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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

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

Số: 19/2020/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 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 (GDĐT), bao gồm: nguyên tắc và nội dung
chế độ báo cáo định kỳ; chế độ báo cáo và công bố, công khai chế độ báo cáo
định kỳ.
2. Thông tư này không áp dụng đối với chế độ báo cáo thống kê ngành giáo
dục, chế độ báo cáo nội bộ của cơ quan Bộ và chế độ báo cáo Mật theo quy định
của pháp luật về bí mật nhà nước”.
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Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với các cán bộ, công chức, viên chức, các đơn vị
thuộc, trực thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến ban hành, 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 ban hành và thực hiện 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 GDĐT 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 GDĐT.
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 GDĐT 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.
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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.
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 GDĐT bao gồm các thành phần theo quy định tại Điều 7, Điều 8, Điều 12,
Điều 13 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.
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 (sau đây
gọi chung là UBND cấp tỉnh); Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố
thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là
UBND cấp huyện); Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là
UBND cấp xã); Sở giáo dục và đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương, Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu (sau đây gọi
chung là Sở GDĐT); Phòng giáo dục và đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện,
quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung
ương (sau đây gọi chung là Phòng GDĐT).
b) Tổ chức, cá nhân: Đại học, trường đại học, học viện (sau đây gọi chung
là cơ sở giáo dục đại học); trường cao đẳng sư phạm; trường trung cấp sư phạm;
đơn vị sự nghiệp trực thuộc phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ và đơn
vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ (sau đây gọi chung là đơn vị sự nghiệp trực
thuộc); Trung tâm ngoại ngữ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Giám
đốc Sở GDĐT (nếu được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền) quyết
định thành lập (sau đây gọi chung là Trung tâm ngoại ngữ thuộc UBND cấp
tỉnh); Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục; các tổ chức, cá nhân có liên
quan khác.
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2. Cơ quan nhận báo cáo
Bộ GDĐT; 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
Tùy theo điều kiện thực tế của cơ quan, tổ chức, cá nhân báo cáo được gửi theo
một trong các phương thức sau:
a) Báo cáo theo hình thức văn bản giấy được gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ
bưu chính đến Bộ GDĐT; hoặc gửi qua fax;
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 GDĐT (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 GDĐT, hệ
thống thông tin báo cáo của 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.
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 30
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tháng 6 (đối với báo cáo tổng kết năm học), trừ những trường hợp đặc biệt, bất khả
kháng gây ảnh hưởng tới tiến độ thực hiện khung thời gian năm học.
5. Đối với các loại báo cáo định kỳ không theo kỳ báo cáo quy định tại
khoản 1, 2, 3, 4 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 03 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 báo cáo qua Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ GDĐT:
a) Thời hạn các cơ quan, tổ chức gửi báo cáo là 03 ngày làm việc sau ngày
chốt số liệu báo cáo;
b) Thời gian cho mỗi cấp tổng hợp thực hiện việc tổng hợp báo cáo là 03 ngày
làm việc.
7. 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.
8. 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.
Mục 2
CÁC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THUỘC PHẠM VI
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Điều 8. Báo cáo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
1. Nội dung yêu cầu báo cáo: Tình hình thực hiện và kết quả phổ cập giáo dục,
xóa mù chữ; phương hướng thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm
tiếp theo.
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2. Đối tượng thực hiện, cơ quan nhận báo cáo và quy trình báo cáo:
a) Đối tượng thực hiện, cơ quan nhận báo cáo: UBND cấp xã, UBND cấp
huyện, UBND cấp tỉnh, Bộ GDĐT.
b) Quy trình thực hiện báo cáo:
UBND cấp tỉnh chủ trì tổ chức thu thập và tổng hợp dữ liệu phổ cập giáo dục,
xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh thông qua Hệ thống thông tin quản lý phổ cập giáo
dục, xóa mù chữ, cụ thể:
- Cấp xã thực hiện nhập dữ liệu thu thập được từ các Phiếu điều tra thông tin
lên Hệ thống thông tin quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và báo cáo dữ liệu
đầy đủ của xã lên cấp huyện qua Hệ thống thông tin quản lý phổ cập giáo dục,
xóa mù chữ;
- Cấp huyện tổng hợp, kiểm tra dữ liệu do cấp xã đã nhập trên Hệ thống thông
tin quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và báo cáo dữ liệu đầy đủ của huyện lên
cấp tỉnh qua Hệ thống thông tin quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;
- Cấp tỉnh tổng hợp, kiểm tra dữ liệu do cấp huyện báo cáo trên Hệ thống
thông tin quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; hoàn thiện dữ liệu đầy đủ về phổ
cập giáo dục, xóa mù chữ của tỉnh và báo cáo Bộ GDĐT qua Hệ thống thông tin
quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.
Quy trình và cách thức nhập dữ liệu của cấp xã, sử dụng hệ thống của cấp
huyện và cấp tỉnh thực hiện theo Tài liệu hướng dẫn sử dụng cung cấp trên Hệ
thống thông tin quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.
3. Kỳ báo cáo: Báo cáo định kỳ hằng năm.
4. Phương thức gửi, nhận báo cáo: Thực hiện theo quy định tại Điều 6 Thông
tư này.
5. Thời gian chốt số liệu báo cáo: Tính từ ngày 01 tháng 10 năm trước kỳ báo
cáo đến ngày 30 tháng 9 của năm báo cáo.
6. Thời hạn gửi báo cáo:
a) Trường hợp báo cáo giấy:
- UBND cấp xã gửi báo cáo đến UBND cấp huyện trước ngày 03 tháng 10
hằng năm.
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- UBND cấp huyện gửi báo cáo đến UBND cấp tỉnh trước ngày 05 tháng 10
hằng năm.
- UBND cấp tỉnh gửi báo cáo đến Bộ GDĐT vào trước ngày 10 tháng 10
hằng năm.
b) Trường hợp báo cáo qua Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ GDĐT:
- UBND cấp xã hoàn thành việc nhập dữ liệu trên Hệ thống thông tin quản
lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ vào trước ngày 03 tháng 10 hằng năm.
- UBND cấp huyện hoàn thành việc nhập dữ liệu trên Hệ thống thông tin
quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ vào trước ngày 05 tháng 10 hằng năm.
- UBND cấp tỉnh hoàn thành việc nhập dữ liệu trên Hệ thống thông tin quản lý
phổ cập giáo dục, xóa mù chữ vào trước ngày 10 tháng 10 hằng năm.
7. Mẫu đề cương báo cáo: Mẫu số 01 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông
tư này.
Điều 9. 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
1. Nội dung yêu cầu báo cáo: Tình hình học sinh, sinh viên; kết quả thực hiện
công tác giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên; đánh giá chung;
Phương hướng, nhiệm vụ trong học kỳ hoặc năm học tiếp theo; kiến nghị, đề xuất
(nếu có).
2. Đối tượng thực hiện, cơ quan nhận báo cáo và quy trình báo cáo:
a) Phòng GDĐT báo cáo Sở GDĐT; Sở GDĐT báo cáo Bộ GDĐT;
b) Cơ sở giáo dục đại học báo cáo Bộ GDĐT.
3. Kỳ báo cáo: Báo cáo học kỳ I; báo cáo năm học.
4. Phương thức gửi, nhận báo cáo: Thực hiện theo quy định tại Điều 6 Thông
tư này.
5. Thời gian chốt số liệu báo cáo:
a) Báo cáo sơ kết học kỳ I: Tính từ ngày bắt đầu năm học cho đến ngày kết
thúc học kỳ I theo khung kế hoạch thời gian năm học hằng năm;
b) Báo cáo tổng kết năm học: Tính từ ngày bắt đầu năm học cho đến ngày kết
thúc năm học theo khung kế hoạch thời gian năm học hằng năm.
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6. Thời hạn gửi báo cáo:
a) Trường hợp báo cáo giấy:
- Phòng GDĐT gửi báo cáo đến Sở GDĐT trước ngày 25 tháng 01 và ngày 25
tháng 6 hằng năm.
- Sở GDĐT; cơ sở giáo dục đại học gửi báo cáo đến Bộ GDĐT trước ngày 31
tháng 01 và ngày 30 tháng 6 hằng năm;
b) Trường hợp báo cáo qua Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ GDĐT, thực
hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 7 Thông tư này.
7. Mẫu đề cương báo cáo: Mẫu số 02 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông
tư này.
Điều 10. 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
1. Nội dung yêu cầu báo cáo: Tình hình, kết quả triển khai các hoạt động Chữ
Thập đỏ, xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích; kế hoạch
triển khai các hoạt động Chữ Thập đỏ, xây dựng trường học an toàn, phòng chống
