
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO GIA LAI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Số: 457/TB-CĐSP Gia Lai, ngày 20 tháng 8 năm 2019 

 

THÔNG BÁO 
V/v chiêu sinh lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục cho cán bộ quản lý giáo 

dục trường Tiểu học và trường Mầm non năm học 2019-2020 

 

 

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo các Huyện, Thị xã, Thành phố 
 
 

Căn cứ Kế hoạch đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019, Trường Cao đẳng Sư 

phạm Gia Lai thông báo chiêu sinh lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục cho cán bộ 

quản lý giáo dục trường Tiểu học và trường Mầm non năm học 2019-2020 như sau: 

1. Đối tượng chiêu sinh 

 Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, khối trưởng, tổ trưởng chuyên môn và cán bộ nguồn 

thuộc sự quản lý của các phòng Giáo dục và Đào tạo trong tỉnh Gia Lai.  

2. Chỉ tiêu 

 -  Lớp CBQLGD trường Tiểu học:   

  + Phòng GD&ĐT TP. Pleiku: 07 chỉ tiêu. 

  + Các phòng GD&ĐT còn lại: 05 chỉ tiêu/phòng. 

 -  Lớp CBQLGD trường Mầm non:   

  + Phòng GD&ĐT TP. Pleiku: 07 chỉ tiêu. 

  + Các phòng GD&ĐT còn lại: 05 chỉ tiêu/phòng. 

3. Hồ sơ và thủ tục đăng ký 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo xét duyệt danh sách, trình UBND Huyện, Thị xã, 

Thành phố ra quyết định cử đi học (danh sách trích ngang theo mẫu đính kèm). 

- Quyết định cử cán bộ đi học gửi về phòng Đào tạo trường Cao đẳng Sư phạm Gia 

Lai – trước ngày 13 tháng 9 năm 2019. 

4.  Kinh phí bồi dưỡng: Ngân sách cấp. 

5.  Thời gian của khóa học: Tổng thời gian là 12 tuần. 

  Từ ngày 23/9/2019 đến ngày 13/12/2019. 

6. Lịch khai giảng 
 Địa điểm: Tại Hội trường, Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai. 

 Thời gian: 08 giờ 00 ngày 23 tháng 9 năm 2019. 

 Nếu đơn vị nào có nhu cầu cử cán bộ đi học nhiều hơn chỉ tiêu trên, đề nghị liên hệ 

với phòng Đào tạo Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai để phối hợp thực hiện.   

 Địa chỉ liên hệ: Số 126 Lê Thánh Tôn, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai; 

 Điện thoại: 02693877365; email: thaibaogialai@gmail.com.  

 Thông báo chiêu sinh này thay giấy báo nhập học. 
  

Nơi nhận:  
- Sở GD&ĐT Gia Lai (để báo cáo); 

- Như kính gửi (để phối hợp thực hiện); 

- Lưu: VT, ĐT. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 (Đã ký) 

 

TS. Nguyễn Thị Thu Hà 

 


