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Hái Phdng, ngày AL tháng 3 nàrn 2021

V vic t chrc các Rip bi duO'ng theo
tiêu chuân CDNN Giâng viên (hang III)
näm 2021.
KInh gi.ri: Thu trithng các &m vj trong Tru&ng
Thirc hin vic chun boa và b nhim chüc danh ngh nghip Giâng viên
(hang III) cho viên chüc cüa Trix&ng theo Thông tu s 40/2020/TT-BGDDT
ngày 26/10/2020 cüa B Giáo diic và Dào to quy djnh ma s, tiêu chun chirc
danh ngh nghip, b thim và xp lixcing di vói viên chirc giãng d.y trong các
cci s& giáo diic di hçc cong lip,
Tri.thng Di hpc Hang hâi Vit Nam phi hgp vói Hpc vin Quãn 1' giáo
diic t chüc 1p bi dixo'ng theo tiêu chun CDNN Giãng viên (Hing III) cho các
viên chirc hin da duqc tuyn dung lam Giâng viên nhung chua du diu kin d
b nhim CDNN Giàng vien (Hang III) và nguri dang k Hcrp dng lao dng
lam Giáng viên nhung chua tuyn ding viên chüc.
K hoach th chirc lap bi duong CDNN Giâng viên (Hang III) nhu sau:
Th?i gian hçc dr kin: Tháng 4 näm 2021.
H9c phi: 3.500.000 d/01 h9c viên. Nhà tru1ng h trçi 2.500.000 d/01 h9c
vien.
Can b, giãng viên cüa Tnthng can cü tiêu chun chirc danh ngh nghip
tai Thông ti.r s 40/2020/TT-BGDDT ngày 26/10/2020 dé däng k lap bôi
duong theo mu däng k gui kern.
Don vj tp hçip däng k cüa các cá nhân có nguyen vçng, 1p danh sách can
b, giâng viên tham d%r lap bi du'Ong CDNN Giãng viên (Hang III) theo biu
mu dinh kern gui v Phông T chuc - Hành chInh (Phông 201B nhâ Al),
TriRing Di hçc Hang hâi Vit Nam truóc ngày 16/3/2021 (ban mm danh sách
trich ngang gui theo dja chi email: nguyenvanquangvimaru.edu.vn). /.
No'i n/ian:
- Nhu trên;
- Liru: VT, TC-HC.
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