tai nạn thương tích năm tiếp theo.
2. Đối tượng thực hiện, cơ quan nhận báo cáo và quy trình báo cáo:
a) Phòng GDĐT báo cáo Sở GDĐT;
b) Sở GDĐT báo cáo Bộ GDĐT.
3. Kỳ báo cáo: Báo cáo định kỳ hằng năm.
4. Phương thức gửi, nhận báo cáo: Thực hiện theo quy định tại Điều 6 Thông
tư này.
5. Thời gian chốt số liệu báo cáo: Tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo
cáo đến ngày 14 tháng 12 của năm báo cáo.
6. Thời hạn gửi báo cáo:
a) Trường hợp báo cáo giấy:
- Phòng GDĐT gửi báo cáo đến Sở GDĐT trước ngày 17 tháng 12 hằng năm.
- Sở GDĐT gửi báo cáo đến Bộ GDĐT trước ngày 20 tháng 12 hằng năm;
b) Trường hợp báo cáo qua Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ GDĐT, thực
hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 7 Thông tư này.
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7. Mẫu đề cương báo cáo: Mẫu số 03 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông
tư này.
Điều 11. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch khoa học và công nghệ của
các đơn vị trực thuộc Bộ
1. Nội dung yêu cầu báo cáo: Tình hình, 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; tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở trong
năm trước năm báo cáo và năm báo cáo; kết quả hoạt động khoa học và công nghệ
nổi bật trong năm trước năm báo cáo và 06 tháng đầu năm báo cáo; tình hình các
dự án thuộc nguồn vốn đầu tư phát triển đến tháng 6 năm báo cáo; tình hình thực
hiện dự án duy tu bảo dưỡng đến tháng 6 năm báo cáo; đề xuất, kiến nghị (nếu có).
2. Đối tượng thực hiện, cơ quan nhận báo cáo và quy trình báo cáo: Đơn vị trực
thuộc báo cáo Bộ GDĐT.
3. Kỳ báo cáo: Báo cáo định kỳ hằng năm.
4. Phương thức gửi, nhận báo cáo: Thực hiện theo quy định tại Điều 6 Thông
tư này.
5. Thời gian chốt số liệu báo cáo: Tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo
cáo đến ngày 14 tháng 12 của năm báo cáo.
6. Thời hạn gửi báo cáo: Thực hiện theo quy định tại khoản 3 và khoản 6 Điều 7
Thông tư này.
7. Mẫu đề cương báo cáo: Mẫu số 04 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông
tư này.
8. Biểu số liệu báo cáo: Các biểu số I.04a/BGDĐT/KHCNMT;
I.04b/BGDĐT/KHCNMT; I.04c/BGDĐT/KHCNMT; I.04d/BGDĐT/KHCNMT;
I.04đ/BGDĐT/KHCNMT tại Phụ lục I kèm theo Thông tư.
Điều 12. Báo cáo kết quả xây dựng, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ
quản lý giáo dục năm học
1. Nội dung yêu cầu báo cáo: Thực trạng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo
dục của địa phương trong năm học; tình hình, kết quả triển khai công tác phát triển
đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên các cơ sở giáo dục trong năm học;
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phương hướng, nhiệm vụ công tác phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý,
nhân viên ngành giáo dục trong năm học tiếp theo.
2. Đối tượng thực hiện, cơ quan nhận báo cáo và quy trình báo cáo:
a) Phòng GDĐT báo cáo Sở GDĐT;
b) Sở GDĐT báo cáo Bộ GDĐT.
3. Kỳ báo cáo: Báo cáo năm học.
4. Phương thức gửi, nhận báo cáo: Thực hiện theo quy định tại Điều 6 Thông
tư này.
5. Thời gian chốt số liệu báo cáo: Tính từ ngày bắt đầu năm học cho đến ngày
kết thúc năm học theo khung kế hoạch thời gian năm học hằng năm.
6. Thời hạn gửi báo cáo:
a) Trường hợp báo cáo giấy:
- Phòng GDĐT gửi báo cáo đến Sở GDĐT trước ngày 25 tháng 6 hằng năm.
- Sở GDĐT gửi báo cáo đến Bộ GDĐT trước ngày 30 tháng 6 hằng năm;
b) Trường hợp báo cáo qua Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ GDĐT, thực
hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 7 Thông tư này.
7. Mẫu đề cương báo cáo: Mẫu số 05 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông
tư này.
Điều 13. Báo cáo kết quả triển khai việc thực hiện các quy định về đạo đức
nhà giáo
1. Nội dung yêu cầu báo cáo: Thông tin chung về cơ cấu tổ chức, bộ máy,
tình hình đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của địa phương/đơn vị
báo cáo; kết quả triển khai các văn bản quy phạm pháp luật và các chỉ thị, công
văn về công tác chỉ đạo và nâng cao đạo đức nhà giáo đối với đội ngũ cán bộ
quản lý, giáo viên, nhân viên; đánh giá kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế trong
công tác triển khai.
2. Đối tượng thực hiện, cơ quan nhận báo cáo và quy trình báo cáo:
a) Phòng GDĐT báo cáo Sở GDĐT; Sở GDĐT báo cáo Bộ GDĐT.
b) Cơ sở giáo dục đại học báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3. Kỳ báo cáo: Báo cáo năm học.
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4. Phương thức gửi, nhận báo cáo: Thực hiện theo quy định tại Điều 6 Thông
tư này.
5. Thời gian chốt số liệu báo cáo: Tính từ ngày bắt đầu năm học cho đến ngày
kết thúc năm học theo khung kế hoạch thời gian năm học hằng năm.
6. Thời hạn gửi báo cáo:
a) Trường hợp báo cáo giấy:
- Phòng GDĐT gửi báo cáo đến Sở GDĐT trước ngày 25 tháng 6 hằng năm.
- Sở GDĐT; các cơ sở giáo dục đại học gửi báo cáo đến Bộ GDĐT trước ngày 30
tháng 6 hằng năm;
b) Trường hợp báo cáo qua Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ GDĐT, thực
hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 7 Thông tư này.
7. Mẫu đề cương báo cáo: Mẫu số 06 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông
tư này.
Điều 14. 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
1. Nội dung yêu cầu báo cáo: Công tác tổ chức bồi dưỡng tiêu chuẩn chức
danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập; thống kê
số liệu bồi dưỡng; đề xuất, kiến nghị (nếu có).
2. Đối tượng thực hiện, cơ quan nhận báo cáo và quy trình báo cáo: Cơ sở giáo
dục đại học được giao nhiệm vụ 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 báo
cáo Bộ GDĐT.
3. Kỳ báo cáo: Báo cáo định kỳ hằng năm.
4. Phương thức gửi, nhận báo cáo: Thực hiện theo quy định tại Điều 6 Thông
tư này.
5. Thời gian chốt số liệu báo cáo: Tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo
cáo đến ngày 14 tháng 12 của năm báo cáo.
6. Thời hạn gửi báo cáo: Thực hiện theo quy định tại khoản 3 và khoản 6 Điều 7
Thông tư này.
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7. Mẫu đề cương báo cáo: Mẫu số 07 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông
tư này.
Điều 15. 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
1. Nội dung yêu cầu báo cáo: Đặc điểm tình hình của đơn vị tổ chức thi, bộ
phận chuyên trách, đơn vị phối hợp; danh sách các địa điểm thi; số liệu tổng hợp
kết quả tổ chức thi đánh giá năng lực; kế hoạch tổ chức thi đánh giá năng lực trong
năm tiếp theo; đề xuất, kiến nghị (nếu có).
2. Đối tượng thực hiện, cơ quan nhận báo cáo và quy trình báo cáo: Trường đại
học có đào tạo chuyên ngành ngoại ngữ, đơn vị sự nghiệp được giao nhiệm vụ tổ
chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ; Trung tâm ngoại ngữ thuộc UBND cấp tỉnh;
trường cao đẳng sư phạm có đào tạo chuyên ngành ngoại ngữ báo cáo Bộ GDĐT.
3. Kỳ báo cáo: Báo cáo định kỳ hằng năm.
4. Phương thức gửi, nhận báo cáo: Thực hiện theo quy định tại Điều 6 Thông
tư này.
5. Thời gian chốt số liệu báo cáo: Tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo
cáo đến ngày 14 tháng 12 của năm báo cáo.
6. Thời hạn gửi báo cáo: Thực hiện theo quy định tại khoản 3 và khoản 6 Điều 7
Thông tư này.
7. Mẫu đề cương báo cáo: Mẫu số 08 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông
tư này.
8. Biểu số liệu báo cáo: Các biểu số I.08a/BGDĐT/QLCL; I.08b/BGDĐT/QLCL;
I.08c/BGDĐT/QLCL; I.08d/BGDĐT/QLCL; I.08đ/BGDĐT/QLCL; I.08e/BGDĐT/QLCL;
I.08g/BGDĐT/QLCL; I.08h/BGDĐT/QLCL; I.08i/BGDĐT/QLCL tại Phụ lục I kèm theo
Thông tư.
Điều 16. Báo cáo tình hình hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục trong
năm và phương hướng hoạt động năm tiếp theo
1. Nội dung yêu cầu báo cáo: Tình hình hoạt động kiểm định chất lượng giáo
dục trong năm; phương hướng, nhiệm vụ trong năm tiếp theo; đề xuất, kiến nghị
(nếu có).
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2. Đối tượng thực hiện, cơ quan nhận báo cáo và quy trình báo cáo: Trung tâm
Kiểm định chất lượng giáo dục báo cáo Bộ GDĐT.
3. Kỳ báo cáo: Báo cáo định kỳ hằng năm.
4. Phương thức gửi, nhận báo cáo: Thực hiện theo quy định tại Điều 6 Thông
tư này.
5. Thời gian chốt số liệu báo cáo: Tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo
cáo đến ngày 14 tháng 12 của năm báo cáo.
6. Thời hạn gửi báo cáo: Thực hiện theo quy định tại khoản 3 và khoản 6 Điều 7
Thông tư này.
7. Mẫu đề cương báo cáo: Mẫu số 09 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông
tư này.
Điều 17. 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
1. Nội dung yêu cầu báo cáo: Tên tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục thực
hiện việc kiểm định; thời điểm được công nhận; số chương trình được công nhận;
kết quả kiểm định chương trình đào tạo và kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng;
đề xuất, kiến nghị (nếu có).
2. Đối tượng thực hiện, cơ quan nhận báo cáo và quy trình báo cáo: Cơ sở giáo
dục đại học (sau khi được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng) báo cáo Bộ GDĐT.
3. Kỳ báo cáo: Báo cáo định kỳ hằng năm.
4. Phương thức gửi, nhận báo cáo: Thực hiện theo quy định tại Điều 6 Thông
