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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v báo cáo thực hiện chứng chỉ năng lực
ngoại ngữ đối với giáo viên dạy tiếng Anh
tại các trường tiểu học và trung học cơ sở

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Tiểu học và THCS
Thực hiện Công văn số 266/SGDĐT-TCCB ngày 27 tháng 02 năm 2017
của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương về việc rà soát trình độ ngoại ngữ giáo
viên dạy môn tiếng Anh;
Phòng GDĐT Phú Giáo đề nghị các đơn vị trường học báo cáo thực trạng
cam kết bổ sung chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của giáo viên dạy tiếng Anh tại
các đơn vị trường học như sau:
1. Báo cáo thống kê tổng hợp số giáo viên dạy tiếng Anh tại trường theo
mẫu đính kèm văn bản này.
2. Báo cáo danh sách giáo viên dạy tiếng Anh tại trường đã hoàn thành và
chưa hoàn thành bổ sung chứng chỉ năng lực ngoại ngữ B2 hoặc tương đương
(theo Công văn số 3104/UBND-VX ngày 11/7/2018 của UBND tỉnh Bình
Dương). Yêu cầu nêu rõ nguyên nhân, giải pháp chỉ đạo của đơn vị và kế hoạch
của cá nhân để hoàn thành chậm nhất vào cuối năm 2018.
3. Hiệu trưởng quán triệt đến giáo viên nắm rõ về yêu cầu quy định đạt
chuẩn năng lực ngoại ngữ theo quy định. Xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện
đảm bảo đến hết năm 2018, tất cả giáo viên dạy tiếng Anh phải đạt chứng chỉ
năng lực ngoại ngữ theo quy định. Các trường có báo cáo bằng văn bản những
vấn đề khó khăn, đề xuất biện pháp xử lý đối với những trường hợp không đạt
trình độ năng lực ngoại ngữ theo quy định.
4. Căn cứ báo cáo của các đơn vị, Phòng GDĐT sẽ có báo cáo bằng văn
bản về Sở GDĐT Bình Dương những trường hợp chưa hoàn thành bổ sung
chứng chỉ theo quy định để có sự chỉ đạo xử lý, giải quyết.
Phòng GDĐT đề nghị Hiệu trưởng các trường học chỉ đạo thực hiện báo
cáo biểu mẫu gửi về bộ phận chuyên môn PGDĐT trước ngày 30/8/2018, gửi
bằng văn bản và email (Đối với các trường Tiểu học gửi cho Đ/c Trâm, các
trường THCS gửi cho Đ/c Giới)./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- TP, PTP phụ trách đề án TA;
- Bộ phận CM Tiểu học, THCS PGDĐT;
- Lưu: VT.

KT.TRƯỞNG PHÒNG
Người ký: Trịnh Quang
Thêm
Email:
themtq@binhduong.gov.vn
Cơ quan: Huyện Phú Giáo,
Tỉnh Bình Dương
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Giáo dục và Đào tạo
Thời gian ký: 22.08.2018
10:56:39 +07:00

