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THÔNG BÁo 
Vv rà soát giäng viên tham gia �ào t¡o theo �ê án 89 n�m 2023 

Thuc hiÇn Công vän sô 3542/BGDÐT-GD�H ngày 29/7/2022 cùa BÙ 
Giáo duc và Dào t¡o vêviÇc ��ng ký cù giàng viên di �ào t¡o theo �e án 89 n�m 2023; 

C�n cú Thông tu 25/2021/TT-BGD&ÐT ngày 08/9/2021 cça BÙ Giáo dåc 
và Dào t¡o vê viÇc Huóng d¥n triên khai �ào t¡o trinh �Ù ti¿n +, trinh �Ù th¡c s+ 

cho giang vien các co sò giáo dåc d¡i hÍc theo Quyêt djnh sô 89/QÐ-TTg ngày 
18 tháng 01 n�m 2019 cça Thù tuóng Chính phç phê duyÇt �ê án Nâng cao 

n�ng lyc dÙi ngü giäng viên, cán bÙ qu£n lý các co sß giáo duc �¡i hÍc �áp úéng 
yêu câu �ôi mÛi c�n b£n, toàn diÇn giáo duc và dào t¡o giai doan 2019-2030; 

Cän cr Quyêt dinh sÑ 312/QÐ-DHSPTDTTHN ngày 21/7/2017 cça 
Truong Dai hÍc Su ph¡m The duc Thê thao Hà NÙi vÁ viÇc ban hành Quy chÃ 
�ào tao, bôi duöng viên chéc, ngroi lao �Ùng; 

Phong To chéc cán bÙ và Truyên thông thông báo nhu sau: 

- Các don vË c�n cé vào tinh hinh thåc tê, nhu câu hÍc tp bôi duong và 

chiên luoc phát triên �Ùi ngü cúa don vË. Rà soát giàng viên �ç diÁu kiÇn tham 
gia dào tao theo Dê án 89 n�m 2023 (döi tuong và tiêu chuân tham gia tuyÁn 
chon, quyên trách nhiÇm theo Thông tu 25/2021/TT-BGD&ÐT ngày 08/9/2021 
cça BÙ Giáo dåc và E�ào t¡o). 
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