tư này.
5. Thời gian chốt số liệu báo cáo: Tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo
cáo đến ngày 14 tháng 12 của năm báo cáo.
6. Thời hạn gửi báo cáo: Thực hiện theo quy định tại khoản 3 và khoản 6 Điều 7
Thông tư này.
7. Mẫu đề cương báo cáo: Mẫu số 10 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông
tư này.
8. Biểu số liệu báo cáo: Biểu số I.10a/BGDĐT/QLCL tại Phụ lục I kèm theo
Thông tư.
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Điều 18. 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
1. Nội dung yêu cầu báo cáo: Thông tin chung về cơ sở giáo dục; thông tin về
chương trình đào tạo; đề xuất, kiến nghị (nếu có).
2. Đối tượng thực hiện, cơ quan nhận báo cáo và quy trình báo cáo: Cơ sở giáo
dục đại học (sau khi được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng 30 tháng) báo cáo
Bộ GDĐT.
3. Kỳ báo cáo: Báo cáo sau 30 tháng, từ khi chương trình đào tạo được công
nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng.
4. Phương thức gửi, nhận báo cáo: Thực hiện theo quy định tại Điều 6 Thông
tư này.
5. Thời gian chốt số liệu báo cáo: Tính đến ngày đủ 30 tháng kể từ ngày
chương trình đào tạo được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng.
6. Thời hạn gửi báo cáo:
a) Trường hợp báo cáo giấy: Cơ sở giáo dục đại học gửi báo cáo đến Bộ
GDĐT trong vòng 05 ngày kể từ ngày chốt số liệu báo cáo;
b) Trường hợp báo cáo qua Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ GDĐT, thực
hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 7 Thông tư này.
7. Mẫu đề cương báo cáo: Mẫu số 11 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông
tư này.
8. Biểu số liệu báo cáo: Biểu số I.11a/BGDĐT/QLCL tại Phụ lục I kèm theo
Thông tư.
Điều 19. 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 trong năm
1. Nội dung yêu cầu báo cáo: số liệu chung về 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 trong năm; kết quả cụ thể đối với từng chương trình đào tạo
đã được kiểm định.
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2. Đối tượng thực hiện, cơ quan nhận báo cáo và quy trình báo cáo: Cơ sở giáo
dục đại học (có chương trình đào tạo được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng)
báo cáo Bộ GDĐT.
3. Kỳ báo cáo: Báo cáo định kỳ hằng năm.
4. Phương thức gửi, nhận báo cáo: Thực hiện theo quy định tại Điều 6 Thông
tư này.
5. Thời gian chốt số liệu báo cáo: Tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo
cáo đến ngày 14 tháng 12 của năm báo cáo.
6. Thời hạn gửi báo cáo: Thực hiện theo quy định tại khoản 3 và khoản 6 Điều 7
Thông tư này.
7. Mẫu đề cương báo cáo: Mẫu số 12 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông
tư này.
Điều 20. Báo cáo tình hình thực hiện in phôi, quản lý phôi văn bằng,
chứng chỉ
1. Nội dung yêu cầu báo cáo: Tình hình thực hiện in phôi văn bằng của Sở
GDĐT và cơ sở giáo dục đại học; tình hình thực hiện in phôi chứng chỉ trong năm.
2. Đối tượng thực hiện, cơ quan nhận báo cáo và quy trình báo cáo: Sở GDĐT;
cơ sở giáo dục đại học báo cáo Bộ GDĐT.
3. Kỳ báo cáo: Báo cáo định kỳ hằng năm.
4. Phương thức gửi, nhận báo cáo: Thực hiện theo quy định tại Điều 6 Thông
tư này.
5. Thời gian chốt số liệu báo cáo: Tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo
cáo đến ngày 14 tháng 12 của năm báo cáo.
6. Thời hạn gửi báo cáo: Thực hiện theo quy định tại khoản 3 và khoản 6 Điều 7
Thông tư này.
7. Mẫu đề cương báo cáo: Mẫu số 13 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông
tư này.
Điều 21. Báo cáo kết quả công tác kiểm định chất lượng giáo dục và công
nhận trường đạt chuẩn quốc gia
1. Nội dung yêu cầu báo cáo: Kết quả kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục
mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên trong
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năm học; kết quả cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông đạt
chuẩn quốc gia; cán bộ, giáo viên đã được tập huấn đánh giá ngoài và được
tham gia đánh giá ngoài; danh mục văn bản chỉ đạo của địa phương về công tác
kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia trong
năm học; một số chỉ tiêu của kế hoạch công tác kiểm định chất lượng giáo dục
và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia trong năm học; đánh giá chung; kiến
nghị, đề xuất.
2. Đối tượng thực hiện, cơ quan nhận báo cáo và quy trình báo cáo:
a) Phòng GDĐT báo cáo Sở GDĐT;
b) Sở GDĐT báo cáo Bộ GDĐT.
3. Kỳ báo cáo: Báo cáo năm học.
4. Phương thức gửi, nhận báo cáo: Thực hiện theo quy định tại Điều 6 Thông
tư này.
5. Thời gian chốt số liệu báo cáo: Tính từ ngày bắt đầu năm học cho đến ngày
kết thúc năm học theo khung kế hoạch thời gian năm học hằng năm.
6. Thời hạn gửi báo cáo:
a) Trường hợp báo cáo giấy:
- Phòng GDĐT gửi báo cáo đến Sở GDĐT trước ngày 25 tháng 6 hằng năm.
- Sở GDĐT gửi báo cáo đến Bộ GDĐT trước ngày 30 tháng 6 hằng năm;
b) Trường hợp báo cáo qua Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ GDĐT, thực
hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 7 Thông tư này.
7. Mẫu đề cương báo cáo: Mẫu số 14 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông
tư này.
Điều 22. Báo cáo tình hình thực hiện công nhận văn bằng do cơ sở giáo
dục nước ngoài cấp
1. Nội dung yêu cầu báo cáo: Tình hình, kết quả công nhận văn bằng do cơ sở
giáo dục nước ngoài cấp; đánh giá chung; đề xuất, kiến nghị.
2. Đối tượng thực hiện, cơ quan nhận báo cáo và quy trình báo cáo: Sở GDĐT;
cơ sở giáo dục đại học báo cáo Bộ GDĐT.
3. Kỳ báo cáo: Báo cáo định kỳ hằng năm.
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4. Phương thức gửi, nhận báo cáo: Thực hiện theo quy định tại Điều 6 Thông
tư này.
5. Thời gian chốt số liệu báo cáo: Tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo
cáo đến ngày 14 tháng 12 của năm báo cáo.
6. Thời hạn gửi báo cáo: Thực hiện theo quy định tại khoản 3 và khoản 6 Điều 7
Thông tư này.
7. Mẫu đề cương báo cáo: Mẫu số 15 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông
tư này.
Điều 23. 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
1. Nội dung yêu cầu báo cáo: Tình hình, kết quả tổ chức thi, sát hạch và cấp
chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ; dự kiến kế hoạch tổ chức đào
tạo, thi, kiểm tra và cấp chứng chỉ các đợt tiếp theo; đề xuất, kiến nghị (nếu có).
2. Đối tượng thực hiện, cơ quan nhận báo cáo và quy trình báo cáo: Sở GDĐT;
cơ sở giáo dục đại học báo cáo Bộ GDĐT.
3. Kỳ báo cáo: Báo cáo định kỳ hằng năm.
4. Phương thức gửi, nhận báo cáo: Thực hiện theo quy định tại Điều 6 Thông
tư này.
5. Thời gian chốt số liệu báo cáo: Tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo
cáo đến ngày 14 tháng 12 của năm báo cáo.
6. Thời hạn gửi báo cáo: Thực hiện theo quy định tại khoản 3 và khoản 6 Điều 7
Thông tư này.
7. Mẫu đề cương báo cáo: Mẫu số 16 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông
tư này.
8. Biểu số liệu báo cáo: Biểu số I.16a/BGDĐT/QLCL tại Phụ lục I kèm theo
Thông tư.
Điều 24. Báo cáo công tác quản lý nhà nước đối với kinh doanh dịch vụ tư
vấn du học
1. Nội dung yêu cầu báo cáo: Tổng hợp tình hình cấp Giấy chứng nhận đăng ký
kinh doanh dịch vụ tư vấn du học tại địa phương; tình hình hoạt động của các tổ
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chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học và thống kê danh sách công dân Việt Nam ra
nước ngoài học tập; những khó khăn, vướng mắc; đề xuất, kiến nghị (nếu có).
2. Đối tượng thực hiện, cơ quan nhận báo cáo và quy trình báo cáo: Sở GDĐT
báo cáo Bộ GDĐT.
3. Kỳ báo cáo: Báo cáo định kỳ hằng năm.
4. Phương thức gửi, nhận báo cáo: Thực hiện theo quy định tại Điều 6 Thông
tư này.
5. Thời gian chốt số liệu báo cáo: Tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo
cáo đến ngày 14 tháng 12 của năm báo cáo.
6. Thời hạn gửi báo cáo: Thực hiện theo quy định tại khoản 3 và khoản 6 Điều 7
Thông tư này.
7. Mẫu đề cương báo cáo: Mẫu số 17 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông
tư này.
8. Biểu số liệu báo cáo: Các biểu số I.17a/BGDĐT/HTQT; I.17b/BGDĐT/HTQT
tại Phụ lục I kèm theo Thông tư.
Điều 25. Báo cáo tình hình hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực
giáo dục
1. Nội dung yêu cầu báo cáo: Thực trạng đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực
giáo dục tại địa phương/trường; công tác quản lý các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư
nước ngoài và các cơ sở gáo dục Việt Nam có giảng dạy chương trình nước ngoài tại
địa phương; công tác quản lý văn phòng đại diện giáo dục tại địa phương; những
thuận lợi khó khăn trong quá trình triển khai tại địa phương/trường; đề xuất, kiến
nghị (nếu có).
2. Đối tượng thực hiện, cơ quan nhận báo cáo và quy trình báo cáo:
a) Sở GDĐT báo cáo UBND cấp tỉnh;
b) UBND cấp tỉnh; cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài báo cáo
Bộ GDĐT.
3. Kỳ báo cáo: Báo cáo định kỳ hằng năm.
4. Phương thức gửi, nhận báo cáo: Thực hiện theo quy định tại Điều 6 Thông
tư này.
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5. Thời gian chốt số liệu báo cáo: Tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo

