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Kính gửi: Các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở.

Căn cứ Công văn số 984/SGDĐT-GDTrH ngày 10/8/2022 của Sở Giáo dục và Đào 
tạo Hải Dương về phối hợp tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên 
mầm non, tiểu học, THCS năm 2022; Thông báo số 162/TB-CĐHD ngày 12/8/2022 
của Trường Cao đẳng Hải Dương về việc bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo 
viên mầm non, tiểu học, THCS năm 2022.

Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo như sau:
1. Đối tượng bồi dưỡng: Giáo viên Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở
2. Số lượng: 4 giáo viên/trường
Riêng trường THCS trong 4 giáo viên cử đi bồi dưỡng: môn Lịch sử, Địa lý cử 

từ 1-2 người, Module ứng dụng CNTT trong dạy học cử từ 2-3 người
3. Nội dung bồi dưỡng:
Bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, tăng 

cường, bổ trợ, cụ thể hóa và bổ sung các năng lực nghề nghiệp phù hợp với thực 
tiễn giáo dục và đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình GDPT 2018 (có nội dung 
bồi dưỡng cụ thể cho từng cấp học)

4. Hình thức, địa điểm, thời gian, đơn vị bồi dưỡng
- Hình thức: Bồi dưỡng trực tiếp, tập huấn trực tuyến;
- Địa điểm: tại Phòng Giáo dục & Đào tạo;
- Thời gian: Tập trung vào Thứ 7, Chủ nhật (lịch học chi tiết sẽ thông báo sau)
- Đơn vị bồi dưỡng: Trường Cao Đẳng Hải Dương chịu trách nhiệm triển khai 

công tác bồi dưỡng.
5. Kinh phí bồi dưỡng: Trường Cao Đẳng Hải Dương chịu trách nhiệm chi 

kinh phí tổ chức các lớp bồi dưỡng. 
6. Báo cáo đăng ký bồi dưỡng: 
Các trường nhập danh sách đăng kí bồi dưỡng trực tuyến (theo mẫu trang tính 

chia sẻ trên nhóm Zalo của Hiệu trưởng)
- Thời gian hoàn thành: ngày 15/9/2022 (thứ 5)
Đề nghị Hiệu trưởng các trường nghiêm túc thực hiện, nếu có vướng mắc báo 

cáo về Phòng GD&ĐT (Đ/c Luyến tiếp nhận) để giải đáp, xin ý kiến chỉ đạo./.

Nơi nhận:
- Như Kg; 
- Lưu CQ.           

TRƯỞNG PHÒNG

Phạm Phú Tùng
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