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UBND TỈNH HẬU GIANG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 761

/QĐ-SGDĐT

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

Hậu Giang, ngày 30 tháng 11 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban tổ chức, báo cáo viên tập huấn trực tiếp mô đun 1, 4 môn tiếng Anh
thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018
GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẬU GIANG
Căn cứ Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2015 của UBND tỉnh
Hậu Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ máy Sở Giáo
dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang; Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND ngày 17/7/2020 của UBND
tỉnh Hậu Giang sửa đổi, bổ sung khoản 10 Điều 2 và Điều 4 của Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND
ngày 01 tháng 10 năm 2015 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ máy Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang;
Căn cứ Kế hoạch số 1761/KH-SGDĐT ngày 10 tháng 9 năm 2021 của Sở GD&ĐT Hậu
Giang về việc Tổ chức bồi dưỡng đại trà mô đun 1 và mô đun 4 cho giáo viên môn tiếng Anh của
các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường
xuyên trên địa bàn tỉnh Hậu Giang thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018;
Căn cứ Quyết định số 490/QĐ-SGDĐT ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Sở
GD&ĐT về việc cử giáo viên tiếng Anh tham gia tập huấn giáo viên cốt cán triển khai
môn Ngoại ngữ trong CT GDPT 2018 (Mô đun 1 và mô đun 4).
Xét đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục Trung học – Giáo dục Thường xuyên.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban tổ chức, báo cáo viên tập huấn trực tiếp qua lớp học ảo
mô đun 1, 4 môn tiếng Anh thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 gồm các ông
(bà) có tên trong danh sách kèm theo.
Điều 2. Ban Tổ chức, báo cáo viên có nhiệm vụ phối hợp chuẩn bị các điều kiện cần
thiết cho các lớp tập huấn. Báo cáo viên có nhiệm vụ chuẩn bị chu đáo các nội dung tập huấn,
tham gia đúng, đủ các buổi tập huấn theo phân công. Ban Tổ chức và Báo cáo viên họp phiên
đầu tiên vào lúc 14h00 phút ngày 01/12/2021 (trực tiếp qua lớp học ảo trên LMS) và tự giải
thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3. Chánh Văn Phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng các phòng: Giáo dục
Trung học – Giáo dục Thường xuyên, Tổ chức - Cán bộ, Phòng Kế hoạch – Tài chính,
thủ trưởng các đơn vị liên quan và các ông (bà) có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi
hành quyết định này kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, GDTrH-GDTX; P21.

Nguyễn Hoài Thúy Hằng

