCH VỤ TƯ VẤN DU HỌC NĂM … 

 (Kèm theo Báo cáo số           ngày ... tháng  ... năm … ) 

 

STT 

Tên giao dịch của 

tổ chức kinh 

doanh dịch vụ tư 

vấn du học  

(bằng tiếng Việt) 

Tên  giao dịch quốc 

tế của tổ chức kinh 

doanh dịch vụ tư 

vấn du học 

(bằng tiếng Anh) 

Số Giấy 

chứng 

nhận 

Ngày 

cấp 

Tổng số công 

dân Việt 

Nam ra 

nước ngoài 

học tập 

Địa chỉ 
Điện thoại 

liên hệ 
Website/Email  

Tình 

trạng 

hoạt 

động 

Ghi chú 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Công ty A                   

2 Công ty B                   

…                     

 

NGƯỜI LẬP BIỂU GIÁM ĐỐC 

(Chữ ký, dấu) 

 

 
Ghi chú: 
- Lập biểu trên Microsoft Excel, phông chữ Times new roman, cỡ chữ 12, trên cùng 1 file gồm các biểu khác nhau; 

- Số liệu tính từ 01/01 đến 31/12 hằng năm;  

- Cột số 1: Tên tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học (TVDH) được viết trong Giấy chứng nhận (GCN) đăng ký kinh doanh dịch vụ TVDH; 

- Cột số 2: Tên tiếng Anh của tổ chức kinh doanh dịch vụ TVDH; 

- Cột số 3: Số GCN đăng ký kinh doanh dịch vụ TVDH do Sở giáo dục và đào tạo cấp; 

- Cột số 4: Ngày cấp GCN đăng ký kinh doanh dịch vụ TVDH; 

- Cột số 5: Tổng số công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập; 

- Cột số 6: Địa chỉ trụ sở ghi trong GCN đăng ký kinh doanh dịch vụ TVDH; 

- Cột số7: Số điện thoại liên hệ của tổ chức kinh doanh dịch vụ TVDH; 

- Cột số 8: Website hoặc Email liên hệ của tổ chức kinh doanh dịch vụ TVDH; 

- Cột số 9: Ghi rõ tình trạng hoạt động: đang hoạt động, đình chỉ hoặc thu hồi GCN đăng ký kinh doanh dịch vụ TVDH. 



 

 

 

 

 Mẫu số 23 

………/2020/TT-BGDĐT 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/TP…. 

 Số:            /…. 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

........., ngày ... tháng ... năm 202… 

 

BÁO CÁO  
Tình hình hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục 

 

Căn cứ Điều 65 Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ 

quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục, Ủy ban Nhân dân 

tỉnh/thành phố ………… trân trọng báo cáo về tình hợp hợp tác, đầu tư của nước ngoài 

trong lĩnh vực giáo dục tại địa phương tính đến ngày …/…/202… như sau: 

1. Thực trạng về tình hình hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực 

giáo dục tại địa phương 

1.1. Phân tích số liệu về việc thành lập mới cơ sở giáo dục có vốn đầu tư của 

nước ngoài bao gồm: cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; cơ sở giáo dục mầm non; cơ 

sở giáo dục phổ thông (trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ 

thông, trường phổ thông có nhiều cấp học) trong năm 202… và số liệu lũy kế đến 

…/…/202… (hoàn thành Phụ lục 1). 

1.2. Phân tích số liệu về các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông của Việt Nam 

có giảng dạy một phần chương trình của nước ngoài (được cấp phép trước thời điểm ban 

hành Nghị định 86/2018/NĐ-CP), chương trình tích hợp (được cấp phép theo Nghị định 

số 86/2018/NĐ-CP) hoặc thí điểm giảng dạy toàn bộ chương trình giáo dục nước ngoài 

(hoàn thành số liệu tại Phụ lục 2). 

1.3. Phân tích số liệu các văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài đang hoạt động 

tại địa phương (hoàn thành số liệu tại Phụ lục 3). 

2. Báo cáo đánh giá công tác quản lý hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong 

lĩnh vực giáo dục tại địa phương 

2.1. Các văn bản hướng dẫn của địa phương liên quan đến quản lý hợp tác đầu tư 

của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục (nếu có).  

2.2. Đánh giá việc các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư của nước ngoài thực hiện các 

quy định liên quan đến giáo dục (việc đăng ký hoạt động, thực hiện chương trình giảng 

dạy; đội ngũ giáo viên và các cán bộ quản lý; điều kiện cơ sở vật chất; tỉ lệ học sinh Việt 

Nam theo học các chương trình của nước ngoài). 

2.3. Đánh giá việc các cơ sở giáo dục của Việt Nam thực hiện giảng dạy các 

chương trình của nước ngoài (một phần chương trình của nước ngoài được cấp phép 

trước Nghị định số 86/2018/NĐ-CP, các chương trình tích hợp được cấp phép theo Nghị 

định số 86/2018/NĐ-CP và các chương trình thí điểm giảng dạy toàn bộ chương trình 

của nước ngoài) tại địa phương. 
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2.4. Đánh giá tình hình chấp hành nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước của các cơ 

sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài. 

2.5. Công tác phối hợp giữa các cơ quan trong việc quản lý các cơ sở giáo dục có 

vốn đầu tư nước ngoài. 

2.6. Công tác thanh, kiểm tra hoạt động của các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư 

nước ngoài tại địa phương. 

3. Những thuận lợi và khó khăn 

- Nêu rõ những tác động tích cực và những ảnh hưởng tiêu cực (nếu có) của các 

cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động tại địa phương. 

- Nêu rõ những thuận lợi và khó khăn trong quản lý hoạt động hợp tác, đầu tư 

của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.  

