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Trong văn bản vừa gửi đến Thủ tướng, Hiệp hội Các 
trường ĐH, CĐ Việt Nam đề xuất chưa sáp nhập các 
trường CĐ sư phạm.

Các cơ sở CĐ sư phạm có nguy cơ xóa sổ
Theo hiệp hội, nghị quyết của Ban cán sự đảng Bộ 

GD&ĐT về việc quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục ĐH 
có định hướng sắp xếp, tổ chức lại các trường CĐ sư phạm 
theo hướng sáp nhập thành phân hiệu của các cơ sở giáo 
dục ĐH hoặc hợp nhất với cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Tuy nhiên, để quyết định vấn đề này, hiệp hội cho rằng 
cần nhìn lại công tác đào tạo giáo viên phổ thông. Đó là 
những năm cuối thập niên 1980, các trường trung cấp 
sư phạm phát triển mạnh, nhiều trường trở thành CĐ sư 
phạm. Đến năm 1995, cả nước có 61 trường CĐ sư phạm, 
gần phủ kín 63 tỉnh, thành giúp làm tốt nhiệm vụ đào tạo, 
đào tạo lại nâng cao chất lượng giáo viên phổ thông.

Kinh tế - xã hội phát triển, Nhà nước quyết định nâng 
chuẩn giáo viên phải đạt trình độ cử nhân trở lên (không 
kể giáo viên mầm non). Đồng thời thiết kế và triển khai 

chương trình phổ thông mới theo hướng môn học tích 
hợp, tổng hợp, tự chọn... 

Hai quyết định trên song hành với việc triển khai thực 
hiện Nghị quyết của Đảng về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ 
chức và quản lý, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động 
của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Xem ra các cơ sở CĐ sư phạm là nhân tố nổi trội trong 
việc thực hiện mục tiêu giảm đầu mối các đơn vị sự nghiệp 
công lập. Cụ thể, Bộ GD&ĐT đã tham mưu cho cấp có 
thẩm quyền sáp nhập Trường CĐ Sư phạm Lào Cai vào 
Trường ĐH Thái Nguyên, Trường CĐ Sư phạm Ninh 
Thuận vào Trường ĐH Nông Lâm, Trường CĐ Sư phạm 
Hà Nam vào Trường ĐH Sư phạm Hà Nội. Nhìn chung, tất 
cả các trường trên đều có cơ sở vật chất tốt do được Nhà 
nước đầu tư.

Tuy nhiên, vài ba năm trở lại đây, các cơ sở CĐ sư 
phạm bị thu hẹp đối tượng tuyển sinh do không được đào 
tạo giáo viên cấp I, cấp II. Song song đó, các trường CĐ 
sư phạm còn phải đối mặt với việc cắt giảm chi thường 
xuyên theo tinh thần Nghị định 60/2021 về cơ chế tự chủ 
tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Kiến nghị Thủ tướng bốn vấn đề
Thứ nhất, thực hiện phân tầng hệ thống trường sư phạm 

thành các cơ sở giáo dục sư phạm ở trung ương (ĐH sư 
phạm, ĐH giáo dục trọng điểm), các cơ sở giáo dục sư 
phạm ở địa phương (các trường/khoa ĐH sư phạm địa 
phương, các trường/khoa CĐ sư phạm địa phương)…

UBND các tỉnh, thành quản lý trực tiếp và giao chỉ tiêu đào 
tạo, phân công sau tốt nghiệp cho các trường, khoa sư phạm 

địa phương đào tạo giáo viên mầm non, trung học, THCS.
Thứ hai, hướng tới một hệ thống sư phạm mở. Các cơ sở 

sư phạm trở thành trường giáo dục thuộc ĐH đa lĩnh vực 
hoặc khoa sư phạm trong trường ĐH, CĐ địa phương.

Thứ ba, trong khoảng 10 năm tới, việc đào tạo, bồi 
dưỡng giáo viên tổ chức chủ yếu theo địa chỉ, chưa theo 
cơ chế thị trường hoàn toàn…

Với những trường sư phạm chưa đạt chuẩn ĐH như quy 
định, Bộ GD&ĐT cần có chỉ đạo cụ thể thực hiện quy 
trình đào tạo kết hợp: Ba năm (tại trường CĐ sư phạm địa 
phương) + một năm (tại trường ĐH sư phạm trọng điểm). 
Mô hình đào tạo này hiện nay đang được nhiều nước áp 
dụng và được xem như một giải pháp quan trọng thực hiện 
quyền bình đẳng học tập cho học sinh ở các vùng khó khăn.

