
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHỈA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỔ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ----------------------------------

SỐ: /SGDĐT-TCCB Thành phố Hồ Chỉ Minh, ngày*ĩ+t- tháng 3 năm 2021
về đánh giá thực hiện các Thông tư về 

chuẩn nghề nghiệp GV, CBQLCSGDPT 
và kết quả bồi dưỡng 02 mô-đun cho GV,

CBQLCSGDPT cổt cán

Kính gửi:
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Thủ Đức và các 

quận, huyện;
- Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông;
- Giám đốc Trung tâm GDTX, Trung tâm GDNN-GDTX;

Công văn số 118/CV-ETEP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Ban Quản lý 
Chương trình ETEP - Bộ Giáo dục và Đào tạo về đánh giá thực hiện các Thông tư về 
chuân nghê nghiệp giáo viên (GV), cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông 
(CBQLCSGDPT) và kết quả bồi dưỡng 02 mô-đun cho GV, CBQLCSGDPT cốt cán 
(đỉnh kèm);

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng, thủ trưởng các đơn vị thực hiện 
các nội dung sau:

1. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo
- Bố trí cán bộ của Phòng Giáo dục và Đào tạo làm việc với Tổ chức Kiềm đếm 

độc lập (danh sách đính kèm).

- Chuẩn bị tài liệu liên quan đến quy trình lựa chọn giáo viên phổ thông cốt cán 
(GVPTCC) và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán (CBQLCSGDPTCC) 
theo Phụ lục 2, Mục B Công ván số 118/CV-ETEP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Ban 
Quản lý Chương trình ETEP.

- Đôn đốc GVPTCC và CBQLCSGDPTCC tham gia khảo sát, phỏng vấn do Tồ 
chức Kiêm đêm độc lập lựa chọn (danh sách các đối tượng mời phỏng vấn và khảo sát 
đính kèm).

2. Đối vói Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông, Giám đốc Trung tâm 
GDTX, Trung tâm GDNN-GDTX

- Bố ừí giáo viên cốt cán, cán bộ quản lý cốt cán làm việc với Tồ chức Kiểm 
đếm độc lập (danh sách đính kèm).

- Chuẩn bị tài liệu liên quan đến quy trình lựa chọn GVPTCC theo Phụ lục 2, 
Mục B Công văn số 118/CV-ETEP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Ban Quản lý 
Chương trình ETEP.

- Đôn đốc GVPTCC tham gia khảo sát, phỏng vấn do Tồ chức Kiểm đếm độc 
lập lựa chọn (danh sách các đối tượng mời phỏng vấn đính kèm).
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Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng, thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc 
triên khai và thực hiện các nội dung hướng dẫn nêu trên. Trong quá trình thực hiện, 
nếu có khó khăn vướng mắc, các đơn vị liên hệ Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng Tồ 
chức cán bộ, điện thoại: 028 38290927) để được hướng dẫn, giải dap kịp thời./ịt-

Nơi nhận:
- Như ừên (kèm danh sách, các VB liên quan);
- Ban Giám đốc Sở GD&ĐT;
- Phòng GDTiH, GDTrH, GDTX;
-Lưu: VT, TCCB.

Lê Hồng Son
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