UBND TỈNH PHÚ YÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 620/SGDĐT-GDTrH

Phú Yên, ngày 25 tháng 6 năm 2021

V/v điều chỉnh tập huấn sử dụng bộ SGK
Cánh Diều lớp 6

Kính gửi:
- Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố;
- Các trưởng các trường THCS-THPT, Phổ thông Duy Tân.
Ngày 10/6/2021 Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) có Công văn số 72/SGDĐTGDTrH về việc tập huấn sử dụng bộ sách giáo khoa Cánh Diều lớp 6. Tuy nhiên do ảnh
hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn nên Sở GDĐT điều chỉnh lại việc tập huấn như
sau:
1. Các Phòng GDĐT thành phố Tuy Hòa, thị xã Đông Hòa, huyện Tây Hòa, Đồng
Xuân: Cán bộ quản lí, giáo viên sử dụng laptop hoặc điện thoại thông minh tự tập huấn tại
nhà trên đường truyền trực tuyến.
2. Các Phòng GDĐT còn lại tổ chức tập huấn theo đúng Công văn số 72/SGDĐTGDTrH về việc tập huấn sử dụng bộ sách giáo khoa Cánh Diều lớp 6, ngày 10/6/2021 của
Sở GDĐT.
3. Lịch tập huấn, phòng zoom, link phòng zoom, thời gian test zoom tại các điểm
cầu Sở GDĐT đã gửi file cho các đơn vị.
Nhận được Công văn này, Sở GDĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị liên quan triển
khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu cần thêm thông tin, liên hệ với Phòng Giáo
dục Trung học (ông Ngô Quốc Hưng, số điện thoại 0983.561.654) để được hướng dẫn
thêm./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc (để b/c);
- Công ty VEPIC (để ph/h);
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, GDTrH.
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