cáo đến ngày 14 tháng 12 của năm báo cáo.
6. Thời hạn gửi báo cáo:
a) Trường hợp báo cáo giấy:
- Sở GDĐT gửi báo cáo đến UBND cấp tỉnh trước ngày 17 tháng 12 hằng năm.
- UBND cấp tỉnh; cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài gửi báo cáo
đến Bộ GDĐT trước ngày 20 tháng 12 hằng năm;
b) Trường hợp báo cáo qua Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ GDĐT, thực
hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 7 Thông tư này.
7. Mẫu đề cương báo cáo: Mẫu số 18 (dành cho UBND cấp tỉnh); Mẫu số 19
(dành cho cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài) tại Phụ lục I ban hành
kèm theo Thông tư này.
8. Biểu số liệu báo cáo: Các biểu số I.18a/BGDĐT/HTQT; I.18b/BGDĐT/HTQT;
I.18c/BGDĐT/HTQT; I.18d/BGDĐT/HTQT; I.18đ/BGDĐT/HTQT; I.19a/BGDĐT/HTQT
tại Phụ lục I kèm theo Thông tư.
Điều 26. Báo cáo tình hình giảng viên nước ngoài, người nước ngoài vào
giảng dạy, làm việc trong các cơ sở giáo dục đại học
1. Nội dung yêu cầu báo cáo: Tình hình chung về giảng viên nước ngoài, người
nước ngoài vào giảng dạy, làm việc tại cơ sở; thuận lợi và kết quả đạt được; những
khó khăn, vướng mắc; đề xuất, kiến nghị (nếu có).
2. Đối tượng thực hiện, cơ quan nhận báo cáo và quy trình báo cáo: Cơ sở giáo
dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài báo cáo Bộ GDĐT.
3. Kỳ báo cáo: Báo cáo định kỳ hằng năm.
4. Phương thức gửi, nhận báo cáo: Thực hiện theo quy định tại Điều 6 Thông
tư này.
5. Thời gian chốt số liệu báo cáo: Tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo
cáo đến ngày 14 tháng 12 của năm báo cáo.
6. Thời hạn gửi báo cáo: Thực hiện theo quy định tại khoản 3 và khoản 6 Điều 7
Thông tư này.

