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KẾ HOẠCH  

LIÊN KẾT BỒI DƢỠNG, ĐÀO TẠO NĂM 2022 
 

 Căn cứ Thông tư  số 10/2021/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 4 năm 2021 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm 

Giáo dục thường xuyên; 

 Căn cứ Quyết định số 1668/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2013 của 

UBND tỉnh Trà Vinh về việc thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh 

thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh; 

 Căn cứ vào chương trình liên kết bồi dưỡng, đào tạo năm 2022 của trường 

đại học Cần Thơ, đại học Đồng Tháp, đại học Trà Vinh, trường Cán bộ quản lý 

giáo dục TPHCM và các trường đại học liên kết với Trung tâm GDTX tỉnh Trà 

Vinh và chương trình bồi dưỡng chứng chỉ UDCNTT Cơ bản, nâng cao và chứng 

chỉ quốc gia Tiếng Khmer của Trung tâm GDTX tỉnh Trà Vinh; 

 Để đáp ứng nhu cầu về bồi dưỡng, đào tạo của đội ngũ nhà giáo và cán bộ 

QLGD, cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Trà Vinh và các đơn vị ngoài tỉnh năm 

2022, Trung tâm GDTX tỉnh Trà Vinh xây dựng kế hoạch liên kết bồi dưỡng, đào 

tạo như sau: 

A. CÁC CHƢƠNG TRÌNH LIÊN KẾT BỒI DƢỠNG 

I. Lớp bồi dƣỡng quản lý, chuyên môn 

1. Đối tượng: CBQL, giáo viên thuộc các cơ sở GDĐT trong tỉnh (các 

trường Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT, các Trung tâm GDNN-GDTX, các 

phòng GDĐT…) có nhu cầu 

2. Địa điểm và thời gian học 

-Đối với CBQL, GV các trường Mầm non, Tiểu học, THCS: do Phòng 

GDĐT chọn địa điểm và thống nhất thời gian bồi dưỡng. 

-Đối với CBQL, GV các trường THPT, TTGDNN-GDTX: học tại TTGDTX 

tỉnh Trà Vinh và học vào chủ nhật hàng tuần hoặc liên tục trong hè. 

3. Về giảng dạy và cấp chứng nhận, chứng chỉ: do các trường Đại học, 

trường CBQLGD TPHCM liên kết với TTGDTX tỉnh thực hiện. 

4. Về chương trình bồi dưỡng (xem phụ lục 1 đính kèm) 

II. Lớp Bồi dƣỡng ứng dụng CNTT cơ bản, nâng cao theo Thông tƣ số 

17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT và lớp bồi dƣỡng CCQG Tiếng Khmer 

1. Đối tượng: Mọi đối tượng theo nhu cầu học tập 
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2. Thời gian học và địa điểm học: tại Trung tâm GDTX tỉnh Trà Vinh hoặc 

tại các cơ sở giáo dục, trung tâm học tập cộng đồng theo yêu cầu của đơn vị liên 

kết. 

3. Về chương trình bồi dưỡng và cấp chứng chỉ:  

- Chƣơng trình ứng dụng CNTT: do Trung tâm GDTX tỉnh Trà vinh thực 

hiện bồi dưỡng và cấp chứng chỉ theo quy định của Bộ GDĐT. 

- Chƣơng trình Tiếng Khmer: do Trung tâm GDTX tỉnh Trà vinh dạy và 

trình GĐ SGDĐT ký cấp chứng chỉ theo quy định của Bộ GDĐT. 

 4. Học phí, lệ phí: Căn cứ theo số lượng người đăng ký /lớp (xem phụ lục 2 

đính kèm) 

III. Lớp Bồi dƣỡng tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Trung, ứng dụng CNTT 

(dành cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học và THCS), tiếng Anh giao tiếp, kỹ 

năng sử dụng vi tính văn phòng hay soạn giảng, báo cáo (dành cho ngƣời lớn) 

1. Thời gian học và địa điểm học: tại Trung tâm GDTX tỉnh Trà Vinh hoặc 

tại các cơ sở giáo dục, trung tâm học tập cộng đồng theo yêu cầu của đơn vị liên 

kết. 

2. Về chương trình giảng dạy: do Trung tâm GDTX tỉnh Trà Vinh liên kết 

với các đơn vị có chức năng thực hiện. 

3.Về cấp chứng nhận: do đơn vị liên kết giảng dạy tổ chức đánh giá và cấp 

chứng nhận. 

4. Học phí, lệ phí: Căn cứ theo số lượng học viên đăng ký/lớp (xem phụ lục 

2 đính kèm) 

B. CÁC LỚP LIÊN KẾT ĐẠI HỌC  

1-Hình thức tuyển sinh 

-Liên thông trung cấp hoặc cao đẳng lên đại học: xét tuyển 

-Vừa làm vừa học-Đại học (văn bằng 2): xét tuyển 

2-Điều kiện tuyển sinh (theo quy định của từng trường đại học liên kết) 

3-Thời gian tuyển sinh: theo thông báo của trường đại học tuyển sinh 

-Địa điểm học: tại Trung tâm GDTX tỉnh Trà Vinh, số 317, đường Phạm 

Ngũ Lão, khóm 2, phường 1, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. 

-Ngành học (xem phụ lục 1 đính kèm) 

Trung tâm GDTX tỉnh Trà Vinh mong được sự quan tâm và hợp tác của lãnh 

đạo các Phòng GDĐT, các trường, TTGDNN-GDTX, Trung tâm HTCĐ, các cơ sở 

giáo dục nhằm giúp cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, học sinh, 

sinh viên có nhu cầu học tập  được tham gia bồi dưỡng, đào tạo chuyên môn, kiến 

thức kỹ năng  đáp ứng yêu cầu công tác, học tập và hoạt động xã hội. 
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Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm GDTX tỉnh Trà Vinh, số 317, đường 

Phạm Ngũ Lão, khóm 2, Phường 1, TP Trà Vinh, điện thoại:0294.384.1717 (Phòng 

Hành chính-Đào tạo), email: ttgdtxtinhtravinh@sgdtravinh.edu.vn. Ngoài ra, các 

viên chức của TTGDTX tỉnh Trà Vinh sẽ trực tiếp đến từng cơ sở giáo dục, cơ 

quan ban ngành, Trung tâm HTCĐ  trong tỉnh để thực hiện tư vấn về công tác 

chiêu sinh. 

Trân trọng!  

Nơi nhận:             GIÁM ĐỐC 
-Phòng TCCB Sở GDĐT(báo cáo); 

-Phòng GDDT-KTKĐCL Sở GDĐT(báo cáo); 

-Các phòng GDĐT huyện, thị, TP (phối hợp); 

-Các trường THPT, TTGDNN-GDTX (phối hợp); 

-Các Trung tâm HTCĐ (phối hợp); 

-BGĐ TTGDTX tỉnh; 

-Viên chức TTGDTX tỉnh (thực hiện); 

 -Lưu VT, KT.    
                                                       Đinh Thái Thiện 
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