
 

UBND HUYỆN XUYÊN MỘC 

PHÒNG NỘI VỤ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số:           /TB-PNV Xuyên Mộc, ngày      tháng        năm 2019 

THÔNG BÁO 
Về thời gian học lớp bồi dưỡng hạng chức danh nghề nghiệp 

 đối với giáo viên thuộc huyện năm 2019 

  

Căn cứ Quyết định số 3855/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức các lớp bồi 

dưỡng tiêu chuẩn, kiến thức kỹ năng, nghiệp vụ; các lớp theo đề án, chương trình của 

Trung ương, của Tỉnh đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2019; 

Căn cứ Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 15/5/2019 của Ủy ban 

nhân dân huyện về việc tổ chức các lớp bồi dưỡng hạng chức danh nghề nghiệp đối 

với giáo viên Trung học cơ sở, Tiểu học, Mầm non năm 2019, Công văn số 

2822/UBND-NV ngày 23/5/2019 của Ủy ban nhân dân huyện về việc điều chỉnh số 

lượng học viên các lớp bồi dưỡng hạng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên 

Trung học cơ sở, Tiểu học, Mầm non năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 192/QĐ-SNV ngày 19/6/2019 của Sở Nội vụ về việc phê 

duyệt tổ chức lớp bồi dưỡng hạng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên Trung học 

cơ sở, Tiểu học, Mầm non của UBND huyện Xuyên Mộc năm 2019; 

 Phòng Nội vụ thông báo thời gian học các lớp bồi dưỡng dưỡng hạng chức 

danh nghề nghiệp đối với giáo viên thuộc huyện năm 2019 với các nội dung sau: 

 1. Đối tượng tham dự: 

Giáo viên hiện đang công tác tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục thuộc huyện 

theo danh sách đăng ký kèm theo Công văn số 215/PGDĐT ngày 22/5/2019 của 

Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc đăng ký danh sách giáo viên tham gia bồi 

dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp năm 2019 (trừ giáo viên đăng ký bồi dưỡng 

Giáo viên mầm non hạng II). 

2. Thời gian, địa điểm học: 

a. Thời gian thực học bắt đầu từ 08 giờ 00, ngày 15/7/2019 đến ngày 04/8/2019 

(Lịch học cụ thể sẽ thông báo sau). 

(Giáo viên học tại địa điểm Trường Tiểu học Phước Bửu tập trung lúc 07 giờ 

30, ngày 15/7/2019 để dự khai giảng lớp học). 

b. Địa điểm:  

-  Bậc Mầm non:  

+ Lớp thứ 1: Bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên Mầm non hạng III 

học tại Trường Mầm non Hoa Sen gồm Giáo viên các trường Mầm non: Hoa Sen, 

Ánh Dương, Búp Sen Hồng, Hòa Hội, Sao Mai, 1 – 6, Hòa Bình.  

+ Lớp thứ 1: Bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên Mầm non hạng III 

học tại Trường Trung học cơ sở Phước Tân gồm Giáo viên các trường Mầm non: 

Hướng Dương, Xuyên Mộc, Bông Trang, Bưng Riềng, 19 – 5, Phước Bửu, Hoa 

Hồng, Bình Châu, Tân Lâm, Bàu Lâm, Hòa Hưng, Thanh Bình, Phước Tân.  

- Bậc Tiểu học: 

+ Lớp thứ 1: Bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên Tiểu học hạng II học 

tại Trường Tiểu học Phước Bửu gồm Giáo viên các trường Tiểu học: Bàu Lâm, Thống 
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Nhất, Hồ Tràm, Hòa Bình, Hòa Hưng, Huỳnh Minh Thạnh, Láng Sim, Phước Bửu, 

Phước Tân, Ngô Quyền, Lương Thế Vinh, Trần Quốc Toản, Võ Nguyên Giáp.  

+ Lớp thứ 2: Bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên Tiểu học hạng II học 

tại Trường Tiểu học Hòa Hội gồm Giáo viên các trường Tiểu học: Kim Đồng, Hòa 

Hiệp, Hòa Hội, Bình Châu, Bông Trang, Bưng Riềng, Lê Minh Châu, Nguyễn Thị 

Định, Thanh Bình, Nguyễn Trường Tộ, Trần Đại Nghĩa, Trần Phú, Xuyên Mộc.  

+ Lớp thứ 3: Bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên Tiểu học hạng III học 

tại Trường Tiểu học Phước Tân gồm Giáo viên các trường Tiểu học: Bàu Lâm, Thống 

Nhất, Ngô Quyền, Hòa Bình, Hòa Hưng, Lương Thế Vinh, Phước Tân, Trần Quốc 

Toản, Võ Nguyên Giáp, Gò Cát, Hồ Tràm.  

+ Lớp thứ 4: Bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên Tiểu học hạng III học 

tại Trường Trung học cơ sở Bưng Riềng gồm Giáo viên các trường Tiểu học: Láng 

Sim, Phước Bửu, Huỳnh Minh Thạnh, Hòa Hiệp, Hòa Hội, Bình Châu, Bông Trang, 

Bưng Riềng, Kim Đồng, Lê Minh Châu, Nguyễn Thị Định, Nguyễn Trường Tộ, 

Thanh Bình, Trần Đại Nghĩa, Trần Phú, Xuyên Mộc.  

- Bậc Trung học cơ sở: 

+ Lớp thứ 1: Bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên Trung học cơ sở hạng 

II học tại Trường Trung học cơ sở Xuyên Mộc gồm Giáo viên các trường Trung học 

cơ sở: Bình Châu, Bông Trang, Bưng Riềng, Hòa Hiệp, Hòa Hội, Xuyên Mộc.  

+ Lớp thứ 2: Bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên Trung học cơ sở hạng 

II học tại Trường Trung học cơ sở Xuyên Mộc gồm Giáo viên các trường Trung học 

cơ sở: Bàu Lâm, Tân Lâm, Hòa Hưng, Quang Trung, Chu Văn An, Phước Bửu, 

Phước Tân, Phước Thuận.  

 4. Kinh phí: 

- Kinh phí mở lớp: được trích từ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 

chức, viên chức năm 2019 thuộc ngân sách huyện Xuyên Mộc. 

- Kinh phí hỗ trợ học viên: học viên tự túc kinh phí ăn nghĩ, đi lại. 

5. Trách nhiệm các đơn vị và học viên: 

- Thủ trưởng các đơn vị tạo điều kiện và thông báo đến giáo viên có tên theo 

danh sách tham gia đầy đủ các lớp học theo đúng thời gian; phối hợp theo dõi, xử lý 

các trường hợp không tham gia hoặc tham gia không đầy đủ để thực hiện đánh giá 

công chức, viên chức cuối năm. 

 - Trách nhiệm của giáo viên: Tham gia đầy đủ và đảm bảo nội quy, quy chế 

của lớp học; Kết quả học tập của giáo viên là một trong những nội dung để đánh 

giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cuối năm. 

Phòng Nội vụ thông báo đến các cơ quan, đơn vị và cá nhân được biết và 

thực hiện./. 

Nơi nhận: TRƯỞNG PHÒNG 
- UBND huyện; 

- Phòng GD&ĐT; 

- Phòng TC-KH; 

- Các đơn vị SNGD; 

- Đơn vị BD; 

- Lưu: VT. 
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