Thứ tư, Nhà nước cần khuyến khích các địa phương 
thành lập cụm trường liên kết trên địa bàn của mình. 

VIẾT LONG

Sớm thành lập một hội đồng tư vấn
Có thể gọi là “Hội đồng Giáo dục - Đào tạo và Phát triển 

nguồn nhân lực”, bao gồm đại diện các sở, ban ngành liên 
quan của địa phương, đại diện cộng đồng địa phương... 

Trong tương lai gần, khi cả nước chỉ còn một hệ thống 
giáo dục - đào tạo thống nhất, hội đồng trường càng phát 
huy tác dụng mạnh.

Đời sống xã hội - Thứ Tư  15-2-2023 doisongxahoi@phapluattp.vn

Quảng cáo

TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (SỞ TƯ PHÁP TP.HCM) - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
1. Quyền sở hữu 232.800 cổ phần Công ty cổ phần Địa ốc Đông Á của 

ông Trương Quốc Phục đứng tên sở hữu.
Giá khởi điểm: 1.678.778.000 đồng. Tiền đặt trước: Tương đương 20% 

so với giá khởi điểm.
Người có tài sản: Cục Thi hành án dân sự TP.HCM. Địa chỉ: 372A Nguyễn 

Văn Lượng, phường 16, quận Gò Vấp.
Xem tài sản: Từ ngày 15-2-2023 đến ngày 6-3-2023 (giờ hành chính) tại 

nơi có tài sản. Liên hệ: CHV Đặng Song Toàn.
Thời hạn xem hồ sơ, bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 

15-2-2023 đến ngày 6-3-2023 (giờ hành chính). Thời hạn nộp tiền đặt trước: 
Ngày 6, 7 và 8-3-2023.

Mục 1: Thời gian tổ chức đấu giá: 9 giờ ngày 9-3-2023.
2. Quyền sở hữu 9.750 cổ phần do Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư 

xây dựng Ricons phát hành.
Giá khởi điểm: 411.155.000 đồng. Tiền đặt trước: Tương đương 20% 

so với giá khởi điểm.
Người có tài sản: Cục Thi hành án dân sự TP.HCM. Địa chỉ: 372A Nguyễn 

Văn Lượng, phường 16, quận Gò Vấp.
Xem tài sản: Từ ngày 15-2-2023 đến ngày 6-3-2023 (giờ hành chính) tại 

nơi có tài sản. Liên hệ: CHV Đặng Song Toàn.
Thời hạn xem hồ sơ, bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 

15-2-2023 đến ngày 6-3-2023 (giờ hành chính). Thời hạn nộp tiền đặt trước: 
Ngày 6, 7 và 8-3-2023.

Mục 2: Thời gian tổ chức đấu giá: 9 giờ 30 ngày 9-3-2023.
3. 454.160 cổ phiếu Ngân hàng TMCP Sài Gòn do ông Nguyễn Kỳ 

Anh đứng tên sở hữu.
Giá khởi điểm: 8.060.447.000 đồng. Tiền đặt trước: Tương đương 20% 

so với giá khởi điểm.
Người có tài sản: Cục Thi hành án dân sự TP.HCM. Địa chỉ: 372A Nguyễn 

Văn Lượng, phường 16, quận Gò Vấp.
Xem tài sản: Từ ngày 15-2-2023 đến ngày 6-3-2023 (giờ hành chính) tại 

nơi có tài sản. Liên hệ: CHV Đặng Song Toàn.
Thời hạn xem hồ sơ, bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 

15-2-2023 đến ngày 6-3-2023 (giờ hành chính). Thời hạn nộp tiền đặt trước: 
Ngày 6, 7 và 8-3-2023.

Mục 3: Thời gian tổ chức đấu giá: 10 giờ ngày 9-3-2023.
4. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại 15-16 Phan Văn 

Trị, phường 7, quận Gò Vấp, TP.HCM.
Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức có đủ 

điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật nộp hồ sơ đăng ký 
tham gia đấu giá trực tiếp tại trụ sở trung tâm.

