UBND HUYỆN PHÚ LỘC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 538/CV-PGDĐT

Phú Lộc, ngày 09 tháng 8 năm 2018

Về việc tổ chức ôn tập thi thăng hạng
chức danh nghề nghiệp.

Kính gửi: Các trường mầm non, tiểu học trực thuộc.
Thực hiện Kế hoạch số 1354/KH-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2018 của Sở
Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc về việc thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp
từ hạng IV lên hạng III đối với giáo viên mầm non và tiểu học; Căn cứ Quyết
định 2082/QĐ-UBND ngày 11/6/2018 của UBND huyện về việc thành lập Hội
đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với giáo
viên mầm non và tiểu học; để chuẩn bị tốt cho kỳ thi, Phòng GD&ĐT tổ chức ôn
và hướng dẫn đề cương ôn thi cho quý thầy cô tham gia dự thi với thời gian, địa
điểm và nội dung như sau:
1. Thời gian: Từ ngày 16/8/2018 đến 19/8/2018 (Khai mạc lúc 8g00 ngày
18/8/2018)
- Thời gian học: buổi sáng lúc 8h00, buổi chiều lúc 14h00
2. Địa điểm ôn tập:
- Giáo viên mầm non (156 người) ôn tập tại hội trường trường TH số 1 Lộc
Trì;
- Giáo viên tiểu học (34 người) ôn tập tại hội trường trường THCS Lộc Trì.
3. Nội dung ôn tập:
- Kiến thức chung: 01 ngày;
- Kiến thức chuyên môn: 01 ngày;
- Tin học: 01 ngày;
- Ngoại ngữ: 01 ngày.
Đề nghị các trường thông báo và tạo điều kiện để quý thầy cô tham gia ôn
tập. Mọi thắc mắc xin liên hệ ông Trần Minh Khôi, Phó trưởng phòng GD&ĐT
qua số điện thoại 0914143069, 01675455580 để được hướng dẫn cụ thể./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Website Phòng GD&ĐT;
- Lưu VT.
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