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Kính g?i:

Các S? Giáo d?c và ?ào t?o;
Các C? s? giáo d?c qu?c dân

C?n c? công v?n s? 2674/BGD?T-NGCBQLGD ngày 22 tháng 6 n?m
2017 c?a B? Giáo d?c và ?ào t?o v? vi?c giao nhi?m v? b?i
d??ng theo tiêu chu?n ch?c danh ngh? nghi?p viên ch?c gi?ng
d?y trong các c? s? giáo d?c công l?p cho Tr??ng ??i h?c S?
ph?m Thành ph? H? Chí Minh v?i các ??i t??ng:

?
Gi?ng viên (Gi?ng viên chính – H?ng II; Gi?ng viên –
H?ng III).

?
Giáo viên trung h?c ph? thông (H?ng I; H?ng II; H?ng
III).

?
Giáo viên trung h?c c? s? (H?ng I; H?ng II; H?ng
III).

?

Giáo viên ti?u h?c (H?ng II; H?ng III; H?ng IV).

?

Giáo viên m?m mon (H?ng II; H?ng III; H?ng IV).

Tr??ng ??i h?c S? ph?m Thành ph? H? Chí Minh s? t? ch?c
tri?n khai b?i d??ng và c?p ch?ng ch? b?i d??ng theo các
tiêu chu?n ch?c danh ngh? nghi?p nêu trên.

Kính ?? ngh? Quý S? Giáo d?c và ?ào t?o, Quý C? s? giáo d?c
qu?c dân có nhu c?u b?i d??ng c?p ch?ng ch? theo tiêu chu?n
ch?c danh ngh? nghi?p cho viên ch?c gi?ng d?y trong các c?
s? giáo d?c công l?p g?i v?n b?n ?? ngh? v? Tr??ng ??i h?c
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S? ph?m Thành ph? H? Chí Minh ?? ph?i h?p t? ch?c.

Thông tin chi ti?t vui lòng liên h?: TS. D??ng Th? H?ng
Hi?u – Tr??ng phòng ?ào t?o, Tr??ng ??i h?c S? ph?m TP. H?
Chí Minh, ?i?n tho?i: 0938 296 675, email:
hieudth@hcmue.edu.vn.

Trân tr?ng./.
V?n b?n giao nhi?m v? c?a B? Giáo d?c và ?ào t?o
Công v?n (có ?óng d?u) c?a Tr??ng.
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