Thửa đất: Một phần thửa đất số 40, 41, 32 (thửa chính thức 40-1); tờ 
bản đồ số 5; phường 7, quận Gò Vấp; diện tích đất theo hiện trạng: 2.810,1 
m2, gồm: Diện tích trong GCN: 2.693,5 m2; trong đó: diện tích phạm lộ 
giới: 951,4 m2; diện tích không phạm lộ giới: 1.742,1 m2; diện tích ngoài 
GCN, phạm lộ giới không được công nhận: 116,6 m2; mục đích sử dụng 
đất: Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh (theo Công văn số 1186/QLĐT ngày 
8-12-2020 của Phòng Quản lý đô thị quận Gò Vấp thì quy hoạch khu chức 
năng: Đất y tế và đất giao thông); thời hạn sử dụng đất: Ổn định, lâu dài; 
nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền SDĐ * nhận QSDĐ 
do chuyển nhượng QSDĐ.

Công trình xây dựng trên đất: Tên công trình xây dựng trên đất: Bệnh 
viện. Địa chỉ: 15-16 Phan Văn Trị, phường 7, quận Gò Vấp, TP.HCM; kết cấu 
nhà: Tường gạch, cột BTCT, sàn BTCT, mái BTCT + kính + tôn; cấp (hạng) 
nhà ở: 2; số tầng: 6 tầng + hầm; chiều cao công trình: 19 m; diện tích xây 
dựng: 1.001,7 m2; diện tích sàn xây dựng: 8.272,1 m2, trong đó công trình 
xây dựng phù hợp quy hoạch: 6.067,22 m2; công trình xây dựng không phù 
hợp quy hoạch: 2.204,88 m2; phần diện tích tường bao: 291,2 m2; phần diện 
tích sân/nền gạch: 857 m2.

Giá khởi điểm: 308.433.849.000 đồng (theo Chứng thư thẩm định giá số 
231400424/HCM ngày 16-1-2023 của Công ty cổ phần Giám định thẩm định Sài 

Gòn); giá trên chưa bao gồm thuế GTGT. Tiền đặt trước: 61.686.769.800 đồng.
Người có tài sản: CHV Trần Văn Thọ - Cục Thi hành án dân sự TP.HCM. Địa 

chỉ: 372A Nguyễn Văn Lượng, phường 16, quận Gò Vấp.
Xem tài sản: Ngày 23 và 24-2-2023 (giờ hành chính), liên hệ tại nơi có tài sản. 
Thời hạn xem hồ sơ, bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 

13-2-2023 đến ngày 28-2-2023 (giờ hành chính). Thời hạn nộp tiền đặt trước: 
Ngày 28-2, 1 và 2-3-2023.

Mục 4: Thời gian tổ chức đấu giá: 14 giờ 30 ngày 3-3-2023.
5. 37 chiếc xe gắn máy bán nguyên trạng (đăng ký lại, tái sử dụng).
Giá khởi điểm: 60.800.000 đồng. Tiền đặt trước: Tương đương 20% so 

với giá khởi điểm.
Người có tài sản: Công an quận 5. Địa chỉ: 203 An Dương Vương, phường 

8, quận 5.
Xem tài sản: Ngày 22 và 23-2-2023 (giờ hành chính) tại nơi có tài sản. Liên 

hệ: Anh Long - điện thoại: 0982.525.065.
Thời hạn xem hồ sơ, bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 

20-2-2023 đến ngày 28-2-2023 (giờ hành chính). Thời hạn nộp tiền đặt trước: 
Ngày 28-2, 1 và 2-3-2023.

Mục 5: Thời gian tổ chức đấu giá: 14 giờ 30 ngày 3-3-2023.
6. Quyền khai thác dịch vụ 02 sân bóng mini và phòng tập gym (kích 

thước sân bóng mini rộng 22 m x dài 42 m, kích thước phòng tập gym 
rộng 9,05 m x dài 22,09 m x chiều cao 3,5 m), thời hạn 02 năm: Thời 
gian hoạt động sân bóng mini là 11 tháng/năm (trừ 01 tháng nghỉ tết 
Nguyên đán) và thời gian hoạt động phòng tập gym là 10 tháng/năm 
(trừ 01 tháng nghỉ hè và 01 tháng nghỉ tết Nguyên đán) của Phân hiệu 
Trường ĐH Giao thông vận tải tại TP.HCM.

