UBND TỈNH GIA LAI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2535/SGDĐT-GDTrHCTTX

Gia Lai, ngày 01 tháng 11 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v phân công bồi GVPTCC hỗ trợ
đồng nghiệp trong bồi dưỡng đại

trà các mô đun thực hiện CT
GDPT mới năm 2021
Kính gửi:
- Các phòng giáo dục và đào tạo;
- Các trường phổ thông trực thuộc Sở.
Tiếp theo Công văn số 2307/SGDĐT-GDTrHCTTX ngày 08/10/2021 của Sở Giáo
dục và Đào tạo về việc triển khai bồi dưỡng mô đun 4 cho GVPT, CBQLCSGDPT đại trà
năm 2021.
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) phân công GVPTCC hỗ trợ đồng nghiệp trong bồi
dưỡng đại trà các mô đun thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới như sau:
- Căn cứ nhu cầu đề nghị hỗ trợ của các đơn vị do chưa đủ GVPT cốt cán cấp
THCS theo môn học, Sở GDĐT phân công GVPT cốt cán của đơn vị lân cận hỗ trợ trong
Phụ lục kèm theo.
- Các phòng GDĐT: Quản lý, sử dụng, tạo điều kiện cho giáo viên cốt cán của đơn
vị và của các đơn vị khác được phân công hỗ trợ đồng nghiệp; bảo đảm các nhiệm vụ và
quyền lợi của giáo viên cốt cán theo quy định.
- Các đơn vị còn thiếu GVPT cốt cán các môn học cấp THCS theo Thông tư số
32/2018/TT-BGDĐT, khẩn trương đề xuất về Sở GDĐT để phân công GVPT cốt cán
đơn vị lân cận hỗ trợ kịp thời.
Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị khẩn trương chỉ đạo và triển khai thực hiện các nội
dung hướng dẫn nêu trên; chịu trách nhiệm quản lý, kiểm tra, giám sát tình hình thực
hiện và báo cáo kết quả thực hiện kịp thời về Sở GDĐT (qua Phòng Giáo dục Trung học,
Giáo dục Chính trị và Giáo dục thường xuyên). Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng
mắc về công tác chỉ đạo, quản lý và điều hành xin liên hệ bà Nguyễn Thị Thanh Thảo,
email: thanhthaogialai98@gmail.com) để hướng dẫn thêm./.
Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- Viettel Gia Lai (để phối hợp);
- BQL Chương trình ETEP (để báo cáo);
- Trường ĐHSP Đà Nẵng (để phối hợp);
- Học viện Quản lý giáo dục (để phối hợp);
- UBND các huyện, thị xã, thành phố (để biết);
- Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở;
- Các phòng CMNV thuộc Sở;
- Website Sở;
- Lưu: VT, GDTrHCTTX.
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Phụ lục
Phân công GVPT cốt cán cấp THCS hỗ trợ đồng nghiệp
tự bồi dưỡng các mô đun thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới
(Kèm theo Công văn số 2535 /SGDĐT-GDTrHCTTX ngày /11/2021 của Sở GDĐT tỉnh Gia Lai)
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Nguyễn Thị Dung
Phan Văn Nở
Trần Thị Tính
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Danh sách này có 09 giáo viên./.
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Số điện thoại Email
0788227199

binhminhphonui09@gmail.com

0384824554

luutuyet801@yahoo.com.vn

0905275028

thuydung160785@gmail.com

0976501284

phanducminh80@gmail.com

0916873088

tinhtran1983@gmaii.com

0981606717

tunglinhpk@gmail.com

0383675423

xuanhuytvak@gmail.com

0977495135

hoaiphuong.bo@gmail.com

0392339757

longhoipy.ak@gmail.com
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