UBND TỈNH AN GIANG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 293 /SGDĐT-TCCB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
An Giang, ngày 01 tháng 3 năm 2018

V/v chọn đơn vị bồi dưỡng đáp ứng tiêu
chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên
mầm non, phổ thông công lập

Kính gửi:
- Hiệu trưởng/Giám đốc các đơn vị trực thuộc;
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị, thành phố.
Căn cứ Thông tư số 13/2017/TT-BGDĐT ngày 23/5/2017 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo Quy định về điều kiện để các cơ sở giáo dục được tổ chức và cấp chứng chỉ bồi
dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp (CDNN) viên chức giảng dạy trong các cơ sở
giáo dục công lập (gọi tắt Thông tư số 13/2017/TT- BGDĐT);
Căn cứ công văn số 1789/SGDĐT-TCCB ngày 03/11/2018 của Sở Giáo dục và
Đào tạo về việc xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn CDNN giáo viên mầm
non, phổ thông công lập, Sở Giáo dục và Đào tạo thống nhất các đơn vị về một số nội
dung có liên quan như sau:
1. Tại Thông tư số 13/2017/TT-BGDĐT, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã giao nhiệm
vụ bồi dưỡng CDNN giáo viên cho cơ sở giáo dục nào có đủ điều kiện (quy định tại Điều
3 của thông tư này) thì sẽ được tổ chức bồi dưỡng, vì thế công tác bồi dưỡng CDNN cho
giáo viên không giới hạn trong phạm vi 15 trường theo công văn số 2793/BGDĐTNGCBQLCSGD như Sở đã hướng dẫn các đơn vị tại mục 3. của công văn số
1789/SGDĐT-TCCB trước đây. Đề nghị thủ trưởng các đơn vị thông tin cho giáo viên
được biết và chủ động lựa chọn cơ sở giáo dục đủ điều kiện để đăng ký cho giáo viên có
nhu cầu tham gia bồi dưỡng (hiện nay Đại học An Giang đã đủ điều kiện theo qui định
của Thông tư 13/2017/TT-BGDĐT và đã được UBND tỉnh cho phép tổ chức bồi dưỡng
CDNN giáo viên).
2. Về kinh phí bồi dưỡng: Do giáo viên tự túc 100%.
3. Về thời gian bồi dưỡng: Thủ trưởng các đơn vị cần thống nhất với cơ sở giáo
dục được lựa chọn bồi dưỡng để không làm ảnh hưởng đến kế hoạch hoạt động chung của
ngành, hoạt động giảng dạy của đơn vị và thời gian nghỉ ngơi của giáo viên.
Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, các phòng Giáo dục và Đào tạo
nghiêm túc thực hiện theo tinh thần công văn này. Trong quá trình thực hiện nếu có
vấn đề gì chưa rõ, hoặc còn vướng mắc đề nghị liên hệ với Sở Giáo dục và Đào tạo
(phòng TCCB)tùy theo nội dung) để được hướng dẫn thêm./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCCB.
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