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UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 3742 /SGDĐT-GDTrH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Phước, ngày 26 tháng 11năm 2021

V/v Tập huấn Hệ thống phần mềm
Kiểm định chất lượng giáo dục.

Kính gửi:
- Phòng giáo dục và đào tạo các huyện/thị/thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Sở.
Nhằm hỗ trợ các đơn vị thực hiện công tác Kiểm định chất lượng giáo
dục, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công ty TNHH Trí Việt Quôc Tế
triển khai tập huấn Hệ thống phần mềm Kiểm định chất lượng giáo dục cho tất
cả các cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh, cụ thể như sau:
1. Thời gian tập huấn
- Trường mầm non: Buổi sáng ngày 02/12/2021 (123 trường mầm non
công lập và 13 trường mầm non tư thục trên địa bàn TP. Đồng Xoài và huyện
Đồng Phú);
- Trường tiểu học: Buổi chiều ngày 02/12/2021 (122 trường tiểu học);
- Trường Trung học cơ sở (107 trường) và các đơn vị THPT (36 trường)
trực thuộc Sở: Buổi sáng ngày 03/12/2021.
- Các đơn vị Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo: Buổi
chiều ngày 03/12/2021 (11 Phòng).
(Buổi sáng: Từ 07h30 – 11h30; Buổi chiều: Từ 13h30 – 17h30).
2. Thành phần tập huấn
- Đối với các cơ sở giáo dục: 02 người, gồm Lãnh đạo đơn vị và 01 giáo
viên/nhân viên phụ trách CNTT/KĐCLGD.
- Đối với Phòng GD&ĐT: Lãnh đạo và các chuyên viên phụ trách.
- Đối với Sở GD&ĐT: Lãnh đạo, chuyên viên Phòng GDTrH, Phòng
GDTH-MN.
3. Hình thức tập huấn
Tập huấn online bằng phần mềm Zoom Meeting.
4. Công tác chuẩn bị
Các đơn vị vào đường link Drive ở địa chỉ:
https://drive.google.com/drive/folders/1KUSNQiho-8NAMBoA4la7tS1v6lsFfUX?usp=sharing để thực hiện các công việc sau:
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- Xem đường link vào phòng họp: Nhận tài khoản và mật khẩu để
vào tập huấn.
- Tải file Biên bản bàn giao về và trình Lãnh đạo Phòng GD&ĐT,
Ban Giám hiệu nhà trường ký thành 4 bản (Đơn vị trực thuộc Sở nộp về
Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo; Các trường mầm
non, tiểu học, trung học cơ sở nộp về Phòng Giáo dục và Đào tạo để tổng
hợp và gửi về Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo; thời
hạn chậm nhất là 05 ngày kể từ khi kết thúc đợt tập huấn).
- Chuẩn bị máy tính Laptop có kết nối Internet hoặc máy tính để bàn
có tai nghe (Ưu tiên dùng laptop có sẵn loa, mic và webcam).
5. Thông tin hỗ trợ sử dụng phần mềm
- Các trường mầm non, THCS và các đơn vị trực thuộc Sở: Liên hệ
Mr. Hồ, số điện thoại 086.920.6501.
- Các trường tiểu học, các Phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT: Liên hệ
Mr. Hào, số điện thoại 035.455.454.
Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có vấn đề nảy sinh, vướng
mắc cần phản ánh, phản hồi kịp thời về Sở GD&ĐT qua Phòng Giáo dục
trung học theo địa chỉ Email: tienmanh.ktkdbinhphuoc@gmail.com và số điện
thoại 0914.461.539 để phối hợp giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như trên (để t/h);
- Ban GĐ (để b/c);

- Các phòng thuộc Sở;
- Lưu: VT, GDTrH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

