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       PHÒNG GDĐT NINH HẢI 

TRƯỜNG THCS NGUYỄN THÁI BÌNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

           Số: 87/KH-THCSNTB                              Hộ Hải, ngày 26 tháng 9 năm 2022 

                         

 

KẾ HOẠCH  

BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CHO CBQL VÀ GIÁO VIÊN   

Năm học: 2022 - 2023 

 

  Căn cứ Thông tư số 17/2019/TT-BGDĐT ngày 01/11/2019 của Bộ GDĐT 

Ban hành Chương trình BDTX GV cơ sở giáo dục phổ thông (GDPT) và Thông 

tư số 18/2019/TT-BGDĐT ngày 01/11/2019 của Bộ GDĐT Ban hành Chương 

trình BDTX CBQL cơ sở GDPT;  

 Căn cứ Thông tư số 19/2019/TT-BGDĐT ngày 12/11/2019 của Bộ GDĐT 

Ban hành Quy chế BDTX GV, CBQL cơ sở GDMN, cơ sở GDPT và GV trung 

tâm giáo dục thường xuyên (GDTX) và Công văn số 997/SGDĐT-NVDH ngày 

05/5/2020 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số  

19/2019/TTBGDĐT; 

 Căn cứ Công văn số 1595/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 08/5/2020 của Bộ 

GDĐT về việc hướng dẫn đánh giá theo Chuẩn và BDTX GV, CBQL cơ sở 

GDMN, phổ thông và Công văn số 1089/SGDĐT-NVDH ngày 15/5/2020 của Sở 

GDĐTvề việc hướng dẫn công tác BDTX GV, CBQL cơ sở GDMN, Phổ thông 

năm học 2020-2021;  

Căn cứ Kế hoạch số 2248/KH-SGDĐT ngày 19/9/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo 

Bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên  năm học 2022-2023. 

Thực hiện kế hoạch số 1399/KH-PGDĐT  ngày 23 tháng 9 năm 2022 của Phòng 

Giáo dục và Đào tạo về việc xây dựng kế hoạch và thực hiện nội dung Bồi dưỡng thường 

xuyên cho Cán bộ quản lí, giáo viên THCS năm học 2022-2023. 

Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, trường THCS Nguyễn Thái Bình xây dựng 

kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) cho Cán bộ quản lí, giáo viên năm học 2022 - 

2023 như sau: 

I. KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN (BDTX) 

 1. Mục đích BDTX  

 - Bồi dưỡng đúng theo yêu cầu của vị trí việc làm; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng  

đúng chuyên ngành theo sự phân công đúng chuyên môn, vị trí lãnh đạo của cán bộ quản 

lý, công tác kiêm nhiệm trong năm học 2022-2023 đối với giáo viên,  
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 - Là căn cứ để quản lý, chỉ đạo, tổ chức bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nhằm nâng cao 

phẩm chất, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ quản lý và  giáo viên, nâng cao 

mức độ đáp ứng của giáo viên, theo yêu cầu vị trí việc làm; đáp ứng yêu cầu phát triển 

giáo dục, giáo dục phổ thông đáp ứng yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp. 

 - Nhằm Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng, tự đánh giá công tác BDTX của 

cán bộ quản lý và giáo viên trong cơ sở giáo dục phổ thông.  

 2. Đối tượng BDTX: 

 Tất cả 30 giáo viên đang giảng dạy và 01Phó Hiệu trưởng phụ trách (CBQL) tại 

trường trung học cơ sở Nguyễn Thái Bình  

 3. Nguyên tắc BDTX 

 Đáp ứng được yêu cầu phân công nhiệm vụ năm học, chuẩn nghề nghiệp, vị trí 

việc làm và nhu cầu phát triển của đơn  vị trường học, 

 Bảo đảm đề cao ý thức tự học, bồi dưỡng liên tục tại cơ sở giáo dục, việc lựa chọn 

chương trình bồi dưỡng đúng theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp, vị trí việc làm của 

cán bộ quản lý và giáo viên . 

 Thực hiện đúng theo sự phân công chuyên môn,  phân cấp và cơ chế phối hợp 

trong tổ chức BDTX. 

 Bảo đảm thiết thực, chất lượng, công khai, minh bạch, hiệu quả. 