CÔNG BÁO/Số 723 + 724/Ngày 28-7-2020

59

7. Mẫu đề cương báo cáo: Mẫu số 20 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông
tư này.
8. Biểu số liệu báo cáo: Biểu số I.20a/BGDĐT/HTQT tại Phụ lục I kèm theo
Thông tư.
Điều 27. Báo cáo kết quả hợp tác quốc tế trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo
1. Nội dung yêu cầu báo cáo: Bối cảnh tình hình công tác hợp tác quốc tế trên
lĩnh vực giáo dục và đào tạo; công tác chỉ đạo điều hành của địa phương/cơ sở giáo
dục đào tạo; kết quả triển khai công tác hợp tác quốc tế trên lĩnh vực giáo dục và đào
tạo trong năm; khó khăn, vướng mắc; đề xuất, kiến nghị (nếu có).
2. Đối tượng thực hiện, cơ quan nhận báo cáo và quy trình báo cáo: Sở GDĐT;
cơ sở giáo dục đại học báo cáo Bộ GDĐT.
3. Kỳ báo cáo: Báo cáo định kỳ 06 tháng; báo cáo định kỳ hằng năm.
4. Phương thức gửi, nhận báo cáo: Thực hiện theo quy định tại Điều 6 Thông
tư này.
5. Thời gian chốt số liệu báo cáo:
a) Báo cáo 06 tháng: Tính từ ngày 16 tháng 11 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 15
tháng 5 của năm báo cáo;
b) Báo cáo hằng năm: Tính từ ngày 16 tháng 11 năm trước kỳ báo cáo đến
ngày 15 tháng 11 của năm báo cáo.
6. Thời hạn gửi báo cáo:
a) Trường hợp báo cáo giấy:
- Đối với báo cáo định kỳ 06 tháng: Sở GDĐT; cơ sở giáo dục đại học gửi báo
cáo đến Bộ GDĐT trước ngày 31 tháng 5 hằng năm.
- Đối với báo cáo định kỳ hằng năm: Sở GDĐT; cơ sở giáo dục đại học gửi
báo cáo đến Bộ GDĐT trước ngày 30 tháng 11 hằng năm;
b) Trường hợp báo cáo qua Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ GDĐT, thực
hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 7 Thông tư này.
7. Mẫu đề cương báo cáo: Mẫu số 21 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông
tư này.
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8. Biểu số liệu báo cáo: Biểu số I.21a/BGDĐT/HTQT; I.21b/BGDĐT/HTQT;
I.21c/BGDĐT/HTQT; I.21d/BGDĐT/HTQT; I.21đ/BGDĐT/HTQT; I.21e/BGDĐT/HTQT;
I.21g/BGDĐT/HTQT tại Phụ lục I kèm theo Thông tư.
Mục 3
CÔNG BỐ, CÔNG KHAI CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ
Điều 28. Trách nhiệm, nội dung công bố, công khai
1. Chế độ báo cáo định kỳ phải được cập nhật, công bố, công khai 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 danh mục chế độ báo
cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo 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 29. 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.
2. Quyết định công bố sau khi được ký, ban hành phải được đăng công khai
trên Cổng thông tin điện tử của Bộ (qua Văn phòng Bộ).
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 30. 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;
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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 ký công bố;
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.
c) 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 31. Trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước, cán bộ, công
chức và cá nhân, tổ chức có liên quan trong việc thực hiện chế độ báo cáo
1. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, đúng quy trình, thời hạn của các chế độ
báo cáo.
2. Các thông tin, số liệu báo cáo phải bảo đảm tính chính xác, khách quan,
trung thực, phản ánh đúng thực tế.
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3. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc chia sẻ,
cung cấp thông tin, số liệu báo cáo khi được yêu cầu và chịu trách nhiệm về tính
chính xác của các thông tin, số liệu báo cáo do mình cung cấp.
4. Người ký báo cáo phải đúng thẩm quyền, phù hợp với từng loại báo cáo và
chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân báo cáo.
5. Bố trí cán bộ, công chức, viên chức có năng lực, chuyên môn phù hợp
để thực hiện công tác báo cáo.
Điều 32. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 8 năm 2020.
2. Bãi bỏ các chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ
Giáo dục và Đào tạo do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trước ngày có
hiệu lực của Thông tư này.
3. 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, Sở Giáo dục, Khoa
học và Công nghệ Bạc Liêu và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi
hành Thông tư này.
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./.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Phạm Ngọc Thưởng

