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Căn cứ Kế hoạch số 37/KH-BGDĐT ngày 12/01/2020 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo (GDĐT) về tổ chức bồi dưỡng giáo viên (GV), cán bộ quản lý cơ sở giáo 

dục phổ thông (CBQLCSGDPT), giảng viên sư phạm, giảng viên quản lý giáo dục 

chủ chốt năm 2021 (Trong khuôn khổ các dự án ODA); các công văn hướng dẫn của 

Bộ GDĐT: 5016/BGDĐT-GDTrH ngày 20/11/2020 về việc đẩy mạnh triển khai bồi 

dưỡng và xây dựng báo cáo quản lý thông tin về bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) 

cho đội ngũ GV&CBQLCSGDPT theo hình thức trực tuyến; 5533/BGDĐT-GDTrH 

ngày 21/12/2020 về việc đôn đốc triển khai bồi dưỡng mô đun 1, 2, Ban Quản lý 

Chương trình ETEP xin thông báo về việc triển khai bồi dưỡng Mô đun 4 dành cho 

GVPT và CBQLCSGDPT cốt cán như sau: 

- Tên Mô đun 4: “Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát 

triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học/THCS/THPT” đối với GV và “Quản trị 

cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong dạy học, giáo dục học sinh ở trường tiểu 

học/THCS/THPT” đối với CBQLCSGDPT. 

- Thời gian triển khai dự kiến: học trực tuyến trên LMS từ tháng 4/2021; học 

trực tiếp từ tháng 5/2021 do các Trường ĐHSP thống nhất với các Sở GDĐT. 

- Để có thể học tập Mô đun 4, GVPT CC và CBQLCSGDPT CC cần hoàn 

thành các nhiệm vụ về bồi dưỡng thường xuyên năm 2020, trước ngày 31/3/2021. 

Cụ thể như sau: 

+ Đối với giáo viên cốt cán: (1) Hoàn thành mô đun bồi dưỡng 1, 2 và 3 cho 

đội ngũ cốt cán (được chấm đạt); (2) Hoàn thành tải kế hoạch, báo cáo kết quả hỗ trợ 

đồng nghiệp năm 2020, và được hiệu trưởng phê duyệt (hiệu trưởng ký duyệt trên 

Báo cáo của GVPTCC, sau đó GVPTCC tải báo cáo lên hệ thống LMS); (3) Hoàn 

thành tự đánh giá theo chuẩn trên TEMIS (ghi kết quả đánh giá và tải minh chứng).  

+ Đối với cán bộ quản lý cốt cán: (1) Hoàn thành mô đun bồi dưỡng 1, 2 và 3 

cho đội ngũ cốt cán (được chấm đạt); (2) Hoàn thành tải kế hoạch, báo cáo kết quả 

                                                           
1 Đối với tỉnh Bạc Liêu là Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu 

Kính gửi:      - Các Sở Giáo dục và Đào tạo1;  

- Các Trường Đại học Sư phạm và Học viện Quản lý Giáo dục 

tham gia Chương trình ETEP. 



hỗ trợ đồng nghiệp năm 2020 và được cán bộ sở/phòng phê duyệt (phê duyệt trên hệ 

thống LMS); (3) Hoàn thành tự đánh giá theo chuẩn trên TEMIS (ghi kết quả đánh 

giá và tải minh chứng); (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 (Hiệu trưởng ký phê duyệt trên 

báo cáo). 

Ban Quản lý Chương trình ETEP trân trọng đề nghị các sở GDĐT phối hợp 

với các trường Đại học Sư phạm, Học viện Quản lý Giáo dục đôn đốc GV & 

CBQLCSGDPT cốt cán, cán bộ sở/phòng liên quan hoàn thành các nhiệm vụ năm 

2020 theo yêu cầu của Bộ GDĐT trước ngày 31/3/2021, để có thể sớm triển khai kế 

hoạch bồi dưỡng năm 2021 một cách hiệu quả.  

 (Thông tin chi tiết xin liên hệ: Bà Lê Thị Kim Anh, tư vấn Ban Quản lý Chương 

trình ETEP, email:etep@moet.gov.vn, điện thoại: 0913.082.874/0963.409.754).  
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