
   UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số:           /SGDĐT-GDTrH-GDTX 

V/v thông báo Lịch tập huấn chuyên 

môn, bồi dưỡng thường xuyên cán bộ 

quản lý, giáo viên trung học và GDTX 

năm 2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đắk Lắk, ngày         tháng 8 năm 2021 

 

Kính gửi: 

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; 

- Hiệu trưởng các trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học; 

- Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh và các trung tâm GDNN-GDTX 

huyện, thị xã, thành phố. 

 

Tiếp theo Công văn số 1146/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 06/8/2021 về việc bồi 

dưỡng thường xuyên, tập huấn chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quản lý (CBQL), giáo 

viên trung học và giáo dục thường xuyên năm 2021, Sở GDĐT thông báo Lịch bồi 

dưỡng, tập huấn (đính kèm) và lưu ý các đơn vị một số nội dung sau: 

1. Thời gian học của các buổi trong ngày: 

- Buổi sáng: Từ 08:00 đến 11:30; 

- Buổi chiều: Từ 13:30 đến 17:00. 

2. Chuyên đề bồi dưỡng: Chuyên đề 1. “Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch 

giáo dục của nhà trường” và Chuyên đề 2. “Tổ chức dạy học các môn học và hoạt động 

giáo dục lớp 6” (theo Công văn số 1146/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 06/8/2021 của Sở 

GDĐT); các chuyên đề còn lại Sở GDĐT sẽ có thông báo sau. 

3. Hình thức bồi dưỡng: Bồi dưỡng trực tuyến trên hệ thống LMS của Viettel. 

4. Danh sách và tài khoản đăng nhập tham gia lớp học: Căn cứ vào danh sách cử 

cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia bồi dưỡng, tập huấn mà các đơn vị gửi về Sở 

GDĐT; căn cứ vào dung lượng của hệ thống LMS và yêu cầu của giảng viên các trường 

Đại học sư phạm, Sở GDĐT lập danh sách CBQL, chuyên viên, giáo viên tham gia bồi 

dưỡng, tập huấn (danh sách kèm theo). 

5. Một số lưu ý 

- Để tham gia các lớp tập huấn, học viên thực hiện như sau: 

+ Sử dụng tài khoản của mình để đăng nhập vào hệ thống LMS (hệ thống dùng để 

bồi dưỡng các mô đun nâng cao năng lực thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 

2018); 

+ Chọn mục Lớp học ảo và vào đúng lớp để học trực tuyến với báo cáo viên theo 

khung giờ quy định. 
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- Học viên cần chuẩn bị máy tính có webcam để ghi và phát hình, micro để trao 

đổi, thảo luận và phải đảm bảo đường tuyền internet ổn định trong suốt quá trình học. 

Các tổ/nhóm chuyên môn có thể hình thành các điểm cầu để sinh hoạt chuyên môn 

nhưng phải thực hiện đúng quy định phòng, chống dịch. 

- Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm thông báo lịch học và quản lý học viên 

của đơn vị mình. Trong quá trình tham gia học tập, học viên phải thực hiện đúng quy 

định về trang phục, thời gian và các quy định của báo cáo viên. 

Nhận được Công văn này, Sở GDĐT yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc 

triển khai thực hiện. Mọi thông tin cần trao đổi về công tác tổ chức, liên hệ phòng 

Giáo dục Trung học – Giáo dục Thường xuyên, Sở GDĐT, điện thoại: 0262.3856805 

hoặc 0973534077; trao đổi về tài khoản đăng nhập, liên hệ Vietel Đắk Lắk (ông 

Hoàng Quốc Việt, điện thoại: 0989625757)./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên;                                                                          

- Lưu VT, GDTrH-GDTX. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đỗ Tường Hiệp 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-08-16T07:35:10+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Đỗ Tường Hiệp<hiepdt@gddt.daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-08-16T07:50:09+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Giáo dục và Đào tạo<daklak@gddt.daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-08-16T07:50:14+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Giáo dục và Đào tạo<daklak@gddt.daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-08-16T07:50:45+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Giáo dục và Đào tạo<daklak@gddt.daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