* Điều kiện tham gia đấu giá: Là tổ chức hoặc hộ kinh doanh có giấy chứng 
nhận đăng ký kinh doanh đúng ngành nghề về dịch vụ thể dục thể thao (kèm 
theo: Hóa đơn nộp tiền quản lý, khai thác dịch vụ thể dục thể thao).

Giá khởi điểm: 647.400.000 đồng/2 năm (đã bao gồm thuế GTGT). Tiền 
đặt trước: Tương đương 20% so với giá khởi điểm.

Người có tài sản: Phân hiệu Trường ĐH Giao thông vận tải tại TP.HCM.  
Địa chỉ: 450 Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức.

Xem tài sản: Từ ngày 15-2-2023 đến ngày 6-3-2023 (giờ hành chính) tại 
nơi có tài sản. 

Thời hạn xem hồ sơ, bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 
15-2-2023 đến ngày 6-3-2023 (giờ hành chính). Thời hạn nộp tiền đặt trước: 
Ngày 6, 7 và 8-3-2023.

Mục 6: Thời gian tổ chức đấu giá: 10 giờ ngày 9-3-2023.
7. Quyền thuê sử dụng toàn bộ căn nhà số 23 Phùng Khắc Khoan, 

phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM.
Vị trí nhà: Mặt tiền đường. Loại nhà: Phố. Cấu trúc: 02 tầng. Kết cấu: Tường 

gạch, cột + sàn BTCT, nền gạch ceramic, trần thạch cao, mái BTCT + tôn. Diện 
tích xây dựng: 800,4 m2. Diện tích sàn xây dựng: 1.456,5 m2 (trong khuôn 
viên đất 1.215 m2), trong đó: Tầng 1: 800,4 m2; tầng 2: 656,1 m2.

Mục đích thuê: Sử dụng làm văn phòng, kinh doanh thương mại dịch vụ. 
Thời hạn thuê: 36 tháng, kể từ ngày đấu giá thành.

Giá khởi điểm: 26.424.000.000 đồng (đã bao gồm thuế GTGT và không 
bao gồm các chi phí khác: Quản lý, điện, nước, điện thoại, giữ xe…). Tiền 
đặt trước: Tương đương 5% so với giá khởi điểm.

Người có tài sản: Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài (FOSCO). 
Địa chỉ: 124 Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, quận 3.

Xem tài sản: Ngày 2 và 3-3-2023 (giờ hành chính) tại nơi có tài sản. Liên 
hệ: Bà Trần Thị Ngọc Dung - điện thoại: 0903.719.079.

Thời hạn xem hồ sơ, bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 
15-2-2023 đến ngày 6-3-2023 (giờ hành chính). Thời hạn nộp tiền đặt trước: 
Ngày 6, 7 và 8-3-2023.

Mục 7: Thời gian tổ chức đấu giá: 14 giờ ngày 9-3-2023.
8. Ô tô tải (Pickup cabin kép), biển số 51A-4136, nhãn hiệu Ford, số 

loại Ranger 2AW.
Giá khởi điểm: 51.000.000 đồng. Tiền đặt trước: Tương đương 20% so 

với giá khởi điểm.
Người có tài sản: UBND phường Đa Kao. Địa chỉ: 58B Nguyễn Đình Chiểu, 

phường Đa Kao, quận 1.
Xem tài sản: Ngày 16 và 17-2-2023 (giờ hành chính) tại nơi có tài sản. Liên 

hệ: Bà Thu - điện thoại: 0969.945.768.
Thời hạn xem hồ sơ, bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 

13-2-2023 đến ngày 21-2-2023 (giờ hành chính). Thời hạn nộp tiền đặt trước: 
Ngày 21, 22 và 23-2-2023.

