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Phụ lục 1: Kế hoạch chi tiết triển khai giao, nhận nhiệm vụ/đặt hàng đào tạo giáo viên theo nhu cầu xã hội  

(gửi kèm Công văn số:             /BGDĐT-GDĐH  ngày     /8/2021 hướng dẫn sử dụng trang hỗ trợ tuyển sinh ngành sư phạm)  

STT 
Thời gian thực 

hiện 
Nội dung công việc 

Đơn vị 

chủ trì 

thực hiện 

Đơn vị 

phối hợp 

thực hiện 

Ghi chú 

1 
Từ 7h00 

ngày 11/8/2021 

Mở trang hỗ trợ tuyển sinh ngành sư 

phạm hỗ trợ điều phối thông tin Cung 

– Cầu 

Bộ GDĐT 
- Địa phương 

- CSĐT 

Đồng thời gửi CV hướng dẫn, tài 

khoản, mật khẩu tới tất cả các 

CSĐT tuyển sinh ngành sư phạm 

và các địa phương đã gửi thông tin 

đầu mối để các đơn vị nghiên cứu 

triển khai và nhập, rà soát thông 

tin tuyển sinh. 

2 

Từ 7h00 ngày 11/8 

đến 7h00 ngày 

13/8/2021 

- Rà soát, bổ sung tên, chỉ tiêu tuyển 

sinh theo ngành đào tạo, các điều kiện 

tuyển sinh.  

- Cập nhật thông tin đặt hàng giao 

nhiệm vụ (nếu có). 

- Địa phương 

- CSĐT 
Bộ GDĐT Bộ GDĐT đã cập nhật 

3 

Từ 7h00 ngày 14/8 

đến 17h00  ngày 

16/8/2021 

Tham khảo thông tin tuyển sinh của 

các CSĐT năm 2019-2020 và chỉ tiêu 

tuyển sinh năm 2021, nhập thông tin 

tên ngành, chỉ tiêu theo nhu cầu đào 

tạo của địa phương (bắt buộc)  

Địa phương 
- Bộ GDĐT 

- CSĐT 

Theo nội dung mẫu phụ lục I, II, 

III, V,VI, VII đã gửi kèm Công 

văn 2323/BGDĐT-GD ĐH ngày 

4/6/2021 

4 
Từ 7h00 đến 8h00 

 ngày 17/8/2021 

Kích hoạt chức năng phần mềm hỗ 

trợ điều phối thông tin  Cung – Cầu 

lần 1  

Bộ GDĐT 

 

- Địa phương 

- CSĐT 

Trả ra kết quả khớp nối Cung – 

Cầu lần 1 

5 
Từ 8h00 đến 11h30 

 ngày 17/8/2021 

CSĐT truy cập phần mềm xử lý thông 

tin, cập nhật phương án chấp thuận 

giao nhiệm vụ, đặt hàng của các địa 

phương lần 1 

CSĐT 
- Bộ GDĐT 

- Địa phương 
 



2 

 

 

6 

Từ 13h00 đến 

17h00 

 ngày 17/8/2021 

Xử lý phương án chấp nhận/không 

chấp nhận phương án của CSĐT 1 
Địa phương 

- Bộ GDĐT 

- CSĐT 
 

7 
Từ 7h00 đến 8h00 

 ngày 18/8/2021 

Tải cho kết quả đặt hàng, giao nhiệm 

vụ của các địa phương lần 1 
CSĐT 

- Bộ GDĐT 

- Địa phương 
 

8 
Từ 8h00 đến 9h00 

ngày 18/8/2021 

Tải kết quả nhận đặt hàng, nhận giao 

nhiệm vụ của các CSĐT lần 1 
Địa phương 

- Bộ GDĐT 

- CSĐT 
 

9 
Từ 9h00 đến 11h30 

 ngày 18/8/2021 

Nhập thông tin tên ngành, chỉ tiêu lần 

lần 2 
Địa phương 

- Bộ GDĐT 

- CSĐT 

Phần còn lại  theo nhu cầu đào tạo 

của địa phương ̣ sau khi các CSĐT 

đã nhận đặt hàng, giao nhiệm vụ 

lần 1 

10 

Từ 13h00 đến 

14h00 

 ngày 18/8/2021 

Truy cập phần mềm xử lý thông tin, 

cập nhật phương án chấp thuận giao 

nhiệm vụ/đặt hàng của các địa 

phương lần 2 

CSĐT 
- Bộ GDĐT 

- Địa phương 

Phần chỉ tiêu còn lại  theo sau khi 

đã đã nhận đặt hàng, giao nhiệm 

vụ lần 1 

11 

Từ 14h00 đến 

17h00 

 ngày 18/8/2021 

Xử lý phương án chấp nhận/không 

chấp nhận phương án của CSĐT 2 
Địa phương 

- Bộ GDĐT 

- CSĐT 
 

12 
Từ 7h00 đến 8h00 

 ngày 19/8/2021 

Tải cho kết quả đặt hàng, giao nhiệm 

vụ của các địa phương lần 2 

 

CSĐT 
- Bộ GDĐT 

- Địa phương 
 

13 
Từ 7h00 đến 8h00 

 ngày 19/8/2021 

Tải kết quả nhận đặt hàng, nhận giao 

nhiệm vụ của các CSĐT lần 2 

  

Địa phương 
- Bộ GDĐT 

- CSĐT 
 

14 
Từ 8h00 đến 11h30 

 ngày 19/8/2021 

Nhập thông tin tên ngành, chỉ tiêu lần 

lần 3 
Địa phương 

- Bộ GDĐT 

- CSĐT 

Phần còn lại theo nhu cầu đào tạo 

của địa phương ̣sau khi các CSĐT 

đã nhận đặt hàng, giao nhiệm vụ 

lần 2 



3 

 

 

15 

Từ 13h00 đến 

14h00 

 ngày 19/8/2021 

 Truy cập phần mềm xử lý thông tin, 

cập nhật phương án chấp thuận giao 

nhiệm vụ, đặt hàng của các địa 

phương lần 3 

CSĐT 
- Bộ GDĐT 

- Địa phương 

Phần chỉ tiêu còn lại  theo sau khi 

đã đã nhận đặt hàng, giao nhiệm 

vụ lần 2 

16 

Từ 14h00 đến 

17h00 

 ngày 19/8/2021 

Xử lý phương án chấp nhận/không 

chấp nhận phương án của CSĐT 3 
Địa phương 

- Bộ GDĐT 

- CSĐT 
 

17 
Từ 7h00 đến 8h00 

 ngày 20/8/2021 

Tải cho kết quả đặt hàng, giao nhiệm 

vụ của các địa phương lần 3 

 

CSĐT 
- Bộ GDĐT 

- Địa phương 
 

18 
Từ 7h00 đến 8h00 

 ngày 20/8/2021 

Tải kết quả nhận đặt hàng, nhận giao 

nhiệm vụ của các CSĐT lần 3 

  

Địa phương 
- Bộ GDĐT 

- CSĐT 
 

19 
Từ 8h00 đến 11h30 

 ngày 20/8/2021 

Xuất báo cáo mỗi đợt và căn cứ kết 

quả của CSĐT và UBND xác định chỉ 

tiêu tuyển sinh của các CSĐT theo 

năm 

- Bộ GDĐT 

- Địa phương 

- CSĐT 

  

20 

Từ  ngày 21/8/2021 

đến trước ngày 

 26/8/2021  

Các  địa phương thống nhất các CSĐT các  nội dung (nếu có) 
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