
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

 HUYỆN ĐÌNH LẬP 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                         

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /BC-UBND 
   

   Đình Lập, ngày       tháng 3 năm 2021 

 

BÁO CÁO  

Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hóa giáo viên mầm non; 

 giáo viên phổ thông chuyển sang dạy học mầm non 

 
 

Thực hiện Công văn số 639/SGDĐT-TCCB ngày 15/3/2021 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo về việc khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng giáo viên mầm non;     

UBND huyện đã chỉ đạo rà soát tổng hợp nhu cầu đào tạo nâng chuẩn giáo viên 

mầm non, giáo viên phổ thông bố trí dạy mầm non tại các cơ sở giáo dục trên 

địa bàn huyện, kết quả như sau: 

1. Nhu cầu đào tạo nâng chuẩn giáo viên mầm non 

Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên mầm non: 261 người, đạt chuẩn trình độ 

theo Luật Giáo dục năm 2019 là 215/261= 82,4%, giáo viên chưa đạt chuẩn: 

46/261= 17,6%. Số giáo viên đang tham gia đào tạo nâng chuẩn: 42/46 người, số 

giáo viên không thuộc đối tượng phải đào tạo nâng chuẩn: 3/46 người (quá tuổi), 

số giáo viên đã đăng ký tham gia đào tạo nâng chuẩn theo Kế hoạch 171/KH-

UBND ngày 18/10/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện lộ trình nâng trình 

độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non: 01/46 người. 

2. Nhu cầu bồi dưỡng giáo viên phổ thông chuyển sang dạy mầm non 

Căn cứ số lượng, cơ cấu giáo viên phổ thông và quy mô số lớp, số học sinh các 

trường phổ thông, UBND huyện không bố trí giáo viên phổ thông dạy cấp mầm non. 

Do đó, không có nhu cầu đào tạo chuẩn hóa giáo viên mầm non và bồi dưỡng giáo 

viên phổ thông dạy mầm non. 

Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập trân trọng kính gửi Sở Giáo dục và Đào tạo 

Lạng Sơn tổng hợp theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở GD&ĐT; 

- UBND huyện (b/c); 

- Phòng GD&ĐT huyện; 

- Các trường thuộc UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vi Văn Đông 
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