4. Những kiến nghị, đề xuất nhằm đẩy mạnh hợp tác, đầu tư của nước ngoài 

trong lĩnh vực giáo dục 

- Kiến nghị, đề xuất đối với các bộ, ngành.  

- Kiến nghị, đề xuất về những nội dung cần điều chỉnh, bổ sung trong các quy 

định hiện hành về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục nhằm thúc đẩy 

hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục. 

- Các ý kiến khác. 

Trân trọng ./. 

 

Nơi nhận: 
- ………………. (để b/c); 

- ………………. (để biết); 

- Lưu: VT, ...  

CHỦ TỊCH UBND TỈNH, THÀNH PHỐ 

(Chữ ký, dấu, ghi rõ họ tên) 
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Biểu số 01 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/TP…. 
 

THÔNG KÊ CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI  

(Số liệu tính đến .../.../202...) 

            

TT Nội dung 
Mầm 

non 

Phổ 

thông 

Ngắn 

hạn 

Ghi 

chú 

A 
CƠ SỞ GIÁO DỤC (CSGD) CÓ VỐN ĐẦU TƯ 

NƯỚC NGOÀI 
        

I Tổng số CSGD có vốn đầu tư nước ngoài         

1 Số lượng CSGD thành lập mới trong năm 202…         

2 
Số lượng CSGD do nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần 

phần vốn góp trong năm 202… 
        

3 

Số lượng CSGD nước ngoài dừng hoạt động trong năm 

202... hoặc CSGD có nhà đầu tư nước ngoài bán cổ phần 

cho nhà đầu tư trong nước 

        

4 
Tổng số CSGD có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt 

động tính đến 31/12/202… 
        

II 
Tổng số CSGD Việt Nam giảng dạy chương trình 

nước ngoài 
  

      

1 Công lập     
    

2 Tư thục 
        

3 Tổng số 
        

III Quốc gia (đối với các CSGD đang hoạt động)         

1 Anh         

2 Pháp         

3 Mỹ         

4 Úc         

5 ….         
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Biểu số 02 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/TP….             
 

THỐNG KÊ HỌC SINH, GIẢNG VIÊN/GIÁO VIÊN TẠI CÁC 

CƠ SỞ GIÁO DỤC CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI 

(Số liệu tính đến    /     /202...) 

              

TT Nội dung 
Mầm 

non 

Phổ 

thông 

trung 

học 

Ngắn 

hạn 

Tích 

hợp 

Ghi 

chú 

A HỌC SINH           

I 

Số lượng học sinh tuyển sinh năm 

202…           

1 Tổng số           

2 Người Việt Nam           

3 Người nước ngoài           

II 

Tổng số học sinh đang học tại thời điểm 

.../.../202…           

1 Tổng số           

2 Người Việt Nam           

3 Người nước ngoài           

III 

Quốc tịch (đối với học sinh đang theo 

học)           

1 Anh           

2 Pháp           

3 Mỹ           

4 Úc           

5 Nhật Bản           

  …           

B GIẢNG VIÊN           

I Trình độ           

1 Đại học           

2 Thạc sĩ           

3 Tiến sĩ           

4 khác           

II Quốc tịch           

1 Việt Nam           

2 Mỹ           

3 Úc           

4 Philipin           

5 …           

6             

 

 

 



 

 

 

 

 Mẫu số 24 

………/2020/TT-BGDĐT 
 

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN 1 

TÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 2 

      Số:            /BC-..... 3 

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

 
              ........., ngày ....... tháng ...... năm 20..... 

 

BÁO CÁO  

Về tình hình giảng viên nước ngoài, người nước ngoài 

vào giảng dạy, làm việc trong các cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam  

 

Căn cứ Thông tư số     /2020/TT-BGDĐT ngày      tháng       năm 20   quy định 

chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo,  

…….......4 báo cáo về tình hình giảng viên nước ngoài, người nước ngoài vào giảng dạy, 

làm việc tại cơ sở như sau: 

1. Tình hình chung về giảng viên nước ngoài, người nước ngoài vào giảng dạy, 

làm việc tại cơ sở (số lượng, quốc tịch, hình thức ký kết thỏa thuận làm việc, công việc 

và thời gian thực hiện, kết quả thực hiện công việc…); thuận lợi và kết quả đạt được 

trong công tác này: ………………………………. .....................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

(Thống kê chi tiết theo biểu số 01 kèm theo)  

2. Những khó khăn vướng mắc: 

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

3. Kiến nghị đề xuất: 

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

Trân trọng ./. 

Nơi nhận: 
- ...... ; 

- ...... ; 

- Lưu: VT, ...  

THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ GIÁO DỤC 

 (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

                                                 
Ghi chú: 
1 Tên cơ quan chủ quản. 
2 Tên cơ sở giáo dục. 
3 Chữ viết tắt cơ sở giáo dục ban hành văn bản. 
4 Tên cơ sở giáo dục báo cáo. 
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Biểu số 01 

 

  TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN 5 

TÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 6 

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

 
 

THỐNG KÊ GIẢNG VIÊN NƯỚC NGOÀI, NGƯỜI NƯỚC NGOÀI GIẢNG DẠY, LÀM VIỆC TẠI CƠ SỞ NĂM 20.... (*) 

 (Kèm theo Báo cáo số          /BC-......  ngày ..... tháng ...... năm 20.....) 

