
ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỌNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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Số:t|^>^?G/GrDĐT-TC Thành phổ Hồ Chí Minh, ngàjẴ$ tháng 12 năm 2020

về hướng dẫn công tác bồi dưỡng thường 
xuyên cho các cơ sở giáo dục mầm non, 

phổ thông từ năm học 2020 -2021

Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện;

Căn cứ Thông tư số 19/2019/TT-BGDDT ngày 12 tháng 11 năm 2019 của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo về ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý 
cơ sở giáo dục mầm non, cơ sờ giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục 
thường xuyên;

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ 
về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-BNV ngày 08 tháng 01 năm 2018 của Bộ Nội vụ 
về hướng dẫn một số điều của nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 
của chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Kế hoạch số 2168/KH-GDĐT-TC ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Sở Giáo 
dục và Đào tạo về Bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non, phổ 
thông và giáo dục thường xuyên năm học 2020-2021;

Căn cứ Kế hoạch số 4082/KH-GDĐT-TC ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Sở Giáo 
dục và Đào tạo về Triển khai bồi dưõng và xây dựng báo cáo quản lý thông tin về Bồi 
dưỡng thường xuyên cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý theo hình thức trực tuyến.

Nhằm thống nhất nội dung thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên cho các cơ 
sở giáo dục mầm non, phổ thông hên  địa bàn Thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng 
dẫn như sau:

1. v ề  cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng thường xuyên thực hiện theo 
quy định tại Khoản 1 Điều 10 Thông tư 19/2019/TT-BGDDT, cụ thể: các cơ sở giáo dục 
được phép thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng thường xuyên gồm:

“ạ) Cơ sở giáo dục bồi dưỡng giảo viên: Trường sư phạm, cơ sở giáo dục có 
khoa sư phạm, cơ sở giảo dục được phép đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo;

b) Cơ sở giáo dục bồi dưỡng cán bộ quản lý: Trường sư phạm, cơ sở giáo dục 
đại học có khoa quản lỷ giảo dục, cơ sở giáo dục được phép đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 
quản lý giáo dục

2. v ề  cấp chứng chi bồi dưỡng thường xuyên thực hiện theo quy định về đào tạo, 
bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức cụ thể:

Căn cứ Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chinh phủ về 
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Khoản 1, Điều 4 Thông tư số 
01/2018/TT-BNV ngày 08 tháng 01 năm 2018 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn một số điều 
của nghị định số 101/2017/NĐ-CP quy định về in, cấp và quản lý chứng chỉ bồi dưỡng:
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"Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng; cơ sở đào tạo, nghiên cứu được quyền in, cấp chứng chỉ các 
chương trình bồi dưỡng được cấp có thẩm quyền giao thực hiện”.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện 
nghiêm túc ừiển khai và thực hiện các nội dung hướng dẫn nêu ứên cho các cơ sở giáo 
dục mầm non, phổ thông từ năm học 2020 -2021. Trong quá trình thực hiện, nếu có khỏ 
khăn vướng mắc, các đơn vị liên hệ Sở Giáo dục và Đào tạo (Cô Lệ Nga - Phòng Tổ chức 
cán bộ, điện thoại: 028 38290927) để được hướng dẫĩ ’ ■

Nofi nhận:
-  Như trên;
- Ban Giám đốc Sờ GD&ĐT;
- Các phòng ứiuộc Sở GD&ĐT;
- Lưu: VT, TCCB (VC). ‘L'-'"

Lê Hồng Sơn
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