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UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số: 368/SGDĐT-ĐTBD 
V/v bồi dưỡng thường xuyên chương 

trình 2, 3 cho CBQL, GV mầm non 

 năm học 2021-2022. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Cao Bằng, ngày  16  tháng 3 năm 2022 

 

 

 

   Kính gửi:   

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; 

- Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh.  

(gọi chung là các đơn vị) 

          

 

Căn cứ Thông tư số 19/2019/TT-BGDĐT ngày 12/11/2019 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo (GD&ĐT) về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) 

giáo viên, cán bộ quản lý (CBQL) cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ 

thông và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên; Công văn số 876/SGD&ĐT-

ĐTBD ngày 07/7/2020 của Sở GD&ĐT Cao Bằng về việc hướng dẫn xây dựng 

kế hoạch thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên CBQL, giáo viên theo 

Thông tư 19/2019/TT-BGDĐT; Công văn số 1395/SGD&ĐT-ĐTBD ngày 

13/9/2021 của Sở GD&ĐT hướng dẫn bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng đại trà 

cho cán bộ quản lý, giáo viên chương trình giáo dục phổ thông năm học 2021-

2022, Sở GD&ĐT tiếp tục hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện bồi dưỡng 

thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non với các nội dung như sau: 

I. NỘI DUNG 

1. Chương trình 1: Tập huấn hướng dẫn giáo viên xây dựng, sử dụng tài 

liệu, học liệu trực tuyến hướng dẫn phụ huynh nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo 

dục trẻ mầm non; Tập huấn triển khai thực hiện nội dung thích ứng với biến đổi 

khí hậu và bảo vệ môi trường trong các cơ sở giáo dục mầm non. 

- Các nội dung trên đã được triển khai trực tuyến vào tháng 11/2021 

(Công văn số 1830/SGDĐT-ĐTBD ngày 15/11/2021 và công văn số 1918 

/SGDĐT-ĐTBD ngày 26/11/2021), các Phòng GD&ĐT tiếp tục triển khai tập 

huấn tại địa phương phù hợp với điều kiện thực tế, đảm bảo chất lượng, hiệu 

quả. 

2. Chương trình 2: 

 - Nội dung: Hướng dẫn phát triển chương trình giáo dục nhà trường trong 

các cơ sở giáo dục mầm non. 

 - Thời gian: 02 ngày, từ ngày 07-08/4/2022 

 - Hình thức: Bồi dưỡng trực tiếp 

 - Địa điểm: Hội trường Trường THPT Thành phố Cao Bằng 

 - Đơn vị bồi dưỡng: Sở GD&DT Cao Bằng 
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 - Thành phần:  

+ Mỗi phòng GD&ĐT cử 01 cán bộ chuyên môn, 04 giáo viên cốt cán; 

+ Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh: cử toàn bộ giáo viên mầm non. 

3. Chương trình 3:  

3.1. Nội dung: 

- Đối với Cán bộ quản lý:  

+ Mô đun 11: Chỉ đạo hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em trong cơ sở 

giáo dục mầm non; 

+ Mô đun 13: Xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục của cơ sở giáo dục 

mầm non. 

- Đối với giáo viên:  

+ Mô đun 4: Sinh hoạt chuyên môn ở cơ sở giáo dục mầm non; 

+ Mô đun 19: Tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em lứa 

tuổi mầm non. 

3.2. Thời gian: 05 ngày/đợt, dự kiến bắt đầu vào trung tuần tháng 5/2022 

(thời gian cụ thể sẽ thông báo sau). 

