
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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Số: /¡20  /TB-ĐHĐT Đồng Tháp, ngày yị( tháng Ũ2^năm 2021

THÔNG BÁO
Mở lớp bồi dưỡng tiêu chuấn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II)

- Thực hiện Công văn số 2666/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 22/6/2017 của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 
viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập cho Trường Đại học Đồng Tháp;

- Căn cứ Thông tư số 40/2020/TT-BGDĐT ngày 26/10/2020 của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với 
viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập;

Trường Đại học Đồng Tháp tổ chức lớp bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp 
giảng viên chính (hạng II) như sau:

1. Đối tưọng bồi dưỡng:
Viên chức giảng dạy hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục đại học công lập, 

có một trong các điều kiện sau:
- Đang giữ chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II) nhưng chưa có 

Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II).
- Đang giữ chức danh nghề nghiệp Giảng viên (hạng III) hoặc tương đương từ đủ 5 

năm trở lên.
2. Chương trình bồi dưỡng:
Theo Quyết định 1612/QĐ-BGDĐT ngày 16/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo.
3. Thòi gian, địa điểm bồi dưỡng và học phí:
- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/3/2021.
- Hình thức học: Thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần hoặc liên tục vào các ngày trong 

tuần theo nhu cầu của học viên.
- Khai giảng và học: Dự kiến ngày 03/4/2021.
- Địa điểm: Học tại Trường Đại học Đồng Tháp.
- Học phí (đã bao gồm tài liệu học tập và phí cấp chứng chỉ): 2.500.000 đồng/HV.
4. Địa điêm đăng ký:
Học viên có thể đăng ký tham gia bằng một trong hai cách:
- Gửi phiếu đăng ký qua egov Chuyên viên Nguyễn Thị Phương Mai hoặc cmail: 

mainguven.mnhh@gmail.com
- Nộp trực tiếp tại Phòng 204B2, Trường Đại học Đồng Tháp.

Noi nhận:
- www.dthu.edu.vn;
- egov.dthu.edu.vn;
- Lưu VT, TTBDNG (T).

- SÔ điện thoại liên lạc: 0673. 830 383, di động:

L uông Thanh Tân

mailto:mainguven.mnhh@gmail.com
http://www.dthu.edu.vn
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PHIÉU ĐĂNG KÝ HỌC LỚP BÔI DƯỠNG 
TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHÊ NGHIỆP GIẢNG VIÊN CHÍNH (HẠNG II)

Kính gửi: Trường Đại học Đồng Tháp

Tôi tên (viết bằng chữ in hoa):.............................................................................
Giới tính:................... - Dân tộc:................ - Tôn giáo:.................................
Ngày sinh:..................... - Nơi sinh:......................(ghi đúng theo giấy khai sinh)
Số CMND: ........................ - Ngày cấp:........................Nơi cấp: :.....................
Hộ khẩu thường trú:...........................................................................................
Đơn vị công tác: .....................................................................................................
Chức vụ:.................................................... Mã ngạch:............................................
Chức danh nghề nghiệp hiện nay:...........................................................................
Địa chỉ liên hệ: ....................................................................................................
Điện thoại:............................................................................................................
E-mail: ...............................................................................................................
Tôi xin đăng ký vào học lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 
giảng viên chính (hạng II) do Trường Đại học Đồng Tháp tổ chức.

Tôi xin chấp hành đầy đủ quy định của Trường. Tôi xin cam đoan lời khai trên là 
đúng sự thật, nếu có gì sai, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Xác nhận của cơ quan công tác .............., ngày.... tháng....năm 20....
(Ký tên và đóng dấu) (Ký, ghi họ tên)

Ảnh
3x4

(Đóng dấu 
giáp lai)

Ghi chú: Nộp kèm theo theo đơn:
02 ảnh (4 xó) ghi rõ họ tên, ngày sinh vào sau ảnh và dán nhẹ vào khung bên dưới; 
Bản sao công chứng bằng cấp cao nhất;
Bàn sao công chứng giấv chứng minh nhân dân.