 
STT Họ tên Quốc 

tịch 

 Năm sinh Cơ quan 

công tác (chủ 

quản) ở nước 

ngoài 

Vị trí công tác 

ở nước ngoài (ở 

cơ quan chủ 

quản) 

Thời gian bắt 

đầu công việc tại 

Việt Nam 

Thời gian thực 

hiện công việc   

(…3 tháng) 

Công việc 

thực hiện tại 

Việt Nam 

(giảng dạy 

môn gì hoặc 

công việc 

khác-nêu rõ) 

Ghi chú 

Nam Nữ 

           

           

           

Tổng số 4:    

 

                                                                                                                                                          THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ GIÁO DỤC 

 
(Chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

                         
 

                                                 
Ghi chú: 
(*) Lập biểu trên Microsoft Excel, phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 12. 
5 Tên cơ quan chủ quản. 
6 Tên cơ sở giáo dục. 
3 Số tháng làm việc. 
4 Tổng số giảng viên nước ngoài, người nước ngoài làm việc tại cơ sở trong năm. 



 

 

 

 

 Mẫu số 25 

………/2020/TT-BGDĐT 

 

 

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN 7 

TÊN CƠ QUAN/ TỔ CHỨC 8 

 Số:            /BC-..... 9 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

              ........., ngày ....... tháng ...... năm 20..... 

 

 
BÁO CÁO  

Kết quả hợp tác quốc tế trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo năm 202… 

(Kèm theo Thông tư số:        /TT-BGDĐT ngày     tháng     năm 2020) 

  

 I. Bối cảnh tình hình công tác hợp tác quốc tế trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo 

- Đặc điểm tình hình khu vực, quốc tế và các nhân tố tác động đến công tác hợp 

tác quốc tế trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo năm 202… 

- Thuận lợi, khó khăn và các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra đối với công tác hợp tác 

quốc tế trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo năm 202…  

 II. Công tác chỉ đạo điều hành của địa phương/ cơ sở giáo dục đào tạo 

 - Thông tin về việc ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành của cơ quan nhằm 

quán triệt, thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo năm 

202… 

 - Các văn bản khác liên quan. 

 III. Kết quả triển khai công tác hợp tác quốc tế trên lĩnh vực giáo dục và đào 

tạo năm 202… 

 1. Kết quả triển khai công tác hợp tác quốc tế trên lĩnh vực giáo dục và đào 

tạo (có số liệu, minh chứng cụ thể) 

- Kết quả thực hiện các hoạt động hợp tác khu vực/ quốc tế, song phương/đa 

phương mà Quý Cơ quan tham gia với tư cách cơ quan đầu mối của Bộ, ngành, địa 

phương. 

- Kết quả thực hiện các hoạt động hợp tác, hội nhập giáo dục và đào tạo của Quý 

Cơ quan với các đối tác nước ngoài, theo cơ chế song phương và đa phương. 

- Kết quả thực hiện các định hướng chỉ đạo, văn bản pháp quy về đối ngoại và quản 

lý đối ngoại liên quan đến ngành, lĩnh vực hoạt động của Quý Cơ quan. 

 2. Các kết quả triển khai công tác hợp tác quốc tế trên lĩnh vực giáo dục và 

đào tạo cụ thể 

 a. Công tác tổ chức và quản lý Đoàn ra/đoàn vào: 

 - Số lượng đoàn ra/đoàn vào trong năm số lượng thành viên đoàn cụ thể, 

tăng/giảm so với cùng kỳ năm trước (Biểu số 01 kèm theo).  

Lưu ý: thống kê riêng số lượng đoàn công tác do cơ quan chủ trì, tổ chức và số 

lượng tham gia các đoàn do cơ quan khác chủ trì tổ chức (như: tháp tùng Lãnh đạo Cấp 

cao, tham gia đoàn 165, đoàn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức…), không thống kê 

                                                 
Ghi chú: 
7 Tên cơ quan chủ quản. 
8 Tên cơ sở giáo dục. 
9 Chữ viết tắt cơ sở giáo dục ban hành văn bản. 
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các đoàn tham quan, du lịch, thăm thân, khám sức khỏe, đi vì việc riêng… Đánh giá tóm 

tắt về kết quả đạt được, hiệu quả của các đoàn công tác. 

- Kết quả việc xây dựng và phê duyệt Kế hoạch đoàn ra, đoàn vào của cơ quan 

(bao gồm cả đoàn cấp Lãnh đạo và các đoàn cấp dưới). Đánh giá tỷ lệ kết quả thực hiện 

so với kế hoạch đã được duyệt (bao nhiêu đoàn trong Kế hoạch, bao nhiêu đoàn ngoài 

Kế hoạch, kế hoạch được điều chỉnh bao nhiêu lần). 

- Việc tuân thủ các quy định của Đảng và Nhà nước trong tổ chức đoàn ra; có 

trường hợp vi phạm và hình thức xử lý (nếu có); sự phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào 

tạo và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong quá trình tổ chức đoàn ra.  

b. Công tác ký kết và thực hiện văn bản ký kết với nước ngoài do cơ quan đề xuất; 

việc gia nhập và/hoặc rút khỏi các tổ chức quốc tế: 

 - Báo cáo về việc ký kết và thực hiện văn bản ký kết với nước ngoài và các hợp 

đồng cam kết quốc tế trong năm vừa qua, trong đó nêu rõ những kết quả nổi bật đã đạt 

được và những khó khăn, vướng mắc gặp phải trong quá trình ký kết và thực hiện các 

văn bản hợp tác quốc tế cụ thể. 

