UBND TỈNH PHÚ YÊN
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

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

Số :609/SGDĐT-GDTrH

Phú Yên, ngày 14 tháng 10 năm 2020

V/v báo cáo hoạt động giáo dục
nghề phổ thông
Kính gửi:

- Các trường THCS và THPT, THPT, PTDTNT;
- Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố;
- Các Trung tâm GDNN-GDTX và Trung tâm KTTH-HN tỉnh.
Thực hiện Công văn số 845/SGDĐT-GDTrH của Sở Giáo dục và Đào tạo
(GDĐT) ngày 21/9/2020 “V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm
học 2020-2021”, Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:
1 - Các đơn vị trường THPT, các Phòng GDĐT khẩn trương gửi kế hoạch, phối
hợp với Trung tâm GDNN-GDTX, Trung tâm KT THHN tỉnh tổ chức dạy nghề phổ
thông cho học sinh lớp 8 (nếu có nhu cầu), cho học sinh lớp 11 (bắt buộc) và báo cáo
thống kê số lượng học sinh học nghề phổ thông, loại nghề học sinh đăng kí học, số lượng
giáo viên, đơn vị tổ chức dạy nghề (phụ lục 1).
2 - Các đơn vị tổ chức dạy nghề báo cáo kế hoạch dạy nghề phổ thông; kinh phí
tổ chức; thời gian dạy toàn khóa; phân phối chương trình; vật tư, phương tiện, cách thức
thực hiện dạy và học các bài thực hành trong chương trình và trình độ giáo viên đứng lớp
(phụ lục 2).
Trên cơ sở này, Sở GDĐT sẽ xây dựng kế hoạch tổ chức thi nghề phổ thông và
kiểm tra các đơn vị trong thời gian thích hợp.
Các đơn vị gửi báo cáo về Sở GDĐT bằng văn bản và qua hộp thư thư điện tử:
giaoductrunghoc@phuyen.edu.vn. Các vấn đề chưa rõ, các đơn vị liên hệ với Sở GDĐT
(phòng GDTrH, ĐT: 02573.842044) để được hướng dẫn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- GĐ và các PGĐ Sở;
- www.phuyen.edu.vn;
- Lưu: VT, GDTrH.
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PHỤ LỤC 1
Kèm theo Công văn số ……./SGDĐT-GDTrH, ngày ......tháng 10 năm 2020
TT
1
2
3
…

Số lượng HS
khối 11 (khối 8)

Số lượng HS
học nghề

Loại nghề HS
đăng kí học

Đơn vị tổ
chức dạy nghề

Thời
gian dạy

PHỤ LỤC 2
Kèm theo Công văn số ……./SGDĐT-GDTrH, ngày ......tháng 10 năm 2020
TT

Loại nghề
HS đăng
kí học (*)

Số HS
đang
học/số lớp

Số lượng
GV dạy

Trình độ
GV (**)

Đơn vị
học nghề

Kinh
phí

Thời gian
dạy

1

Trồng
rừng

100HS/3lớp

03

2ĐH/có

Trường
THPT…

…

15/10/2020

1CĐ/không

2
3
…
(*) Nghề Trồng rừng/Nuôi cá/Thú y ….
(**) Trình độ GV: Đại học, Cao đẳng… /có (không) nghiệp vụ sư phạm.

đến
30/4/2021

