UBND TỈNH HẬU GIANG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 2562

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

/SGDĐT-GDTrH-GDTX

V/v triển khai bồi dưỡng đại trà mô đun 5
thực hiện Chương trình GDPT 2018

Kính gửi:

Hậu Giang, ngày 21 tháng 12 năm 2021

- Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thị xã, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT.

Thực hiện Kế hoạch số 1116/KH-SGDĐT ngày 08 tháng 6 năm 2021 của Sở
GD&ĐT về việc tổ chức bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên phổ thông các cấp
thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 năm 2021;
Sở Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang thông báo về việc triển khai bồi dưỡng
đại trà mô đun 5 thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 cho cán bộ quản lý và
giáo viên phổ thông cấp THCS, THPT. Nội dung cụ thể như sau:
I. Rà soát kết quả bồi dưỡng các mô đun năm 2021
Để kết thúc việc bồi dưỡng các mô đun năm 2021 theo Kế hoạch số 1116/KHSGDĐT ngày 08 tháng 6 năm 2021 của Sở GD&ĐT, Sở GD&ĐT yêu cầu lãnh đạo
các đơn vị (như kính gửi) rà soát, đôn đốc CBQL và GVPT đại trà hoàn thành mô
đun 3, 4 (đối với giáo viên mới bổ sung phải hoàn thành mô đun 1, 2, 3, 4) trước
ngày 26/12/2021, bao gồm: Hoàn thành việc học trực tuyến (đạt các yêu cầu trên
LMS), nộp bài tập cuối khóa theo qui định và hoàn thành các khảo sát trên LMS.
Sau thời gian trên, CBQLCC và GVCC tiến hành đánh giá và kết thúc việc bồi dưỡng
năm 2021. Các trường hợp không hoàn thành mà không có lí do chính đáng, thì cá
nhân giáo viên, cán bộ quản lí và đơn vị tự chịu trách nhiệm.
II. Triển khai bồi dưỡng mô đun 5
1. Nội dung bồi dưỡng
Mô đun 5 theo Chương trình ETEP, cụ thể:
a) Đối với CBQLCSGDPT: “Quản trị chất lượng giáo dục trường
THCS/THPT”;
b) Đối với GVPT: “Tư vấn và hỗ trợ học sinh THCS/THPT trong hoạt động
giáo dục và dạy học”.
2. Đối tượng tham gia bồi dưỡng
a) Tất cả cán bộ quản lý (hiệu trưởng, phó hiệu trưởng) cơ sở giáo dục phổ
thông đại trà cấp THCS, THPT trên địa bàn tỉnh; Giám đốc, Phó Giám đốc Trung
tâm GDNN-GDTX các huyện, thị xã, thành phố và Trung tâm GDTX tỉnh.
b) Tất cả giáo viên phổ thông đại trà cấp THCS, THPT và GDTX trên địa bàn tỉnh.
3. Hình thức, thời gian tham gia bồi dưỡng
a) Bồi dưỡng trực tuyến trên LMS viettel: từ ngày ra thông báo đến hết ngày
31/12/2021 (sau ngày này hệ thống LMS viettel sẽ khóa).
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b) Bồi dưỡng trực tiếp qua lớp học ảo (2 ngày): 30-31/12/2021.
III. Tổ chức thực hiện
1. Lãnh đạo các đơn vị đôn đốc GV và CBQL hoàn thành việc bồi dưỡng mô
đun 3, 4 theo đúng thời gian trên và hoàn thành các yêu cầu của mô đun 5 đúng thời
gian qui định.
2. Giáo viên và cán bộ quản lý cốt cán tích cực hỗ trợ GV và CBQLCSGDPT
đại trà hoàn thành bồi dưỡng các mô đun 3, 4, 5 theo yêu cầu.
3. Giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở GDPT đại trà tích cực hoàn thành việc
học các mô đun 3, 4, 5 theo qui định.
Nhận được công văn này, yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện và tạo điều
kiện để CBQL và GV hoàn thành bồi dưỡng các mô đun theo yêu cầu. Trong quá
trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc yêu cầu liên hệ với Sở GD&ĐT (qua
Phòng GDTrH-GDTX, đ/c Long: 0939187002) để được hướng dẫn giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GDTrH-GDTX, P3.
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