
 

 

 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số:             /BGDĐT-GDĐH 

V/v rà soát thông tin đăng ký chỉ tiêu 

tuyển sinh, đào tạo năm 2022 và đề xuất 

nhu cầu các năm từ 2023 đến 2025 để 

triển khai Nghị định số 116/2020/NĐ-CP   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                          

                 Hà Nội, ngày        tháng  4  năm 2022 

           

                        Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh/ 

                                         thành phố trực thuộc Trung ương 

 

          Ngày 18/3/2022 Bộ Giáo dục và Đào tạo có Công văn số 981/BGDĐT-

GDĐH về việc rà soát thông tin đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh, đào tạo năm 2022 

và đề xuất nhu cầu các năm từ 2023 đến 2025 để triển khai Nghị định số 

116/2020/NĐ-CP gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc 

Trung ương (gửi kèm). Tuy nhiên, đến nay nhiều địa phương chưa có văn bản 

trả lời, do đó Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa có căn cứ để tổng hợp nhu cầu và 

thông báo chỉ tiêu đào giáo viên tới các cơ sở đào tạo để tổ chức tuyển sinh, 

đào tạo năm 2022-2023. 

Để đảm bảo kế hoạch tuyển sinh của các cơ sở đào tạo, số lượng đào 

tạo giáo viên đáp ứng nhu cầu của các địa phương, Bộ Giáo dục và Đào tạo 

tiếp tục đề nghị các đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố 

trực thuộc Trung ương (các địa phương chưa gửi thông tin rà soát và đề xuất 

nhu cầu các năm theo đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo) chỉ đạo hoàn thiện 

gấp báo cáo gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30/4/2022.  

Thông tin nhu cầu đào tạo giáo viên của các địa phương năm 2022 và 

các năm tiếp theo là căn cứ để Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng hợp báo cáo Thủ 

tướng Chính phủ tình hình đào tạo giáo viên thực hiện Nghị định số 

116/2020/NĐ-CP và Bộ Tài chính phục vụ công tác dự báo số lượng cần đào 

tạo và kinh phí đào tạo cho các năm.     

Trân trọng./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Cục NGCBQLGD (để p/h t/h); 

- Cổng TTĐT của Bộ GDĐT; 

- Lưu: VT, GDĐH.  

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Hoàng Minh Sơn 
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