UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3330/SGDĐT-GDTrH

Bình Phước, ngày 19 tháng 10 năm 2021

V/v bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ
giáo viên tiếng Anh năm 2021

Kính gửi:
- Các Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Các đơn vị trực thuộc Sở.
Thực hiện Công văn số 92/BGDĐT-KHTC ngày 12/01/2021 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo về việc hướng dẫn triển khai nhiệm vụ Đề án Ngoại ngữ Quốc năm 2021;
Thỏa thuận giữa Trung tâm Đào tạo khu vực của SEAMEO tại Việt Nam và Sở Giáo
dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước về việc phối hợp triển khai nhiệm vụ bồi dưỡng giáo
viên năm 2021 của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia theo các văn bản hướng dẫn của Bộ
Giáo dục và Đào tạo.
Sở Giáo dục và Đào tạo triệu tập giáo viên tham dự các lớp bồi dưỡng năng lực
ngoại ngữ năm 2021, cụ thể như sau:
1. Danh sách giáo viên được triệu tập: Danh sách đính kèm.
2. Thời gian, lịch học, hình thức học và lịch thi:
- Thời gian: Bắt đầu từ ngày 22/10/2021 – 19/12/2021, học vào 03 ngày cuối
tuần (thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật), mỗi ngày học 8 tiết.
- Lịch học: buổi sáng từ 8h00 – 11h00 và buổi chiều từ 13h30 – 16h30., các
ngày:
Tuần 1
(3 ngày)
22/10 - 24/10
(Ngày 22/10 học viên
tham gia làm bài kiểm
tra đầu vào trực tuyến)

Tuần 2
(3 ngày)
29/10 – 31/10

Tuần 3
(3 ngày)
05/11 – 07/11

Tuần 4
(3 ngày)
12/11 – 14/11

Tuần 5
(2 ngày)
19/11 &
21/11

Tuần 6
(3 ngày)
26/11 – 28/11

Tuần 7
(3 ngày)
03/12 – 05/12

Tuần 8
(3 ngày)
10/12 – 12/12

Tuần 9
(3 ngày)
17/12 19/12

- Hinh thức: Học trực tiếp qua Zoom và học trực tuyến qua phần mềm.
- Lịch thi đầu ra: Thời gian thi cụ thể và hồ sơ dự thi sẽ do đơn vị tổ chức thi
thông báo trước khi kết thúc khóa bồi dưỡng.
3. Kinh phí tổ chức bồi dưỡng, tổ chức thi và cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ
cho người học do đơn vị bồi dưỡng chi trả.
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị bố trí thời gian hợp lý, tạo điều kiện
cho giáo viên tham gia lớp bồi dưỡng. Giáo viên được triệu tập bồi dưỡng phải nghiêm

túc chấp hành thời gian học tập theo lịch học nói trên, nếu vắng mặt không lý do sẽ bị
xử lý nghiêm theo quy định./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: VT, GDTrH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

