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Phú Yên, ngày 15 tháng 12 năm 2020

V/v triển khai bồi dưỡng đại trà Mô đun 2
trên LMS - Chương trình GDTP 2018

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;
- Các trường trung học trực thuộc Sở.
Căn cứ Công văn 581/CV-ETEP ngày 09/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
(GDĐT) “V/v triển khai bồi dưỡng đại trà mô đun 2 và xây dựng báo cáo TEMIS”; trên
cơ sở Thông báo số 2763/TB-PYT-KHDN của Viettel Phú Yên “V/v triển khai bồi
dưỡng đại trà Mô đun 2 trên LMS thực hiện Chương trình GDTP 2018”; Sở GDĐT
hướng dẫn các phòng GDĐT, các trường trung học trực thuộc Sở GDĐT triển khai bồi
dưỡng đại trà Mô đun 2 trên LMS - Chương trình GDTP 2018 như sau:
- Lãnh đạo các phòng GDĐT, các trường trung học trực thuộc chỉ đạo cho tất cả
giáo viên, cán bộ quản lí phải hoàn thành các bài tập yêu cầu về mô đun 2 trên LMS (do
Tập đoàn Viettel xây dựng theo đường dẫn: https://taphuan.csdl.edu.vn/user/login).
- Giáo viên cốt cán, cán bộ quản lí cốt cán được trường Đại học Sư phạm, Đại học
Huế và Học viện Quản lí Giáo dục xác nhận “Đạt” Mô đun 2 có trách nhiệm hướng dẫn,
kiểm tra, đánh giá kết quả bồi dưỡng cho giáo viên đại trà trên địa bàn thuộc phạm vi
phân công tập huấn (theo Kế hoạch số 112 KH-SGDĐT ngày 31/03/2020 của Sở GDĐT
về việc “Tổ chức bồi dưỡng đại trà các mô đun bồi dưỡng thường xuyên đối với cán bộ
quản lí, giáo viên trường trung học giai đoạn 2020 - 2022 để triển khai thực hiện Chương
trình GDPT 2018”).
Nhận được công văn này, các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc. Mọi vướng
mắc, các đơn vị liên hệ về Sở GDĐT (qua Phòng GDTrH, gặp ông Lê Tấn Thích, điện
thoại: 097.588.3539, hộp thư điện tử: letanthich@phuyen.edu.vn hoặc ông Trần Trọng
Cai, điện thoại: 091.422.1444, hộp thư điện tử: trantrongcai@phuyen.edu.vn) để được
hướng dẫn, giải đáp./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Website Sở;
- Lưu: VT, GDTrH.
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