UBND TỈNH GIA LAI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 534/SGDĐT-GDTrH

Gia Lai, ngày 23 tháng 3 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v hướng dẫn bổ sung việc bồi
dưỡng đại trà các mô đun thực hiện
Chương trình giáo dục phổ thông
mới

Kính gửi:
- Các phòng giáo dục và đào tạo;
- Các trường phổ thông trực thuộc Sở.
Căn cứ Công văn số 5533/BGDĐT-GDTrH ngày 21/12/2020 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo (GDĐT) về việc đôn đốc triển khai bồi dưỡng mô đun 1, 2; Công
văn số 110/CV-ETEP ngày 10/3/2021 của Ban quản lý Chương trình ETEP về việc
thông báo việc triển khai bồi dưỡng đại trà mô đun 3 cho GV&CBQLCSGDPT;
Công văn số 130/CV-ETEP ngày 19/3/2021 của Ban quản lý Chương trình ETEP
về việc thông báo triển khai bồi dưỡng mô đun 4 cho GVPT và CBQLCSGDPT cốt
cán.
Tiếp theo Công văn số 465/SGDĐT-GDTrH ngày 12/3/2021 của Sở GDĐT
về việc triển khai bồi dưỡng đại trà các mô đun thực hiện Chương trình giáo dục
phổ thông mới, Sở GDĐT đề nghị các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện một số
nội dung sau:
1. Triển khai bồi dưỡng đại trà các mô đun 1, 2 và 3
- Chỉ đạo, đôn đốc giáo viên phổ thông và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ
thông (GVPT&CBQLCSGDPT) sử dụng tài khoản TEMIS đăng nhập vào hệ
thống LMS để học tập các nội dung mô đun 1 trước ngày 24/3/2021; các mô đun 2,
3 tiếp tục triển khai bồi dưỡng.
Yêu cầu để bắt đầu học mô đun 2 (mô đun 3):
+ Đối với giáo viên: (1) Hoàn thành mô đun 1 (được chấm đạt); (2) Đang
học mô đun 2; (3) Hoàn thành tự đánh giá theo chuẩn TEMIS (ghi kết quả đánh
giá và tải minh chứng).
+ Đối với cán bộ quản lý: (1) Hoàn thành mô đun 1 (được chấm đạt); (2)
Đang học mô đun 2; (3) Hoàn thành tự đánh giá theo chuẩn trên TEMIS (ghi kết
quả đánh giá và tải minh chứng); (4) Hiệu trưởng ghi kết quả đánh giá của 100%
giáo viên của trường trên hệ thống TEMIS; (5) Hiệu trưởng phê duyệt kế hoạch
hỗ trợ đồng nghiệp của GVPT cốt cán của trường; (6) Hiệu trưởng phê duyệt báo
cáo kết quả hỗ trợ đồng nghiệp của GVPT cốt cán của trường.
Lưu ý: Các mô đun 2 và mô đun 3 hoàn thành trên hệ thống LMS trước thời
điểm triển khai bồi dưỡng đại trà mô đun 4 (dự kiến vào tháng 5 năm 2021).
- Rà soát việc phân công đội ngũ GVPT&CBQLCSGDPT cốt cán thực hiện
hỗ trợ đồng nghiệp tự bồi dưỡng, đánh giá kết quả bồi dưỡng của đội ngũ đại trà.
- Phân công và đôn đốc hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông, đại diện phòng
GDĐT góp ý, phê duyệt kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp, góp ý, phê duyệt báo cáo
hoàn thành kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp của GVPT&CBQLCSGDPT cốt cán.
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2. Phân công hỗ trợ đồng nghiệp phát triển chuyên môn liên tục của đội
ngũ cốt cán tại các đơn vị
Căn cứ nhu cầu đề nghị hỗ trợ của các đơn vị do chưa đủ GVPT cốt cán cấp
THCS theo môn học, Sở GDĐT phân công GVPT cốt cán của đơn vị lân cận hỗ
trợ trong bảng phân công kèm theo. Đề nghị thủ trưởng các đơn vị quan tâm tạo
điều kiện để GVPT cốt cán được phân công hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các đơn vị
còn thiếu GVPT cốt cán cấp THCS theo môn học, khẩn trương đề xuất về Sở
GDĐT để phân công GVPT cốt cán đơn vị lân cận hỗ trợ kịp thời.
3. Chuẩn bị triển khai bồi dưỡng mô đun 4
Để có thể học tập mô đun 4, GVPT cốt cán và CBQLCSGDPT cốt cán cần
hoàn thành các nhiệm vụ về bồi dưỡng thường xuyên năm 2020 trước ngày
31/3/2021. Cụ thể:
- Đối với giáo viên cốt cán: (1) Hoàn thành mô đun bồi dưỡng 1, 2 và 3 cho
đội ngũ cốt cán (được chấm đạt); (2) Hoàn thành tải kế hoạch, báo cáo kết quả hỗ
trợ đồng nghiệp năm 2020 và được hiệu trưởng phê duyệt (hiệu trưởng ký duyệt
trên Báo cáo của GVPT cốt cán, sau đó GVPT cốt cán tải báo cáo lên hệ thống
LMS); (3) Hoàn thành tự đánh giá theo chuẩn trên TEMIS (ghi kết quả đánh giá và
tải minh chứng).
- Đối với cán bộ quản lý cốt cán: (1) Hoàn thành mô đun bồi dưỡng 1, 2 và 3
cho đội ngũ cốt cán (được chấm đạt); (2) Hoàn thành tải kế hoạch, báo cáo kết quả
hỗ trợ đồng nghiệp năm 2020 và được cán bộ sở/phòng phê duyệt (phê duyệt trên
hệ thống LMS); (3) Hoàn thành tự đánh giá theo chuẩn trên TEMIS (ghi kết quả
đánh giá và tải minh chứng); (4) Hiệu trưởng ghi kết quả đánh giá của 100% giáo
viên của trường trên TEMIS; (5) Hiệu trưởng phê duyệt kế hoạch hỗ trợ và báo cáo
kết quả hỗ trợ đồng nghiệp của giáo viên cốt cán của trường (Hiệu trưởng ký phê
duyệt trên báo cáo).
Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị khẩn trương chỉ đạo và triển khai thực hiện các
nội dung hướng dẫn nêu trên; chịu trách nhiệm quản lý, kiểm tra, giám sát tình
hình thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện kịp thời về Sở GDĐT (qua Phòng Giáo
dục Trung học). Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc về công tác chỉ đạo,
quản lý và điều hành xin liên hệ ông Hà Ngọc Dư, email:
hangocdugialai@gmail.com) để hướng dẫn thêm./.
Nơi nhận:
GIÁM ĐỐC
- Như trên;
- Vụ GDTrH;
- Viettel Gia Lai (để phối hợp);
- BQL Chương trình ETEP (để báo cáo);
- Trường ĐHSP Đà Nẵng (để phối hợp);
- Học viện Quản lý giáo dục (để phối hợp);
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở;
- Các phòng CMNV thuộc Sở;
- Website Sở;
- Lưu: VT, GDTrH.

