UBND THÀNH PHỐ PHAN THIẾT
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 191/PGDĐT-PT

Phan Thiết, ngày 02 tháng 03 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tập huấn cán bộ quản lý và giáo
viên, nhân viên phần mềm giảng dạy
trực tuyến E-Learning

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường tiểu học và trung học cơ sở.
Thực hiện Công văn số 381/SGDĐT-GDTrH&CN-TX ngày 25/02/2020
của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận về việc triển khai dạy và học trực
tuyến; Nhằm định hướng cho việc giảng dạy và học tập trực tuyến của giáo
viên và học sinh trong thời gian tới; đồng thời, khuyến khích giáo viên và học
sinh tham gia giảng dạy và học tập trực tuyến trong thời gian nghỉ vì dịch
COVID-19;
Phòng Giáo dục và Đào tao Phan Thiết phối hợp với VNPT Bình Thuận,
VNPT Phan Thiết và Viettel Bình Thuận tổ chức tập huấn phần mềm giảng dạy
trực tuyến E-Learning để triển khai tại đơn vị, cụ thể như sau:
1. Thành phần:
Mỗi trường tiểu học, trung học cơ sở: 02 người (Hiệu trưởng và 01 giáo
viên hoặc nhân viên phụ trách công nghệ thông tin của trường).
2. Thời gian: 01 ngày, 03/03/2020.
3. Địa điểm:
- Buổi sáng: 02 đường Lê Hồng Phong, Phan Thiết. Khai mạc vào lúc 8
giờ 00 phút.
- Buổi chiều: Tầng 10, Tòa nhà Viettel Bình Thuận, Phan Thiết. Khai mạc
vào lúc 14 giờ 00 phút.
4. Cá nhân tham gia tập huấn chuẩn bị:
- Xem trước các file liên quan học trực tuyến (Phòng GDĐT gửi kèm theo)
để chuẩn bị nội dung trao đổi thảo luận;
- Mang theo máy tính xách tay; chuẩn bị 01 file mềm để làm ví dụ minh
họa trong buổi tập huấn;
5. Kinh phí: Đơn vị có cán bộ, giáo viên, nhân viên được cử đi tham dự tập
huấn chi công tác phí theo chế độ hiện hành.
Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các trường tiểu học và
1

trung học cơ sở cử người tham dự đầy đủ, đúng thời gian quy định để buổi tập
huấn đạt hiệu quả tốt nhất./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Sở GDĐT;
- UBND thành phố;
- VNPT Bình Thuận;
- VNPT Phan Thiết;
- Viettel Bình Thuận;
- Lưu: VT, PT (Kh).

TRƯỞNG PHÒNG
Ký bởi: Phòng
Giáo dục và
Đào tạo
Thời gian ký:
02.03.2020
11:04:37
+07:00

Thân Trọng Lê Hà