 - Báo cáo về việc gia nhập và/hoặc rút khỏi các tổ chức quốc tế của Quý Cơ quan 

và việc triển khai thực hiện các quyền và nghĩa vụ khi gia nhập. 

 c. Công tác tổ chức hội nghị hội thảo quốc tế:  

 - Tổng hợp số lượng các hội nghị, hội thảo quốc tế do Quý cơ quan chủ trì tổ 

chức, tỷ lệ tăng/ giảm so với năm trước, (trên cơ sở danh mục thống kê các hội nghị, hội 

thảo quốc tế tại Quyết định 76 của Thủ tướng về tổ chức, quản lý hội nghị hội thảo quốc 

tế tại Việt Nam (Mẫu 04 kèm theo). 

 - Nội dung chủ yếu của các hội nghị, hội thảo quốc tế (trong đó có nội dung nhạy 

cảm, phức tạp không), kết quả đạt được; đánh giá tóm tắt về ý nghĩa và đóng góp của 

các hội nghị, hội thảo vào công tác đối ngoại chung của Quý Cơ quan cũng như của Bộ, 

ngành, địa phương.  

 d. Vận động và sử dụng tài trợ, viện trợ của nước ngoài. 

 - Số lượng và giá trị các dự án mới của nước ngoài do Quý Cơ quan triển khai 

trong năm. 

 - Kết quả thực hiện dự án; tỷ lệ tăng/giảm về số lượng và giá trị các dự án so với 

cùng kỳ năm trước. 

 e. Khen thưởng đối ngoại: 

 - Thống kê số liệu khen thưởng có yếu tố nước ngoài 

 - Đánh giá kết quả thực hiện công tác khen thưởng đối ngoại do Quý Cơ quan 

thực hiện trong năm. 

 g. Thực hiện chủ trương tiết kiệm, chống lãng phí, hình thức trong công tác đối 

ngoại: 

 Đánh giá việc thực hiện chủ trương tiết kiệm, chống lãng phí, hình thức theo chỉ 

đạo của Đảng và Nhà nước (Chỉ thị số 21/CT-TW ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Ban 

Bí thư về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí,…). 

 h. Thực hiện chế độ báo cáo trước, trong và sau hoạt động đối ngoại: 

 Việc tuân thủ các quy định của Đảng và Nhà nước, Bộ ngành, địa phương, các 

văn bản liên quan trong lĩnh vực đối ngoại của Quý Cơ quan. 

 3. Xây dựng nội bộ và công tác phối hợp: 

 - Tình hình tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại; trong đó 

nêu rõ những thay đổi (nếu có) và các hoạt động bồi dưỡng, đào tạo, tập huấn về kiến 

thức, kỹ năng cho cán bộ làm công tác đối ngoại trong năm. 
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 - Đánh giá kết quả phối hợp tổ chức triển khai các hoạt động đối ngoại trong nội 

bộ cơ quan với các cơ quan đầu mối ở Bộ Giáo dục và Đào tạo, địa phương và các cơ 

quan có liên quan. Đề xuất nhu cầu bồi dưỡng công tác đối ngoại trong năm tiếp theo. 

 IV. Khó khăn, vướng mắc: 

Đề nghị làm rõ: 

- Những khó khăn, hạn chế, vướng mắc trong quá trình triển khai công tác đối 

ngoại của Quý Cơ quan. 

- Nguyên nhân chủ quan và khách quan. 

 V. Phương hướng và dự kiến Kế hoạch công tác đối ngoại năm tiếp theo: 

- Dự báo về tình hình hội nhập giáo dục quốc tế và khu vực có thể tác động đến 

hoạt động của quý Cơ quan; yêu cầu và nhiệm vụ đối ngoại đặt ra với Quý Cơ quan 

trong thời gian tới.  

 - Phương hướng, kế hoạch đối ngoại trọng tâm của Quý Cơ quan năm kế tiếp; 

các biện pháp, giải pháp thực hiện. 

VI. Kiến nghị, đề xuất: 

Nêu những kiến nghị, đề xuất cụ thể với Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan 

đầu mối ở địa phương nhằm nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại. 

Đầu mối liên hệ về báo cáo đối ngoại của cơ quan (nếu có) 

Trân trọng ./. 

Nơi nhận: 
- ...... ; 

- ...... ; 

- Lưu: VT, ...  

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN/ TỔ CHỨC 

 (Chữ ký, dấu) 

Họ và tên 
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Biểu số 01 

            

        TÊN CƠ QUAN BÁO CÁO        
 

            

BẢNG TỔNG HỢP ĐOÀN RA 6 THÁNG ĐẦU NĂM 202… 

            

I- ĐOÀN RA           

1. Danh sách các đoàn do cấp có thẩm quyền ở Trung ương phê duyệt 

TT Tên đoàn 
Trưởng 

đoàn  
Nước đi 

Đối tác làm 

việc 

Nội dung hoạt 

động 

Số 

người 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh 

phí 
Báo cáo 

Đoàn 

trong 

KH 

Ghi 

chú 

  1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1                       

2                       

3                       

…                       

                       

Lưu ý:           

1- "Tên đoàn": Đoàn cấp nào, đối tượng nào (VD: Đoàn Lãnh đạo cơ quan/tổ chức/địa phương, Đoàn cán bộ cấp Vụ, chuyên viên....). 

2- "Trưởng đoàn": Ghi rõ họ tên, chức vụ của Trưởng đoàn.      
 

3- "Nước đi": Ghi đầy đủ các nước đi công tác theo lộ trình.      
 

4- "Đối tác làm việc": Ghi rõ những đối tác làm việc chính.      
 

5- "Nội dung hoạt động": Ghi những nội dung làm việc chính.      
 

6- "Số người": Ghi rõ tổng số thành viên tham gia Đoàn, bao gồm cả Trưởng đoàn.     
 

7- "Thời gian thực hiện": Ghi cụ thể từ ngày, tháng, năm nào tới ngày, tháng, năm nào.     
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8- "Kinh phí": Ghi cụ thể phía Việt Nam chi những khoản nào, kinh phí lấy từ nguồn nào; phía đối tác chi những khoản 

nào.   

