
  

UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
––––––––––––––– 

Số:    243  /SGDĐT-TCCB 

V/v triển khai Thông tư số 

29/2018/TT-BGDĐT ngày 24/12/2018 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
–––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Đồng Nai, ngày    24   tháng 01 năm 2019 

 

Kính gửi: Các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp trên 

địa bàn tỉnh. 

 Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tại công văn số 

556/UBND-KGVX ngày 16/01/2019 về việc triển khai thực hiện Thông tư số 

29/2018/TT-BGDĐT ngày 24/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

 Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai như sau: 

 - Ngày 24/12/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 

29/2018/TT-BGDĐT Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực 

mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng 

nhóm ngành đào tạo giáo viên; quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương 

trình đào tạo trình độ trung cấp và trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên 

(đính kèm thông tư). 

 - Đối tượng áp dụng theo Thông tư trên là các cơ sở giáo dục đại học, trường 

cao đẳng, trường trung cấp có đăng ký hoạt động đào tạo trình độ trung cấp, trình 

độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên. 

 Căn cứ Thông tư trên, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các 

trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp trên địa bàn tỉnh có đăng ký hoạt động đào 

tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên tổ chức 

thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Sở LĐ-TB&XH (để p/h); 

- Cổng thông tin điện tử Sở GD&ĐT; 

- Lưu: VT, TCCB. 

        GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

      Huỳnh Lệ Giang 
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