Mẫu số 01

Số thứ tự
mẫu BC

Báo cáo phổ cập giáo dục,
xóa mù chữ
(Cập nhật dữ liệu trên Hệ
thống thông tin điện tử quản
lý PCGD-XMC)

Tên Mẫu BC định kỳ

Cơ quan/
Đơn vị
nhận BC

Bộ Giáo dục
và Đào tạo/
Vụ Giáo dục
Trung học

Cơ quan/
Tổ chức
gửi BC

UBND cấp xã;
UBND
cấp
huyện;
UBND cấp tỉnh

X

Bản giấy/
Gửi trực
tiếp hoặc
qua
đường
bưu điện

X

Bản
mềm/
Gửi qua
thư điện
tử hoặc
Hệ thống
BC

Hình thức/Phương
thức gửi, nhận BC

Năm

Kỳ BC

63

Trước
ngày
10/10
hằng năm

Thời hạn
gửi BC

Phụ lục I
DANH MỤC 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 19/2020/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
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Mẫu số 04

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

Mẫu số 03

Đơn vị
thuộc Bộ

Bộ Giáo dục
và Đào tạo/
Vụ Giáo dục
Chính trị và
Công tác học
sinh, sinh viên
Bộ Giáo dục
và Đào tạo/
Vụ Giáo dục
thể chất

Cơ quan/
Đơn vị
nhận BC

trực Bộ Giáo dục
và Đào tạo/
Vụ Khoa học,
Công nghệ và
Môi trường

Phòng GDĐT;
Sở GDĐT

Báo cáo tình hình học sinh, Phòng GDĐT;
sinh viên và kết quả thực Sở GDĐT;
hiện công tác giáo dục chính Cơ sở GDĐH
trị và công tác học sinh, sinh
viên

Tên Mẫu BC định kỳ

Cơ quan/
Tổ chức
gửi BC

Mẫu số 02

Số thứ tự
mẫu BC

64

X

X

X

Bản giấy/
Gửi trực
tiếp hoặc
qua
đường
bưu điện

X

X

X

Bản
mềm/
Gửi qua
thư điện
tử hoặc
Hệ thống
BC

Hình thức/Phương
thức gửi, nhận BC

Năm

Năm học

Học kỳ I;
Năm học

Kỳ BC

64

Thời hạn
gửi BC
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Báo cáo kết quả triển khai
việc thực hiện các quy định
về đạo đức nhà giáo

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

Mẫu số 06

Mẫu số 07

Cơ quan/
Đơn vị
nhận BC

Bộ Giáo dục và
Đào
tạo/Cục
Nhà giáo và
Cán bộ quản lý
giáo dục
Phòng GDĐT; Bộ Giáo dục
và Đào tạo/
Sở GDĐT;
Cục Nhà giáo
Cơ sở GDĐH
và Cán bộ quản
lý giáo dục
Cơ sở GDĐH Bộ Giáo dục
được giao nhiệm và Đào tạo/
vụ
Cục Nhà giáo
và Cán bộ quản
lý giáo dục

Báo cáo kết quả xây dựng, Phòng GDĐT;
phát triển đội ngũ nhà giáo Sở GDĐT
và cán bộ quản lý giáo dục
năm học ...-...

Tên Mẫu BC định kỳ

Mẫu số 05

Số thứ tự
mẫu BC

Cơ quan/
Tổ chức
gửi BC

X

X

X

Bản giấy/
Gửi trực
tiếp hoặc
qua
đường
bưu điện

X

X

X

Bản
mềm/
Gửi qua
thư điện
tử hoặc
Hệ thống
BC

Hình thức/Phương
thức gửi, nhận BC

Thời hạn
gửi BC

Năm

65

Trước
ngày
30/11
hằng năm

Năm học Cuối năm
học

Năm

Kỳ BC

65

CÔNG BÁO/Số 723 + 724/Ngày 28-7-2020
65

Mẫu số 09

Mẫu số 08

Số thứ tự
mẫu BC

66

Sở GDĐT (đối
với Trung tâm
ngoại ngữ thuộc
UBND cấp tỉnh);
Cơ sở GDĐH
đào tạo chuyên
ngành
ngoại
ngữ; trường cao
đẳng sư phạm
có đào tạo
chuyên ngành
ngoại ngữ
Báo cáo tình hình hoạt động Trung tâm
kiểm định chất lượng giáo Kiểm định chất
dục trong năm và phương lượng giáo dục
hướng hoạt động năm tiếp theo

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

Tên Mẫu BC định kỳ

Cơ quan/
Tổ chức
gửi BC

Bộ Giáo dục
và Đào tạo/
Cục Quản lý
chất lượng

Bộ Giáo dục
và Đào tạo/
Cục Quản lý
chất lượng

Cơ quan/
Đơn vị
nhận BC

X

X

X

X

Bản giấy/
Gửi trực
tiếp hoặc
qua
đường
bưu điện

Bản
mềm/
Gửi qua
thư điện
tử hoặc
Hệ thống
BC

Hình thức/Phương
thức gửi, nhận BC

Năm

Năm

Kỳ BC

66

Trước
ngày
30/01
hằng năm

Thời hạn
gửi BC
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Mẫu số 11

Mẫu số 10

Số thứ tự
mẫu BC

Báo cáo kết quả kiểm định Cơ sở GDĐH
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
Báo cáo giữa kỳ kết quả Cơ sở GDĐH
kiểm định chất lượng chương
trình đào tạo và kế hoạch cải
tiến, nâng cao chất lượng
chương trình đào tạo

Tên Mẫu BC định kỳ

Cơ quan/
Tổ chức
gửi BC

X

X

Bộ Giáo dục
và Đào tạo/
Cục Quản lý
chất lượng

Bản giấy/
Gửi trực
tiếp hoặc
qua
đường
bưu điện

Bộ Giáo dục
và Đào tạo/
Cục Quản lý
chất lượng

Cơ quan/
Đơn vị
nhận BC

X

X

Bản
mềm/
Gửi qua
thư điện
tử hoặc
Hệ thống
BC

Hình thức/Phương
thức gửi, nhận BC

Giữa kỳ
(2,5 năm
sau khi
chương
trình đào
tạo được
công nhận
đạt tiêu
chuẩn chất
lượng)

