
         

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

 

Số:             /BGDĐT-GDĐH 

V/v hướng dẫn sử dụng phần mềm hỗ trợ 

tuyển sinh ngành sư phạm 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                          

             Hà Nội, ngày       tháng 8 năm 2021 

           

           Kính gửi:  

                          - Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Các đại học, học viện, trường đại học đào tạo giáo viên; 

- Các trường cao đẳng có đào tạo ngành Giáo dục Mầm non.    

 

           Để thực hiện phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng để đào tạo giáo viên  

theo nhu cầu sử dụng của các địa phương, theo quy định tại 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 (sau đây viết tắt là 

Nghị định số 116), Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban hành các văn bản1 

gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (địa phương), 

các đại học, học viện, trường đại học đào tạo giáo viên; các trường cao đẳng có 

đào tạo ngành Giáo dục Mầm non (CSĐT), hướng dẫn, cung cấp thông tin và 

đôn đốc triển khai Nghị định số 116.   

 Nhằm tạo điều kiện kết nối giữa các địa phương (đơn vị giao nhiệm vụ, 

đặt hàng) với các CSĐT (đơn vị nhận nhiệm vụ, đặt hàng) để trao đổi thông tin 

cung và cầu, với mục tiêu đạt được kết quả tốt nhất có thể trong quá trình triển 

khai Nghị định số 116, Bộ GDĐT đã hỗ trợ xây dựng phần mềm tuyển sinh 

ngành sư phạm (trang hỗ trợ tuyển sinh ngành sư phạm).  

Việc giao/nhận nhiệm vụ, đặt hàng đào tạo giáo viên theo nhu cầu xã hội 

theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của 63 địa phương và 102 CSĐT có 

đào tạo các ngành sư phạm tại cùng thời điểm, cùng sử dụng trang hỗ trợ tuyển 

sinh ngành sư phạm, là vấn đề phức tạp. Vì vậy, để triển khai thực hiện được, 

các địa phương cần cử cán bộ lãnh đạo và chuyên viên làm đầu mối (theo Phụ 

lục 4 Công văn số 2323/BGDĐT-GDĐH ngày 03/6/2021 về việc hỗ trợ phương thức 

giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu đào tạo giáo viên theo nhu cầu xã hội quy 

định tại Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ) để nhận 

 
1 Công văn số 1891/BGDĐT-GDĐH ngày 11/5/2021 về việc hướng dẫn thực hiện phương thức giao nhiệm vụ, 

đặt hàng đào tạo giáo viên theo nhu cầu xã hội quy định tại Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của 

Chính phủ; Công văn số 2323/BGDĐT-GDĐH ngày 03/6/2021 về việc hỗ trợ phương thức giao nhiệm vụ, đặt 

hàng đào tạo giáo viên theo nhu cầu xã hội quy định tại Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ;  

Công văn số 2921/BGDĐT-GDĐH ngày 13/7/2021 gửi trực tiếp cho các đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương đôn đốc chỉ đạo triển khai Nghị định số 116. 
 



         

 

hướng dẫn từ Bộ GDĐT, nhận thông tin từ các CSĐT và trực tiếp xử lý thông 

tin trên trang hỗ trợ tuyển sinh ngành sư phạm. 

 Bộ GDĐT hướng dẫn các địa phương và CSĐT tiếp tục thực hiện các 

nội dung sau đây:      

1. Quy trình thực hiện triển khai giao/nhận nhiệm vụ, đặt hàng đào 

tạo giáo viên theo nhu cầu xã hội 

            - Kế hoạch chi tiết triển khai giao/nhận nhiệm vụ, đặt hàng đào tạo giáo 

viên theo nhu cầu sử dụng (trang hỗ trợ tuyển sinh ngành sư phạm) tại Phụ lục 1; 

           - Cán bộ trực tiếp thao tác trên phần mềm cần nghiên cứu kỹ Hướng dẫn sử 

dụng trang hỗ trợ tuyển sinh ngành sư phạm tại Phụ lục 2;  

            - Để truy cập trang hỗ trợ tuyển sinh ngành sư phạm, mỗi địa phương, mỗi 

CSĐT được cấp 02 tài khoản (01 tại khoản được phân quyền có thể thao tác các 

chức năng, 01 tài khoản chỉ để đọc thông tin). Bộ GDĐT sẽ gửi thông tin tài khoản 

qua địa chỉ Email của các cán bộ lãnh đạo, chuyên viên trực tiếp chỉ đạo và thực hiện 

của địa phương đã đăng kí (Phụ lục 4 Công văn số 2323/BGDĐT-GDĐH), của  

CSĐT qua địa chỉ đã đăng kí theo thông tin tuyển sinh. Sau khi vào trang hỗ trợ 

tuyển sinh ngành sư phạm, đề nghị cán bộ sử dụng đổi ngay mật khẩu theo hướng 

dẫn để bảo đảm an toàn thông tin (cần ghi nhớ mật khẩu đã thay đổi để sử 

dụng lâu dài). 

             2. Đối với địa phương, cơ sở đào tạo tổ chức triển khai Nghị định số 116  

          a) Đối với địa phương 

- Bộ GDĐT đề nghị các địa phương tiếp tục triển khai các nội dung kế hoạch 

chi tiết triển khai giao/nhận nhiệm vụ, đặt hàng đào tạo giáo viên theo nhu cầu sử dụng 

theo hướng dẫn tại Phụ lục 1. 

- Đối với các địa phương chưa có văn bản cử cán bộ lãnh đạo, chuyên viên 

trực tiếp chỉ đạo và thực hiện, Bộ GDĐT đề nghị khẩn trương gửi thông tin về việc 

cử cán bộ lãnh đạo, chuyên viên trực tiếp chỉ đạo và thực hiện (theo Phụ lục 4 Công 

văn số 2323/BGDĐT-GDĐH ngày 03/6/2021 về việc hỗ trợ phương thức giao nhiệm 

vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu đào tạo giáo viên theo nhu cầu xã hội quy định tại Nghị 

định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ) về Bộ GDĐT trước ngày 

15/8/2021.       

 b) Đối với cơ sở đào tạo  

           - Rà soát toàn bộ thông tin liên quan của CSĐT (về chỉ tiêu tuyển sinh, 

ngành đào tạo tính đến thời điểm hiện tại, thông tin các năm trước...) trên trang 

hỗ trợ tuyển sinh ngành sư phạm (Bộ GDĐT đã hỗ trợ cập nhật thông tin 

ngành đào tạo và chỉ tiêu đào tạo năm 2021); 



         

 

           - Tiếp tục trao đổi trực tuyến với các địa phương về công tác nhận 

nhiệm vụ, đặt hàng của các địa phương theo Kế hoạch tại Phụ lục 1. 

            Trong quá trình triển khai nếu có các vấn đề vướng mắc, đề nghị phản 

ánh về Bộ GDĐT (qua Vụ Giáo dục Đại học) theo địa chỉ Email: 

nmhung@moet.gov.vn, hoặc các số điện thoại: 024.32293009, 024.38692392; 

0987988594; 0904184473; 0904175925 để báo cáo, trao đổi và thống nhất giải 

pháp tháo gỡ, phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương và thực hiện có hiệu 

quả Nghị định số 116. 

Trân trọng./.   
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các Thứ trưởng (để phối hợp c/đ); 

- Lưu: VT, Vụ GDĐH. 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Hoàng Minh Sơn 
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