 III. TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH CỤ THỂ NHƯ SAU  

1. Phương pháp:  

 Thực hiện bồi dưỡng bằng phương pháp tích cực, tăng cường tự học, phát huy 

tính tích cực, chủ động và tư duy sáng tạo của giáo viên, cán bộ quản lý; tăng cường 

thực hành tại cơ cơ sở giáo dục phổ thông; thảo luận, trao đổi, chia sẻ thông tin, kiến 

thức và kinh nghiệm giữa báo cáo viên với giáo viên và cán bộ quản lý, giữa giáo viên 

với giáo viên, giữa cán bộ quản lý với nhau  

 2. Loại hình tổ chức BDTX: 

 2.1.Tập trung:  

 Sinh hoạt chuyên môn hàng tháng nhóm chuyên môn thực hiện bồi dưỡng tập 

trung; giáo viên trong nhóm thảo luận , thực hành, hệ thống hóa kiến thức, giải đáp thắc 

mắc theo hướng dẫn những nội dung BDTX đáp ứng nhu cầu của giáo viên, cán bộ quản 

lý; tạo điều kiện cho giáo viên, cán bộ quản lý có cơ hội được trao đổi, chia sẻ, thảo luận 

về chuyên môn, nghiệp vụ và rèn luyện kỹ năng thực hành. 

 Thời lượng, số lượng giáo viên, cán bộ quản lý trong nhóm, tham gia học tập bồi 

dưỡng tập trung được thực hiện theo phân cấp quản lý nhưng phải bảo đảm các yêu cầu 
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về mục đích, yêu cầu cần đạt, nội dung, phương pháp, thời lượng bồi dưỡng được quy 

định trong Chương trình BDTX và các quy định tại Quy chế này. 

 2.2. Từ xa:  

 Thực hiện bồi dưỡng từ xa, nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong 

hoạt động bồi dưỡng qua mạng internet cho giáo viên, cán bộ quản lý nhưng bảo đảm 

các yêu cầu về mục đích, yêu cầu cần đạt, nội dung, phương pháp, thời lượng bồi dưỡng 

được quy định trong Chương trình BDTX và các quy định tại Quy chế này. 

2.3. Bán tập trung: 

  Là kết hợp loại hình tổ chức bồi dưỡng tập trung và từ xa được quy định tại 

điểm 2.1, điểm 2.2 Khoản này phải đảm bảo hiệu quả và yêu cầu BDTX giáo viên, cán 

bộ quản lý như trên.  

 IV. NỘI DUNG, THỜI LƯỢNG , BỒI DƯỠNG 

 1. Khối kiến thức bắt buộc:  

 1. 1.Nội dung bồi dưỡng 1:  40 tiết/năm học/CBQL, giáo viên. 

Chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên ngành đáp ứng yêu 

cầu thực hiện nhiệm vụ năm học đối với các cấp học THCS: Bộ GDĐT quy định cụ thể 

theo từng năm học các nội dung bồi dưỡng về chủ trương, đường lối, chính sách phát 

triển GDPT; chương trình GDPT, nội dung các môn học, hoạt động giáo dục thuộc 

chương trình  GDPT; các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm học 2022-

2023; Các nội dung chuyên đề bồi dưỡng chính trị hè năm 2022 

Đối tượng tham gia BDTX : tất cả cán bộ quản lý, giáo viên trường THCS 

Nguyễn Thái Bình hình thức tập trung.                                

1.2. Nội dung bồi dưỡng 2: 40 tiết/năm học/CBQL và giáo viên. 

Chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên ngành thực hiện 

nhiệm vụ phát triển, thực hiện chương trình GDPT, chương trình giáo dục địa phương. 

Trường THCS Nguyễn Thái Bình thống nhất chương trình bồi dưỡng cho CBQL, giáo 

viên trong năm học 2022-2023, gồm có: 04 module /40 tiết: 

Module 1: Tiếp tục nghiên cứu Thông tư 32/2018/TT-BGD-ĐT ngày 26 tháng 12 

năm 2018 về ban hành chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 để vận dụng vào xây 

dựng kế hoạch dạy học lớp 6,7 chương trình GDPT năm 2018.  

Module 2: Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 26/7/2021 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo Quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông.  

