UBND HUYỆN ĐẠI TỪ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 349/PGDĐT-GDTH

Đại Từ, ngày 28 tháng 5 năm 2021

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v tập huấn trực tuyến sử dụng SGK lớp
2, lớp 6 cho CBQL, GV dạy lớp 2, lớp 6
năm học 2021-2022

Kính gửi: Các trường TH, THCS và TH&THCS trong huyện.
Thực hiện công văn số 1095/SGDĐT-GDMN-GDTH ngày 28/5/2021 của Sở
GDĐT Thái nguyên về việc tập huấn sử dụng SGK lớp 2, lớp 6 cho CBQL, GV dạy lớp
2, lớp 6 năm học 2021-2022; Phòng Giáo dục và Đào tạo Đại Từ thông báo tới các đơn
vị tham gia lớp tập huấn cụ thể như sau:
1. Hình thức tập huấn: Trực tuyến (mỗi đơn vị trường học là một điểm cầu).
2. Thời gian tập huấn: Từ ngày 07/6 đến ngày 17/6/2021. Cụ thể:
Cấp
học

Ngày

Tiểu
học

THCS

07/6
08/6
09/6
10/6
11/6
15/6
16/6
17/6

Phân phòng tập huấn trực tuyến của các môn
Phòng 1

Phòng 2

Đạo đức 2
Toán 2
TNXH 2
Tiếng Việt 2
HĐTN 2

Mĩ thuật 2
Âm nhạc 2

Phòng 3

Phòng 4

Phòng 5

Phòng 6

Ngữ văn 6
Toán 6
KHTN 6

LS&ĐL 6
HĐTN, HN 6
Công nghệ 6

GDCD 6
GDTC 6
Tin học 6

Mĩ thuật 6
Âm nhạc 6

GDTC 2

3. Thành phần tham gia tập huấn:
- Lãnh đạo, chuyên viên cấp Tiểu học, THCS phòng GDĐT;
- 100% CBQL và GV dạy lớp 2, lớp 6 năm học 2021-2022 của các đơn vị (bao gồm
cả giáo viên dự phòng) tham gia theo lớp đối với môn học được phân công giảng dạy.
4. Công tác chuẩn bị:
- Các đơn vị chuẩn bị phòng để tập huấn đảm bảo đầy đủ trang thiết bị (máy tính,
máy chiếu, đường truyền Internet…) và đảm bảo công tác phòng dịch.
- Trước ngày 06/6/2021, mỗi trường sẽ được Viettel cấp 01 tài khoản để vào
phòng trực tuyến.
- Các đơn vị nghiên cứu hướng dẫn tham gia và sử dụng nghị trực tuyến
(WEBINAR) trên hệ thống K12ONLINE tại phụ lục kèm theo công văn số
1426/NXBGDVN về việc tổ chức bồi dưỡng giáo viên sử dụng sách giáo khoa lớp 1,2,6
năm học 2021-2022 (được gửi kèm công văn này). Các vấn đề về kĩ thuật liên hệ trực

tiếp với đường dậy nóng 18008000 hoặc số điện thoại 0966716555 (anh Nam) để được
trợ giúp.
5. Chế độ báo cáo:
Các đơn vị gửi báo cáo kết quả tham gia tập huấn trực tuyến sử dụng sách giáo
khoa lớp 2, lớp 6 về qua các tổ chuyên môn, chậm nhất ngày 20/6/2021.
Nhận được công văn này, Phòng GDĐT yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển
khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH, THCS.
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