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Số:          /SGDĐT-GDTrH 
V/v hoàn thành bồi dưỡng đại trà mô đun 2 dành 

cho CBQL, GV THCS, THPT và GDTX 

thực hiện Chương trình GDPT 2018 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đắk Lắk, ngày       tháng 12 năm 2020 

      

Kính gửi:  

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

- Các trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học; 

- Trung tâm GDTX tỉnh; 

- Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 5016/BGDĐT-GDTrH ngày 20/11/2020 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo (GDĐT) về việc đẩy mạnh triển khai bồi dưỡng và xây dựng báo cáo 

quản lý thông tin về BDTX cho GV&CBQLCSGDPT theo hình thức trực tuyến; 

Công văn số 581/CV-ETEP ngày 09/12/2020 của Ban Quản lý Chương trình ETEP 

về việc triển khai bồi dưỡng mô đun 2 và xây dựng báo cáo TEMIS, 

Sở GDĐT hướng dẫn và yêu cầu các đơn vị hoàn thành bồi dưỡng đại trà mô 

đun 2 dành cho CBQL, GV THCS, THPT và GDTX thực hiện Chương trình giáo dục 

phổ thông 2018, cụ thể như sau: 

1. Đối với phòng GDĐT 

- Chỉ đạo, đôn đốc tất cả CBQL, GV của các cơ sở giáo dục trực thuộc hoàn 

thành việc bồi dưỡng mô đun 2 trên hệ thống học tập trực tuyến LMS (do Tập 

đoàn Viettel xây dựng theo đường dẫn: https://taphuan.csdl.edu.vn).  

- Phân công và yêu cầu CBQL cốt cán, GV cốt cán hỗ trợ, hướng dẫn, chấm 

điểm, đánh giá kết quả bồi dưỡng của CBQL, GV bồi dưỡng đại trà trên địa bàn 

thuộc phạm vi phân công. 

- Tổ chức sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn (theo trường hoặc cụm trường) để 

trao đổi, thảo luận, áp dụng nội dung bồi dưỡng vào thực tiễn nhà trường; sử dụng 

đội ngũ CBQL cốt cán, GV cốt cán để hướng dẫn, giải đáp các thắc mắc của 

CBQL, GV đại trà. 

- Đôn đốc CBQL, GV của các cơ sở giáo dục trực thuộc hoàn thành mô đun 2 

trước ngày 31/12/2020 và gửi báo cáo về Sở GDĐT qua email nội bộ Phòng Giáo 

dục Trung học trước ngày 02/01/2021 (theo Phụ lục 3.2 đính kèm). 

2. Đối với các trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều 

cấp học, trung tâm GDTX tỉnh, các trung tâm GDNN-GDTX 
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- Chỉ đạo, đôn đốc tất cả CBQL, GV của nhà trường hoàn thành bồi dưỡng 

mô đun 2 trên hệ thống học tập trực tuyến LMS (do Tập đoàn Viettel xây dựng 

theo đường dẫn: https://taphuan.csdl.edu.vn).  

- Yêu cầu CBQL cốt cán, GV cốt cán của nhà trường có trách nhiệm hỗ trợ, 

hướng dẫn, chấm điểm, đánh giá kết quả bồi dưỡng của CBQL, GV bồi dưỡng đại 

trà trên địa bàn thuộc phạm vi phân công. 

- Tổ chức sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn (theo trường hoặc cụm trường) để 

trao đổi, thảo luận, áp dụng nội dung bồi dưỡng vào thực tiễn nhà trường; sử dụng 

đội ngũ CBQL cốt cán, GV cốt cán để hướng dẫn, giải đáp các thắc mắc của 

CBQL, GV đại trà. 

- Đôn đốc CBQL, GV của nhà trường hoàn thành mô đun 2 trước ngày 

31/12/2020 và gửi báo cáo về Sở GDĐT qua email nội bộ Phòng Giáo dục Trung 

học trước ngày 02/01/2021 (theo Phụ lục 3.2 đính kèm). 

Nhận được Công văn này, yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện. Mọi thông 

tin cần trao đổi, liên hệ phòng Giáo dục Trung học, ĐT: 02623856341; phòng Giáo 

dục Thường xuyên – Chuyên nghiệp, ĐT: 02623987987./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Kính gửi; (t/h) 

- Học viện QLGD; ĐHSP Đà Nẵng; (p/h) 

- Viettel Đắk Lắk; (p/h) 

- Lãnh đạo Sở GDĐT; 

- Các phòng: TCCB, KHTC, GDTX-CN; 

- Lưu: VT, GDTrH. 

 

             KT. GIÁM ĐỐC 

             PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

               Đỗ Tường Hiệp 
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