UBND HUYỆN PHONG THỔ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 918 /PGDĐT-TCCB

Phong Thổ, ngày 14 tháng 10 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v khảo sát quy định định mức giáo
viên mầm non, phổ thông

Kính gửi: Các trường trực thuộc
Thực hiện Công văn số 2154/SGDĐT-TCCB ngày 13/10/2021 của Sở
Giáo dục và Đào tạo về việc khảo sát quy định định mức giáo viên mầm non,
phổ thông.
Phòng Giáo dục và Đào tạo lựa chọn các trường tham gia khảo sát quy
định định mức giáo viên mầm non, phổ thông được quy định tại Thông tư liên
tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo
dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về danh mục khung vị trí việc
làm và định mức số người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập;
Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục
và Đào tạo hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng
người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập để phục vụ cho việc
rà soát, sửa đổi định mức giáo viên/lớp cho phù hợp với việc triển khai đổi mới
chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông và điều kiện thực tế của từng
vùng, miền như sau:
1. Đối tượng tham gia khảo sát:
- Bậc học Mầm non gồm Hiệu trưởng các trường: Mầm non Hoa Ban,
Mầm non Ma Li Pho, Mầm non Sin Súi Hồ, Mầm non Hoang Thèn, Mầm non
Dào San, Mầm non Vàng Ma Chải.
- Bậc học Tiểu học gồm Hiệu trưởng các trường: Tiểu học Thị Trấn,
PTDTBT TH Huổi Luông, PTDTBT TH Dào San, PTDTBT TH Lản Nhì
Thàng, PTDTBT TH Sì Lở Lầu, Tiểu học Khổng Lào.
- Bậc học Trung học cơ sở gồm Hiệu trưởng các trường: THCS Mường
So, PTDTBT THCS Sin Súi Hồ, PTDTBT TH&THCS Số 2 Bản Lang, THCS
Khổng Lào, PTDTBT THCS Lản Nhì Thàng, PTDTBT THCS Dào San.
2. Cách thức thực hiện: Thực hiện khảo sát trực tiếp trên Google forms
theo đường link: http://forms.gle/BffAgGBdFALq6YfbA.
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3. Thời gian hoàn thiện phiếu khảo sát trước 17 giờ 00 phút ngày
16/10/2021.
4. Kết thúc khảo sát các đơn vị báo cáo kết quả khảo sát về phòng Giáo
dục và Đào tạo trước 17h 00’ ngày 16/10/2021.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc liên hệ về Phòng Giáo dục
và Đào tạo để tháo gỡ./
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Lãnh đạo PGD&ĐT;
- CM PGD&ĐT;
- Lưu: VT, TCCB.
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