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Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng tại Công văn số 1151/VPCP-

KGVX ngày 23/02/2022 (Công văn số 1151) của Văn phòng Chính phủ (VPCP) về 

việc giảng dạy chương trình giáo dục thường xuyên (GDTX) cấp trung học phổ 

thông (THPT) tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN), Bộ Giáo dục và Đào 

tạo (GDĐT) báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng một số nội dung sau: 

1. Việc giảng dạy chương trình GDTX cấp THPT tại các cơ sở GDNN. 

Theo quy định hiện hành, Chương trình GDTX cấp THPT được tổ chức 

giảng dạy tại các trung tâm GDTX, trung tâm GDNN-GDTX. Tuy nhiên, để thực 

hiện theo yêu cầu tại Công văn số 1151, Bộ GDĐT sẽ chỉ đạo việc thực hiện 

Chương trình GDTX cấp THPT theo hướng: 

- Đối với những cơ sở GDNN đã tuyển sinh từ năm học 2021-2022 trở về 

trước, hiện đang tổ chức giảng dạy Chương trình GDTX cấp THPT thì cho phép 

các cơ sở GDNN này tiếp tục tổ chức dạy học Chương trình GDTX cấp THPT. Yêu 

cầu các cơ sở GDNN thực hiện đúng Chương trình GDTX theo quy định của Bộ 

GDĐT, bảo đảm về đội ngũ giáo viên, về cơ sở vật chất và các điều kiện khác để 

thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả chương trình GDTX cấp THPT. 

- Hiện nay, Bộ GDĐT đang xây dựng Thông tư ban hành Chương trình 

GDTX cấp THPT theo Chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) 2018 đảm bảo 

cùng chuẩn đầu ra của các khối lớp và thực hiện đồng bộ với Chương trình THPT 

từ năm học 2022-2023. Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 28, Luật Giáo dục 

2019, Chương trình GDPT phải được thực hiện với thời lượng đầy đủ trong 3 năm 

học cho các khối lớp 10, 11, 12. Còn đối với Chương trình GDTX cấp THPT cũng 

phải thực hiện với thời lượng đủ 3 năm học, nhưng được thực hiện một cách linh 

hoạt, phù hợp với điều kiện của địa phương, điều kiện của học viên về hình thức tổ 

chức dạy học, địa điểm, … để đáp ứng nhu cầu của người học. Trong khi đó, theo 

khoản 2 Điều 33, Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014 quy định “thời gian đào tạo 

trình độ trung cấp theo niên chế đối với người có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở 

trở lên là từ 1 đến 2 năm học tùy theo chuyên ngành hoặc nghề đào tạo”. Do đó, 
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học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở học trung cấp nghề chỉ học trong thời gian từ 1 

đến 2 năm, không thể vừa hoàn thành chương trình đào tạo trung cấp, vừa hoàn 

thành Chương trình GDTX cấp THPT. Mặt khác, theo quy định tại khoản 3 Điều 

45, Luật Giáo dục 2019, học viên học hết Chương trình GDTX cấp THPT không 

dự thi tốt nghiệp THPT hoặc thi không đạt yêu cầu thì được người đứng đầu trung 

tâm GDTX cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình GDPT (điều này là 

không thể nếu trung tâm GDTX không dạy học viên). Vì vậy, đối với các khóa học 

của các cơ sở GDNN tuyển sinh từ năm học 2022-2023, để đảm bảo thực hiện được 

các Chương trình học, đảm bảo đầy đủ quyền lợi của người học cũng như các quy 

định hiện hành, các cơ sở GDNN tổ chức dạy Chương trình GDTX cấp THPT phải 

phối hợp với các trung tâm GDTX, trung tâm GDNN-GDTX để tổ chức dạy học. 

2. Về việc giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa THPT trong các cơ sở 

GDNN. 

Hiện nay, Bộ GDĐT đang tích cực rà soát, hoàn thiện để ban hành Thông tư 

quy định việc giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa THPT trong các cơ GDNN,  

trong thời gian sớm nhất. 

Bộ GDĐT trân trọng báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng. 

  
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp); 

- Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn (để b/c); 

- Các Thứ trưởng (để phối hợp); 

- Bộ LĐTBXH (để phối hợp); 

- Lưu: VT, Vụ GDTX (05b). 
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