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Số:          /PGDĐT-PT 
V/v triển khai bồi dưỡng GVCC mô đun 4 

môn Ngoại ngữ Chương trình GDTP 2018 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Đồng Xuân, ngày       tháng 12  năm 2021 

        

     

    Kính gửi:  Các trường trực thuộc Phòng GDĐT. 

 

Thực hiện Quyết định số 730/QĐ-SGDĐT ngày 06/12/2021 của Sở GDĐT Phú Yên 

về việc cử cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn giáo viên cốt cán triển khai môn Ngoại 

ngữ trong CT GDPT 2018 (mô đun 4); 

Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo cho các trường trực thuộc trong huyện thực 

hiện một số nội dung sau:  

1. Hiệu trưởng thông báo cho giáo viên cốt cán tham gia bồi dưỡng mô đun 4 môn 
Ngoại ngữ theo danh sách sau:  

- Trần Thị Thanh Thủy - GV trường TH Xuân Quang 3 

- Đào Thị Kim Oanh  -  GV trường thị trấn La Hai 

- Trần Thị Như Thủy  - GV trường TH Xuân Phước 1 

- Bùi Thị Thu Vân  - GV trường THCS Phan Lưu Thanh 

- Nguyễn Thị Bích Hạnh - GV trường TH&THCS Xuân Sơn Nam. 

2. Hình thức bồi dưỡng:  trực tuyến. 

3. Thời gian bồi dưỡng:  

- Từ ngày 08-15/12/2021: Học từ xa có giảng viên hướng dẫn qua Zoom và tự học 

trực tuyến theo tài khoản được cấp trên LMS. 

- Từ ngày 16-22/12/2021: Làm và nộp bài tập cuối khóa trên LMS. 

         - Trong quá trình bồi dưỡng, giáo viên cốt cán phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu về 

chuyên môn, kĩ thuật do đơn vị tổ chức đề ra. 

Nhận được công văn này, hiệu trưởng thông báo cho GVCC biết để tham gia tập 
huấn nghiêm túc, đầy đủ và đúng thời gian qui định. /. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT, PT.  

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
 

 
 

 
Nguyễn Thành Nam 
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