Lê Duy Định
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Phân công GVPT cốt cán cấp THCS hỗ trợ đồng nghiệp
tự bồi dưỡng các mô đun thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới
(Kèm theo Công văn số 534/SGDĐT-GDTrH ngày 23/3/2021 của Sở GDĐT tỉnh Gia Lai)
TT Họ và tên

Môn
học/HĐGD

1

Cao Thanh Ngọc

Môn Công nghệ

2

Lê Vĩnh Hòa

3

Ngô Đức Tuấn

4

Nguyễn Thị Như Trúc Môn Tin học

5

Phạm Văn Trung

Môn Mĩ thuật

6

Nguyễn Thị Hằng

Môn Tin học

7

Phan Thị Anh Hạt

Môn Âm nhạc

8

Nguyễn Thị Huyền

Môn Công nghệ

9

Huỳnh Long Hội

10

Nguyễn Thị Minh
Nguyệt

Môn Giáo dục
thể chất
Môn Hoạt động
trải nghiệm

11

Huỳnh Văn Phong

Môn Toán

Môn Giáo dục
thể chất
Môn Hoạt động
trải nghiệm

Đơn vị công tác

Đơn vị được hỗ SL GV Số điện
trợ
hỗ trợ thoại

Phòng GDĐT huyện
Chư Sê
Phòng GDĐT huyện
Chư Sê
Phòng GDĐT huyện
Chư Sê
Phòng GDĐT huyện
Chư Sê
Phòng GDĐT huyện
Chư Sê
Phòng GDĐT huyện
Kbang
Phòng GDĐT huyện
Kbang
Phòng GDĐT huyện
Kbang
Phòng GDĐT thị xã
An Khê
Phòng GDĐT thành
phố Pleiku
Phòng GDĐT thị xã
Ayun Pa

Phòng GDĐT
huyện Chư Pưh
Phòng GDĐT
huyện Chư Pưh
Phòng GDĐT
huyện Chư Pưh
Phòng GDĐT
huyện Chư Pưh
Phòng GDĐT
huyện Chư Pưh
Phòng GDĐT thị
xã An Khê
Phòng GDĐT thị
xã An Khê
Phòng GDĐT thị
xã An Khê
Phòng GDĐT
huyện Kbang
Phòng GDĐT
huyện Ia Grai
Phòng GDĐT
huyện Phú Thiện

Danh sách này có 11 giáo viên./

Email

03

0961678731

caothanhngoc2003@gmail.com

14

0914200800

vinhhoa.cbq.cse@gmail.com

31

0337650702

ductuanchuse@gmail.com

04

0898386912

nhutruc86hht@gmail.com

06

0369667666

haitrung78@gmail.com

12

0375355986

nguyenthihang1802@gmail.com

8

0898138095

amnhac1981@gmail.com

12

0914864966

binhminhphonui09@gmail.com

17

0392339757

longhoipy.ak@gmail.com

36

0989635759

minhnguyet78pleiku@gmail.com

36

0985860418

phxoisang@gmail.com
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TT

Môn học/hoạt
động giáo dục

Họ và tên

28
29
30
31

Nguyễn Văn Tiềm
Hoàng Văn Diệu
Lê Thị Thanh Thuý
Đoàn Đức Chánh

Sinh học
Tin học
Tin học
Tin học

32

Lê Quang Huyền Châu

33

Phan Thanh Trung

34
35

Lê Mậu Thành
Bùi Hải Đăng

Hđ Trải nghiệm

Đơn vị công tác
THPT chuyên Lê Quý Đôn
THPT chuyên Lê Quý Đôn
THPT Tx Quảng Trị
THPT Hải Lăng
PTDTNT Tỉnh

THPT Bùi Dục Tài
Hđ Trải nghiệm
Công nghệ
Trường THPT Trần Thị Tâm
Công nghệ
Trường THPT Đông Hà
(Danh sách chi tiết có trên hệ thông LMS)

Số giáo viên hỗ
trợ bồi dưỡng
76
35
35
35
25
25
35
35

