
 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 283/CV-HVQLGD 
V/v phê duyệt báo cáo hỗ trợ đồng nghiệp trên 

hệ thống học tập trực tuyến (Hệ thống LMS)  

 

Hà Nội, ngày 23 tháng 03  năm 2021 

Kính gửi: - Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh và thành phố; 

- Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu. 

Học viện Quản lý giáo dục đang chuẩn bị bồi dưỡng cán bộ quản lý cơ sở giáo 

dục phổ thông cốt cán Mô-đun 4 dự kiến diễn ra vào tháng 5, tháng 6 năm 2021, để thực 

hiện được nhiệm vụ này, kính đề nghị Qúy Sở đôn đốc cán bộ quản lý cơ sở giáo dục 

phổ thông cốt cán thực hiện các nhiệm vụ theo Công văn 130/CV-ETEP ngày 19 tháng 

3 năm 2021 bao gồm: (1) Hoàn thành mô đun bồi dưỡng 1, 2 và 3; (2) Hoàn thành tải 

kế hoạch, báo cáo kết quả hỗ trợ đồng nghiệp năm 2020 và được cán bộ sở/phòng phê 

duyệt; (3) Hoàn thành tự đánh giá theo chuẩn trên TEMIS; (4) Hiệu trưởng ghi kết quả 

đánh giá của 100% giáo viên của trường trên TEMIS; (5) Hiệu trưởng phê duyệt kế 

hoạch hỗ trợ và báo cáo kết quả hỗ trợ đồng nghiệp của giáo viên cốt cán của trường.  

Học viện Quản lý giáo dục kính đề nghị Qúy Sở yêu cầu CBQL CSGPT cốt cán 

hoàn thành “Báo cáo kết quả hỗ trợ đồng nghiệp”, phân công cán bộ của Sở phối hợp 

với đơn vị cung cấp hệ thống học tập trực tuyến LMS (Tập đoàn Viettel, Tập đoàn 

VNPT, hoặc bất kỳ đơn vị nào đáp ứng điều kiện mà Sở đang phối hợp thực hiện) phê 

duyệt: “Báo cáo kết quả hỗ trợ đồng nghiệp” trên hệ thống học tập trực tuyến LMS (Việc 

phê duyệt này được thực hiện hoàn toàn trên hệ thống).  

Đây là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, vì vậy, kính đề nghị Qúy Sở hoàn thành 

(theo yêu cầu Công văn 130) trước ngày 31 tháng 3 năm 2021.  

Trân trọng cảm ơn ! 

 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lưu VT, VP ETEP HVQLGD. 

 

                                                                 


