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

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

 

Số:               /SGDĐT-GDTrH                      Bình Phước, ngày        tháng 3 năm 2021 

V/v rà soát thông tin, kết quả tham gia 

bồi dưỡng đại trà thực hiện Chương 

trình GDPT 2018 mô đun 1 của  

CBQL, GV cấp TH, THCS, THPT 
  

   Kính gửi:  

- Các Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Các trường THCS&THPT, THPT; 

 - Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh; 

 - Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thị xã. 

    

Thực hiện Kế hoạch số 37/KH-BGDĐT ngày 12/01/2021 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo (GD&ĐT) về tổ chức bồi dưỡng giáo viên (GV), cán bộ quản lý cơ sở 

giáo dục phổ thông (CBQLCSGDPT), giảng viên sư phạm, giảng viên quản lý 

giáo dục chủ chốt năm 2021 (Trong khuôn khổ các dự án ODA); 

Tiếp theo Kế hoạch số 2512/KH-SGDĐT ngày 25/8/2020 của Sở GD&ĐT 

về việc triển khai bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên cấp cấp tiểu học (TH), 

trung học cơ sở (THCS), trung học phổ thông (THPT) đại trà thực hiện Chương 

trình giáo dục phổ thông 2018, năm 2020; Công văn số 4132/SGDĐT-GDTrH 

ngày 22/12/2020 của Sở GD&ĐT về việc thông báo lịch bồi dưỡng cán bộ quản 

lý (CBQL), GV cấp TH, THCS, THPT đại trà thực hiện Chương trình giáo dục 

phổ thông 2018 năm 2020 - mô đun 1 và Kế hoạch số 189/KH-SGDĐT ngày 

20/01/2021 của Sở GD&ĐT về việc tập huấn triển khai thực hiện hệ thống quản 

lý thông tin về đào tạo và bồi dưỡng cho giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo 

dục phổ thông (hệ thống TEMIS); 

Để chuẩn bị tốt cho việc tổ chức bồi dưỡng CBQL, GV đại trà cấp TH, 

THCS, THPT thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 mô đun 2, 3, 4 

trong năm 2021, Sở GD&ĐT đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:  

I. ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CẤP TH, THCS, THPT 

1. Thông báo cho CBQL, GV tại đơn vị rà soát kết quả tham gia bồi 

CBQL, GV đại trà và chuẩn bị cho việc tham gia bồi dưỡng các mô đun tiếp 

theo 

1.1. Rà soát kết quả tham gia bồi dưỡng đại trà mô đun 1 

a) Rà soát lại kết quả mô đun 1 cấp TH, THCS, THPT theo Phụ lục 1, 2, 3 

đính kèm. 

Theo kết quả tổng hợp của Sở GD&ĐT, hiện nay còn rất nhiều CBQL, GV 

chưa hoàn thành chương trình bồi dưỡng đại trà mô đun 1. Cụ thể như sau: 

- Cấp TH: 11 cán bộ quản lí và 164 giáo viên. 
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- Cấp THCS: 19 cán bộ quản lí và 120 giáo viên. 

- Cấp THPT: 10 cán bộ quản lí và 205 giáo viên. 

Nguyên nhân chưa hoàn thành chương trình bồi dưỡng do CBQL, GV chưa 

hoàn thành chương trình tổng thể, chương trình môn học; chưa hoàn thành các 

khảo sát cuối khoá và khảo sát nhu cầu bồi dưỡng thường xuyên.  

Sở GD&ĐT yêu cầu các trường TH, TH&THCS, THCS, THCS&THPT, 

THPT, Trung tâm GDTX tỉnh, Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thị xã chỉ 

đạo CBQL, GV chưa hoàn thành chương trình bồi dưỡng mô đun 1 khẩn chương 

hoàn thành các nội dung trên trước ngày 30/3/2021. Sau thời gian trên, Sở 

GD&ĐT sẽ khoá hệ thống bồi dưỡng mô đun 1 và chốt lại danh sách CBQL, GV 

chưa hoàn thành chương trình bồi dưỡng mô đun 1. 

Đối với những CBQL, GV không hoàn thành chương trình bồi dưỡng mô 

đun 1 và sẽ phải chịu trách nhiệm trước các cấp quản lí. Kết quả bồi dưỡng mô 

đun 1 sẽ là minh chứng đánh giá chuẩn nghề nghiệp hiệu trưởng, giáo viên trong 

năm học, những CBQL, GV không hoàn thành chương trình bồi dưỡng mô đun 1 

sẽ được xếp loại chưa đạt chuẩn nghề nghiệp CBQL, GV. Bên cạnh đó, CBQL, 

GV không hoàn thành chương trình bồi dưỡng mô đun 1 cũng không đủ điều kiện 

để tham gia bồi dưỡng các mô đun tiếp theo của Chương trình giáo dục phổ thông 

2018. 

b) Rà soát thông tin cá nhân 

Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị chỉ đạo CBQL, GV rà soát lại thông tin cá 

nhân trên hệ thống bồi dưỡng LMS (họ và tên, ngày sinh, nơi sinh) để làm căn cứ 

cấp giấy chứng nhận cho CBQL, GV hoàn thành mô đun 1. 

Trong quá trình rà soát, nếu có thông tin cần điều chỉnh, các đơn vị lập 

danh sách theo mẫu tại Phụ lục 4 đính kèm. 

