UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 87 /TB-ĐHPVĐ

Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 02 năm 2022

THÔNG BÁO
Kế hoạch nhận hồ sơ và tổ chức xét tuyển nâng trình độ chuẩn
giáo viên theo Nghị định 71/2020/NĐ-CP của Chính phủ
Chuyên ngành: Sư phạm Âm nhạc, Giáo dục Công dân

Thực hiện Quyết định số 994/QĐ-UBND ngày 19/10/2021 của UBND tỉnh
Quảng Ngãi về việc giao nhiệm vụ thực hiện đào tạo nâng trình độ chuẩn cho giáo
viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh năm học 2021-2022 theo
Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ;
Căn cứ Công văn số 2442/SGDĐT-TCCB ngày 29/12/2021 của Giám đốc Sở
Giáo dục và Đào tạo về việc cử giáo viên mầm non, giáo viên phổ thông tham gia
đào tạo chuẩn theo Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ,
năm học 2021-2022;
Căn cứ Công văn số 09/ĐHSP-ĐT ngày 05/01/2022 của Hiệu trưởng Trường
Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng về việc liên kết với Trường Đại học Phạm Văn
Đồng tổ chức tuyển sinh và đào tạo nâng trình độ chuẩn giáo viên năm 2022.
Trường Đại học Phạm Văn Đồng thông báo cho Quý Anh (Chị) đã được Sở
Giáo dục và Đào tạo cử tham gia khóa học nâng chuẩn giáo viên ngành Sư phạm
Âm nhạc và Giáo dục công dân theo Công văn số 2442/SGDĐT-TCCB ngày
29/12/2021 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi, kế hoạch tập trung
nộp hồ sơ và tổ chức xét tuyển như sau:
1) Hồ sơ đăng ký dự tuyển
- Phiếu đăng ký xét tuyển (tải về từ Website: www.pdu.edu.vn, vào trang
thành phần: Trung tâm Đào tạo Thường xuyên).
- Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
- Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp (đối với thí
sinh đăng ký xét tuyển liên thông từ trung cấp lên đại học), bằng tốt nghiệp Cao
đẳng (đối với thí sinh đăng ký xét tuyển liên thông từ cao đẳng lên đại học).
- Bản sao công chứng bảng điểm kết quả học tập tương ứng với văn bằng sử
dụng để xét tuyển liên thông.
- Bản sao CMND/CCCD.
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- 03 bì thư có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại của người dự
tuyển.
- 02 ảnh kích thước 3cm x 4cm, mặt sau có ghi họ tên người dự tuyển.
Các giấy tờ trên được cho vào 01 bì đựng hồ sơ kích thước 20cm x 30cm, bên
ngoài ghi các thông tin: Hồ sơ dự tuyển (tiêu đề), họ và tên thí sinh, ngày tháng năm
sinh, ngành dự tuyển, địa chỉ và điện thoại liên hệ.
2) Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ:
- Thời gian: 8h ngày 04/3/2022.
- Địa điểm: Nhà D, Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - Trường Đại học
Phạm Văn Đồng, số 986 Quang Trung - Thành phố Quảng Ngãi.
3) Thời gian tổ chức xét tuyển (dự kiến): Tháng 3/2022.
4) Kế hoạch học tâp (dự kiến): Tháng 4/2022.
5) Lệ phí xét tuyển: 200.000 đồng (nộp cùng lúc với hồ sơ dự tuyển).
Lưu ý:
+ Học viên đến nộp hồ sơ phải thực hiện nghiêm túc các quy định hiện hành
về phòng, chống dịch Covid-19 của ngành Y tế.
+ Trường hợp học viên đang thực hiện cách ly y tế hoặc đang điều trị Covid19 có thể nộp hồ sơ qua dịch vụ chuyển phát nhanh (địa chỉ: Trung tâm Đào tạo
Thường xuyên - Trường Đại học Phạm Văn Đồng, số 986 Quang Trung, TP Quảng
Ngãi) và lệ phí tuyển sinh nộp qua tài khoản ngân hàng của nhà trường (Số tài
khoản: 119000155580 - Ngân hàng Công thương Quảng Ngãi, Tên chủ tài khoản:
Trường Đại học Phạm Văn Đồng).
Thông tin chi tiết xin liên hệ điện thoại: 0255.3835031, 0255.3822907,
0937505567 (Cô Nguyễn Thị Mỹ Phương); hoặc qua Website trường:
www.pdu.edu.vn (vào trang thành phần Trung tâm Đào tạo Thường xuyên).
Nhà trường trân trọng cảm ơn./.
Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- Hội đồng trường;
- HT, PHT;
- Phòng KHTC, HCQT;
- Thí sinh dự tuyển;
- Website trường;
- Lưu: VT, TT ĐTTX.

Trần Đình Thám
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