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S4/sGDT-GDNCL
V/v chân chinh tinh
hinh ho¡t dÙông
các don vi tham gia tô chéc ho¡t

dÙng

giáo duc ký nng sông và ho¡t dÙng
giáo duc ngoài giò chính khóa
trên dËa bàn thành phô

Kinh

güri: Nhà dâu tu cça các on vË tham gia tó chútc ho¡t dÙng giáo dåc
ky nng

sông và ho¡t Ùng giáo duc ngoài giÝ chính khóa.

Thuc hiên Kê ho¡ch sô 3152/KH-SGDÐT ngày 12 tháng 1l nm 2021 cça Sö
Giáo duc và ào t¡o vê viÇc kiêm tra các co sß giáo dåc ngoài công lâp và các tó chéc,
cá nhan tham gia hoat dÙng giáo dåc nm hÍc 2021-2022, So Giáo dåc và ào t¡o dã

tiên hành kiêm tra tinh hinh ho¡t ông

11 on vË tham gia to chéc hoat Ùng giáo duc

ky näng sông và hoat dÙng giáo duc ngoài giò chiính khóa trên dja bàn thành phô. Sau

khi kiêm tra, Sß Giáo duc và ào

t¡o nh-n thây các on

dung chua dugc câp nh-t dúng theo quy inh

vË côn thåc hiÇn mÙt sô nÙi

hiÇn hành.

Nhäm giúp các don vË (ké cå nhing on vi dã d1rgc kiêm tra và nhing don vi/
chua duge kiém tra) to chéc hoat Ùng úng quy Ënh, So Giáo dåc và ào t¡o ê nghË
các don vË tham gia tô chúc hoat Ùng giáo duc kù nng sông và hoat Ùng giáo duc
ngoài già chính khóa chù Ùng kiêm tra nÙi bÙ, rà soát, chân chinh tinh hinh tô chéc
hoat dÙng tai don vi các nÙi dung, cu thë nhu sau:

1. Vè ho so pháp lý
Rà soát lai hôoso pháp lý; Luu ý:

-Vè thoi gian hêt hiÇu lurc cua Quyêt dËnh câp phép ho¡t Ùng giáo duc ký nng
sông và hoat Ùng giáo dåc ngoài gio chinh khóa,

Dja diêm tô chúc ho¡t Ùng giáo duc ký nng sông và ho¡t Ùng giáo dåc ngoài
gio chinh khóa úng

vÛi Ëa chi hoat Ùng

giáo duc trong Quyêt dinh vê viÇc câp phép

hoat dÙng giáo duc ky nng sông và ho¡t Ùng giáo dåc ngoài giò chính khóa (khi có se
thay doi dia diem to chúc hoat dÙngphài giri hô sa däng ký vé So Giáo duc và Dào tao)

2. Ve hô so nhân sy
Rà soát vän bàng, chéng chi cça giáo viên (theo Thông tr 04/2014/TT-BGDÐT;
- Câp nhât danh sách giáo viên (nêu có thay dôi, don vË stt dung ID và Password
cáo
báo
auoc cap de
htps://dichvugiaoduc1.hcm.edu. vn).

tai

3. Ve viec thrc hiÇn ché Ù chính sách ôi

Muc

Nhân

Sir

tren

vói nguoi lao Ùng

Rà soát viÇc ký kêt Hop ông lao dÙng, Hop dông thinh giàng, giài quyt
che Ù ve ngày nghi cça nguòi lao Ùng

Luar Giáo duc só 43/2019/QH14).

trang

các

(theo BÙ lut Lao dong só 45/2019/0HI4 và

Rà soát viÇc thuc hiÇn ché dÙ dóng bço hiÃm xä hÙi. mo óng sô dúng qui dinh
(theo Lua Báo hiém x hÙi só 58/2014/QH13).

-Rà soát viÇc âng ký Giáy phép lao Ùng dói vÛi nguòi lao Ùng nuóc ngoài
cóng tác tai don vi; Luru ý vè thöi h¡n cça giáy phép lao dÙng (theo Nghj dinh
só 152/2020/NÐ-CP).
4. Ve dieu kiÇn co sß v-t chát

Dàm bão dièu diÁu kiÇn co só v-t ch¥t trang thi¿t bË phyc vu hoat dÙng giáo duc
k nng

sông và hoat dÙng giáo dåc ngoài giò chính khóa.

- Cam kêt £m bào an ninh, trât tr, vÇ sinh môi truÝng, thuc hiÇn nghiém túc quy
dinh cça các câp quàn lý ôi vói tô chéc hoat dÙng giáo duc ký nng sông và ho¡t dÙng
giáo duc ngoài giò chính khóa.

Thuc hiÇn treo bàng hiÇu úng vÛi tên trong Quyêt Ënh vê viÇc câp phép ho¡t
ông giáo duc ký nng sÑng và ho¡t Ùng giáo duc ngoài gio chính khóa.

5. Vè chrong trinh giäng day
Dam bào tó chéc giàng day các chuong trinh ã durçc câp phép theo Quyêt dËnh
cåp phép hot Ùng giáo duc cùa So Gi£o dåc và ào t¡o (khi có thay dói vé kê hoach
hoat dong. giáo trinh, tài liÇu giàng day phái gii hô so ng
ký vé Só Giáo duc và Dào

tao
6. Ve báo cáo tinh hinh ho¡t Ùng

Thyc hiÇn báo cáo ày dç theo yêu càu cça Công vn só 357/SGDÐT-GDNCL
ngày 11 tháng 02 nm

2022 cça Sß Giáo dåc và ào

7. Vê luru trï hô so t¡i on

t¡o.

vË

Don vi cân to chéc thue hiÇn luu trï hô so ây dù, khoa hoc, úng dung công nghÇ
thông tin trong quân lý diêu hành các ho¡t Ùng,

thuòng xuyên câp nhât thông tin lên

trang https://dichvugiaoduc1.hcnm.edu.vn theo huóng dân cça Sô Giáo dåc và ào

t¡o.

Dê nghi các on vË trong quá trinh hoat Ùng luôn luôn rà soát, nghiên túc thuc
hiÇn dây ç trách nhiÇm theo quy dËnh t¡i iêu

15 Thông tu sô 04/2014/TT-BGDÐT./.0
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