
 

 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số:           /SGDĐT-GDTX&CN 
V/v xây dựng kế hoạch và đăng ký nội 

dung BDTX năm học 2020-2021 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập - Tự do – Hạnh phúc 
 

            Hà Tĩnh, ngày       tháng 8 năm 2020 
 

               
 

Kính gửi:  
 - Các đơn vị trực thuộc Sở; 
 - Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; 
 - Các trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện; 
 - Các trường Cao đẳng, Trung cấp nghề có dạy   

  Chương trình GDTX cấp THPT. 
 

Thực hiện Thông tư 19/2019/TT-BGDĐT ngày 12/11/2019 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo (GDĐT) quy định về Quy chế bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) giáo viên 

(GV), cán bộ quản lý (CBQL) các cơ sở giáo dục; để có căn cứ xây dựng kế hoạch 

BDTX toàn ngành, Sở yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch và đăng ký nội dung 

BDTX năm học 2020 - 2021 đối với nội dung bồi dưỡng 03 như sau:  

1. Đối tƣợng  

- Giáo viên đang chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục tại trường mầm non, 

trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập; Giáo viên đang giảng 

dạy tại các cơ sở giáo dục phổ thông, các trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện, 

Trung tâm BDNVSP&GDTX tỉnh, các trường Cao đẳng, Trung cấp có giảng dạy 

Chương trình GDTX cấp THPT (sau đây gọi chung là giáo viên); 

- Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, 

GDTX (sau đây gọi chung là cán bộ quản lý). 

2. Chƣơng trình, thời lƣợng BDTX 

- Chương trình bồi dưỡng phát triển năng lực lãnh đạo, quản trị nhà trường, 

năng lực nghề nghiệp theo yêu cầu vị trí việc làm đối với CBQL và GV (gọi là 

Chương trình bồi dưỡng 03). 

- Thời lượng: 40 tiết/năm học. 

3. Cách thức đăng ký nội dung BDTX 

- Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo cán bộ quản lý và giáo 

viên thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị nghiên cứu các Thông tư: số 

11/2019/TT-BGDĐT, số 12/2019/TT-BGDĐT, số 17/2019/TT-BGDĐT và số 

18/2019/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT quy định về chương trình bồi dưỡng CBQL và 

GV các cấp (Văn bản gửi kèm). Hướng dẫn CBQL, GV lựa chọn 40 tiết trong các 



 

 

mô đun được quy định tại các thông tư trên cho Chương trình bồi dưỡng 03. Phòng 

GDĐT tổng hợp danh sách BDTX của CBQL, GV (theo mẫu) gửi về Sở GDĐT. 

- Các đơn vị trực thuộc Sở: Tổ chức cho CBQL, GV nghiên cứu các Thông 

tư: số 17/2019/TT-BGDĐT và số 18/2019/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT quy định về 

chương trình bồi dưỡng CBQL và GV các cấp (Văn bản gửi kèm). CBQL, GV lựa 

chọn 40 tiết trong các mô đun được quy định tại các thông tư trên cho Chương 

trình bồi dưỡng 03; các đơn vị tổng hợp danh sách BDTX của CBQL, GV (theo 

mẫu) gửi về Sở GDĐT. 

- Các trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện, các trường Cao đẳng, Trung cấp có 

giảng dạy Chương trình GDTX cấp THPT: Chỉ đạo GV nghiên cứu Thông tư số 

17/2019/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT quy định về chương trình bồi dưỡng GV phổ 

thông (Văn bản gửi kèm); chỉ đạo GV lựa chọn 40 tiết trong các mô đun được quy 

định tại Thông tư trên cho Chương trình bồi dưỡng 03; tổng hợp danh sách (theo 

mẫu) gửi vể Sở GDĐT. 

 Yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trên. Các 

đơn vị căn cứ nhiệm vụ được giao, gửi danh sách BDTX đối với CBQL, GV về 

Sở GDĐT (qua phòng GDTX-CN), gồm: 01 bản có dấu và bản mềm (bản word) 

qua địa chỉ email: laithedung@hatinh.edu.vn trước ngày 05/9/2020. Trong quá trình 

triển khai, nếu có vướng mắc liên hệ số ĐT: 0912629274 để được hướng dẫn./. 
 
Nơi nhận:       
- Như trên; 
- Cục NG&CBQLGD-Bộ GDĐT; 
- Vụ GDTX-Bộ GDĐT; 
- Giám đốc, các Phó Giám đốc; 
- Thanh tra Sở, các Phòng: GDPT, MN; 
- Lưu: VT, GDTX-CN.  
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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Mẫu 01 (dành cho các Phòng GDĐT) 

 

PHÒNG GDĐT:……………………………………………………………………………… 

 
SỐ LƢỢNG CBQL, GV ĐĂNG KÝ CHƢƠNG TRÌNH BỒI DƢỠNG 03 

 
CBQL MN GV MN CBQL TH GV TH CBQL THCS GV THCS 

Tên 

mô 

đun 

Số 

lượng 

Tên 

mô 

đun 

Số 

lượng 

Tên 

mô 

đun 

Số 

lượng 

Tên 

mô 

đun 

Số 

lượng 

Tên 

mô 

đun 

Số 

lượng 

Tên 

mô 

đun 

Số 

lượng 

            

            

 

                                                                                  Ngày ……….. tháng …….. năm 2020 

 Thủ trƣởng đơn vị 
(Ký tên, đóng dấu) 

 

Mẫu 02 (dành cho các đơn vị trực thuộc Sở) 

 

TÊN TRƢỜNG: …………………………………………………………………………. 
 

SỐ LƢỢNG CBQL, GV ĐĂNG KÝ CHƢƠNG TRÌNH BỒI DƢỠNG 03 

 

CBQL GV 
Tên mô đun Số lượng Tên mô đun Số lượng 

    

    

                                                                                       

                                                                                    Ngày ……….. tháng …….. năm 2020 

 Thủ trƣởng đơn vị  
(Ký tên, đóng dấu) 

 

Mẫu 03 (dành cho các Trung tâm, Trường CĐ, TC) 

 

TÊN ĐƠN VỊ: ………………..……………………………………………………………………… 
 

SỐ LƢỢNG GV ĐĂNG KÝ CHƢƠNG TRÌNH BỒI DƢỠNG 03 

 
TT Tên mô đun Số lượng 

1   

   

                                                                                      

                                                                                  Ngày ……….. tháng …….. năm 2020 

 Thủ trƣởng đơn vị  
(Ký tên, đóng dấu) 
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