Module 3: Tiếp tục triển khai Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30/3/2021 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định về quản lý và dạy học trưc tuyến trong cơ sở 

giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. 
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Module 4: Kỹ năng xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường, tổ chuyên môn và 

giáo viên theo hướng phát triển năng lực phẩm chất hoc sinh. 

+ Đối tượng tham gia BDTX : cán bộ quản lý và giáo viên: Tự học 

1. 3.Nội dung bồi dưỡng 3: Khối kiến thức tự chọn 40 tiết/năm học/CBQL và 

giáo viên. 

 Chương trình bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp theo yêu cầu vị 

trí việc làm: CBQL, giáo viên tự chọn các mô đun bồi dưỡng nhằm phát triển phẩm chất, 

năng lực nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm, kiến thức, kỹ năng chuyên ngành; 

nâng cao phẩm chất, năng lực lãnh đạo, quản trị nhà trường theo yêu cầu vị trí việc làm. 

Số lượng mô đun tự chọn hằng năm đảm bảo quy định về thời lượng bồi dưỡng trong 

các Chương trình BDTX GV, CBQL cơ sở GDPT.  

a) Nội dung bồi dưỡng dành cho cán bộ quản lý (CBQL) 

Từ khối kiến thức tự chọn trong Chương trình bồi dưỡng thường xuyên ban hành 

kèm theo Thông tư số 18/2019/TT-BGDĐT ngày 01/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về ban hành Chương trình bồi dường thường xuyên cán bộ quản lý 

trường trung học cơ sở, CBQL  trường THCS Nguyễn Thái Bình tự lựa chọn các mô 

đun bồi dưỡng 04 như sau:  

Yêu cầu 

bồi 

dưỡng 

theo 

Chuẩn 

Mã mô 

đun 

Tên và nội dung chính 

của mô đun 
Yêu cầu cần đạt 

Thời lượng 

(tiết) 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

2. Quản 

trị nhà 

trường 

QLPT 

05 

Quản trị hoạt động dạy 

học, giáo dục trong nhà 

trường 

1. Những vấn đề chung về 

quản trị hoạt động dạy 

học, giáo dục trong nhà 

trường. 

2. Công tác quản trị hoạt 

động dạy học, giáo dục (kế 

hoạch dạy học và giáo dục 

theo yêu cầu phát triển 

phẩm chất, năng lực học 

- Xác định được các nội 

dung cơ bản về quản trị 

hoạt động dạy học, giáo 

dục trong nhà trường; 

- Tổ chức xây dựng và 

thực hiện hiệu quả kế 

hoạch dạy học và giáo 

dục trong nhà trường 

(dạy học các môn học, 

đánh giá kết quả học tập 

và rèn luyện của học 

sinh, hoạt động trải 

nghiệm (đối với cấp tiểu 

16 24 
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sinh,...) trong nhà trường. 

3. Phân công, hướng dẫn, 

giám sát, đánh giá giáo 

viên, tổ chuyên môn thực 

hiện hoạt động dạy học và 

giáo dục trong nhà trường. 

học)/ trải nghiệm, hướng 

nghiệp (đối với cấp trung 

học cơ sở, trung học phổ 

thông), giáo dục hòa 

nhập, giáo dục giá trị 

sống, kỹ năng sống, 

giảm thiểu rủi ro và 

ứng phó các tình huống 

khẩn cấp...); 

- Tư vấn, hỗ trợ đồng 

nghiệp về quản trị hoạt 

động dạy học, giáo 

dục trong nhà trường. 

 

 b)  Nội dung bồi dưỡng dành cho giáo viên 

 Căn cứ khối kiến thức (thiết kế theo môđun) do Bộ GD&ĐT xây dựng trong 

chương trình BDTX giáo viên ban hành kèm theo các Thông tư 17/2019/TT-BGDĐT 

ngày 01/11/2019 của Bộ GDĐT ban hành tương ứng, trên cơ sở nhu cầu của cá nhân và 

định hướng của trường để giáo viên tự lựa chọn các môđun bồi dưỡng phù hợp. 

