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THÔNG BÁO 

Về việc bế giảng lớp bồi dưỡng chức danh 

nghề nghiệp giáo viên đợt 1 và đợt 2 tại huyện Đức Trọng năm 2018 

 
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 26/4/2018 của UBND huyện Đức 

Trọng bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên tại huyện Đức Trọng 2018, 

Phòng Nội vụ thông báo thời gian và địa điểm tổ chức lễ bế giảng và phát chứng 

chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên đối với các lớp mầm non hạng III, 

mầm non hạng II, tiểu học hạng II (đợt 1, 2) và trung học cơ sở hạng II tại huyện 

Đức Trọng năm 2018 cụ thể như sau: 

I. BẾ GIÁNG LỚP ĐỢT 1:  

1. Thành phần: Học viên các lớp mầm non hạng III, tiểu học hạng II (đợt 1), 

trung học cơ sở hạng II. 

2. Thời gian: Chia làm 02 đợt phát chứng chỉ: 

* Từ 7h45’ đến 9h30’ sáng chủ nhật ngày 19/8/2018 

* Thành phần tham dự: 

- Học viên tham gia lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp trung học cơ sở 

hạng II; 

- Ban cán sự (gồm lớp trưởng, lớp phó, tổ trưởng, tổ phó) lớp bồi dưỡng chức 

danh nghề nghiệp mầm non hạng III và tiểu học hạng II (đợt 1). 

* Từ 9h45’ đến 11h30’ sáng chủ nhật ngày 19/8/2018 

* Thành phần tham dự: 

Học viên tham gia lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp mầm non hạng III 

và tiểu học hạng II (đợt 1).  

3. Địa điểm: Hội trường Huyện uỷ - UBND huyện Đức Trọng. 

II. BẾ GIÁNG LỚP ĐỢT 2:  

1. Thành phần: Học viên các lớp mầm non hạng II, tiểu học hạng II (đợt 2), 

2. Thời gian: Vào lúc 8h00’ sáng thứ bảy ngày 08/9/2018 

3. Địa điểm: Hội trường Huyện uỷ - UBND huyện Đức Trọng. 

* Mọi chi tiết xin liên hệ: 

Bà Phạm Thị Thu Thuỷ, chuyên viên Phòng Nội vụ huyện Đức Trọng. 

Điện thoại cơ quan: 02633.647.964; điện thoại di động: 0918604547./. 
 

 

 

Nơi nhận:                     TRƯỞNG PHÒNG          
- Các đơn vị trường học thuộc huyện;     

- Phòng Nội vụ; 

- Lưu: VT, NV.           

         

 

                                                                                                Hà Phước Bình          
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