9- "Báo cáo": Ghi rõ số và ngày phát hành văn bản báo cáo kết quả hoạt động của đoàn, nơi gửi Báo cáo (Bỏ trống nghĩa là không có báo 

cáo). 

10- "Đoàn trong Kế hoạch": Đánh dấu (x) nếu là đoàn có trong kế hoạch đã được duyệt, bỏ trống nếu là đoàn ngoài kế hoạch.  

            

2. Số lượng các đoàn cấp cục/vụ/sở/ngành/địa phương trực thuộc  

STT Tên cơ quan, đơn vị 
Số đoàn đi công tác do cơ 

quan, đơn vị chủ trì 

Số lượt tham gia 

đoàn của các cơ 

quan, đơn vị khác 

Số đoàn khác 

Nguồn kinh phí 
Số đoàn 

trong/ngoài KH 

NSNN 
Nguồn 

khác 
Trong Ngoài 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

1                 

2                 

…                 

  Tổng cộng               

 
 

Lưu ý: 

1- "Tên cơ quan, đơn vị": Ghi rõ tên từng cơ quan, đơn vị (VD: 1. Sở Ngoại vụ; 2. Sở Giáo dục - Đào tạo;…).  

Các cơ quan, đơn vị chỉ cần thống kế số lượng đoàn ra là những cơ quan, đơn vị khi đi nước ngoài cần có phê duyệt của lãnh đạo bộ, cơ quan ngang 

bộ thuộc Chính phủ, lãnh đạo địa phương như: các cục, vụ, sở, ban, ngành, địa phương trực thuộc tỉnh/thành phố; các tổ chức nhân dân tại địa 

phương; các doanh nghiệp nhà nước hoặc có vốn đầu tư của nhà nước trực thuộc các bộ, các địa phương;... 

2- "Số đoàn đi công tác do cơ quan, đơn vị chủ trì": Ghi số lượng các đoàn do cơ quan, đơn vị trực thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương chịu 

trách nhiệm tổ chức theo chức năng, nhiệm vụ (không thống kê những trường hợp cơ quan, đơn vị được giao tổ chức các đoàn cấp bộ, tỉnh; do những 

đoàn này đã được thống kê tại  mục 1. VD: Sở Ngoại vụ được giao tổ chức đoàn cấp tỉnh ). 

3- "Số lượt tham gia đoàn của các cơ quan, đơn vị khác": Ghi rõ số lượt cán bộ của cơ quan, đơn vị mình được cử tham gia đoàn do các cơ quan, đơn 

vị, địa phương khác chủ trì. (VD: Sở Kế hoạch  và Đầu tư tỉnh A cử 15 lượt cán bộ tham gia các đoàn đi nước ngoài trong đó 8 lượt tham gia đoàn 

của Trung ương, 3 lượt tham gia đoàn của Sở Nội vụ, 4 lượt tham gia đoàn của Sở Tài nguyên và Môi trường;...). 
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4- "Số đoàn khác": Ghi rõ số lượng các đoàn hoặc các cá nhân đi nước ngoài vì việc riêng như du lịch, học tập (tự túc), thăm thân, khám chữa 

bệnh,… (theo dõi, quản lý đến đâu thì cung cấp số liệu đến đó). 

5- "NSNN" (Ngân sách nhà nước): Ghi rõ số lượng các đoàn sử dụng ngân sách nhà nước (toàn bộ hoặc 1 phần). 

6- "Nguồn khác": Ghi rõ số lượng các đoàn sử dụng các nguồn kinh phí khác (chỉ tính những đoàn sử dụng toàn bộ kinh phí không phải từ ngân sách 

nhà nước). 

7- "Trong KH": Ghi rõ số lượng các đoàn có trong Kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

8- "Ngoài KH": Ghi rõ số lượng các đoàn phát sinh. 

 

II- ĐOÀN VÀO          

1. Danh sách các đoàn vào do cấp có thẩm quyền ở Trung ương phê duyệt (chỉ đưa các hoạt động đón đoàn vào do cơ quan, tổ 

chức, địa phương chủ trì; không đưa vào danh sách các hoạt động tiếp khách quốc tế theo đề nghị của các cơ quan, tổ chức khác) 

STT Tên đoàn 
Trưởng 

đoàn 

Đến từ 

nước 

Nội dung hoạt 

động 
Số người 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Kinh phí Báo cáo 

Đoàn 

Trong 

KH 

Ghi chú 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1                     

2                     

….                     

           

Lưu ý:          

1- "Tên đoàn": Đoàn của nước/cơ quan/địa phương/đối tác...       
2- "Trưởng đoàn": Ghi rõ họ tên, chức vụ của Trưởng đoàn.      

 
3- "Đến từ nước": Ghi rõ nước cử đoàn vào; trường hợp đoàn vào thuộc tổ chức quốc tế thì ghi tên nước đặt trụ sở.  

 
4- "Nội dung hoạt động": Những nội dung làm việc chính.      

 
5- "Số người": Ghi rõ tổng số khách nước ngoài vào Việt Nam, bao gồm cả Trưởng đoàn.    

 
6- "Thời gian thực hiện": Ghi cụ thể đoàn vào Việt Nam từ ngày, tháng, năm nào tới ngày, tháng, năm nào.   
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7- "Kinh phí": Ghi cụ thể phía Việt Nam chi những khoản nào, kinh phí lấy từ nguồn nào; phía đối tác chi những khoản nào.  

8- "Báo cáo": Ghi rõ số và ngày phát hành văn bản báo cáo kết quả hoạt động của đoàn, nơi gửi Báo cáo (Bỏ trống nghĩa là không có báo cáo). 

