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Số:            /TB-SGDĐT 

V/v Thông báo kết quả phối hợp giữa các TT GDTX 

với các trường CĐN trong việc dạy chương trình 

GDTX bậc THPT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hải Phòng, ngày        tháng    năm 2022 

Kính gửi:  

 

 

- Trung tâm Giáo dục thường xuyên (TT GDTX) Hải Phòng; 

- Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên 

(TT GDNN-GDTX) quận huyện. 

    

Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2022-2023; Căn cứ vào tờ trình của Trung tâm Giáo 

dục thường xuyên (TT GDTX) Hải Phòng, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường 

xuyên (TT GDNN-GDTX) quận huyện, sau đây gọi chung là các TT GDTX có thực hiện 

việc phối hợp với các trường cao đẳng, trung cấp nghề, sau đây gọi là các trường CĐN 

để phối hợp dạy học chương trình GDTX cấp THPT kết hợp với dạy nghề; Căn cứ vào 

báo cáo năng lực bảo đảm việc phối hợp dạy học chương trình GDTX cấp THPT kết 

hợp với dạy nghề của các TT GDTX; Ngày 13 tháng 9 năm 2022 Sở GDĐT Hải Phòng 

đã ban hành văn bản 2861/SGDĐT-GDTX-ĐH về việc ghi nhận phối hợp dạy chương 

trình Giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông giữa các TT GDTX và các trường 

CĐN. 

Sau khi kiểm tra, thẩm định năng lực của các đơn vị, căn cứ vào đội ngũ giáo 

viên, vào điều kiện cơ sở vật chất của các đơn vị, đến thời điểm hiện tại, đã có những 

kết quả cụ thể như sau: 

1) Tổng số TT GDTX tham gia phối hợp   : 15 

2) Tổng số trường CĐN phối hợp    : 15 

3) Tổng số giáo viên tham gia giảng dạy   : 298 

4) Tổng số phòng học huy động    : 228 

5) Tổng số học sinh      : 3262 

6) Tổng số ngành nghề đào tạo     : 24 

(Số liệu chi tiết trong các Phụ lục đính kèm) 

 Sở GDĐT trân trọng thông báo./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, GDTX&ĐH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Đỗ Thị Hòa 

 


