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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Phước, ngày14 tháng 10 năm 2021

V/v triệu tập giáo viên tham dự tập huấn
dạy học trực tuyến cấp THCS, THPT
năm học 2021-2022

Kính gửi:
- Các phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Các Trung tâm GDNN-GDTX.
Thực hiện Công văn số 4084/BGDĐT-GDTrH ngày 17/9/2021 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc triển khai tập huấn tổ chức dạy học trực
tuyến cho giáo viên trung học;
Ngày 06 tháng 10 năm 2021, Sở GDĐT đã ban hành Kế hoạch số
3153/KH-SGDĐT về việc tập huấn tổ chức dạy học trực tuyến cho giáo viên
trung học, năm học 2021-2022. Nay Sở GDĐT thông báo triệu tập cán bộ quản
lý, giáo viên tham dự tập huấn như sau: Danh sách đính kèm Công văn này.
- Thời gian tập huấn:
+ Cấp Trung học cơ sở: Từ ngày 18/10 – 19/10/2021.
+ Cấp Trung học phổ thông: Từ ngày 21/10 – 22/10/2021.
- Hình thức tập huấn: Cán bộ quản lý, giáo viên tham gia tập huấn sử dụng
tài khoản trên hệ thống tập huấn Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 tại địa
chỉ https://taphuan.csdl.edu.vn theo hình thức trực tuyến.
Đề nghị các đơn vị thông báo cho cán bộ quản lý, giáo viên tham gia tập
huấn đúng thời gian quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn,
vướng mắc các đơn vị cần liên hệ trực tiếp về Sở GDĐT (phòng Giáo dục trung
học), điện thoại 02713.879107 để được hướng dẫn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GDTrH.
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