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Số:        /UBND-GDĐT 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Đình Lập, ngày       tháng 6 năm 2022 

 
 

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn 

 

 Căn cứ Công văn số 1558/SGDĐT-TCCB ngày 31/5/2022 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo về việc rà soát, bổ sung giáo viên đi đào tạo văn bằng 2, UBND 

huyện đã rà soát danh sách giáo viên đăng ký đi đào tạo văn bằng 2, cụ thể như 

sau: 

 I. NGÀNH SƯ PHẠM TIN HỌC: Có tổng số 05 giáo viên đăng ký, cụ 

thể như sau: 

 1. Bà Vi Thị Lan, Giáo viên chuyên môn Hóa học đã đăng ký nộp hồ sơ, 

nhưng có thông báo không trúng tuyển. 

 2. Ông Bế Minh Hội, Giáo viên chuyên môn Văn - Sử có trình độ chuyên 

môn CĐSP nên không đủ điều kiện tham gia lớp văn bằng 2 môn Tin học. 

 3. Bà Chu Thị Tám, giáo viên Văn - Địa có trình độ chuyên môn CĐSP 

nên không đủ điều kiện tham gia lớp văn bằng 2 môn Tin học. 

 4. Bà Nông Thanh Tâm, Giáo viên Mĩ thuật đăng ký học văn bằng 2 môn 

Tin học tuy nhiên hồ sơ không đủ điều kiện. 

 5. Ông Hoàng Xuân An, Giáo viên Thể dục, có đăng ký học văn bằng 2 

môn Tin học tuy nhiên đến thời điểm này đã quá tuổi (43 tuổi). 

 II. SƯ PHẠM GIÁO DỤC CÔNG DÂN: Có 03 giáo viên đăng ký, đã 

làm hồ sơ nhập học 02 giáo viên, 01 giáo viên không làm hồ sơ nhập học (quá 

tuổi). 

 III. ĐĂNG KÝ BỔ SUNG CHỈ TIÊU HỌC VĂN BẰNG 2: Qua rà soát 

và triển khai cho đội ngũ cán bộ, giáo viên đăng ký học bổ sung văn bằng 2, 

huyện Đình Lập không có cán bộ, giáo viên đăng ký bổ sung. 

UBND huyện Đình Lập trân trọng báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp./. 

Nơi nhận:                                                                  
- Như trên;         

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng: GD&ĐT, Nội vụ; 

- Lưu: VT.   

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 Tô Thị Hiến 
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