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Lương Thanh Tân 

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

  Thực hiện công văn số 2666/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 22/6/2017 của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 
viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập cho Trường Đại học Đồng Tháp.

  Trường Đại học Đồng Tháp thông  báo mở lớp bồi dưỡng theo tiêu  chuẩn chức 
danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy, cụ thể như sau:

1. Chương trình, đối tượng bồi dưỡng

  Áp dụng theo Chương trình và quy định về đối tượng tham bồi dưỡng theo tiêu 
chuẩn  chức  danh  nghề  nghiệp viên  chức  giảng dạy  của  Bộ  Giáo  dục  và  Đào  tạo  ban 
hành, tương ứng với hạng, bậc chức danh của học viên đăng ký tham gia bồi dưỡng:

- Giáo viên THPT hạng II, hạng III; THCS: hạng I, hạng II, hạng III.

- Giáo viên tiểu học, mầm non: hạng II, III.

2. Hình thức học và học phí

- Hình thức học: trực tuyến, trực tiếp.

  - Học phí: 2.500.000đ/học viên. Học viên đóng học phí theo thông báo và hướng 
dẫn của Trường Đại học Đồng Tháp.

3. Thời gian nhận hồ sơ và khai giảng

- Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến 26/12/2022.

- Khai giảng: dự kiến cuối tháng 12 năm 2022.

4. Thông tin liên hệ

  - Trung tâm Liên kết đào tạo – Bồi dưỡng nghề (Phòng 204B2), Trường Đại học 
Đồng Tháp.

- Địa chỉ: 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

  - Điện thoại: 0277 3830383 hoặc 0988 77 80 80 (Cô Nguyễn Thị Phương Mai);
Email: mainguyen.mnhh@gmail.com./.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Đồng Tháp, ngày       tháng 12 năm 2022
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PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC LỚP BỒI DƯỠNG TIÊU CHUẨN CHỨC DANH 
NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC GIẢNG DẠY 

(Bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến theo nhu cầu của học viên) 
 
  

 

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: (Trên trường, tên huyện,/ quận/thị xã, tỉnh): ………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

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 giáo viên (THPT/ 
THCS/ Tiểu  học/ mầm non): ………………………….……….. hạng (III/ II/ I) 
:……………. Bằng hình thức (trực tiếp/ trực tuyến):………………...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. 

Xác nhận của cơ quan công tác 
(Ký tên và đóng dấu) 

…………, 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 và dán nhẹ vào khung bên dưới; 
- Bản sao công chứng bằng cấp cao nhất; 
- Bản sao công chứng giấy chứng minh nhân dân. 
- Khi chọ hình thức trực tuyến, yêu cầu HV: 

+ Cung cấp email và SĐT để  tạo tài khoản học 
+ Tự trang bị máy tính có âm thanh và camera 
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