
 

THÔNG BÁO 

Kết luận của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang 

Căn cứ Thông tư số 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC Thông tư Liên 

tịch ngày 23 tháng 01 năm 2006 về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 

244/2005 ngày 06/10/2005/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng chính phủ về chế 

độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở 

giáo dục công lập; 

Căn cứ Thông tư số 36/2020/TT-BGD&ĐT ngày 05 tháng 10 năm 2020 

của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc quy định chế độ làm việc của giảng viên 

Trường Cao đẳng sư phạm; 

Căn cứ nội dung cuộc họp của Ban Giám hiệu với lãnh đạo Phòng Tổ 

chức - Hành chính, Phòng Quản lý đào tạo, Phòng Kế hoạch - Tài chính, Khoa 

Sư phạm, Khoa Khoa học - Cơ bản ngày 23/3/2021.  

Sau khi các thành viên có ý kiến, Hiệu trưởng kết luận nội dung cuộc họp 

cụ thể như sau: 

1. Nhà giáo tham gia giảng dạy các bộ môn thuộc Khoa Sư phạm phải 

trực tiếp dạy trên lớp đảm bảo tối thiểu 50% định mức giờ giảng thì được hưởng 

chế độ phụ cấp ưu đãi theo quy định.  

2. Giao Khoa Sư phạm rà soát, điều chỉnh lại kế hoạch phân công giảng 

dạy của Nhà giáo theo văn bản quy định. 

3 Giao Đ/c Võ Thị Cẩm Nhung - Khoa Khoa học - Cơ bản rà soát, điều 

chỉnh kế hoạch phân công giảng dạy của Nhà giáo giảng dạy các môn khoa học 

Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh theo văn bản quy định. 

4. Lãnh đạo các Phòng, Trung tâm có tham gia giảng dạy phải đảm bảo đủ 

giờ chuẩn theo quy định.  

5. Các đơn vị, cá nhân có liên quan phối hợp thực hiện hoàn thành trước 

ngày 30 tháng 3 năm 2021. 

Đề nghị thành viên Ban Giám hiệu, các Phòng, Khoa, Trung tâm, đơn vị 

trực thuộc thực hiện đúng theo tinh thần nội dung Thông báo này./. 

Nơi nhận: 
- Ban Giám hiệu; 

- Các Phòng, Khoa chức năng; 

- Lưu VT.TC-HC 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

              Hậu Giang, ngày 23 tháng 3 năm 2021 



 

 

 

 