Năm

Kỳ BC

67

Thời hạn
gửi BC

67

CÔNG BÁO/Số 723 + 724/Ngày 28-7-2020
67

Mẫu số 14

Mẫu số 13

Mẫu số 12

Số thứ tự
mẫu BC

68

Báo cáo kết quả công tác Phòng GDĐT;
kiểm định chất lượng giáo Sở GDĐT
dục và công nhận trường đạt
chuẩn quốc gia

Báo cáo kết quả thực hiện kế Cơ sở GDĐH
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 trong năm
Báo cáo tình hình thực hiện Sở GDĐT;
in phôi, quản lý phôi văn Cơ sở GDĐH
bằng, chứng chỉ

Tên Mẫu BC định kỳ

Cơ quan/
Tổ chức
gửi BC

X

X

Bộ Giáo dục
và Đào tạo/
Cục Quản lý
chất lượng
Bộ Giáo dục
và Đào tạo/
Cục Quản lý
chất lượng

X

Bản giấy/
Gửi trực
tiếp hoặc
qua
đường
bưu điện

Bộ Giáo dục
và Đào tạo/
Cục Quản lý
chất lượng

Cơ quan/
Đơn vị
nhận BC

X

X

X

Bản
mềm/
Gửi qua
thư điện
tử hoặc
Hệ thống
BC

Hình thức/Phương
thức gửi, nhận BC

Năm học

Năm

Năm

Kỳ BC

68

Thời hạn
gửi BC
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Báo cáo tình hình, kết quả hoạt Sở GDĐT;
động tổ chức thi và cấp chứng Cơ sở GDĐH
chỉ ứng dụng công nghệ thông
tin; đào tạo kiểm tra và cấp
chứng chỉ ngoại ngữ
Báo cáo công tác quản lý nhà Sở GDĐT
nước đối với kinh doanh dịch
vụ tư vấn du học (Cập nhật
theo phần mềm quản lý các tổ
chức kinh doanh dịch vụ tư
vấn du học)

Mẫu số 16

Mẫu số 17

Báo cáo tình hình thực hiện Sở GDĐT;
công nhận văn bằng do cơ sở Cơ sở GDĐH
giáo dục nước ngoài cấp

Tên Mẫu BC định kỳ

Mẫu số 15

Số thứ tự
mẫu BC

Cơ quan/
Tổ chức
gửi BC

Bộ Giáo dục
và Đào tạo/
Cục Hợp tác
quốc tế

Bộ Giáo dục
và Đào tạo/
Cục Quản lý
chất lượng
Bộ Giáo dục
và Đào tạo/
Cục Quản lý
chất lượng

Cơ quan/
Đơn vị
nhận BC

X

X

X

Bản giấy/
Gửi trực
tiếp hoặc
qua
đường
bưu điện

X

X

X

Bản
mềm/
Gửi qua
thư điện
tử hoặc
Hệ thống
BC

Hình thức/Phương
thức gửi, nhận BC

Năm

Năm

Năm

Kỳ BC
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Thời hạn
gửi BC
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Mẫu số 21

Mẫu số 20

Mẫu số 19

Mẫu số 18

Số thứ tự
mẫu BC

70

X

X

X

dục
tạo/
tác
dục
tạo/
tác

X

Bản giấy/
Gửi trực
tiếp hoặc
qua
đường
bưu điện

dục
tạo/
tác

dục
tạo/
tác

Cơ quan/
Đơn vị
nhận BC

Bộ Giáo
Báo cáo tình hình hợp tác, Sở GDĐT;
đầu tư của nước ngoài trong UBND cấp tỉnh và Đào
Cục Hợp
lĩnh vực giáo dục
quốc tế
Báo cáo tình hình hợp tác, Cơ sở GDĐH
Bộ Giáo
đầu tư của nước ngoài trong có vốn đầu tư
và Đào
Cục Hợp
lĩnh vực giáo dục
nước ngoài
quốc tế
Bộ Giáo
Báo cáo tình hình giảng viên Cơ sở GDĐH
và Đào
nước ngoài, người nước ngoài
Cục Hợp
vào giảng dạy, làm việc trong
quốc tế
các cơ sở giáo dục đại học
Bộ Giáo
Báo cáo kết quả hợp tác quốc Sở GDĐT;
và Đào
tế trên lĩnh vực giáo dục và Cơ sở GDĐH
Cục Hợp
đào tạo
quốc tế

Tên Mẫu BC định kỳ

Cơ quan/
Tổ chức
gửi BC

X

X

X

X

Bản
mềm/
Gửi qua
thư điện
tử hoặc
Hệ thống
BC

Hình thức/Phương
thức gửi, nhận BC

06 tháng;
Năm

Năm

Năm

Năm

Kỳ BC

70

Thời hạn
gửi BC
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Mẫu số 01
19/2020/TT-BGDĐT
...
TÊN CƠ QUAN GỬI BÁO CÁO

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

Số:....../BC-.......

....., 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
- Tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi đến trường:....
- Trẻ học 2 buổi trên ngày:...
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- Trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non:...
- Tổng số trẻ 3 - 5 tuổi:..., ra lớp:...; Tỷ 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:...; Tỷ 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; Tỷ lệ:...
* 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 tỷ lệ...
- Tổng số trẻ 11 - 14 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học (tính đến năm
học...-...):... đạt tỷ lệ...%. Trong đó số trẻ em 14 tuổi:...; hoàn thành chương trình
tiểu học:...; Tỷ lệ....
- Tổng số trẻ 11 tuổi đang học ở Tiểu học.... chiếm tỷ lệ....
- Số trẻ 6 - 14 tuổi ngoài nhà trường:.....; Tỷ 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:....; Tỷ 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...-...):...; Tỷ 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:....; Tỷ lệ....
- Số thanh, thiếu niên trong độ tuổi 11 - 18 tuổi bỏ học (cả 3 cấp):...; Tỷ 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):..., Tỷ lệ...
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- 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:...; Tỷ 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 tỷ lệ...;
- Số học sinh tốt nghiệp THCS năm học...-... vào học lớp 10 THPT, GDTX
THPT, TCCN, trường dạy nghề... chiếm tỷ lệ... (trong đó vào học lớp 10 THPT:...;
Tỷ lệ:..., học lớp 10 GDTX THPT..., tỷ lệ..., học nghề..., tỷ lệ...).
- Tổng số học sinh tốt nghiệp THPT năm qua (năm học...-...):.../...; Tỷ lệ...;
- Tổng số thanh, thiếu niên từ 18 - 21:...; có bằng tốt nghiệp THPT, BT THPT,
THCN:...; Tỷ lệ...
- Số thanh, thiếu niên trong độ tuổi 18 - 21 tuổi ngoài nhà trường:...; Tỷ lệ...
* Kết quả:
2.5. Kết quả xóa mù chữ
Tổng dân số độ tuổi từ 15 đến 25:... trong đó:
- Số người trong độ tuổi từ 15 - 25 biết chữ:..., tỷ lệ:...
- Số người trong độ tuổi từ 15 - 25 mù chữ:..., tỷ lệ:...
+ Số người mù chữ mức độ 1:... người; Tỷ lệ:...
+ Số người mù chữ mức độ 2:... người; Tỷ lệ:...
Tổng dân số độ tuổi từ 15 đến 35:... trong đó:
- Số người trong độ tuổi từ 15 - 35 biết chữ:..., tỷ lệ:...
- Số người trong độ tuổi từ 15 - 35 mù chữ:..., tỷ lệ:...
+ Số người mù chữ mức độ 1:... người; Tỷ lệ:...
+ Số người mù chữ mức độ 2:... người; Tỷ lệ:...
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Tổng dân số độ tuổi từ 15 đến 60:... trong đó:
- Số người trong độ tuổi từ 15 - 60 biết chữ:..., tỷ lệ:...
- Số người trong độ tuổi từ 15 - 60 mù chữ:..., tỷ lệ:...
+ Số người mù chữ mức độ 1:... người; Tỷ lệ:...
+ Số người mù chữ mức độ 2:... người; Tỷ 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)
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Mẫu số 02
19/2020/TT-BGDĐT
..........