Nội dung ghi chép và vở ( viết thu hoạch) khối lượng kiến thức căn bản đầy đủ 

của mỗi mô đun đúng như kế hoạch và có nhận xét vận dụng được mỗi mô đun vào hoạt 

động dạy học phù hợp với chuyên môn nhiệm vụ của năm học  

  Nay Lãnh đạo trường đề nghị giáo viên lựa chọn 01 Module/15 Module (Mô đun 

5) để tự bồi dưỡng phù hợp theo sự phân công chuyên môn, nhiệm vụ của  lãnh đạo, 

Giáo viên tự chọn các mô đun bồi dưỡng nhằm phát triển phẩm chất, năng lực nghề 

nghiệp đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm. Số lượng mô đun tự chọn đảm bảo quy định về 

thời lượng bồi dưỡng tại khung hướng dẫn mục này. Các mô đun bồi dưỡng, cụ thể 01 

Module như sau: 

Yêu cầu 

bồi dưỡng 

theo Chuẩn 

Mã mô 

đun 

Tên và nội dung 

chính của mô đun 
Yêu cầu cần đạt 

Thời gian thực 

hiện (tiết) 

Lý, 

thuyết 

Thực 

hành 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

II. Phát triển 

chuyên môn, 

GVPT 

05 

Sử dụng phương 

pháp dạy học và 

giáo dục phát triển 

- Phân tích được những 

vấn đề chung về phương 

pháp, kỹ thuật dạy học và 

16 24 
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nghiệp vụ phẩm chất, năng 

lực học sinh 

1. Những vấn đề 

chung về phương 

pháp, kỹ thuật dạy 

học và giáo dục phát 

triển phẩm chất, 

năng lực học sinh. 

2. Các phương pháp, 

kỹ thuật dạy học và 

giáo dục nhằm phát 

triển phẩm chất, 

năng lực học sinh. 

3. Vận dụng phương 

pháp, kỹ thuật dạy 

học và giáo dục phát 

triển phẩm chất, 

năng lực học sinh. 

giáo dục phát triển phẩm 

chất, năng lực học sinh 

trong các cơ sở giáo dục 

phổ thông, phù hợp với 

từng cấp học; 

- Vận dụng được các 

phương pháp, kỹ thuật 

dạy học và giáo dục để tổ 

chức dạy học và giáo dục 

theo hướng phát triển 

phẩm chất, năng lực của 

học sinh phù hợp với từng 

cấp học (Dạy học tích 

hợp; Dạy học phân hóa; 

Tổ chức hoạt động dạy 

học, giáo dục hòa nhập 

cho học sinh khuyết tật; 

Giải pháp sư phạm trong 

công tác giáo dục học 

sinh của giáo viên chủ 

nhiệm; Phương pháp và 

kỹ thuật dạy học tích 

cực;...); 

- Hỗ trợ đồng nghiệp về 

kiến thức, kỹ năng và 

kinh nghiệm vận dụng các 

phương pháp, kỹ thuật 

dạy học và giáo dục theo 

hướng phát triển phẩm 

chất, năng lực học sinh 

trong các cơ sở giáo dục 

phổ thông. 

 - Nội dung ghi chép và vở ( viết thu hoạch) khối lượng kiến thức căn bản đầy đủ 

của mỗi mô đun đúng như kế hoạch và có nhận xét vận dụng được mỗi mô đun vào hoạt 

động dạy học phù hợp với chuyên môn nhiệm vụ của năm học  

 Tài liệu BDTX được phát hành dưới dạng ấn phẩm, băng tiếng, băng 

hình, sách in, sách hướng dẫn dạy và học, tài liệu tham khảo... do cơ sở giáo dục 

được Bộ GDĐT giao nhiệm vụ BDTX, chịu trách nhiệm tổ chức biên soạn và 

thẩm định tài liệu BDTX. Ngoài ra, GV, CBQL có thể khai thác, sử dụng các tài 
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liệu phù hợp khác phục vụ cho việc bồi dưỡng, tự bồi dưỡng như thông qua 

mạng internet, trang mạng “trường học kết nối”, “E-learning”, tài liệu hội thảo, 

nghiên cứu khoa học... nhằm thực hiện tốt việc BDTX cho bản thân theo quy 

định của quy chế BDTX hiện hành  

* Địa chỉ khai thác tài liệu: (https://taphuan.csdl.edu.vn) 

 V. Quy trình Bồi duõng, đánh giá và hồ sơ tự đánh giá 

1. Quy trình bồi dưỡng 

1.1. Đối với nội dung 1, 2 

Sau khi tố chức các lớp bồi dưỡng nội dung 1 và nội dung 2, người tổ chức 

cho cán bộ quản lý, giáo viên viết thu hoạch hoặc làm bài tập theo hệ thống câu 

hỏi cho trước, gửi về Hội đồng đánh giá của trường. 

