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về hướng dẫn thời gian hoàn thành 
chương trình bồi dưỡng Mô-đun 1,2,3  

chương trình GDPT 2018 và xây dựng 
báo cáo TEMIS

Kính gửi:
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện;
- Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông;
- Giám đốc Trưng tâm GDTX, Trung tâm GDNN-GDTX;

Căn cứ Công văn số 4238/GDĐT-TC ngày 18 tháng 12 năm 2020 cùa Sờ Giáo dục và 
Đào tạo về triển khai bồi dưỡng đại trà Mô-đun 2 năm 2020 cho CBQL, giáo viên thực hiện 
chương trình GDPT 2018 và xây dựng báo cáo TEMIS;

Căn cứ Công vãn số 5533/BGDĐT-GDTrH ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo về việc đôn đốc triển khai bồi dưỡng mô-đun 1,2;

Nhằm thống nhất hoàn thành nội dung chương trình bồi dưỡng Mô-đun 2, 3 chương trình 
GDPT 2018 về công tác bồi dưỡng thường xuyên cho các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông 
ừên địa bàn Thành phổ, Sờ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị:

1. Đôn đốc giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giảo dục phổ thông cấp học tiểu học, 
trung học cơ sở, trung học phổ thông hoàn thành chương trình tập huấn giáo viên đại trà mô- 
đun 1 ,2  trước ngày 31 tháng 01 năm 2021 và hoàn thành chưcmg trình tập huấn giáo viên đại 
trà mô-đun 3 trước ngày 31 tháng 03 năm 2021.

Tiếp tục rà soát phân công đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ 
thông côt cán thực hiện hô ừợ đông nghiệp tự bôi dưỡng, đánh giá kết quả bồi dưỡng giáo 
viên đại ừà.

2. về thực hiện xây dựng báo cáo quản lý thông tin bồi dưỡng thường xuyên và đánh 
giá chuẩn theo hình thức trực tuyến (báo cáo TEMIS): Sờ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các 
đơn vị có tên ữong danh sách (đỉnh kèm) hoàn thành việc nhập liệu theo công văn số

thông trước ngày 20 tháng 01 năm 2021.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng, thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển 
khai và thực hiện các nội dung hướng dẫn nêu hên. Trong quá ừình thực hiện, nếu có khỏ
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