
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

    Số:           

V/v hội thảo hướng dẫn lưu trữ hồ 

sơ điện tử, kiểm định chất lượng 

bằng hình thức trực tuyến đối với 

cấp tiểu học 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày     tháng      năm 2021 

Kính gửi:  

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

      - Các Trường Nuôi dạy trẻ Khuyết tật; 

              - Viettel Bà Rịa Vũng Tàu – Chi nhánh tập đoàn Công 

nghiệp – Viễn thông Quân đội. 

 

Do đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, công tác kiểm tra đánh giá ngoài 

các cơ sở giáo dục tiểu học trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn khi tổ chức kiểm 

tra trực tiếp. Để thuận lợi cho việc kiểm tra đánh giá ngoài bằng hình thức trực 

tuyến, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo lưu trữ hồ sơ điện tử trong nhà 

trường đối với cấp tiểu học như sau: 

- Thời gian Hội thảo: Vào lúc 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút, ngày 

13/12/2021 (chiều thứ hai). 

- Hình thức tổ chức Hội thảo: Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực 

tuyến, gồm điểm cầu tại Sở Giáo dục và Đào tạo và các điểm cầu từng cá nhân 

người tham dự Hội thảo. 

- Thành phần tham dự: Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách giáo dục tiểu 

học thuộc Sở GDĐT; Chuyên viên phụ trách cấp tiểu học của Phòng GD&ĐT và 

Hiệu trưởng của tất cả các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh. 

- Nội dung: trao đổi, hướng dẫn việc lưu trữ hồ sơ điện tử và cách thức kiểm 

tra thẩm định hồ sơ kiểm định chất lượng-trường chuẩn quốc gia bằng hình thức 

trực tuyến . 

Để Hội thảo diễn ra thuận lợi, đạt kết quả, Sở Giáo dục và Đào tạo kính đề 

nghị Viettel Bà Rịa Vũng Tàu - Chi nhánh tập đoàn Công nghiệp - Viễn  thông 

Quân đội hỗ trợ tạo phòng họp trực tuyến qua trang https://taphuan.csdl.edu.vn 

và cấp tài khoản cho điểm cầu tại Sở Giáo dục và Đào tạo và các cá nhân tham dự 

Hội thảo (150 người). 

Nhận được công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Phòng GDĐT 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận 
- Như trên; 

- Website Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, GDMNTH (HungTV). 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

Trần Thị Ngọc Châu 

https://taphuan.csdl.edu.vn/
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