
 

 

 

 

UBND HUYỆN MỸ TÚ 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:        /PGDĐT-NVTrH 

V/v tham gia tập huấn sách giáo khoa 

lớp 7 năm học 2022 - 2023 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Mỹ Tú, ngày        tháng 6 năm 2022 

 

 

 

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS, THPT có cấp THCS. 

 

 

Thực hiện Công văn số 1100/SGDĐT-GDTrH, ngày 03/6/2021 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo V/v tổ chức tập huấn giáo viên sử dụng sách giáo khoa lớp 7 

và lớp 10 năm học 2022-2023 đối với bộ sách của Nhà xuất bản Giáo dục Việt 

Nam. 

Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thông báo đến các đơn vị việc tham 

gia tập huấn với nội dung cụ thể như sau: 

1. Thành phần tham dự 

Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Tổ Trưởng chuyên môn, Tổ Phó chuyên 

môn, giáo viên dự kiến phân công dạy lớp 7 năm học 2022 - 2023. 

2. Hình thức tổ chức tập huấn 

Trực tuyến tại 3 điểm cầu của các trường THCS như sau: 

- Trường THCS DTNT Mỹ Tú; 

- Trường THCS Huỳnh Hữu Nghĩa; 

- Trường THCS Thuận Hưng. 

3. Thời gian tập huấn: 01 ngày/Sách giáo khoa môn học, buổi sáng bắt 

đầu lúc 8h00’ đến 11h30, buổi chiều bắt đầu lúc 13h30’ đến 17h00, cụ thể: 

STT Ngày 
THCS DTNT 

Mỹ Tú 

THCS Huỳnh 

Hữu Nghĩa 

THCS Thuận 

Hưng 

1.  13/6/2022 (thứ Hai) Toán 7 HĐTN, HN 7  

2.  
14/6/2022 (thứ Ba) 

Lịch sử & Địa 

lý 7 
Công nghệ 7 Mĩ thuật 7 

3.  15/6/2022 (thứ Tư) Ngữ văn 7 Tin học 7  

4.  
16/6/2022 (thứ Năm)  

Giáo dục thể 

chất 7 
Âm nhạc 7 

5.  
17/6/2022 (thứ Sáu) 

Khoa học tự 

nhiên 7 

Giáo dục công 

dân 7 
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 4. Chuẩn bị 

- Các trường THCS Huỳnh Hữu Nghĩa, THCS DTNT Mỹ Tú, THCS 

Thuận Hưng phụ trách các điểm cầu chuẩn bị đường truyền ổn định, tốc độ cao 

(kết nối mạng internet trực tiếp, không sử dụng wifi), laptop, máy chiếu, màn 

hình, âm thanh, micro đảm bảo tất cả giáo viên tham dự có thể cùng xem và 

tương tác với báo cáo viên. Cử người phụ trách kỹ thuật tại điểm cầu, gửi thông 

tin về Phòng GDĐT bao gồm: họ và tên, email và số điện thoại. 

- Về tài liệu bồi dưỡng giáo viên, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã đăng 

tải trên trang web tại địa chỉ https://taphuan.nxbgd.vn  và 

https://hanhtrangso.nxbgd.vn   

- Các đơn vị lập danh sách cán bộ quản lý, giáo viên tham gia tập huấn 

bằng cách nhập trực tiếp được chia sẽ trên Google sheet theo địa chỉ 

https://bom.so/dstaphuaSGK7 chậm nhất đến hết ngày 09/6/2022. 

5. Kinh phí 

- Các trường thanh toán công tác phí (nếu có) cho giáo viên khi tham gia 

tập huấn. 

- Phòng GDĐT thanh toán tiền nước uống cho các giáo viên tham gia tập 

huấn. 

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mỹ Tú đề nghị các trường chuẩn bị và 

thông báo cho cán bộ quản lý, giáo viên tham gia tập huấn đầy đủ./. 

 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lưu: VT, NVTrH. 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Lê Thanh Khởi 
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