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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 05 tháng 12 năm 2018

V/v chấn chỉnh việc học tập lớp bồi
dưỡng thường xuyên giáo viên và cán
bộ quản lý năm 2018.

Kính gửi:
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.
Ngày 22 tháng 11 năm 2018, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban
hành Kế hoạch 2202/KH-SGDĐT, về việc mở lớp bồi dưỡng thường xuyên
(BDTX) cho giáo viên của các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT và cán bộ quản lý
giáo dục Tiểu học (TH), Trung học cơ sở (THCS), Trung học phổ thông
(THPT), Giáo dục thường xuyên (GDTX) năm học 2018-2019.
Qua theo dõi tình hình lớp học, phần lớn giáo viên và cán bộ quản lý tham
gia học đầy đủ và thực hiên đúng nội quy, quy định. Tuy nhiên, còn một số
trường hợp nghỉ học hoặc tham gia học chưa đầy đủ.
Để đảm bảo chất lượng và hiệu quả của các lớp BDTX, Sở GDĐT yêu
cầu Trưởng phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố; thủ trưởng các đơn vị trực
thuộc Sở GDĐT:
1. Động viên, nhắc nhở giáo viên và cán bộ quản lý tham gia đầy đủ lớp
học và thực hiện đúng nội quy của lớp.
2. Đối với những trường hợp nghỉ học quá thời gian quy định, yêu cầu
đăng ký học lại ở lớp sau.
Nhận được Công văn này, yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai thực
hiện./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Website Sở GDĐT
- Lưu: VT, GDTX-CN, TCCB
KHTC, SonNA.
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