
 

 

UBND HUYỆN NGỌC HỒI 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /PGDĐT 

V/v đăng ký chỉ tiêu đào tạo giáo viên 

trình độ đại học văn bằng 2 các môn theo 

nhu cầu để thực hiện Chương trình GDPT 

năm 2018 đối với cấp tiểu học, cấp THCS 

Ngọc Hồi, ngày      tháng      năm 

 

Kính gửi: Các trường tiểu học, THCS, TH-THCS trực thuộc. 

          Thực hiện Công văn số 1817/KH-UBND ngày 14/12/2020 Sở Giáo dục và Đào 

tạo tỉnh Kon Tum về việc đăng ký chỉ tiêu đào tạo giáo viên trình độ đại học văn 

bằng 2 các môn theo nhu cầu để thực hiện Chương trình GDPT năm 2018 đối với cấp 

tiểu học, cấp THCS; 

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu câu các đơn vị phổ biến đến giáo viên để đăng 

ký chỉ tiêu đào tạo giáo viên trình độ đại học văn bằng 2 môn Tiếng Anh, Tin học, 

Giáo dục Thể chất (Thể dục), Âm nhạc, Mỹ Thuật, Công nghệ, Giáo dục Công dân 

theo nhu cầu tự nguyện v.v. để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 

đối với cấp tiểu học và cấp trung học cơ sở trong những năm tới (Đây là một trong 

những giải pháp góp phần giải quyết tình hình thừa thiếu giáo viên cục bộ trong các 

trường tiểu học, THCS). 

Các đơn vị đăng ký chỉ tiêu đào tạo giáo viên trình độ đại học văn bằng 2 các 

môn có nhu cầu giai đoạn 2021 - 2025 (theo Phụ lục 1 và Phụ lục 2 gửi kèm trên hệ 

thống VNPT i-Office) gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo qua bộ phận tổ chức phòng 

trong ngày 18/12/2020 (gửi bản PDF về địa chỉ tochuc.pgdnh@kontum.edu.vn và 

thống kê trực tuyến trên đường LINK được gửi về hộp thư điện tử của các đơn vị).  

Về kinh phí đào tạo thực hiện theo Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 

01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Thông 

tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, 

quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 

công chức, viên chức. 

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG PHÒNG 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hương Tích 
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