1.2. Đối với nội dung 3 

Sau khi có kế hoạch của cá nhân nhà trường phê duyệt, thống nhất với cá 
nhân các nội dung và thời gian thực hiện.  

Tổ chức công bố trong toàn thể cán bộ quản lý và giáo viên toàn trường biết tên 

các module tự chọn của giáo viên và thời gian giáo viên báo cáo kết quả tự học trước hội 

đồng giám khảo. 

2 Quy trình và hồ sơ tự đánh giá 

 2.1. Quy trình đánh giá 

 - Đối với nội dung 1 và 2  

 Hội đồng giám khảo của trường dựa trên bài thu hoạch hoặc bài tập của CBQL, 

giáo viên tham gia bồi dưỡng.   

 -  Đối với nội dung 3:  

 CBQL, giáo viên trình bày bài học của mình theo hướng tóm lược những vấn đề 

cốt lõi của tài liệu nêu mà người học đã vận dụng có hiệu quả trong quá trình giảng dạy 

trước hội đồng giám khảo (hoặc tổ chuyên môn theo phân công nhà trường) thông qua 

các báo cáo chuyên đề. Hội đồng giám khảo (hoặc tổ chuyên môn) tổ chức thảo luận, 

giải đáp những vấn đề khó khăn của CBQL, giáo viên; ghi biên bản thảo luận.  

 2.2. Thực hiện hồ sơ bồi dưỡng thường xuyên 

 - Biên bản thảo luận tổ. 

 - Biên bản phê duyệt của Hội đồng giám khảo. 

 - Văn bản của CBQL, giáo viên viết về nội dung tự bồi dưỡng, nội dung chuẩn bị 

thảo luận ở tổ.  
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 - Kết quả điểm cụ thể 3 nội dung của CBQL, giáo viên toàn trường có chữ ký của 

Chủ tịch (Hiệu trưởng) và thư ký Hội đồng giám khảo. 

 3. Tổ chức đánh giá và xếp loại kết quả:  

 3.1. Đánh giá việc vận dụng kiến thức BDTX vào thực tiễn dạy học, giáo dục học 

sinh; thực tiễn quản lý, giáo dục cơ sở. Đánh giá thông qua hệ thống câu hỏi trắc nghiệm 

(đối với các nội dung lý thuyết), bài tập nghiên cứu, bài thu hoạch (đối với nội dung 

thực hành) đảm bảo đáp ứng yêu cầu về mục tiêu, yêu cầu cần đạt và nội dung Chương 

trình BDTX. 

 3.2. Bài kiểm tra lý thuyết, thực hành chấm theo thang điểm 10 và đạt yêu cầu khi 

đạt điểm từ 05 trở lên. Điểm áp dụng khi sử dụng hình thức đánh giá này như sau: 

- Tiếp thu kiến thức và kỹ năng quy định trong mục đích, nội dung chương 

trình, tài liệu Bồi dưỡng thường xuyên (5,0 điểm).  

- Vận dụng kiến thức Bồi dưỡng thường xuyên vào hoạt động nghề nghiệp 

thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục (5,0 điếm) .  

Tổ chuyên môn trích đề nghị kết quả thảo luận và chấm điểm của tổ rồi gửi 

Hội đồng  giám kháo của trường để Hội đồng duyệt kết quả Bồi dưỡng thường 

xuyên. 

 3.3. Xếp loại kết quả: 

 - Hoàn thành kế hoạch BDTX: Giáo viên, cán bộ quản lý được xếp loại hoàn 

thành kế hoạch BDTX khi thực hiện đầy đủ các quy định của khóa bồi dưỡng; hoàn 

thành đủ các bài kiểm tra với kết quả đạt yêu cầu trở lên theo quy định tại Khoản 2 Điều 

11 Thông tư 19/2019/BGDĐT, ngày 12/11/2019. 

 - Không hoàn thành kế hoạch BDTX: Cán bộ quản lý, giáo viên không đáp ứng 

được các yêu cầu tại điểm a Khoản 2 Điều 11 Thông tư 19/2019/BGDĐT, ngày 

12/11/2019. 

