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V/v đánh giá kết quả bồi dưỡng thường
xuyên giáo viên, cán bộ quản lý
năm học 2020-2021
Kính gửi:
- Các trường Mầm non/Mẫu giáo, Tiểu học, THCS, TH&THCS
trực thuộc;
- Các nhóm trẻ tư thục.
Thực hiện Công văn số 943/ SGDĐT-GDTX ngày 17/5/2021 của Sở Giáo dục và
Đào tạo tỉnh Gia Lai về việc đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ
quản lý năm học 2020-2021.
Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thị xã yêu cầu các đơn vị báo cáo kết quả đánh
giá Bồi dưỡng thường xuyên (BDTX ) năm học 2020-2021 gồm các nội dung sau:
I. CÁC NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ
1. Chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên ngành đáp ứng yêu
cầu thực hiện nhiệm vụ năm học đối với các cấp học của GDPT (gọi là Chương trình bồi
dưỡng 01):
- Đối với giáo viên: Kết quả đánh giá mô đun 1: “Hướng dẫn thực hiện Chương trình
giáo dục phổ thông 2018” (theo Quyết định số 4660/QĐ-BGDĐT ngày 04/12/2019 của Bộ
trưởng Bộ GDĐT ban hành danh mục bồi dưỡng giáo viên cốt cán và cán bộ quản lý cơ sở
giáo dục phổ thông cốt cán để thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ
quản lý cơ sở giáo dục phổ thông).
- Đối với cán bộ quản lý: Kết quả đánh giá mô đun 1: “Quản trị hoạt động dạy học,
giáo dục trong trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông” (theo Quyết định số
4660/QĐ-BGDĐT ngày 04/12/2019 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành danh mục bồi
dưỡng giáo viên cốt cán và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán để thực hiện
công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông).
2. Chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên ngành thực hiện
nhiệm vụ phát triển GDPT theo từng thời kỳ của mỗi địa phương (gọi là Chương trình bồi
dưỡng 02): Kết quả đánh giá đợt bồi dưỡng Giáo viên, Cán bộ quản lý cốt cán tập trung tại
tỉnh và đơn vị triển khai bồi dưỡng đại trà.
3. Chương trình bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp theo yêu cầu vị trí việc
làm (gọi là Chương trình bồi dưỡng 03): Kết quả đánh giá các mô đun giáo viên tự bồi
dưỡng (được quy định tại các Thông tư số 11/2019/TT-BGDĐT, Thông tư số 12/2019/TTBGDĐT, Thông tư số 17/2019/TT-BGDĐT và Thông tư số 18/2019/TT-BGDĐT của Bộ
GDĐT) tại các cơ sở giáo dục.
II. ĐÁNH GIÁ VÀ XẾP LOẠI BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
1. Đánh giá việc vận dụng kiến thức BDTX vào thực tiễn dạy học, giáo dục trẻ em,
học sinh, học viên; thực tiễn quản lý cơ sở giáo dục mầm non (MN), cơ sở giáo dục phổ
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thông (GDPT). Đánh giá thông qua hệ thống câu hỏi trắc nghiệm (đối với các nội dung lý
thuyết), bài tập nghiên cứu, bài thu hoạch (đối với nội dung thực hành) đảm bảo đáp ứng
yêu cầu về mục tiêu, yêu cầu cần đạt và nội dung Chương trình BDTX và quy định tại Quy
chế BDTX.
2. Bài kiểm tra lý thuyết, thực hành chấm theo thang điểm 10 và đạt yêu cầu khi đạt
điểm từ 05 trở lên.
3. Xếp loại kết quả:
a) Hoàn thành kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên: GV, CBQL được xếp loại hoàn
thành kế hoạch BDTX khi thực hiện đầy đủ các quy định của khóa bồi dưỡng; hoàn thành
đủ các bài kiểm tra với kết quả đạt yêu cầu trở lên theo quy định tại Khoản 2, Mục II của
văn bản này;
b) Không hoàn thành kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên: GV, CBQL không đáp ứng
được các yêu cầu tại điểm a Khoản 3, Mục II của văn bản này.
4. Kết quả đánh giá BDTX được lưu vào hồ sơ và là căn cứ thực hiện chế độ, chính
sách bồi dưỡng phát triển nghề nghiệp và sử dụng GV, CBQL theo quy định hiện hành.
III. CÔNG TÁC BÁO CÁO
1. Phòng Giáo dục và Đào tạo
Tổng hợp kết quả BDTX của các đơn vị thuộc cấp học quản lý, nhập dữ liệu trực
tuyến và báo cáo về Sở GDĐT.
2. Các đơn vị trường, các nhóm trẻ tư thục
Nhập dữ liệu trực tuyến và báo cáo theo đề cương (phụ lục 1 gửi kèm) về Phòng
GDĐT trước ngày 05/6/2021.
- Nhập số liệu báo cáo trực tuyến tại địa chỉ: https://drive.google.com/file/d/1lqx0P38TZzkQM_IkUev8aBQXCJDtxZd/view?usp=sharing
- Báo cáo theo đề cương gửi qua email:
Cấp Mầm non: huuhungpc@gmail.com
Cấp Tiểu học: tuanluc.hn@gmail.com
Cấp THCS: bndanh.gialai@moet.edu.vn
Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị khẩn trương tổ chức thực
hiện. Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc liên hệ về Phòng GDĐT (qua phụ trách
chuyên môn từng cấp học) để được hướng dẫn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Các bộ phận: TCTH, KT Phòng GDĐT;
- Lưu: VT, CM.

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Hữu Hưng
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Phụ lục 1
(Kèm theo Công văn số
PHÒNG GDĐT AN KHÊ
TÊN CƠ QUAN/ ĐƠN VỊ

Số:

/PGDĐT-THCS ngày

/5/2021 của Phòng GDĐT)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/BC-……….

An Khê, ngày

tháng 5 năm 2021

BÁO CÁO
KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN, CÁN BỘ QUẢN LÝ
NĂM HỌC 2020-2021

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
1. Thuận lợi:
2. Khó khăn:
II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC BDTX
1. Công tác xây dựng kế hoạch BDTX
2. Tình hình triển khai thực hiện kế hoạch BDTX
3. Kết quả
IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:

Nơi nhận:
- Phòng GDĐT;
- Lưu: VT, …..

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

