UBND HUYỆN ĐẠI TỪ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 124/PGDĐT-GDTH
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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v bồi dưỡng thực hiện chương trình
GDPT 2018 Modun 2

Kính gửi: Các trường Tiểu học, THCS, TH&THCS trong huyện.
Thực hiện Công văn số 228/SGDĐT-TCCB ngày 26/02/2021 về việc bồi
dưỡng thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 Modun 2,
Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị thực hiện việc bồi
dưỡng Modun 2 cho CBQL đại trà và giáo viên đại trà như sau:
1. Đối tượng:
Là Cán bộ quản lý và toàn bộ giáo viên của các trường tiểu học, THCS,
TH&THCS trong huyện.
2. Thời gian bồi dưỡng:
- Bồi dưỡng qua mạng: Thực hiện từ ngày 03/3 đến hết ngày 18/3/2021.
Cốt cán được phân công hỗ trợ báo cáo kết quả bồi dưỡng qua mạng về
phòng GDĐT (qua các tổ chuyên môn) chậm nhất ngày 19/3/2021.
- Bồi dưỡng trực tiếp: (Chờ hướng dẫn của Sở GDĐT).
3. Tổ chức thực hiện:
* Đối với Phòng GDĐT:
- Phân công cốt cán phụ trách các đơn vị;
- Chỉ đạo các đơn vị tiểu học, THCS, TH&THCS thực hiện việc bồi
dưỡng theo kế hoạch.
- Tổng hợp kết quả bồi dưỡng của CBQL, giáo viên để báo cáo Sở GDĐT.
* Đối với đội ngũ CBQL, GV cốt cán:
- Thực hiện hỗ trợ theo môn học và đơn vị được phân công;
- Đánh giá kết quả bồi dưỡng của CBQL, giáo viên thuộc các đơn vị được
phân công hỗ trợ (theo biểu phân công gửi kèm);
- Tổng hợp kết quả, báo cáo về phòng GDĐT (qua các tổ chuyên môn).
* Đối với các đơn vị TH, THCS, TH&THCS:
- Triển khai việc bồi dưỡng theo kế hoạch; phân công giáo viên tham gia
bồi dưỡng ở các môn (riêng đối với các đơn vị tiểu học phải phân công giáo viên
tham gia bồi dưỡng rải đều ở các môn học và hoạt động giáo dục).

- Tạo điều kiện cho CBQL, giáo viên tham gia bồi dưỡng đạt kết quả cao.
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện bồi dưỡng;
- Báo cáo các nội dung liên quan đến công tác bồi dưỡng theo yêu cầu của
Phòng GDĐT.
Nhận được công văn này, Phòng GDĐT yêu cầu các đơn vị triển khai thực
hiện nghiêm túc để lớp tập huấn tổ chức thành công tốt đẹp./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH, THCS.
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