
SỞ GD&ĐT GIA LAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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

Số: 415/KH-CĐSP Gia Lai, ngày 17 tháng 7  năm 2019 

 

KẾ HOẠCH TẬP HUẤN BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN 

CHO GIÁO VIÊN CỐT CÁN MN, TH, THCS 

 TẠI TRƯỜNG CĐSP GIA LAI, HÈ NĂM 2019 

 

Căn cứ Kế hoạch triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên Mầm 

non, Tiểu học, THCS, THPT, GDTX và Cán bộ quản lý hè năm 2019 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo Gia Lai; 

 Thực hiện Kế hoạch triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý 

giáo dục và giáo viên mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, hè năm 2019 – ăm 

học: 2019-2020, ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào Tạo Gia Lai;  

 Thực hiện Công văn số 1137/SGDĐT-GDTrH, ngày 17/7/2019 của Sở Giáo dục và 

Đào Tạo Gia Lai,  /v triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng chính trị hè 

năm 2019. 

Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai lập kế hoạch tập huấn bồi dưỡng thường xuyên 

cho giáo viên cốt cán MN, TH, THCS tại trường CĐSP Gia Lai, hè năm 2019 như sau: 

1. Thời gian, địa điểm 

 - Từ 8h00 ngày 29/7/2019 đến hết 17h00 ngày 31/7/2019, tại trường CĐSP Gia Lai. 

 - Lễ khai mạc chung lúc 8h00, tại hội trường 400 chỗ, Trường CĐSP Gia Lai. 

2. Kế hoạch chuẩn bị tập huấn bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên cốt cán 

 - Chuẩn bị: khánh tiết, giảng đường cho buổi khai mạc lúc 8h00, nước uống cho đại 

biểu, phòng học, các phương tiện dạy học phục vụ tập huấn (phòng HCQT). 

 - Chuẩn bị: danh sách giảng viên tham gia báo cáo, danh sách giáo viên MN, TH, 

THCS tham gia lớp tập huấn BDTX, hoàn thành tài liệu BDTX  (phòng ĐT), 

 - Chuẩn bị kinh phí cho đợt tập huấn bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên cốt cán 

(phòng Tài vụ). 

- Giảng viên và giáo viên là báo cáo viên chuẩn bị nội dung tập huấn theo tài liệu đã 

biên soạn, kiểm tra đánh giá, gửi kết quả và bài kiểm tra đánh giá về phòng Đào tạo trước 

ngày 09/8/2019. 

- Giáo viên tham gia khóa tập huấn thực hiện đầy đủ theo yêu cầu của Sở Giáo dục 

và Đào tạo Gia Lai. 

Hiệu trưởng yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. Mọi thắc mắc (nếu 

có), các đơn vị liên hệ phòng Đào tạo để bàn bạc, giải quyết./. 

 

Nơi nhận: KT. HIỆU TRƯỞNG 

- Sở GDĐT Gia Lai (báo cáo); 

- Phòng HCQT, ĐT, T ; 

- Các Khoa Đào tạo; 

- Lưu  T, ĐT.  

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

(Đã Ký) 

 

TS. Nguyễn Thị Thu Hà 

 


