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 Các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên  

mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm 2023 
 

Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ 

Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục quốc dân và 

chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh 

vực giáo dục, đào tạo;  

Căn cứ công văn số 838/UBND-KGVX ngày 03/4/2018 của UBND 

tỉnh Tuyên Quang về việc giao nhiệm vụ bồi dưỡng theo TCCDNN viên chức 

giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;  

Căn cứ Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 16/01/2023 của UBND tỉnh 

Tuyên Quang về Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2023;  

Căn cứ Kế hoạch số 21/KH-ĐHTTr ngày 16/02/2023 của Trường Đại 

học Tân Trào về Tuyển sinh đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn năm 2023; 

Căn cứ vào nhu cầu của người học, Trường Đại học Tân Trào liên tục 

tuyển sinh các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo 

viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở cụ thể như sau: 

1. Đối tượng tuyển sinh 

Giáo viên các Trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đã được bổ 

nhiệm và đang ở vị trí việc làm phù hợp với chức danh nghề nghiệp giáo 

viên nhưng chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp giáo viên.  

2. Chương trình bồi dưỡng 

- Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II, III.  

- Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II, III. 

- Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng I, II, III. 

3. Học phí bồi dưỡng 

- Các lớp mở tại Trường Đại học Tân Trào: 2.000.000 đồng/01 học viên/01 

khóa học; các đơn vị phối hợp: 2.300.000 đồng/01 học viên/01 khoá học. 

- Cách thức nộp học phí chuyển khoản. Học viên khi chuyển khoản ghi 

rõ: Họ và tên, loại hình bồi dưỡng, đơn vị công tác, số điện thoại. Tên các loại 

hình bồi dưỡng: mamnonhang II, mamnonhang III, tieuhochang II, tieuhochang 

III, THCShang III, THCShang II, THCShang I (Ví dụ: Nguyen Van A, 

tieuhochang II, Tieu hoc Minh Phu, 0973222xxx). 



Tên tài khoản: Trường Đại học Tân Trào 

Số tài khoản: 112 000 120 930 – Ngân hàng Công thương Việt Nam, Chi 

nhánh Tuyên Quang (Viettin Bank). 

Học phí khoá học được coi là hợp lệ khi được ghi có trên tài khoản Nhà 

trường. Học viên xin thôi học được hoàn trả 100% học phí với tất cả các lớp chưa 

khai giảng khi chưa đủ số học viên mở lớp theo quy định, không được rút lại học 

phí sau khi khai giảng (thủ tục rút học phí theo quy định của Phòng Kế hoạch – 

Tài vụ). Mọi chi tiết liên quan đến học phí liên hệ cô Nguyễn Thúy Hằng, Điện 

thoại: 0354 541 996, Phòng 208, nhà A1 (Phòng Kế hoạch – Tài vụ). 

4. Hình thức, thời gian, địa điểm 

- Hình thức: Học trực tuyến (online) hoặc trực tiếp. 

- Thời gian: Khai giảng liên tục các lớp khi đủ học viên theo quy định (tối 

thiểu 30 học viên/01 lớp). 

- Địa điểm: Trường Đại học Tân Trào hoặc các đơn vị phối hợp. 

5. Hồ sơ bồi dưỡng 

- Đơn xin học và Lý lịch trích ngang (theo mẫu); 

- 02 ảnh 4x6 (để trong phong bì thư), 01 ảnh dán vào Lý lịch trích ngang; 

 - 01 bản sao Giấy khai sinh, Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân; 

 - 01 bản sao công chứng văn bằng cao nhất. 

 Lưu ý: Hồ sơ được coi là hợp lệ khi học viên nộp hồ sơ và học phí khoá 

học trước thời gian khai giảng khoá học (học viên sau khi nộp học phí chụp sao 

kê giao dịch, gửi cho bộ phận tuyển sinh để xác thực). 

6. Liên hệ đăng ký và làm thủ tục 

Địa chỉ: Trung tâm Bồi dưỡng và Phát triển nghề nghiệp, Phòng 102B, 

nhà A1, Trường Đại học Tân Trào, Trung Môn, Yên Sơn, Tuyên Quang.  

Điện thoại: 02073892012; Giám đốc: 0982334925; Cô Mai: 0987846985; 

Thầy Hội; 0973571284; Cô Ngân: 0373382669 (liên hệ trong giờ hành chính). 

Email: ttbd.dhtt@gmail.com 

Trân trọng./. 
 
Nơi nhận: 

- Lãnh đạo trường; 

- Phòng Kế hoạch – Tài vụ; 

- Các đơn vị, cá nhân có nhu cầu; 

- Website Trường; 

- Lưu: VT, BDPTNN, KH-TV. 

KT.HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Khải Hoàn 
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