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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 23 tháng 6 năm 2022

V/v rà soát đăng ký danh sách tham
gia bồi dưỡng giáo viên Tiểu học,
THCS các môn dạy tích hợp theo
Chương trình phổ thông 2018

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
Thực hiện công văn số 1334/UBND-KGVX ngày 23/6/20222 của UBND
tỉnh về việc bồi dưỡng giáo viên Tiểu học, THCS các môn dạy tích hợp theo
Chương trình phổ thông năm 2018;
Để đáp ứng yêu cầu về việc dạy các môn tích hợp theo Chương trình phổ
thông năm 2018 năm học 2022-2023 và tiết kiệm kinh phí bồi dưỡng. Sở Giáo
dục và Đào tạo đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp triển khai
một số nội dung như sau:
1. Về số lượng và đối tượng tham gia bồi dưỡng: UBND các huyện, thị
xã, thành phố chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo rà soát lại danh sách số lượng
giáo viên đã đăng ký tham gia bồi dưỡng tại công văn số 1187/SGDĐT-TCCB
ngày 17/5/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo (kèm theo danh sách giáo viên đã
đăng ký) trên tinh thần đảm bảo tối thiểu số lượng giáo viên giảng dạy các môn
tích hợp theo Chương trình phổ thông 2018 cho năm học 2022-2023. Đề xuất số
lượng giáo viên tham gia bồi dưỡng phù hợp, đảm bảo nguồn kinh phí hiện có.
2. Về kinh phí: Thực hiện theo phân cấp ngân sách quy định tại Nghị
quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh về việc ban
hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, nguyên tắc, tiêu chí và định
mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương cho thời kỳ 20222025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai và theo hướng dẫn tại công văn số 1305/STCQLNS ngày 05/5/2022 của Sở Tài chính.
3. Hình thức, học phí, thời gian, địa điểm bồi dưỡng:
- Hình thức bồi dưỡng: Bồi dưỡng kết hợp trực tuyến và trực tiếp.
- Học phí bồi dưỡng: 250.000 đồng/tín chỉ/học viên (bao gồm học phí,
tài liệu trực tiếp, trực tuyến, phí cấp chứng chỉ).
- Thời gian bồi dưỡng: Dự kiến ngày 10/7/2022 (có thông báo riêng)
- Địa điểm bồi dưỡng: tại thành phố Pleiku, thị xã Ayunpa và thị xã An
Khê.
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ
phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố rà soát và đăng ký lại số
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lượng chính thức tham gia bồi dưỡng và chi trả kinh phí bồi dưỡng theo đúng
quy định và gửi danh sách về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua phòng TCCB) trước
ngày 30/6/2022 và qua địa chỉ Email: phongtccb.sogialai@moet.edu.vn để kịp
thời triển khai bồi dưỡng phục vụ cho năm học 2022-2023 theo đúng quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc, các Phó Giám đốc;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Phòng Giáo dục Đào tạo
các huyện, thị xã, thành phối
(thực hiện);
- Lưu: VT, TCCB.
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