
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

    Số:           

V/v 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  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày       tháng 6 năm 2021 

 

Kính gửi:  

      - Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện/thị xã/thành phố; 

      - Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh; 

      -  Các Trường Nuôi dạy trẻ Khuyết tật.  

 

Theo Công văn số 407/CV-VEPIC ngày 20 tháng 5 năm 2021 của Công ty 

Đầu tư xuất bản – thiết bị giáo dục Việt Nam về việc phối hợp tổ chức bồi dưỡng 

giáo viên sử dụng sách giáo khoa lớp 2 Cánh Diều theo Chương trình giáo dục 

phổ thông 2018, Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai đến các Phòng GDĐT thực 

hiện nội dung như sau: 

1. Hình thức bồi dưỡng 

Bồi dưỡng trực tuyến (phần mềm phòng họp zoom) 

a) Điểm cầu chính dành cho các báo cáo viên: tại Công ty VEPIC; 

b) Các điểm cầu dành cho các đơn vị tham dự bồi dưỡng: 

Toàn tỉnh có 151 điểm cầu trực tuyến, trong đó, mỗi đơn vị là một điểm 

cầu, gồm: Sở GDĐT, Phòng GDĐT, cơ sở giáo dục có cấp tiểu học (kể cả các 

trường ngoài công lập), trường Nuôi dạy trẻ Khuyết tật, trường Cao đẳng sư 

phạm.  

2. Đối tượng tham gia bồi dưỡng 

- Lãnh đạo phòng và chuyên viên phụ trách Giáo dục Tiểu học của Sở 

GDĐT, của các Phòng GDĐT; cán bộ - giảng viên Khoa Giáo dục Tiểu học trường 

CĐSP; 

- Tất cả cán bộ quản lý của các cơ sở giáo dục có cấp tiểu học, giáo viên 

được phân công giảng dạy lớp 2 năm học 2021-2022 trở đi và giáo viên dự phòng; 

- Đối với thầy/cô là 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 
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4. Tài liệu bồi dưỡng và địa chỉ truy cập phòng họp trực tuyến: 

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). 

5. Công tác chuẩn bị 

 Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo hiệu trưởng các cơ sở giáo dục:  

- Thực hiện nghiêm quy định 5K trong phòng chống dịch;  

- Tiếp tục rà soát các điều kiện 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.  

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị triển khai theo nội dung công 

văn./. 

Nơi nhận 
- Như trên (th/h); 

- Vụ GDTH; Bộ GDĐT; 

- UBND tỉnh; 

- UBND huyện/thị/tp; 

- Website Sở; 

- Lưu : VT, GDMNTH (HungTV). 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

 

Trần Thị Ngọc Châu 
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