Mục 8: Thời gian tổ chức đấu giá: 15 giờ 30 ngày 24-2-2023.
9. Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại 102/53A đường 

100 Bình Thới, phường 14, quận 11, TP.HCM.
Thửa đất số 103, tờ bản đồ số 6. Diện tích khuôn viên: 837,6 m2.
Nhà ở: Kết cấu: Nhà 4 tầng, tường gạch, sàn BTCT, mái BTCT + tôn. Diện 

tích sàn xây dựng: 883,1 m2.
Giá khởi điểm: 43.409.743.569 đồng. Tiền đặt trước: Tương đương 20% 

so với giá khởi điểm.
Người có tài sản: Agribank - Chi nhánh Thành Đô. Địa chỉ: 56-58-60 Nguyễn 

Văn Cừ, phường Cầu Kho, quận 1.
Xem tài sản: Từ ngày 13-2-2023 đến ngày 28-2-2023 (giờ hành chính) tại 

nơi có tài sản. Liên hệ: Anh Hiếu - điện thoại: 0915.390.238.
Thời hạn xem hồ sơ, bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 

13-2-2023 đến ngày 28-2-2023 (giờ hành chính). Thời hạn nộp tiền đặt trước: 
Ngày 28-2, 1 và 2-3-2023.

Mục 9: Thời gian tổ chức đấu giá: 14 giờ ngày 3-3-2023. 
10. Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với 

đất tại Quốc lộ 1, khu phố 1, phường Tân Phú, quận 9 (số mới 90/4 Xa 
lộ Hà Nội, khu phố 1, phường Tân Phú, TP, TP.HCM).

Vị trí: Thửa đất số 565, tờ bản đồ số 25. Diện tích khuôn viên: 129,1 m2. 
Mục đích sử dụng: Đất ở 100,6 m2, đất trồng cây lâu năm 28,5 m2. Thời hạn 
sử dụng: Đất ở: Lâu dài; đất trồng cây lâu năm: 14-8-2068. Diện tích xây 
dựng: 64,6 m2. Diện tích sàn: 82,8 m2.

Ghi chú: Diện tích xây dựng thuộc quy hoạch: 22,4 m2.
Giá khởi điểm: 4.018.500.000 đồng. Tiền đặt trước: Tương đương 20% 

so với giá khởi điểm.
Người có tài sản: Agribank - Chi nhánh Thành Đô. Địa chỉ: 56-58-60 Nguyễn 

Văn Cừ, phường Cầu Kho, quận 1.
Xem tài sản: Từ ngày 13-2-2023 đến ngày 28-2-2023 (giờ hành chính) 

tại nơi có tài sản. 
Thời hạn xem hồ sơ, bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 

13-2-2023 đến ngày 28-2-2023 (giờ hành chính). Thời hạn nộp tiền đặt trước: 
Ngày 28-2, 1 và 2-3-2023.

Mục 10: Thời gian tổ chức đấu giá: 14 giờ 30 ngày 3-3-2023. 
11. Quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất tại số 988A (số cũ 124) 

ấp Tân Điền B, phường Phú Hữu, quận 9 (nay thành phường Phú Hữu, 
TP Thủ Đức, TP.HCM).

Vị trí: Một phần thửa đất số 73, 74, tờ bản đồ số: 22 BĐĐC năm 2003. Diện 
tích khuôn viên: 436,4 m2. Diện tích xây dựng: 261 m2. Diện tích sử dụng: 
261 m2. Kết cấu: Tường gạch, mái tôn. Số tầng: 01. Mục đích sử dụng: Đất ở.

Giá khởi điểm: 30.685.950.000 đồng. Tiền đặt trước: Tương đương 20% 
so với giá khởi điểm.

Người có tài sản: Agribank - Chi nhánh Thành Đô. Địa chỉ: 56-58-60 Nguyễn 
Văn Cừ, phường Cầu Kho, quận 1.

Xem tài sản: Từ ngày 13-2-2023 đến ngày 28-2-2023 (giờ hành chính) 
tại nơi có tài sản. 

Thời hạn xem hồ sơ, bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 
13-2-2023 đến ngày 28-2-2023 (giờ hành chính). Thời hạn nộp tiền đặt trước: 
Ngày 28-2, 1 và 2-3-2023.

Mục 11: Thời gian tổ chức đấu giá: 14 giờ 45 ngày 3-3-2023. 
Khách hàng có nhu cầu mua hồ sơ, đăng ký và đấu giá liên hệ Trung tâm 

Dịch vụ đấu giá tài sản, 19/5 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM. 
Điện thoại: 38.115.845. 

Kiến nghị Thủ tướng chưa sáp nhập các trường cao đẳng sư phạm

Trường CĐ Cộng đồng Bình Thuận vừa được sáp nhập. Ảnh: TL


