UBND TỈNH BÌNH THUẬN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1377/CĐCĐ-ĐTNL

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Bình Thuận, ngày 11 tháng 8 năm 2017

THÔNG BÁO
V/v tổ chức các lớp bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên, Giáo
viên Trung học phổ thông, Trung học cơ sở, Tiểu học và Mầm non
Căn cứ Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14 tháng 9
năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non công lập; các thông tư liên tịch số
21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, số 23/2015 /TTLTBGDĐT-BNV ngày 16 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ
quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học, trung học cơ
sở, trung học phổ thông công lập; Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV
ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số
và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại
học công lập;
Căn cứ thông báo số 1452/TB-ĐHSP, 1453/TB-ĐHSP ngày 26 tháng 6 năm
2017 của Trường Đại học sư phạm - Đại học Huế về việc tổ chức các lớp bồi
dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục
công lập;
Nay, Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận phối hợp Trường Đại học Sư
phạm - Đại học Huế tổ chức các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp
viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập, cụ thể như sau:
1. Đối tượng bồi dưỡng:
- Giáo viên các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ
thông có nhu cầu đáp ứng tiêu chuẩn, được bổ nhiệm hoặc thăng hạng vào chức danh
nghề nghiệp giáo viên.
- Giảng viên các trường Đại học, Cao đẳng có nhu cầu đáp ứng tiêu chuẩn, được
bổ nhiệm hoặc thăng hạng vào chức danh nghề nghiệp.
- Các đối tượng khác có nhu cầu.
Cụ thể: Đối tượng tham dự bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp:
Chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT, THCS, Tiểu học , Mầm non; Giảng viên
Trung học
phổ thông

Hạng I
Mã số: V.07.05.13

Hạng II
Mã số: V.07.05.14

Hạng III
Mã số: V.07.05.15

Trung học
cơ sở

Hạng I
Mã số: V.07.04.10

Hạng II
Mã số: V.07.04.11

Hạng III
Mã số: V.07.04.12

Tiểu học

Hạng II

Hạng III

Hạng IV

Mã số: V.07.03.07

Mã số: V.07.03.08

Mã số: V.07.03.09

Mầm non

Hạng II
Mã số: V.07.02.04

Hạng III
Mã số: V.07.02.05

Hạng IV
Mã số: V.07.02.06

Giảng viên

Hạng I
Mã số: V.07.01.01

Hạng II
Mã số: V.07.01.02

Hạng III
Mã số: V.07.01.03

2. Thời lượng, học phí, hình thức, thời gian và địa điểm bồi dưỡng:
- Thời lượng chương trình: (chương trình 240 tiết/01 chứng chỉ bồi dưỡng).
- Hình thức bồi dưỡng: Học vào thứ 6, thứ 7 và chủ nhật (khoảng 2 tháng rưỡi).
- Địa điểm học: Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận, số 38 Nguyễn Hội - Phan
Thiết.
- Học phí: 3.000.000 đồng/học viên (số lượng từ 45 học viên trở lên).
3. Khai giảng và học: Dự kiến trong tuần đầu tháng 10/2017.
4. Hồ sơ: Khi vào học trung tâm sẽ tiến hành triển khai làm hồ sơ.
5. Thủ tục đăng ký:
Các cá nhân có nhu cầu tham gia khóa học lập danh sách g i về Trường Cao
đẳng Cộng đồng Bình Thuận, số 38 Nguyễn Hội - Phan Thiết trước ngày 20/9/2017,
qua Email: trungtamtuvan@btu.edu.vn.
* Thông tin đăng ký gồm: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại liên
lạc, ghi rõ đối tượng bồi dưỡng theo hạng chức danh.
Mọi chi tiết cần biết thêm, in liên hệ: Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình
Thuận, số 38 - Nguyễn Hội - Phan Thiết, điện thoại: (0252) 3 821052 hoặc gặp anh
Hùng GĐ Trung tâm, điện thoại: 0913 173 924.
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Sở GD&ĐT;
- Các Phòng GD&ĐT;
- Các Trường THPT;
- Các Trường THCS, Tiểu học, Mầm non;
- Lưu: VT, TV-ĐTNL (3).
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