
 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /TB-ĐHĐT 
 

Đồng Tháp, ngày        tháng 12  năm 2022 

 
 

THÔNG BÁO  
Mở lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học  

 

 Căn cứ Quyết định số 1079/QĐ-BGDĐT ngày 20/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào Ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng 

viên đại học. 

 Trường Đại học Đồng Tháp thông báo mở lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp giảng viên đại học, cụ thể như sau: 

 1. Đối tượng bồi dưỡng 

- Viên chức giảng dạy hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục đại học công lập 

và đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách, nhiệm vụ của chức danh nghề 

nghiệp giảng viên đại học. 

- Các cá nhân có nhu cầu bồi dưỡng, cấp chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học.  

 2. Chương trình bồi dưỡng 

240 tiết, Chương trình ban hành kèm theo Quyết định số 1079/QĐ-BGDĐT ngày 

20/4/2022 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. 

 3. Thời gian, hình thức và học phí bồi dưỡng 

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/12/2022 

- Hình thức học: Trực tuyến; trực tiếp hoặc kết hợp cả trực tuyến và trực tiếp theo 

nhu cầu của học viên đăng ký. 

- Khai giảng: Dự kiến khai giảng ngày 07/01/2023 

- Học phí (đã bao gồm phí cấp chứng chỉ): 2.500.000 đồng/ học viên 

 4. Địa chỉ liên lạc và nộp hồ sơ 

- Trung tâm Liên kết đào tạo – Bồi dưỡng nghề, Trường Đại học Đồng Tháp  

(số 783, đường Phạm Hữu Lầu, phường 6, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp - Phòng 

204B2). 

- Điện thoại: 0277.3830383 hoặc 0988 77 8080 (ThS. Nguyễn Thị Phương Mai). 

 
  

  HIỆU TRƯỞNG 
Nơi nhận:                                                                               
- www.dthu.edu.vn; 

- https://eoffice.dthu.edu.vn; 

- Lưu VT, TTLKĐT-BDN (Thành) 

 

    Hồ Văn Thống 

 
 

http://www.dthu.edu.vn/


 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC LỚP BỒI DƯỠNG 

 TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC 

 

  

Kính gửi: Trường Đại học Đồng Tháp 
 

Tôi tên (viết bằng chữ in hoa):……………………………………………………… 

Giới tính:……………..- Dân tộc:…………..- Tôn giáo:……………………… 

Ngày sinh:………………- Nơi sinh:………………(ghi đúng theo giấy khai sinh) 

Số CMND: ……...…………- Ngày cấp:………………..Nơi cấp: :……………… 

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………….. 

Đơn vị công tác: ………………………………………………………………. 

Chức vụ:…………………………………….Mã ngạch:………………………… 

Chức danh nghề nghiệp hiện nay:………………………………………………. 

Địa chỉ liên hệ: ………..…………………………………………….................. 

Điện thoại: ……………..……………………………………………….................. 

E-mail: ……………………………………………………................................... 

Tôi xin đăng ký vào học lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng 

viên đại học do Trường Đại học Đồng Tháp tổ chức. 

Tôi xin chấp hành đầy đủ quy định của Trường. Tôi xin cam đoan lời khai trên là 

đúng sự thật, nếu có gì sai, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm. 

 …………, ngày…..tháng….năm 20.… 

(Ký, ghi họ tên) 

 

 

 

 

-------------------------------- 
 Ghi chú: Nộp kèm theo theo đơn: 

- 02 ảnh (4 x6) ghi rõ họ tên, ngày sinh vào sau ảnh, dán nhẹ vào khung bên dưới; 

- Bản sao công chứng văn bằng chuyên môn cao nhất; 

- Bản sao công chứng giấy chứng minh nhân dân  

hoặc căn cước công dân. 

 
Phiếu đăng ký này gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về địa chỉ: 

Trung tâm Bồi dưỡng Nhà giáo (Phòng 204B2), Trường ĐH Đồng Tháp 

(số 783, đường Phạm Hữu Lầu, phường 6, Tp.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp)  

Người nhận: ThS. Nguyễn Thị Phương Mai, Số điện thoại: 0988 778 080 
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