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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/SGDĐT-GDTrH

Bình Phước, ngày 07 tháng 01 năm 2022

V/v triệu tập cán bộ, giáo viên tham gia
tập huấn phần mềm Quản lý thư viện
điện tử cho các cơ sở giáo dục công lập
trên địa bàn tỉnh Bình Phước .

Kính gửi:

- Các Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Các đơn vị trực thuộc.
Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được Công văn số 2512/CV-HV ngày
25/12/2021 của Công ty TNHH Phát triển Hương Việt về việc tập huấn Hệ
thống phần mềm Quản lý thư viện điện tử cho các cơ sở giáo dục công lập trên
địa bàn tỉnh Bình Phước. Sở Giáo dục và Đào tạo triệu tập cán bộ quản lý, giáo
viên phụ trách thư viện tham gia tập huấn như sau :
1. Thành phần tập huấn
a. Số lượng đơn vị tham gia tập huấn:
- Sở Giáo dục và Đào tạo: 01 đơn vị
- Phòng Giáo dục và Đào tạo: 11 đơn vị
- Trường Trung học phổ thông: 36 đơn vị
- Trường Tiểu học: 122 đơn vị.
b. Thành phần tham gia tập huấn:
- 01 Lãnh đạo đơn vị và 01 cán bộ công nghệ thông tin/ phụ trách về Thư
viện của đơn vị.
- Danh sách tập huấn cụ thể của các đơn vị được thể hiện trong file đính
kèm.
(Mọi thông tin liên hệ Cán bộ tập huấn Mr Hòa: 0983895362).
2. Thời gian, hình thức tập huấn
- Thời gian : Ngày 12/01/2022.
+ Buổi sáng: Từ 8h30’- 11h30’: Tập huấn đối với CBQL Phòng Giáo dục
và Đào tạo, giáo viên thư viện các trường THPT, THCS&THPT.
+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h30’: Tập huấn đối với CBQL, giáo viên
thư viện các trường Tiểu học.
- Hình thức: Tập huấn trực tuyến qua phần mềm Zoom.
3. Công tác chuẩn bị
- Các trường sẽ vào đường link Drive
https://drive.google.com/drive/folders/1CPfvigUFMrRJoF0_u4omqgkiS8
YvJ6Bf để thực hiện các công việc sau:
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+ Nhập thông tin Cán bộ tham gia tập huấn.
+ Tài khoản Zoom để tập huấn: 896 2459 0087 Mật khẩu: 798787
+ Tải các tài liệu liên quan buổi 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, miccro và webcam).
4. Đối với các phần mềm quản lý thư viện nhà trường đang sử dụng
- Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị cán bộ, giáo viên phụ trách thư viện các
trường xuất dữ liệu đang sử dụng, gửi về phòng Giáo dục trung học, địa chỉ email
trunghoc@binhphuoc.edu.vn để đồng bộ dữ liệu trong ngày 12/01/2022.
- Đóng góp ý kiến cho đơn vị tập huấn để hoàn thiện phần mềm thư viện
điện tử.
Đề nghị các đơn vị triển khai, tham gia tập huấn đầy đủ. Trong quá trình
thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần liên hệ trực tiếp với Sở (qua Phòng
GDTrH, ĐT 02713.879107) để được hướng dẫn, giải đáp./.
KT. GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:
PHÓ GIÁM ĐỐC
- Như trên;
- Lưu: VT, GDTrH.

