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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1609/SGDĐT-GDTrH-GDTX
V/v triển khai công tác bồi dưỡng
mô-đun 1 cho giáo viên, cán bộ
quản lý các cơ sở giáo dục trung học

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tiền Giang, ngày 21 tháng 10 năm 2020

Kính gửi:
- Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã và
thành phố Mỹ Tho;
- Hiệu trưởng các trường trực thuộc Sở;
- Giám đốc trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh;
- Giám đốc các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục
thường xuyên cấp huyện.
Căn cứ Kế hoạch số 41/KH-BGDĐT ngày 22/01/2020 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo về việc tổ chức bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ
thông năm 2020;
Căn cứ Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 03/02/2020 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Tiền Giang về việc triển khai thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông năm
2018 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, giai đoạn 2019-2025;
Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-SGDĐT ngày 09/3/2020 của Sở Giáo dục
và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Tiền Giang về việc bồi dưỡng giáo viên phổ thông, cán
bộ quản lý các cơ sở giáo dục thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông
(CTGDPT) 2018 - năm 2020, Sở GDĐT triển khai công tác bồi dưỡng mô-đun 1
cho giáo viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục trung học, như sau:
I. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG
1. Giáo viên các cơ sở giáo dục trung học
- Tất cả giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông.
- Trừ giáo viên dạy môn Tiếng Anh và các giáo viên cốt cán đã được Bộ
GDĐT bồi dưỡng mô-đun 1 tại Vũng Tàu.
2. Cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục trung học
- Tất cả cán bộ quản lý bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông.
- Trừ các cán bộ quản lý cốt cán đã được Bộ GDĐT bồi dưỡng mô-đun 1
tại Thành phố Hồ Chí Minh.
II. NỘI DUNG BỒI DƯỠNG
- Đối với giáo viên: Bồi dưỡng mô-đun 1 “Hướng dẫn thực hiện CTGDPT
2018”.
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- Đối với cán bộ quản lý: Bồi dưỡng mô-đun 1 “Quản trị hoạt động dạy
học, giáo dục trong trường THCS/THPT”.
III. HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN BỒI DƯỠNG
1. Hình thức bồi dưỡng
- Bồi dưỡng trực tuyến trên hệ thống Tập huấn và bồi dưỡng giáo viên của
Viettel.
- Lực lượng hỗ trợ về kỹ thuật công nghệ thông tin: Chuyên viên phụ trách
hệ thống tập huấn của Viettel và Quản trị viên (admin) của mỗi trường.
- Lực lượng hỗ trợ về chuyên môn: Giáo viên cốt cán của mỗi bộ môn, cán
bộ quản lý các cơ sở giáo dục trung học được phân công quản lý lớp và hỗ trợ
học viên theo Quyết định số 672/QĐ-SGDĐT ngày 20/10/2020 của Sở GDĐT
về việc phân công giáo viên trung học cốt cán, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục
trung học tham gia hỗ trợ đồng nghiệp bồi dưỡng mô-đun 1 thực hiện Chương
trình Giáo dục phổ thông 2018 – năm 2020.
2. Thời gian
- Bắt đầu từ ngày 26/10/2020 và kết thúc vào ngày 09/11/2020.
- Sau khi kết thúc khóa bồi dưỡng, học viên hoàn thành các nội dung theo
yêu cầu của khóa học sẽ được trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học. Đó là điều kiện để được tiếp tục
tham gia bồi dưỡng các mô-đun sau.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Trên đây là nội dung triển khai việc bồi dưỡng mô-đun 1 cho giáo viên,
cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục trung học thực hiện CTGDPT 2018 - năm
2020. Sở GDĐT đề nghị:
- Các Phòng GDĐT gửi Công văn này đến các trường trung học cơ sở theo
phân cấp quản lý và chỉ đạo hiệu trưởng các trường tổ chức thực hiện nghiêm
túc;
- Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan triển khai thực hiện đúng
tinh thần mà Công văn đã nêu.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc thì báo cáo về Sở GDĐT
(qua Phòng GDTrH-GDTX, email: phonggdtrh.sotiengiang@moet.edu.vn) để
được hướng dẫn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở GDĐT (để báo cáo);
- PGĐ Nguyễn Phương Toàn (để chỉ đạo);
- Viettel Tiền Giang (để phối hợp thực hiện);
- Lưu: VT, GDTrH-GDTX. B 6b

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Phương Toàn

3