Giáo viên, cán bộ quản lý được xếp loại hoàn thành kế hoạch BDTX thì được cấp 

chứng chỉ hoàn thành kế hoạch BDTX. Kết quả đánh giá BDTX được lưu vào hồ sơ và 

là căn cứ thực hiện chế độ, chính sách bồi dưỡng phát triển nghề nghiệp và sử dụng giáo 

viên, cán bộ quản lý. 

4.Hồ sơ lưu kèm theo kết quả chấm Bồi dưỡng thường xuyên của các 
trường THCS 

- Bài thu hoạch, bài tập, sô ghi chép,... của từng CBQL, giáo viên.  

- Biên bản thảo luận tổ. 

- Biên bản phê duyệt của Hội đồng giám khảo.  

- Văn bản của CBQL, giáo viên viết về nội dung tự bồi dưỡng, nội dung 
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chuẩn bị thảo luận ở tổ. 

- Kết quả điểm cụ thể 3 nội dung của CBQL, giáo viên toàn trường có chữ 
ký của Chủ tịch (Hiệu trưởng) và thư ký  Hội đồng giám khảo. 

 VI . TỔ CHỨC THỰC HIỆN:  

1. Trách nhiệm Hiệu trưởng:  

Hướng dẫn CBỌL, giáo viên xây dựng kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên; 

phê duyệt kế hoạch bôi dường của CBỌL, giáo viên; xây dựng kế hoạch Bồi 

dưỡng thường xuyên của nhà trường và tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm 

quyền và trách nhiệm được giao; nộp kế hoạch về Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

 Thành lập Hội đồng giám khảo cấp trường, phê duyệt và tổng hợp xếp loại, 

báo cáo kết quả Bồi dường thường xuyên của CBQL, giáo viên về Phòng Giáo 

dục và Đào tạo theo quy định (trước ngày 31/5/2023) 

Đề nghị các cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng hoặc xử lý đối với tổ 

chức, cá nhân có thành tích hoặc vi phạm trong thực hiện công tác Bồi dường thường 

xuyên (Dựa vào quy chế của thông tư 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ 

Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).  

Thực hiện tốt việc lưu trữ kết quả bồi dưỡng vào hồ sơ giáo viên. Đưa kết quả bồi 

dưỡng trong việc xem xét thực hiện các chế độ, chính sách, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm 

cán bộ, giáo viên.  

2. Trách nhiệm của tổ trưởng chuyên môn:  

 Kiếm tra giáo viên trong tổ thực hiện các quy định về Bồi dường thường 

xuyên của nhà trường; 

 Giám sát việc thực hiện kế hoạch Bồi dường thường xuyên của các thành viên 

trong tổ, có kế hoạch giúp đỡ, tác nghiệp để cùng nhau hoàn thành kế hoạch; 

Tham gia đánh giá kết quả Bồi dưỡng thường xuyên trong Hội đồng giám khảo 

của nhà trường.  

3. Trách nhiệm của CBQL, giáo viên : 

Xây dựng và hoàn thiện kế hoạch BDTX cá nhân, đã được lãnh đạo nhà trường 

phê duyệt. Nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về BDTX của cơ sở giáo dục thực hiện 

nhiệm vụ BDTX, của nhà trường;  

Báo cáo tổ chuyên môn, lãnh đạo nhà trường kết quả thực hiện kế hoạch BDTX 

của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học tập BDTX vào quá trình 

thực hiện nhiệm vụ. 

Lãnh đạo trường THCS Nguyễn thái Bình yêu cầu tổ trưởng chuyên môn, cán bộ 

quản lý, giáo viên  nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung theo kế hoạch này. Đây 
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là một trong những căn cứ để đánh giá, xếp loại CBQL và giáo viên trong năm học 

2022-2023./. 

Nơi nhận: 
- Phòng GDĐT Ninh Hải; 

- Lãnh đạo trường; 

- 02 tổ trưởng Chuyên môn THCS; 

- 30 giáo viên trường THCS; 

- Lưu: VP. 

 

                  

    PHÊ DUYỆT       KT.HIỆU TRƯỞNG 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   PHÓ HIỆU TRƯỞNG  

                                      

                                  

 

Nguyễn Trọng Thiện 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


