UBND TỈNH HÀ TĨNH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 555 /SGDĐT-GDTX&CN

Hà Tĩnh, ngày 08 tháng 4 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v cung cấp thông tin tư vấn
tuyển sinh ngành Sư phạm

Kính gửi:
- Các trường: Đại học Hà Tĩnh, Đại học Vinh;
- Các trường đại học, cao đẳng có đào tạo ngành Sư phạm;
- Các trường THPT và phổ thông có nhiều cấp học;
- Các đơn vị thực hiện chương trình GDTX cấp THPT.
Nhằm giúp các thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào đại
học, cao đẳng năm 2021 có thêm thông tin về nhu cầu đội ngũ giáo viên trong các cơ
sở giáo dục tỉnh Hà Tĩnh năm học 2021-2022 và những năm tiếp theo, Sở Giáo
dục và Đào tạo (GDĐT) thống kê và dự báo nhu cầu đội ngũ giáo viên của cấp
học mầm non và phổ thông (có bảng số liệu gửi kèm);
Đề nghị các trường THPT, các đơn vị có hệ GDTX cấp THPT thông báo
tới học sinh, phụ huynh biết, đồng thời phối hợp với các trường đại học, cao
đẳng sư phạm tổ chức tư vấn tuyển sinh, cung cấp thông tin cho học sinh có
nguyện vọng, đăng ký xét tuyển./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Q. Giám đốc, các Phó giám đốc;
- Phòng TCCB, GDPT, GDMN;
- Phòng GDĐT các huyện, TX, TP;
- Lưu: VT, GDTX&CN.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hồng Cường

BẢNG TỔNG HỢP
SỐ LIỆU, DỰ BÁO NHU CẦU GIÁO VIÊN TỪ NĂM HỌC 2021-2022
VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO
Số lượng giáo viên
TT

Năm học

2

2025-2026

Mầm

Tiểu

non

học

4.819

Cấp

THCS

THPT

5.444

4.625

2.681

4.987

5.987

4.498

2.675

168

543

Nhu cầu giáo viên

5.933

6.432

5.062

2.682

Số lượng giáo viên thiếu

1114

988

401

42

và nhu cầu

năm học 2020-2021
2021-2022

Cấp

Cấp

Số lượng giáo viên

1

Cấp

Nhu cầu giáo viên
Số lượng giáo viên thiếu

Lưu ý: Đối với các ngành đào tạo giáo viên cấp phổ thông, khi học sinh đăng ký
nguyện vọng cần tìm hiểu thêm về ngành học để lựa chọn phù hợp với nhu cầu
và năng lực.
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