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 Căn cứ Công văn số 2677/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 22 tháng 6 năm 2017 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo (GD&ĐT) về việc giao nhiệm vụ bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng 
dạy trong các cơ sở giáo dục công lập; 

 Căn cứ công văn số 1190/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 27/3/2019 của Bộ GD&ĐT về việc giao 
nhiệm vụ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục 

công lập; 

 Căn cứ Quyết định số 5446/QĐ-ĐHCT ngày 02 tháng 10 năm 2014 của Trường Đại học Cần Thơ 

(ĐHCT) về chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm (TT) Bồi dưỡng (BD) Nghiệp vụ sư phạm (NVSP) thuộc 
Trường ĐHCT trong BD chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và giáo viên, 

 Trung tâm BD NVSP, Trường ĐHCT mở các lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp cho giáo viên các cấp với chương trình cụ thể như sau: 

1. CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG  

- Chương trình Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Mầm non hạng II, III 

- Chương trình Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Tiểu học hạng II, III 

- Chương trình Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II, III 

- Chương trình Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng II, III 

          (Có chương trình và đối tượng kèm theo) 

2. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ HỌC PHÍ 

- Khai giảng:  trong tháng 3 năm 2021; Có lớp buổi tối hoặc lớp thứ 7, Chủ nhật hàng tuần. 

- Địa điểm: Tại Nhà học C2, Trường Đại học Cần Thơ. 

- Học phí: 2.000.000đ/1 học viên/Khóa học (Hai triệu đồng) cho lớp 40 học viên trở lên  

(Học phí này đã bao gồm tài liệu học tập) 

3. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ 

- Đơn đăng ký theo mẫu đính kèm có dán ảnh 2x3; Đăng ký từ ngày ra thông báo này. 

- Bản sao bằng tốt nghiệp đại học sư phạm (Hoặc bằng cử nhân tương đương) 

- Đăng ký trực tiếp tại văn phòng Trung tâm BD NVSP, tầng trệt, Trung tâm Phát triển Kỹ năng Sư phạm, 
Trường ĐHCT, Khu II, Đường 3/2, TP. Cần Thơ.  

- Đăng ký trực tuyến tại website của Trung tâm:  https://nvsp.ctu.edu.vn 

4. LIÊN HỆ 

Trung tâm BD NVSP, ĐHCT, Cô Đặng Thị Kim Liên: 0907 897648,  0292 3872195; Hoặc Cô Hồ Thị 
Thu Hồ: 0919845760. 

                       TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM TRƯỜNG ĐHCT 

 

THÔNG BÁO 
Mở lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho giáo viên    

Tại Trường Đại học Cần Thơ 


