
        UBND TỈNH PHÚ YÊN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
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      Kính gửi: …………………………………………………………………………………… 

            

…………………………………………………………………………………… 

 

Thực hiện Công văn số 4853/UBND-KGVX ngày 20 tháng 9 năm 2016 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Phú Yên về việc thống nhất cho Trường Đại học Phú Yên tổ chức bồi dưỡng và 

cấp chứng chỉ viên chức ngành giáo dục theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên 

mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông;  

Căn cứ Công văn số 375/SGDĐT-TCCB ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Giám đốc Sở 

Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên đồng ý cho Trường Đại học Phú Yên liên kết với Trường 

Đại học Sư phạm Huế bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên các trường 

đại học, cao đẳng, giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông tại tỉnh 

Phú Yên. 

Căn cứ Công văn số 390/CV-ĐHPY ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Phú Yên thông báo tuyển sinh, tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi 

dưỡng viên chức giáo dục theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu 

học, trung học cơ sở và trung học phổ thông theo quy định của Bộ Nội vụ. 
 

 Trường Đại học Phú Yên thông báo địa điểm mở lớp, biên chế lớp và học phí khóa 

bồi dưỡng cụ thể như sau: 

- Thời gian và địa điểm bồi dưỡng: 

+ Thời gian bồi dưỡng: thực hiện theo nguyện vọng của người học, trên cơ sở thống 

nhất với đơn vị phối hợp mở lớp. 

+ Địa điểm bồi dưỡng: tại địa phương (đơn vị phối hợp mở lớp).   

 - Biên chế lớp bồi dưỡng: 50 học viên/lớp 
 
 

- Kinh phí khóa bồi dưỡng: Từ 2.800.000 đồng đến 3.000.000 đồng/học viên. 
 

Trường Đại học Phú Yên rất mong được phối hợp với các đơn vị trong việc tuyển sinh 

và tổ chức bồi dưỡng. Mọi chi tiết liên quan tuyển sinh mở lớp, xin vui lòng liên hệ Phòng 

Đào tạo, Trường Đại học Phú Yên qua số điện thoại 057.3843138 hoặc 0905.219.379 (gặp 

đ/c Ngô Thị Kim Phượng). 

 
 

Nơi nhận:               KT. HIỆU TRƯỞNG 

- Như trên (để thông báo và phối hợp);                      PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
- Lưu VT, ĐT .         Đã ký 

 

 

 

             

 

 TS. Trần Lăng 
 

 



 

 

 


