
UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         
V/v: triển khai Tập huấn hướng dẫn dạy 

học nội dung giáo dục địa phương và Tài 

liệu giáo dục địa phương tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu, lớp 6. 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày      tháng 11 năm 2021 

Kính gửi: Lãnh đạo các phòng Giáo dục và Đào tạo. 

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Ban hành Chương trình giáo dục phổ thông; Thông 

tư số 20/2021/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Bộ GDĐT sửa đổi, bổ 

sung Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ GDĐT 

về việc Ban hành Chương trình giáo dục phổ thông; Quyết định số 2551/QĐ-

BGDĐT ngày 04 tháng 8 năm 2021 Ban hành khung Kế hoạch thời gian năm học 

2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; 

Quyết định số 2799/2018/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 9 năm 2021 của Bộ GDĐT 

Phê duyệt Tài liệu giáo dục địa phương lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông 

của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Công văn số 14725/UBND-VP ngày 25 tháng 12 năm 

2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc biên soạn tài liệu dạy học nội dung giáo dục 

địa phương tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2021; Công văn số 12654/UBND-VP ngày 

13 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Tài liệu dạy học nội dung 

giáo dục địa phương lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông của tỉnh Bà Rịa-

Vũng; Công văn số  2174/SGDĐT-GDTrHTX ngày 09 tháng 9 năm 2021 của Sở 

GDĐT về việc Hướng dẫn xây dựng và triển khai kế hoạch giáo dục nội dung giáo 

dục địa phương tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu từ năm học 2021-2022;   

Để hỗ trợ cho giáo viên dạy học nội dung giáo dục địa phương trong Chương 

trình giáo dục phổ thông năm 2018 và Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu lớp 6, Sở GDĐT phối hợp với Công ty Cổ phần dịch vụ xuất bản giáo dục 

Gia Định (Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam) đơn vị biên soạn Tài liệu tổ chức tập 

huấn với những nội dung cụ thể như sau: 

 1. Nội dung tập huấn 

- Hướng dẫn triển khai một số yêu cầu, quy định trong việc dạy học nội dung 

giáo dục địa phương trong Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.  

- Hướng dẫn việc tổ chức dạy học các chủ đề trong Tài liệu giáo dục địa phương 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lớp 6.  

- Hướng dẫn kiểm tra đánh giá nội dung giáo dục địa phương. 

2. Hình thức tổ chức  

- Tập huấn trực tiếp tại các lớp học ảo LMS trên hệ thống bồi dưỡng Chương 

trình GDPT tại địa chỉ http://taphuan.csdl.edu.vn 
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3. Thành phần tham gia tập huấn 

- Đại diện lãnh đạo các phòng GDĐT và chuyên viên phụ trách chuyên môn 

cấp THCS;  

- Hiệu trưởng/phó hiệu trưởng các trường THCS, các trường phổ thông có nhiều 

cấp học có cấp THCS; giáo viên được phân công giảng dạy các chủ đề; tổ 

trưởng/nhóm trưởng chuyên môn có giáo viên được phân công giảng dạy các chủ 

đề. 

4. Thời gian, địa điểm và kế hoạch triển khai 

4.1. Thời gian tự nghiên cứu tại liệu trên hệ thống tập huấn: ngày 22, 

23/11/2021 

4.2. Thời gian tập huấn trực tiếp tại lớp học ảo LMS vào 02 buổi, cụ thể: 

- Chiều thứ tư ngày 24/11/2021, từ 13 giờ 50 đến 16 giờ 30; đường link học 

tập: https://taphuan.csdl.edu.vn/dashboard/sessions/85013648/5uxprm 

- Chiều thứ năm ngày 25/11/2021, từ 13 giờ 50 đến 16 giờ 30; đường link học 

tập: https://taphuan.csdl.edu.vn/dashboard/sessions/85013630/22lzug 

4.2. Cách thức tham gia tập huấn tại lớp học ảo LMS 

- Giáo viên dùng địa chỉ mail cá nhân đã được cấp tài khoản tham gia bồi dưỡng 

chương trình GDPT 2018 để tham gia học tập; riêng phòng GDĐT sử dụng tài khoản 

admin của phòng GDĐT để tham gia. 

- Hướng dẫn cài đặt để tham gia học tập: 

+ 100% GV tải ứng dụng zoom về máy tính qua trang 

https://zoom.us/download. Hoặc giáo viên vào học bằng điện thoại cũng tải app 

Zoom trên mobile. 

+ GV đăng nhập vào hệ thống đường link học : https://taphuan.csdl.edu.vn/ 

(đăng nhập bằng máy tính hoặc điện thoại) sau đó copy đường link học theo lịch để 

vào lớp. 

+ Lưu ý : GV cần phải đăng nhập vào trang https://taphuan.csdl.edu.vn/ sau đó 

hệ thống tự chuyển lớp kết nối qua Zoom để được bảo mật tài khoản. GV không thay 

đổi tên khi tham gia vào lớp. ( Nội dung lưu ý này liên quan đến việc xuất Báo cáo 

điểm danh nên GV lưu ý làm đúng theo hướng dẫn) Để đảm bảo kết nối khuyến 

khích GV dùng 4g hoặc đường truyền internet cá nhân ổn định. 

5. Tổ chức thực hiện 

5.1. Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Chủ trì, xây dựng kế hoạch tập huấn. 

- Chuẩn bị nội dung tập huấn. 

5.2. Các phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Phân công lãnh đạo và chuyên viên tham gia tập huấn. 

- Chỉ đạo các trường THCS cử thành phần tham gia tập huấn theo quy định.  

https://taphuan.csdl.edu.vn/dashboard/sessions/85013648/5uxprm
https://taphuan.csdl.edu.vn/dashboard/sessions/85013630/22lzug
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5.3. Các trường THCS, trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp THCS) 

Bố trí, sắp xếp cán bộ quản lí và giáo viên dự tập huấn theo quy định.  

Nhận được công văn này, Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị triển khai đến toàn bộ 

GV, CBQL biết và thực hiện, nộp quyết định cử giáo viên, CBQL tham gia tập huấn 

về Sở GDĐT (phòng GDTrHTX). Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng 

mắc liên hệ về Sở GDĐT (qua phòng GDTrHTX gặp ông Vũ Tiến Hưng – ĐT: 

0384819811) để được hướng dẫn./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ GDĐT (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Khối trường THPT; 

- Phòng GDĐT; 

- Lưu:  VT, GDTrHTX-HungVT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Thị Ngọc Châu 
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