Đối với thông tin ngày sinh, nơi sinh chưa chính xác, bên cạnh việc lập 

danh sách để báo cáo, các đơn vị thông báo cho CBQL, GV thực hiện điều chỉnh 

thông tin trên hệ thống bồi dưỡng LMS. 

c) Lập danh sách những CB, GV chưa tham gia bồi dưỡng mô đun 1 

Các trường TH, TH&THCS, THCS, THCS&THPT, THPT, Trung tâm 

GDTX tỉnh, Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thị xã rà soát, đối chiếu số 

lượng CBQL, GV của đơn vị với số lượng CBQL, GV tham gia bồi dưỡng mô 

đun 1. Trong trường hợp vẫn còn CBQL, GV chưa tham gia bồi dưỡng mô đun 1, 

các đơn vị lập danh sách số CBQL, GV theo mẫu tại Phụ lục 5 đính kèm và nêu 

rõ nguyên nhân tại sao số CBQL, GV chưa tham gia bồi dưỡng mô đun 1 để Sở 

GD&ĐT có hướng xử lí tiếp theo. 

1.2. Chuẩn bị tham gia bồi dưỡng CBQL, GV đại trà mô đun 2, 3, 4 

Để có thể tham gia bồi dưỡng đại trà mô đun 2, 3, 4, các đơn vị chỉ đạo 

CBQL, GV cần hoàn thành các nhiệm vụ về bồi dưỡng thường xuyên năm 2020, 

cụ thể như sau: 
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a) Đối với giáo viên:  

- Hoàn thành mô đun 1 (được chấm đạt); 

- Hoàn thành tự đánh giá theo chuẩn trên TEMIS (ghi kết quả đánh giá và 

tải minh chứng). 

b) Đối với CBQL: 

- Hoàn thành mô đun 1 (được chấm đạt); 

- Hoàn thành tự đánh giá theo chuẩn trên TEMIS (ghi kết quả đánh giá và 

tải minh chứng); 

- Hiệu trưởng ghi kết quả đánh giá của 100% giáo viên của trường trên hệ 

thống TEMIS; 

- Hiệu trưởng phê duyệt kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp của giáo viên cốt cán 

của trường; 

- Hiệu trưởng phê duyệt báo cáo kết quả hỗ trợ đồng nghiệp của giáo viên 

cốt cán của trường. 

Các trường TH, TH&THCS, THCS, THCS&THPT, THPT, Trung tâm 

GDTX tỉnh, Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thị xã hoàn thành các nội dung 

trên trước ngày 30/3/2021 

2. Báo cáo kết quả rà soát về Phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT 

Chậm nhất ngày 29/3/2021, các trường TH, TH&THCS, THCS tổng hợp 

kết quả rà soát CBQL, GV cấp TH, THCS tại đơn vị mình và gửi về Phòng 

GD&ĐT; các trường THCS&THPT, THPT, Trung tâm GDTX tỉnh, Trung tâm 

GDNN-GDTX các huyện, thị xã gửi kết quả rà soát về Sở GD&ĐT (qua email 

trunghoc@binhphuoc.edu.vn) theo các danh sách sau:  

- Danh sách CBQL, GV đại trà cấp TH, THCS, THPT cần điều chỉnh thông 

tin (nếu có) theo mẫu tại Phụ lục 4 đính kèm. 

- Danh sách CBQL, GV đại trà cấp TH, THCS, THPT chưa tham gia bồi 

dưỡng mô đun 1 (nếu có) theo mẫu tại Phụ lục 5 đính kèm. 

II. ĐỐI VỚI CÁC PHÒNG GD&ĐT 

1. Chỉ đạo các trường TH&THCS, THCS thực hiện tốt các nội dung nêu tại 

Mục I của Công văn này. 

2. Chậm nhất 17 giờ ngày 30/3/2021, các Phòng GD&ĐT tổng hợp kết 

quả rà soát tại các trường TH, TH&THCS, THCS trực thuộc và gửi về Sở 

GD&ĐT qua email: tieuhoc@binhphuoc.edu.vn (đối với cấp TH) và email: 

trunghoc@binhphuoc.edu.vn (đối với cấp THCS) các danh sách sau: 

- Danh sách CBQL, GV đại trà cấp TH, THCS cần điều chỉnh thông tin 

(nếu có) theo mẫu tại Phụ lục 4 đính kèm. 

- Danh sách CBQL, GV đại trà cấp TH, THCS chưa tham gia bồi dưỡng 

mô đun 1 (nếu có) theo mẫu tại Phụ lục 5 đính kèm. 

mailto:trunghoc@binhphuoc.edu.vn
mailto:tieuhoc@binhphuoc.edu.vn
mailto:trunghoc@binhphuoc.edu.vn
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Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc các nội 

dung trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, cần liên hệ trực tiếp với 

Sở GD&ĐT qua Phòng Giáo dục Tiểu học - Mầm non (gặp Thầy Thắng, ĐT: 

0982599.747) hoặc Phòng Giáo dục Trung học (gặp Cô Hà, ĐT: 0919.793.279) 

để được hướng dẫn, giải đáp./.  

 

Nơi nhận:                                         GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Phòng GDTH-MN; 

- Website: www.vpdt.binhphuoc.edu.vn;  

- Lưu: VT, GDTrH. 
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