UBND TỈNH GIA LAI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2690 /SGDĐT-GDTrHCTTX

Gia Lai, ngày 15 tháng 11 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v triển khai bồi dưỡng GVPT,
CBQLCSGDPT mô đun 5 năm 2021

Kính gửi:
- Các trường phổ thông trực thuộc Sở;
- Các phòng giáo dục và đào tạo.
Căn cứ Công văn số 5036/BGDĐT-GDTrH ngày 03/11/2021 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai bồi dưỡng GVPT, CBQLCSGDPT mô
đun 5 năm 2021;
Căn cứ Công văn số 1157/ĐHSP-ETEP ngày 04/11/2021 của Trường
Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng về việc triển khai bồi dưỡng GVPT,
CBQLCSGDPT mô đun 5 năm 2021; Công văn số 828/HVQLGD-ETEP
ngày 04/11/2021 của Học viện Quản lý Giáo dục về việc cử cán bộ tham dự
bồi dưỡng CBQLCSGDPT cốt cán mô đun 5 năm 2021.
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) triển khai bồi dưỡng GVPT,
CBQLCSGDPT mô đun 5 năm 2021 như sau:
1. Bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán (GVPTCC)
a) Nội dung bồi dưỡng: Tư vấn và hỗ trợ học sinh trung học cơ sở/trung
học phổ thông trong hoạt động giáo dục và dạy học.
b) Hình thức, thời gian bồi dưỡng
TT

1

Cấp học

THCS,
THPT

Thời gian bồi
dưỡng trực tuyến
trên hệ thống LMS
(7 ngày qua LMS)

Thời gian bồi
dưỡng trực tiếp
trên lớp học ảo (2
ngày trực tiếp)

Thời hạn
hoàn thành
mô đun

22/11 - 28/11/2021

29/11 - 30/11/2021

07/12/2021

c) Các nội dung cụ thể Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng sẽ
gửi thông báo trực tiếp qua hộp thư điện tử của từng cá nhân của GVPTCC
(tương tự tập huấn mô đun 4). Danh sách GVPTCC mô đun 5 theo danh sách
GVPTCC mô đun 4 tại Công văn số 2105/SGDĐT-GDTrHCTTX ngày
16/9/2021.
2. Bồi dưỡng cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán
(CBQLCSGDPTCC)
a) Nội dung bồi dưỡng: Quản trị chất lượng giáo dục trường trung học

2

cơ sở/trung học phổ thông
b) Hình thức, thời gian bồi dưỡng:
TT

1
2

Cấp học Thời gian bồi dưỡng
trực tuyến trên hệ
thống LMS (7 ngày
qua LMS)
THCS
14/11 - 26/11/2021
THPT
14/11 - 28/11/2021

Thời gian bồi
dưỡng trực tiếp
trên lớp học ảo (2
ngày trực tiếp)
27/11 - 28/11/2021
29/11 - 30/11/2021

Thời hạn
hoàn thành
mô đun
04/12/2021
06/12/2021

c) Nội dung chi tiết Học viện Quản lý Giáo dục sẽ gửi qua hộp thư điện
tử cho từng cá nhân của CBQLCSGDPTCC (tương tự mô đun 4). Danh sách
CBQLCSGDPTCC mô đun 5 theo danh sách CBQLCSGDPTCC mô đun 4
tại Công văn số 2361/SGDĐT-GDTrHCTTX ngày 14/10/2021.
Đề nghị Chi nhánh Viettel tỉnh Gia Lai phối hợp với Phòng GDĐT các
huyện, thị xã, thành phố; các trường phổ thông trực thuộc Sở mở hệ thống
LMS để GVPTCC, CBQLCSGDPTCC tham gia bồi dưỡng theo quy định.
Đề nghị Phòng GDĐT các huyện, thành phố; các trường phổ thông trực
thuộc Sở thông báo đến GVPTCC, CBQLCSGDPTCC biết để tham gia bồi
dưỡng.
3. Tổ chức bồi dưỡng đại trà
Sau khóa bồi dưỡng GVPTCC, CBQLCSGDPTCC, đề nghị các trường
phổ thông trực thuộc Sở, các phòng GDĐT, các trung tâm GDNN-GDTX,
trung tâm GDTX tỉnh (gọi chung là đơn vị) tiếp tục triển khai bồi dưỡng đại
trà theo hướng dẫn Công văn số 2307/SGDĐT-GDTrHCTTX ngày
08/10/2021 và Công văn số 2577/SGDĐT-GDTrHCTTX ngày 05/11/2021.
Yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện kịp thời. Trong quá trình thực
hiện, nếu vướng mắc liên hệ về Sở GDĐT (qua Phòng Giáo dục Trung học,
Giáo dục Chính trị và Giáo dục Thường xuyên, bà Nguyễn Thị Thanh Thảo,
điện thoại 0905275756) để được hướng dẫn giải quyết./.
KT. GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:
PHÓ GIÁM ĐỐC
- Như trên (thực hiện);
- Vụ GDTrH;
- Trường Đại học sư phạm - Đại học Đà Nẵng
- Học viện QLGD;
- Giám đốc và các Phó Giám đốc;
- Viettel Gia Lai;
- Các trung tâm GDNN-GDTX (thực hiện);
- Trung tâm GDTX tỉnh (thực hiện);
- Các phòng CMNV thuộc Sở;
- Website Sở;
- Lưu: VT, GDTrHCTTX.

Nguyễn Văn Long

