
   UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

          Số:          /SGDĐT-VP                         Bình Phước, ngày    tháng 10 năm 2019 
V/v lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ học  

phí cho viên chức tham gia bồi  

dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh  

nghề nghiệp giáo viên năm 2019  

 

   Kinh gửi:  

    - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; 

               - Các đơn vị trực thuộc. 

                    

Thực hiện Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 23/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Bình Phước về việc bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy 

trong các cơ sở giáo dục công lập giai đoạn 2018-2022; Công văn số 2594/UBND-KGVX 

ngày 07 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc tổ chức bồi 

dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp. 

Nhằm hoàn thiện hồ sơ của viên chức đã tham gia bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập năm 2019 trình 

cấp có thẩm quyền thẩm định cấp phát kinh phí theo quy định. 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chỉ 

đạo Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị 

xã; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở triển khai tới viên chức (đã được Sở Giáo dục và 

Đào tạo cử tham gia bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức năm 

2019) nội dung sau: 

1. Lập hồ sơ đề nghị xem xét hỗ trợ một phần học phí, đối tượng theo quy định tại 

Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 23/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước, được 

Sở Giáo dục và Đào tạo cử tham gia khóa bồi dưỡng, đồng thời phải hoàn thành khóa học 

và đạt kết quả, hồ sơ gồm: 

 - Đơn xin xem xét hỗ trợ một phần học phí (theo biểu mẫu kèm theo), mức hỗ trợ 

30% học phí .  

- 01 bản sao có công chứng Quyết định hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên đang 

giữ của cấp có thẩm quyền. 

- 01 bản sao có công chứng Giấy khai sinh (đối với viên chức là người dân tộc thiểu 

số). 

- 01 bản sao có công chứng Chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên đã tham 

gia học. 

- Phiếu thu tiền. 

2. Lập danh sách viên chức đề nghị hỗ trợ một phần học phí (theo mẫu đính kèm). 

Lưu ý: Không đề nghị những viên chức có tham gia bồi dưỡng, nhưng không thuộc 

đối tượng quy định và không có đầy đủ thành phần hồ sơ quy định tại khoản 1, Công văn 

này.  

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Thủ 

trưởng các đơn vị trực thuộc Sở triển khai nội dung trên, tổng hợp danh sách và hồ sơ gửi 



về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 09/11/2019, đồng thời gửi file mềm danh sách qua 

địa chỉ mail: hdcuong@binhphuoc.edu.vn để tổng hợp. Quá thời hạn trên, nếu các đơn vị 

không có hồ sơ đề nghị và danh sách của viên chức gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo, xem 

như đơn vị đó không có nhu cầu. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc liên hệ qua 

SĐT: 02713.870.163 để được phối hợp, thực hiện./. 

Nơi nhận:        KT.GIÁM ĐỐC 

- Như trên (để p/hợp, t/hiện);                PHÓ GIÁM ĐỐC                      
- BGĐ (để b/cáo);         

- Lưu: VT, VP-03b. 
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