9- "Đoàn trong Kế hoạch": Đánh dấu (x) nếu là đoàn có trong kế hoạch đã được duyệt, bỏ trống nếu là đoàn ngoài kế hoạch.  

           

2. Số lượng các đoàn cấp cục/vụ/sở/ngành/địa phương trực thuộc 

STT Tên cơ quan/đơn vị 

Số đoàn 

do cơ 

quan/đơn 

vị chủ trì 

đón 

Số đoàn do cơ 

quan, đơn vị phối 

hợp đón 

Số đoàn khác 

Nguồn kinh phí 
Trong/ngoài Kế 

hoạch 

NSNN 
Nguồn 

khác 
Trong Ngoài 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

1                 

2                 

…                 

  Tổng cộng               

           

Lưu ý: 

1- "Tên cơ quan, đơn vị": Ghi rõ tên từng cơ quan, đơn vị (VD: 1. Sở Ngoại vụ; 2. Sở Giáo dục - Đào tạo;…).  

2- "Số đoàn đi công tác do cơ quan, đơn vị chủ trì đón": Ghi số lượng các đoàn do cơ quan, đơn vị trực thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương 

mời, thu xếp chương trình làm việc,...theo chức năng, nhiệm vụ (không thống kê trường hợp các cơ quan, đơn vị được giao thu xếp đón các đoàn 

khách của bộ/tỉnh; dạng đoàn này đã được thống kê ở mục 1. VD: Sở Ngoại vụ được giao tổ chức đoàn cấp tỉnh). 

3- "Số đoàn do các cơ quan, đơn vị phối hợp đón": Ghi rõ số lượng đoàn mà cơ quan/đơn vị được cơ quan/đơn vị khác đề nghị phối hợp làm việc, 

đón tiếp,... 

4- "Số đoàn khác": Ghi rõ số lượng các đoàn hoặc các cá nhân vào vì việc riêng như du lịch, học tập (tự túc), thăm thân, khám chữa bệnh,… (chủ 

yếu ở khối địa phương - theo dõi, quản lý đến đâu thì cung cấp số liệu đến đó) 

5- "NSNN" (Ngân sách nhà nước): Ghi rõ số lượng các đoàn sử dụng ngân sách nhà nước (toàn bộ hoặc 1 phần). 

6- "Nguồn khác": Ghi rõ số lượng các đoàn sử dụng các nguồn kinh phí khác (chỉ tính những đoàn sử dụng toàn bộ kinh phí không phải từ ngân 

sách nhà nước). 

7- "Trong KH": Ghi rõ số lượng các đoàn có trong Kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

8- "Ngoài KH": Ghi rõ số lượng các đoàn phát sinh. 
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III. THỐNG KÊ ĐOÀN ĐI NƯỚC NGOÀI CỦA CÁN BỘ THUỘC DIỆN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

QUẢN LÝ 

        

STT Họ tên Chức vụ Nước đi Nội dung hoạt động Thời gian 

Danh nghĩa 

khi tham gia 

đoàn 

Ghi chú 

(trong kế 

hoạch/ngoài 

kế hoạch) 

  1 2 3 4 5 6 7 

1               

2               

…               

        
Ghi chú:       

1- "Họ tên": Ghi đầy đủ họ tên của cán bộ. 

2- "Chức vụ": Ghi đầy đủ chức danh đảng và chức vụ chính quyền. 

3- "Nước đi": Ghi đầy đủ các nước đi công tác theo lộ trình. 

4- "Nội dung hoạt động": Ghi tóm tắt những nội dung hoạt động chính. 

5- "Thời gian đi": Ghi cụ thể đi nước ngoài từ ngày, tháng, năm nào tới ngày, tháng, năm nào. 

6- "Danh nghĩa khi tham gia đoàn": Ghi rõ làm Trưởng đoàn hay tham gia làm thành viên đoàn do ai dẫn đầu.          

* Cung cấp thông tin về việc đi nước ngoài nói chung (bao gồm đi công tác, đi du lịch, thăm thân, về việc riêng,...) của các đồng chí thuộc diện Bộ 

Giáo dục và Đào tạo quản lý 
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Biểu số 02 

Cơ quan/Tổ chức/Địa phương:………………………………….   
   

          

BẢNG TỔNG HỢP CÁC THOẢ THUẬN, HỢP ĐỒNG QUỐC TẾ ĐÃ KÝ KẾT NĂM 202… 

          

STT 
Cơ quan đề 

xuất ký 
Tên văn bản Nước ký 

Tên đối 

tác 
Ngày ký 

Thời hạn hiệu 

lực 

Người 

ký 

Ký nhân 

Đoàn cấp 

cao 

Ghi chú 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1                   

…                   

          

* Lưu ý:         
1- "Cơ quan đề xuất ký": Tên cơ sở giáo dục ký văn bản  

2- "Tên văn bản ": Ghi chính xác tên văn bản 

3- "Nước ký": Quốc tịch của đối tác hoặc nước mà đối tác là tổ chức quốc tế đặt trụ sở 

4- "Tên đối tác": Ghi chính xác tên của đối tác 

5- "Ngày ký": Ghi cụ thể ngày, tháng, năm văn bản được ký kết. 

6- "Thời hạn hiệu lực": Ghi rõ văn bản hiệu lực trong bao lâu (bao nhiêu tháng/năm…) 

7- "Người ký": Ghi tên và chức vụ người ký kết văn bản của cả phía Việt Nam và phía nước ngoài. 

