UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

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

Số:3967 /SGDĐT-VP
V/v triệu tập cán bộ, giáo viên tập
huấn bản thử nghiệm phần mềm
tuyển sinh đầu cấp năm học 2022-2023

Bình Phước, ngày
15tháng 12 năm2021

Kính gửi:
- Các phòng giáo dục và đào tạo huyện, thị xã,
thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.
Căn cứ hợp đồng số: 06/2021/HĐ-SGDĐT-VNPT giữa Viễn thông Bình
Phước và Sở Giáo dục và Đào tạo về việc trang bị phần mềm tuyển sinh đầu cấp
(lớp 1,6,10) cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bình Phước,
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) phối hợp với Viễn thông Bình Phước (VNPT
Bình Phước) tổ chức tập huấn Phần mềm Tuyển sinh đầu cấp như sau:
1. Thời gian và địa điểm: VNPT Bình Phước thống nhất với các đơn vị về
thời gian và địa điểm tập huấn. Việc tập huấn phải hoàn thành trước ngày
22/12/2021.
2. Thành phần: Mỗi đơn vị cử 01 cán bộ phụ trách công tác tuyển sinh đầu
cấp và 01 cán bộ tiếp nhận, nhập máy hồ sơ tuyển sinh đầu cấp.
3. Nội dung: Tập huấn bản thử nghiệm phần mềm tuyển sinh đầu cấp (TSĐC).
Link đăng ký nộp hồ sơ online trên hệ thống TSĐC: https://binhphuoc.tsdc.vnedu.vn/
Cấu hình thông tin tuyển sinh và xử lý hồ sơ TSĐC: https://vnedu.vn/
4. Hình thức tập huấn: Trực tuyến qua Google Meet. VNPT sẽ gửi đường link
tập huấn trong ngày tập huấn.
Sở GDĐT đề nghị các đơn vị cử thành phần tham dự tập huấn (mang theo
máy tính xách tay để thực hành) theo quy định, tạo điều kiện bố trí và phối hợp
với VNPT Bình Phước để triển khai tập huấn đạt hiệu quả.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở (để b/cáo);
- Lưu: VT,GDTrH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

