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UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 578/PGDDT
V/v tham dự bồi dưỡng trực tuyến về
hướng dẫn sử dụng sách giáo khoa
môn Toán và Giáo dục thể chất lớp 2

Bà Rịa, ngày08

tháng 6 năm 2021

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường tiểu học trên địa bàn TP Bà Rịa
Thực hiện Công văn số 1356/SGDĐT-GDMNTH, ngày 03/6/2021 của Sở
Giáo dục và Đào tạo về bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên sử dụng sách giáo
khoa Toán và Giáo dục thể chất lớp 2, Chương trình giáo dục phổ thông 2018,
Phòng GD&ĐT triển khai đến các trường tiểu học tham dự tập huấn cấp
tỉnh như sau:
1. Hình thức bồi dưỡng
Bồi dưỡng trực tuyến (phần mềm phòng họp zoom).
Phòng GDĐT và mỗi đơn vị trường tiểu học là một điểm cầu trực tuyến.
2. Đối tượng tham gia bồi dưỡng
- Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách cấp tiểu học của Phòng GDĐT.
- Tất cả cán bộ quản lý và giáo viên được phân công giảng dạy lớp 2 năm
học 2021-2022 và giáo viên dự phòng.
- Báo cáo viên cốt cán cấp tỉnh phụ trách bộ môn đã được phân công phải
chịu trách nhiệm theo dõi, nắm kỹ nội dung để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng lại
cho CBQL, giáo viên cấp tiểu học ở các huyện/thị/thành phố do Sở GDĐT tổ
chức cấp tỉnh, dự kiến vào tháng 7/2021.
3. Các môn bồi dưỡng -Thời gian: một môn/buổi
- Môn Toán 2 : từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, ngày 15/6/2021.
- Môn Giáo dục thể chất 2: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút, ngày
15/6/2021.
Ban tổ chức lớp học sẽ gửi trước qua email cho các đơn vị tham dự và lịch
họp thử trước khi tiến hành.
(Chi tiết liên hệ: bà Phí Thị Thu Phương, cán bộ công ty VEPIC, số điện
thoại: 0377607075, email: phiphuong2091@gmail.com).
4. Công tác chuẩn bị
Hiệu trưởng các trường tiểu học:
- Thực hiện nghiêm quy định 5K trong phòng chống dịch.
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- Rà soát các điều kiện nhân sự, chuẩn bị cơ sở vật chất phòng học, thiết bị
đường truyền trực tuyến, Webcam … phân công cán bộ phụ trách kỹ thuật kiểm
tra kết nối máy nhằm đáp ứng thật tốt các yêu cầu trước khi bồi dưỡng.
Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường tiểu học khẩn
trương triển khai thực hiện theo nội dung công văn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
-Website Phòng GDĐT;
- Lưu: VT, Tiểu học.
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