
UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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                 Số:        /QĐ-ĐHPVĐ Quảng Ngãi, ngày      tháng 02 năm 2022 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận danh sách học viên tham gia khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ 

Sư phạm Tiếng Anh bậc tiểu học, năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG 

  Căn cứ Quyết định số 1168/TTg ngày 07/09/2007 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc thành lập Trường Đại học Phạm Văn Đồng; 

  Căn cứ Quyết định số 2050/QĐ-ĐHPVĐ ngày 29 tháng 12 năm 2015 của 

Hiêụ trưởng Trường Đại học Phạm Văn Đồng về việc ban hành Quy chế tổ chức 

và hoạt động của Trường;   

         Căn cứ Nghị quyết số 69/NQ-ĐHPVĐ-HĐT ngày 16/02/2022 của Hội 

đồng Trường Đại học Phạm Văn Đồng nhiệm kỳ 2021-2026 về việc chủ trương 

tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành 

phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học 

phổ thông; 

 Căn cứ Kế hoạch số 93/KH-ĐHPVĐ ngày 17/02/2022 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Phạm Văn Đồng về Bồi dưỡng nghiệp vụ Sư phạm; 

 Xét đơn xin tham dự lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Sư phạm Tiếng Anh bậc 

tiểu học của các cá nhân; 

  Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Đào tạo Thường xuyên. 

     QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Công nhận danh sách 22 học viên theo học khóa Bồi dưỡng 

nghiệp vụ Sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có 

nguyện vọng trở thành giáo viên giảng dạy Tiếng Anh, bậc Tiểu học, năm 2022 

(có danh sách kèm theo). 

          Điều 2. Các học viên có tên tại Điều 1 có trách nhiệm tham gia học tập và 

thực hiện đúng quy chế đào tạo, bồi dưỡng hiện hành. 

 Điều 3. Trưởng các đơn vị liên quan và học viên có tên tại Điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG 
- Như Điều 3; 

- CT Hội đồng trường; 

- HT, các PHT; 

- Các đơn vị: ĐT, ĐTTX, HC-QT,  

KH-TC, SPTN, SPXH, NN; 

- Lưu: VT, ĐT, ĐTTX. 

 

 

 

 

 

Trần Đình Thám 
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