8- "Ký nhân Đoàn cấp cao": Nếu văn bản được ký nhân chuyến thăm nước ngoài của Lãnh đạo cấp cao, lãnh đạo Bộ hoặc chuyến thăm VN của LĐ 

cấp cao nước ngoài thì ghi tên chuyến thăm. 
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Biểu số 03 
             

Cơ quan/Tổ chức/Địa phương:…………………………………….     
  

             

BẢNG TỔNG HỢP HỘI NGHỊ/HỘI THẢO QUỐC TẾ ĐÃ TỔ CHỨC NĂM 202… 

             

STT 

Tên/Chủ đề 

Hội nghị/ 

Hội thảo 

Tên cơ 

quan/ 

tổ chức 

nước ngoài 

phối hợp 

thực hiện 

Nội dung 

hoạt động 

Số lượng đại biểu 
Thời gian 

thực hiện 

Địa 

điểm tổ 

chức 

Kinh 

phí 
Báo cáo 

Cơ quan 

cấp phép 

Người 

Việt 

Nam 

Người nước ngoài      

Ở 

trong 

nước 

Từ nước 

ngoài 

vào 

Đến từ 

(các) 

nước 

     

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1                         

2                         

….                         
             

Lưu ý:            
1- "Tên/Chủ đề Hội nghị/Hội thảo": Nêu rõ tên hoặc chủ đề Hội nghị/Hội thảo. 

2- "Tên cơ quan/tổ chức nước ngoài phối hợp thực hiện": Ghi rõ những đối tác cùng phối hợp tổ chức Hội nghị/Hội thảo, 

3- "Nội dung hoạt động": Ghi những nội dung trao đổi chính của hội nghị, hội thảo.      
4- "Người Việt Nam": Ghi rõ tổng số khách Việt Nam tham dự hoạt động       
5- "Số người nước ngoài ở trong nước": Ghi rõ tổng số khách nước ngoài đang ở Việt Nam tham dự hoạt động.   
 (VD: cán bộ đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam, chuyên gia của tổ chức quốc tế đang làm việc tại Việt Nam…).  
6- "Số người từ nước ngoài vào": Ghi rõ tổng số khách từ mỗi nước vào Việt Nam.      
7- "Đến từ nước": Ghi rõ nước/các nước cử đoàn vào dự hội nghị/hội thảo; trường hợp đoàn vào thuộc tổ chức quốc tế thì ghi tên nước đặt trụ sở. 

8- "Thời gian thực hiện:" Ghi cụ thể từ ngày, tháng, năm nào tới ngày, tháng, năm nào.     
9- "Địa điểm tổ chức": Ghi rõ tên địa phương diễn ra hoạt động. 

10- "Kinh phí": Ghi cụ thể phía Việt Nam chi những khoản nào, kinh phí lấy từ nguồn nào; phía đối tác chi những khoản nào. 

11- "Báo cáo": Ghi rõ số và ngày phát hành văn bản báo cáo kết quả Hội nghị/Hội thảo, nơi gửi Báo cáo (Bỏ trống nghĩa là không có báo cáo). 

12- "Cơ quan cho phép": Ghi rõ cơ quan có thẩm quyền cho phép tổ chức hội nghị/ hội thảo      

 (VD: Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh/thành phố…).        
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Biểu số 04 

       TÊN CƠ QUAN BÁO CÁO 

BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐOÀN RA NĂM  … 

           

TT Tên đoàn 
Trưởng 

đoàn 

Nước 

đi 

Đối tác làm 

việc 

Nội dung hoạt 

động 
Số người 

Số 

ngày 

Thời gian 

thực hiện 
Kinh phí Ghi chú 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I. Đoàn ra cấp Lãnh đạo cơ sở giáo dục 

1                     

2                     

…                     

II. Đoàn ra của các đơn vị chức năng 

1                     

2                     

…                     

           
Ghi chú:          

1- "Tên đoàn": Đoàn cấp nào, đối tượng nào (VD: Đoàn Lãnh đạo cơ quan/ Đoàn cán bộ cấp khoa, phòng, ban,chuyên viên....). 

2- "Trưởng đoàn": Ghi rõ cấp Trưởng đoàn dự kiến.       

3- "Nước đi": Ghi đầy đủ các nước đến công tác theo lộ trình.      

4- "Đối tác làm việc": Ghi rõ những đối tác chính dự kiến làm việc.      

5- "Nội dung hoạt động": Ghi những nội dung làm việc chính.      

6- "Số người": Ghi rõ tổng số thành viên tham gia Đoàn, bao gồm cả Trưởng đoàn.     

7- "Số ngày": Tổng số thời gian chuyến đi, kể cả thời gian đi-về và quá cảnh.      

8- "Thời gian thực hiện": Ghi cụ thể đến tháng hoặc Quý.      

9- "Kinh phí": Ghi cụ thể phía Việt Nam chi những khoản nào, kinh phí lấy từ nguồn nào; phía đối tác chi những khoản nào. 
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Biểu số 05 

        TÊN CƠ QUAN BÁO CÁO 

BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐOÀN VÀO NĂM … 
 

          

STT Tên đoàn 
Trưởng 

Đoàn 

Đến từ 

nước 

Nội dung hoạt 

động 
Số người Số ngày 

Thời gian thực 

hiện 

Kinh 

phí 
Ghi chú 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I. Đoàn sử dụng ngân sách Đảng/Nhà nước 

1                   

2                   

….                   

II. Đoàn sử dụng các nguồn kinh phí khác 

1                   

2                   

….                   

          

Ghi chú:         
1- "Tên đoàn": Đoàn của nước/cơ quan/tổ chức/địa phương nào.      

2- "Trưởng đoàn": Ghi rõ cấp Trưởng đoàn dự kiến.      

