
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Số: 

V/v: Triệu tập giáo viên tham gia tập 

huấn sử dụng sách giáo khoa lớp 6. 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày     tháng   5   năm 2021. 

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố. 

Căn cứ Kế hoạch số 41/KH-BGDĐT ngày 22/01/2020 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo (GDĐT) về việc Tổ chức bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở 

giáo dục phổ thông, giảng viên sư phạm triển khai Chương trình giáo dục phổ 

thông 2018; 

Căn cứ Kế hoạch số 583/KH-SGDĐT ngày 19/03/2021 của Sở GDĐT về 

việc tập huấn giáo viên sử dụng sách giáo khoa lớp 6 theo Chương trình giáo 

dục phổ thông 2018 và dự giờ hỗ trợ chuyên môn đối với giáo viên lớp 6 năm 

học 2021-2022; 

Nhằm tăng cường năng lực về phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá 

kết quả học tập của học sinh đối với giáo viên trung học cơ sở ( THCS), đáp ứng 

yêu cầu thực hiên Chương trình giáo dục phổ thông 2018, Sở GDĐT tổ chức tập 

huấn cho giáo viên THCS trên địa bàn tỉnh sử dụng sách giáo khoa lớp 6. Cụ thể 

như sau: 

1. Thành phần tham dự 

a) Tham gia tập huấn trực tiếp: 

- Các môn: Ngữ văn, Toán; mỗi trường THCS cử TTCM, giáo viên cốt cán  

và 01 giáo viên; 

- Các môn: Khoa học tự nhiên (mỗi trường THCS cử TTCM và giáo viên 

cốt cán các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học), Lịch sử và Đại lí (mỗi trường cử 

TTCM và giáo viên cốt cán các môn Lịch sử, Địa lí); 

-Tất cả giáo viên các môn: Tiếng Anh, Giáo dục công dân, Tin học, Công 

nghệ, Âm nhạc, Mĩ thuật, Giáo dục thể chất, Hoạt động trải nghiệm, Hướng 

nghiệp. 

b) Tập huấn trực tuyến: 

-Tất cả giáo viên không tham gia tập huấn trực tiếp của các môn: Ngữ văn, 

Toán, Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Đại lí; 

- Mỗi phòng GDĐT chuẩn bị 01 phòng/ môn, đảm bảo đủ chỗ để giáo viên 

tham gia tập huấn trực tuyến. 

2. Nội dung tập huấn 

Hướng dẫn giáo viên sử dụng sách giáo khoa lớp 6. 

3. Thời gian và địa điểm 

a) Thời gian: 
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- Ngày 22/6/2021: Sáng từ 7h30, chiều từ 14h00 đối với các môn: Ngữ văn, 

Toán, Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Đại lí; 

- Buổi sáng ngày 22/6/2021, từ 7h30 đối với các môn: Tiếng Anh, Giáo dục 

công dân, Tin học, Công nghệ, Âm nhạc, Mĩ thuật, Giáo dục thể chất, Hoạt động 

trải nghiệm-Hướng nghiệp. 

b) Các địa điểm tập huấn trực tiếp: 

Địa điểm 1: Hội trường 1, Trung tâm GDTX tỉnh; môn Ngữ văn; 

Địa điểm 2: Hội trường 2, Trung tâm GDTX tỉnh; môn Công nghệ; 

Địa điểm 3: Hội trường 3, Trung tâm GDTX tỉnh; môn Hoạt động trải 

nghiệm, Hướng nghiệp; 

Địa điểm 4: THCS Phạm Hữu Chí, Long Điền; môn Toán;  

Địa điểm 5: THPT Châu Thành; môn Khoa học tự nhiên; 

Địa điểm 6: THCS Long Toàn, Tp. Bà Rịa; môn Lịch sử và Địa lí; 

Địa điểm 7: THCS Lê Quang Cường, Tp. Bà Rịa; môn Giáo dục công dân; 

Địa điểm 8: Giảng đường 1, CĐSP tỉnh; môn Giáo dục thể chất; 

Địa điểm 9: Giảng đường 2, CĐSP tỉnh; môn Tiếng Anh; 

Địa điểm 10: THCS Tân Hưng, Tp. Bà Rịa; môn Âm nhạc; 

Địa điểm 11: THCS Nguyễn Du, Tp.Bà Rịa; môn Mĩ thuật; 

Địa điểm 12: THPT Trần Văn Quan; môn Tin học. 

4. Các nội dung khác 

- Các phòng GDĐT phối hợp các trường THCS trực thuộc chuẩn bị cho 

giáo viên sách giáo viên và các tài liệu trước khi tham gia tập huấn ( có thể liên 

hệ Công ty CP Sách-TBTH tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, 237 Lê Lợi, P. Thắng Nhì, 

Tp. Vũng Tàu, ĐT: 0979436009); 

- Các thành viên tham gia tập huấn phải nghiêm túc thực hiện phòng chống 

Covid-19 theo quy định 5K; 

- Nếu tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp thì Sở GDĐT có thể 

tổ chức tập huấn trực tuyến thay thế cho tập huấn trực tiếp; 

- Kinh phí cho giáo viên tham gia tập huấn do đơn vị trực tiếp quản lí thanh 

toán theo chế độ hiện hành. 

Nhận được Công văn này, Sở GDĐT yêu cầu các phòng GDĐT triển khai 

thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc xin liên hệ ông Trần 

Văn Thương, Phòng GDTrH-TX, điện thoại: 0987080114 để được hướng dẫn./. 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, GDTrH TX-ThuongTV. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Ngọc Châu 
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