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Bình Định, ngày 26 tháng 11 năm 2021

V/v lập danh sách bồi dưỡng đại trà
cho giáo viên và CBQL cơ sở giáo dục
phổ thông thực hiện Chương trình
Giáo dục phổ thông 2018 bổ sung

Kính gửi:
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;
- Hiệu trưởng các trư ng THPT và trực thuộc;
- Giám đốc Trung tâm GDTX, GDNN-GDTX.
Căn cứ Kế hoạch số 37/BGDĐT-GDTrH ngày 12/01/2021 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo về việc tổ chức bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ
thông, giảng viên sư phạm, giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt năm 2021 (Trong
khuôn khổ các dự án ODA);
Căn cứ Kế hoạch số 763/KH-SGDĐT ngày 14/4/2021 của Sở Giáo dục và
Đào tạo về việc Triển khai bồi dưỡng đại trà cho giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở
giáo dục phổ thông thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018;
Sở Giáo dục và Ðào tạo đề nghị Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo các
huyện, thị xã, thành phố, Hiệu trưởng các trư ng THPT và trực thuộc, Giám đốc
Trung tâm GDTX, GDNN-GDTX thực hiện một số nội dung như sau:
1. Thống kê và lập danh sách giáo viên và cán bộ quản lý (CBQL) tham gia
bồi dưỡng đại trà theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 bổ sung, cụ thể như
sau:
- Đối với giáo viên và CBQL chưa đăng ký mở tài khoản LMS:
+ Giáo viên mới tuyển dụng;
+ Giáo viên và CBQL giảng dạy tại các trung tâm GDTX, GDNN-GDTX.
- Đối với giáo viên và CBQL đã có tài khoản LMS:
+ Giáo viên và CBQL đã mở tài khoản nhưng chưa tham gia bồi dưỡng đại
trà (nghỉ sinh, đau ốm, ...);
+ Giáo viên và CBQL thuyên chuyển công tác nhưng khác cấp học hoặc có
tài khoản nhưng không thuộc hệ thống LMS của tập đoàn Viettel (giáo viên
thuyên chuyển từ các tỉnh khác).
+ Giáo viên và CBQL chuyển môn học.
(Thống kê và lập danh sách theo Phụ lục 1).
2. Đối với những giáo viên và CBQL đã tham gia bồi dưỡng Chương trình
Giáo dục phổ thông 2018 nhưng chưa hoàn thành mô đun 4, đăng ký tiếp tục tham
gia bồi dưỡng thì lập Danh sách theo Phụ lục 2 đính kèm và nêu rõ lí do.
3. Những giáo viên và CBQL không lập danh sách tham gia bồi dưỡng:
- Giáo viên và CBQL đã tham gia bồi dưỡng đại trà;
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- Giáo viên và CBQL chưa có tài khoản nghỉ hưu vào năm 2022.
Thủ trưởng các đơn vị rà soát, thống kê và lập danh sách giáo viên và
CBQL tham gia bồi dưỡng đại trà thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông
2018 bổ sung thuộc đơn vị mình quản lý gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua
Phòng Tổ chức cán bộ); đồng th i gửi file excel và pdf các phụ lục về địa chỉ hộp
thư điện tử: phongtccb.sobinhdinh@moet.edu.vn trước ngày 06/12/2021.
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Phó Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, GDMN-TH, GDTrH,
QLCLGD-GDTX, KH-TC, TCCB.
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