3- "Đến từ nước": Ghi rõ nước cử đoàn vào; trường hợp đoàn vào thuộc tổ chức quốc tế thì ghi tên nước đặt trụ sở.  
4- "Nội dung hoạt động": Những nội dung làm việc chính.      
5- "Số người": Ghi rõ tổng số khách nước ngoài dự kiến vào Việt Nam, bao gồm cả Trưởng đoàn.   
6- "Số ngày": Tổng số ngày ở Việt Nam (không tính thời gian đi, về của đoàn vào).    
7- "Thời gian thực hiện": Ghi cụ thể đến tháng hoặc quý.      

8- "Kinh phí": Ghi cụ thể phía đối tác chi những khoản nào; phía Việt Nam chi những khoản nào và lấy từ nguồn kinh phí nào, 

 (Ngân sách Đảng, Ngân sách Nhà nước, tài trợ của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước...)  
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Biểu số 06 

   TÊN CƠ QUAN BÁO CÁO  

BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ/HỘI THẢO QUỐC TẾ NĂM … 

           

STT 

Tên/Chủ đề/Nội 

dung 

Hội nghị/Hội thảo 

Tên cơ quan/ 

tổ chức nước 

ngoài phối 

hợp thực hiện 

Số lượng đại biểu 

Số 

ngày 

Thời gian 

thực hiện 
Kinh phí 

Cấp cho 

phép 
Người 

Việt 

Nam 

Người nước ngoài 

Ở trong 

nước 

Từ nước 

ngoài vào 

Đến từ 

(các) 

nước 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1                     

2                     

….                     

           

Lưu ý:          
1- "Tên/Chủ đề/Nội dung Hội nghị/Hội thảo": Nêu dự kiến Tên/Chủ đề/Nội dung của hoạt động.   
2- "Tên cơ quan/tổ chức nước ngoài phối hợp thực hiện": Ghi rõ những đối tác cùng phối hợp tổ chức Hội nghị/Hội thảo, 

3- "Người Việt Nam": Ghi rõ tổng số khách người Việt Nam tham dự hoạt động     
4- "Người nước ngoài ở trong nước": Ghi rõ tổng số khách nước ngoài đang ở Việt Nam tham dự hoạt động.  
 (VD: cán bộ đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam, chuyên gia của tổ chức quốc tế đang làm việc tại Việt Nam…). 

5- "Số người từ nước ngoài vào": Ghi rõ tổng số khách từ mỗi nước vào Việt Nam.     
6- "Đến từ nước": Ghi rõ nước cử đoàn vào. Trường hợp đoàn vào thuộc tổ chức quốc tế thì ghi rõ nước đặt trụ sở. 

7- "Số ngày": Tổng số thời gian diễn ra Hội nghị/Hội thảo.       

8- "Thời gian thực hiện": Ghi cụ thể đến tháng hoặc Quý.       
9- "Kinh phí": Ghi cụ thể phía Việt Nam chi những khoản nào, kinh phí lấy từ nguồn nào; phía đối tác chi những khoản nào. 

10- "Cấp cho phép": Ghi rõ cấp có thẩm quyền cho phép tổ chức hội nghị/ hội thảo      

 

 



1 

 

 

Biểu số 07 

       TÊN CƠ QUAN BÁO CÁO 

CÁC THOẢ THUẬN, HỢP ĐỒNG QUỐC TẾ DỰ KIẾN KÝ KẾT NĂM ... 

        

STT Cơ quan đề xuất ký Tên văn bản Nước ký Tên đối tác 
Thời điểm 

dự kiến ký 

Dự kiến cấp 

ký 
Ghi chú 

  1 2 3 4 5 6 7 

1               

…               

        

* Lưu ý:       
1- "Cơ quan đề xuất ký": Tên trường/cơ sở giáo dục 

2- "Tên văn bản ": Ghi chính xác tên văn bản 

3- "Nước ký": Quốc tịch của đối tác hoặc nước mà đối tác là tổ chức quốc tế đặt trụ sở 

4- "Tên đối tác": Ghi chính xác tên của đối tác 

5- "Thời điểm dự kiến ký": Ghi càng cụ thể càng tốt (tháng/quý, trong chuyến thăm của Lãnh đạo cấp cao…) 

6- "Dự kiến cấp ký": Ghi chức vụ người dự kiến ký kết văn bản của cả phía Việt Nam và phía nước ngoài. 
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Phụ lục II 

MẪU QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ DANH MỤC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ 

THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

(Kèm theo Thông tư số …/2020/TT-BGDĐT ngày        tháng        năm 2020 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ 

thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo; 

Căn cứ Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của 

Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục ………..…../Vụ trưởng Vụ ……........... và 

Chánh Văn phòng, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục chế độ báo cáo định 

kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và tổ 

chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
  

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC); 

- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Cổng thông tin điện tử Bộ; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

Số:         /QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày     tháng    năm 



 

 

 

 

 

Phụ lục 

DANH MỤC BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THUỘC 

PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-BGDĐT  ngày         tháng       năm           

 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 

PHẦN I. DANH MỤC BÁO CÁO 

STT Tên mẫu BC 

 

Số, tên VBQPPL 

quy định chế độ BC 

Cơ quan/ 

Tổ chức 

gửi BC 

Cơ quan/ 

Đơn vị 

nhận BC 

Hình thức, 

phương thức 

gửi/nhận BC 

Kỳ BC 
Thời hạn 

gửi BC BC Giấy/ 

Gửi trực 

tiếp hoặc 

qua bưu 

điện 

BC điện 

tử/Gửi qua 

thư điện tử 

hoăc phần 

mềm BC 

1         

…         

n         
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PHẦN II. MẪU ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO CHI TIẾT 

 