3.3. Hình thức: Trực tiếp kết hợp trực tuyến 

3.4. Thành phần: Toàn bộ cán bộ quản lý, giáo viên mầm non 

3.5. Đơn vị bồi dưỡng: Trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng 

II. KINH PHÍ: Phòng Giáo dục và Đào tạo hoặc các đơn vị được giao 

quyền tự chủ về kinh phí chi trả kinh phí bồi dưỡng cho giáo viên của đơn vị 

theo quy định. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Đào tạo và Bồi dưỡng, Sở GD&ĐT 

- Chủ trì, xây dựng kế hoạch, chỉ đạo tổ chức bồi dưỡng cốt cán cho giáo 

viên, tổ chức bồi dưỡng tại địa phương. Phối hợp với phòng chuyên môn biên 

soạn nội dung bồi dưỡng chương trình 2 cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non; 

- Phối hợp với cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng thường 

xuyên chương trình 3; tổ chức giám sát bồi dưỡng học viên tại địa phương để 

đảm bảo chất lượng bồi dưỡng cũng như xây dựng báo cáo quản lý hoạt động 

bồi dưỡng theo yêu quy định; 

- Chủ trì xây dựng tổ cốt cán để giải đáp các thắc mắc, những vấn đề khó cho 

giáo viên và tổng hợp các mô đun giáo viên đăng ký các nội dung; tổ chức kiểm tra, 

đánh giá việc thực hiện các nội dung;  

- Kiểm tra công tác BDTX của các Phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc 

Sở theo cấp học. 

- Báo cáo công tác bồi dưỡng giáo viên về Bộ GD&ĐT theo quy định. 

2. Các phòng GD&ĐT, Trung tâm GDTX tỉnh 

- Tổ chức bồi dưỡng chương trình 1, chương trình 2 tại đơn vị theo quy 

định.  
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- Đối với bồi dưỡng chương trình 3: Phối hợp với Trường Cao đẳng Sư 

phạm Cao Bằng để hợp đồng, liên kết tổ chức bồi dưỡng chương trình 3 cho cán 

bộ quản lý, giáo viên theo Thông tư 19/2019/TT-BGDĐT. 

- Tham mưu, đảm bảo các điều kiện về kinh phí phục vụ công tác BDTX 

theo quy định; 

- Chỉ đạo, kiểm tra công tác BDTX giáo viên, cán bộ quản lý của các cơ sở 

giáo dục trực thuộc; 

- Tổng hợp danh sách cán bộ quản lý, giáo viên tham gia bồi dưỡng chương 

trình 2, 3 theo phụ lục 1 gửi về địa chỉ email: phonggdcn.socaobang@gmail.com 

trước ngày 31/3/2022; 

- Tổng hợp kết quả bồi dưỡng của chương trình 1, 2, 3 gửi Sở GD&ĐT 

trước ngày 25/6/2022.  

3. Trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng 

- Cử giảng viên biên soạn tài liệu; xây dựng kịch bản bài giảng;  

- Cử giảng viên phụ trách các lớp học, ôn tập và giải đáp thắc mắc về nội 

dung kiến thức bồi dưỡng cho học viên; 

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả BDTX chương trình 3 của học viên; 

- Phối hợp với Phòng GD&ĐT, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh 

hướng dẫn, quản lý; hoàn thành chấm bài cho học viên trước ngày 15/6/2022;  

- Tổng hợp, quyết định công nhận học viên hoàn thành/chưa hoàn thành 

khóa tập huấn; báo cáo kết quả gửi về Sở GD&ĐT trước ngày 20/6/2022. 

Sở GD&ĐT đề nghị các đơn vị căn cứ vào tình hình thực tế để bố trí thời 

gian bồi dưỡng, tập huấn nhưng vẫn phải đảm bảo công tác phòng chống dịch 

bệnh COVID-19 theo quy định. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vấn 

đề nảy sinh, vướng mắc đề nghị các đơn vị liên lạc qua số điện thoại: 

02063.852.790; hỗ trợ về bồi dưỡng chương trình 3 liên hệ với bà Liêu Ngọc Thu – 

Phó Trưởng phòng Đào tạo và NCKH, Trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng, điện 

thoại: 0843086888 ./. 
 

Nơi nhận:                                                                            KT. GIÁM ĐỐC  

- Như trên;               PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Lãnh đạo Sở;  

- Phòng GDMN&GDTH; 

- Trường CĐSP; 

- Website Sở;                                                                         

- Lưu: VT, ĐTBD. 

 

 

         Lục Văn Dương 
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