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UBND TỈNH GIA LAI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:2079/SGDĐT-GDTH
V/v tổ chức bồi dưỡng giáo viên phổ thông
cốt cán năm 2020 tỉnh Gia Lai

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 03 tháng 11 năm 2020

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;
- Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương;
- Trường TH, THCS&THPT Sao Việt.
Thực hiện Công văn số 943/ĐHSP-ETEP ngày 20 tháng 10 năm 2020 của
trường Đại học sư phạm Đà Nẵng về việc tổ chức bồi dưỡng giáo viên phổ thông
cốt cán năm 2020 tỉnh Gia Lai, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn chương trình bồi
dưỡng Mô đun 2 và 3 cho giáo viên cốt cán cụ thể như sau:
1. Đối tượng tham gia bồi dưỡng
- Là giáo viên cốt cán đã hoàn thành Mô đun 1 và đã được trường Đại học Đà
nẵng phê duyệt.
- Mỗi giáo viên chỉ tham gia bồi dưỡng 01 môn học trong Mô đun 2 và 3.
(Theo danh sách gửi kèm).
2. Thời gian, địa điểm
- Thời gian: 01/11-31/12 (kế hoạch chi tiết kèm theo)
- Địa điểm: Khách sạn Paracel, số 204 Võ Nguyên Giáp, Sơn Trà, Đà Nẵng.
Thời gian nhận phòng ở khách sạn: sau 14h00 của 01 ngày trước ngày bắt đầu
chương trình bồi dưỡng trực tiếp.
3. Học viên được cử tham gia khóa bồi dưỡng
- Tự học trực tuyến qua hệ thống E-Learning của Bộ Giáo dục và Đào tạo
theo kế hoạch.
- Mang theo máy tính cá nhân (laptop) khi đến lớp học để thực hiện các
nhiệm vụ học tập theo yêu cầu của báo cáo viên.
4. Kính phí
- Trường Đại học sư phạm-ĐHĐN hỗ trợ khoán kinh phí đi lại (lượt đi và về)
theo mức 720.000 đồng/người và bố trí chỗ ở, ăn (sáng, trưa, tối). Kinh phí đi lại
(nếu còn thiếu theo chế độ) sẽ do đơn vị cử giáo viên đi tập huấn chịu trách nhiệm
chi trả.
- Chế độ công tác phí ngày đi và về cho giáo viên do đơn vị cử đi tập huấn
chịu trách nhiệm chi trả (Theo phụ lục gửi kèm).
Nhận được Công văn này đề nghị các Phòng Giáo dục và Đào tạo cử giáo
viên tham gia tập huấn đúng thành phần và thời gian quy định. Mọi thông tin chi

tiết liên hệ đồng chí Nguyễn Tiến Bình- Chuyên viên Phòng tiểu học, Sở Giáo dục
và Đào tạo, ĐT: 0971816799./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GDTH.
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