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÊN CƠ QUAN GỬI BÁO CÁO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:

/BC-.....

........., 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 tư 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
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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/ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
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Mẫu số 03
19/2020/TT-BGDĐT

....
TÊN CƠ QUAN GỬI BÁO CÁO
Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
........., ngày....... tháng...... năm.....

/BC-......

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
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.
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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 tỷ lệ:......% trường học an toàn, PCTNTT/tổng số trường phổ thông.
- Tăng (giảm) so với năm trước:...... trường, tỷ lệ....%
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 tỷ 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 tai 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 tai 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:....
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- 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:

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN/ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

- Như kính gửi;
- ................;
- .....................;
- Lưu: VT,.......
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Mẫu số 04
19/2020/TT-BGDĐT
..........
TÊN CƠ QUAN GỬI BÁO CÁO
Số:

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

/BC-.....

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)
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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:

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN/ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

- Như kính gửi;
- ................;
- Lưu: VT,.......
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Nhiệm vụ KH&CN
cấp Bộ (*)

Nhiệm vụ KH&CN
cấp Quốc gia

Tên nhiệm vụ

Đơn vị
chủ trì,
chủ
nhiệm

Thời
Kinh phí (triệu đồng)
Kết quả đạt được (nêu
gian
Từ
Nguồn Số đã cấp đến tháng tóm tắt những kết quả
thực
có thể định lượng được)
6 năm báo cáo
hiện NSNN khác

Ghi
chú
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(*) 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.

1
2
...

1
2
...
II

I

Số
TT

Biểu I.04a/BGDĐT/KHCNMT

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 )

TÊN CƠ QUAN GỬI BÁO CÁO

.....
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Biểu I.04b/BGDĐT/KHCNMT

Hoạt động KH&CN
khác (*)

Đề tài KH&CN

Tên nhiệm vụ

Đơn vị
chủ trì,
chủ
nhiệm
Thời
gian
thực
hiện

Kết quả đạt được
Số đã cấp đến (nêu tóm tắt kết quả có Ghi
Từ ngân sách Nguồn
chú
tháng 6 năm
thể định lượng được)
của đơn vị
khác
báo cáo

Kinh phí (triệu đồng)

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 )

TÊN CƠ QUAN GỬI BÁO CÁO

.....
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(*) 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,...

1
2
...

I
1
2
3
...
II

Số
TT
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Tên sản phẩm/
công trình/công nghệ (*)

Xuất xứ
(Ghi rõ tác giả, xuất xứ
của nhiệm vụ ...)

(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...)

Hiệu quả kinh tế - xã hội
Ghi chú

85

(*) 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; ...

...

3

2

1

STT

Biểu I.04c/BGDĐT/KHCNMT

Phụ lục 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
(Kèm theo Báo cáo số ngày tháng năm )

TÊN CƠ QUAN GỬI BÁO CÁO

.....
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2

1

3

Quyết
định
phê
duyệt
4

Địa
điểm
thực
hiện
5

Khởi
công
6

Hoàn
thành

Thời gian thực hiện

7

8

9

10

11

12

Năm
Kinh phí cấp
đưa vào
đến tháng 6
Ghi
sử dụng,
Tổng
Nguồn năm báo cáo hiệu quả chú
NSNN
số
khác (triệu đồng)
(**)
Vốn được duyệt
(triệu đồng)

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

86

(*) Các dự án tăng cường năng lực nghiên cứu; dự 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.

...

2

Tổng cộng

Tên dự án (*)

1

Biểu I.04d/BGDĐT/KHCNMT

Phụ lục IV
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 )

TÊN CƠ QUAN GỬI BÁO CÁO

.....

Số
TT

86
86
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...

3

2

1

Số
TT

Tổng cộng

Tên dự án

Tên Phòng thí
nghiệm, địa
điểm thực hiện
dự án

Số quyết
định phê
duyệt
(triệu đồng)

Tổng kinh Số kinh phí đã Năm đưa vào
cấp đến tháng 6 sử dụng, tỷ lệ
phí được
năm báo cáo
duyệt
% đáp ứng
của đơn vị
(triệu đồng)
(triệu đồng)

Ghi
chú
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Biểu I.04đ/BGDĐT/KHCNMT

Phụ lục V
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN DUY TU BẢO DƯỠNG ĐẾN THÁNG 6 NĂM BÁO CÁO
(Kèm theo Báo cáo số ngày tháng năm )

TÊN CƠ QUAN GỬI BÁO CÁO

.....
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Mẫu số 05
19/2020/TT-BGDĐT

....
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÊN CƠ QUAN GỬI BÁO CÁO
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:

/BC-......

.........., 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......
Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo
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
...............................................................................................................................
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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.
...............................................................................................................................
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:
- Như kính gửi (Cục NG&CBQLGD);
- ...;
- Lưu: VT,....

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN/ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)
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Mẫu số 06
19/2020/TT-BGDĐT

.....
TÊN CƠ QUAN GỬI BÁO CÁO
Số:

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

/BC-...

...., ngày... tháng... năm 20...

BÁO CÁO
Kết quả triển khai việc thực hiện quy định đạo đức nhà giáo
năm học 20...-20...
Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo
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
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1. Công tác quán triệt, triển khai các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành
liên quan đạo đức nhà giáo
(Nêu rõ 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 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.
- 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
...
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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 CƠ QUAN/ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)
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Mẫu số 07
19/2020/TT-BGDĐT
...........
TÊN CƠ QUAN GỬI BÁO CÁO

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

Số:....../BC-.......

....., 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:
93

94

CÔNG BÁO/Số 723 + 724/Ngày 28-7-2020
+ 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
+ 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:
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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;
- ...;
- ...
- Lưu: VT.

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN/ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

(Xem tiếp Công báo số 725 + 726)
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