
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH NINH THUẬN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:                /UBND-VXNV 

V/v đặt hàng đào tạo giáo viên 

theo Nghị định số 116/2020/NĐ-CP 

ngày 25/9/2020 của Chính phủ 

    Ninh Thuận, ngày       tháng 3 năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Sở Nội vụ; 

- Sở Tài chính. 

 

Căn cứ Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về 

chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư 

phạm theo quy định hiện hành; 

Căn cứ nhu cầu đào tạo giáo viên bắt đầu tuyển sinh năm 2021 (104 

chỉ tiêu: trình độ Đại học 86 chỉ tiêu, trình độ Cao đẳng Giáo dục Mầm non 

18 chỉ tiêu) gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo theo Công văn số 4846/UBND-

VXNV ngày 13/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh; 

Trên cơ sở đề xuất về việc đặt hàng đào tạo giáo viên theo Nghị định số 

116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ của Sở Giáo dục và Đào tạo 

tại Tờ trình số 594/TTr-SGDĐT ngày 21/3/2022, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

 1. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo: 

 a) Chủ động liên hệ và ký hợp đồng đặt hàng đào tạo giáo viên (đối với 49 

sinh viên trúng tuyển và có hộ khẩu thường trú tại Ninh Thuận) theo Nghị định 

số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ với các trường: Đại học Đà 

Lạt, Phân hiệu Trường Đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh tại Ninh 

Thuận, Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Sài Gòn và Đại học 

Sư phạm Huế. 

b) Thông báo chỉ tiêu đặt hàng đào tạo đã thực hiện và tiếp tục phối hợp 

với các đơn vị, địa phương có liên quan (đã đăng ký đặt hàng đào tạo giáo viên) 

để rà soát lại về cơ cấu, số lượng giáo viên hiện có/biên chế được giao năm học 

2021-2022 và lộ trình thực hiện tinh giảm, thu hồi biên chế đến năm 2030 để 

đảm bảo hiệu quả, phù hợp với nhu cầu thực tế, gắn với nhu cầu tuyển dụng, sử 

dụng hiệu quả sinh viên sau khi tốt nghiệp theo chuyên ngành đào tạo của từng 

cấp học. 

 c) Tiếp tục phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính và cơ quan, đơn vị có liên 

quan đặt hàng đào tạo giáo viên đối với các cơ sở đào tạo có sinh viên trúng 

tuyển và có hộ khẩu thường trú tại Ninh Thuận trong chỉ tiêu đăng ký nhu cầu 
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đào tạo giáo viên đối với những môn chưa thực hiện hết chỉ tiêu  theo Công 

văn số 4846/UBND-VXNV ngày 13/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 d) Định kỳ hàng năm, phối hợp các cơ sở đào tạo được đặt hàng đào 

tạo giáo viên tổng hợp, báo cáo kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên 

đang học tại trường và có hộ khẩu thường trú tại Ninh Thuận về Ủy ban nhân 

dân tỉnh. 

 2. Giao Sở Tài chính: 

Trên cơ sở dự toán nhu cầu kinh phí triển khai thực hiện nhiệm vụ đặt 

hàng đào tạo giáo viên hàng năm theo Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 

25/9/2020 của Chính phủ của Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Tài chính tham mưu 

trình Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí các nguồn kinh phí để thực hiện nhiệm vụ đặt 

hàng đào tạo giáo viên hàng năm theo quy định. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

(Đính kèm Phụ lục đặt hàng đào tạo giáo viên và dự trù kinh phí đặt hàng đào 

tạo giáo viên đối với các cơ sở đào tạo theo Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 

25/9/2020 của Chính phủ) 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo (b/c); 

- TT. Tỉnh ủy và TT. HĐND tỉnh (b/c); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh; 

- Trường Đại học Sài Gòn; 

- Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế; 

- Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh; 

- Trường Đại học Đà Lạt;  

- Phân hiệu Nông Lâm tại Ninh Thuận. 

- VPUB: LĐ, KTTH; 

- Lưu: VT, VXNV. NAM. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Long Biên 
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