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Kính gửi:  

- Các trường có cấp học THCS trực thuộc; 

- Trường tiểu học Xuân Lãnh 1. 
 

Căn cứ Công văn 1432/SGDĐT-GDTrHTX ngày 06/12/2021 của Sở Giáo dục và  Đào 
tạo Phú Yên về việc triển khai bồi dưỡng giáo viên cốt cán mô đun 9 Chương trình Giáo dục  

phổ  thông 2018, Phòng GDĐT hướng dẫn các đơn vị thực hiện một số nội dung  sau: 

- Lãnh đạo các trường có cấp học THCS và trường TH Xuân Lãnh 1 tạo mọi điều kiện 

thuận lợi để giáo viên cốt cán (GVCC) được tham gia bồi dưỡng mô đun 9 do trường Đại học 
sư phạm, Đại học Huế tổ chức. 

- Hình thức bồi dưỡng online trên hệ thống  LMS  (do  Tập  đoàn  Viettel  xây  dựng 
theo đường dẫn: https://taphuan.csdl.edu.vn/user/login). 

- Thời gian bồi dưỡng 

Bồi dưỡng 07 ngày qua LMS, từ ngày 09-15/12/2021; test đường link  qua lớp học ảo từ 
19 giờ 30 ngày 15/12/2020; 02 ngày trực tiếp trên lớp học ảo từ ngày 16-17/12/2021; chấm 

bài, phê duyệt hoàn thành mô đun từ ngày 18-24/12/2021. 

- GVCC trong quá trình bồi dưỡng phải thực hiện  đầy  đủ các  yêu  cầu  về  chuyên 
môn, kĩ thuật do đơn vị  tổ chức đề ra. 

- Danh sách GVCC (theo quyết định của Sở GDĐT) gởi kèm Công văn này. 

    Nhận được công văn này, hiệu trưởng thông báo cho GVCC biết để tham gia tập huấn 

đầy đủ và đúng thời gian qui định. Mọi vướng mắc, các đơn vị liên hệ về Sở GDĐT (qua 
Phòng GDTrHTX, gặp ông Trần Trọng Cai, điện thoại: 0914.221,444) để được hướng dẫn, 
giải đáp./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Lưu: VT, PT.  

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Nam 


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên - Phone:  02573.888.999 - Email: stttt@phuyen.gov.vn

	2021-12-06T15:04:42+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH PHÚ YÊN
	Nguyễn Thành Nam<nguyenthanhnam@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2021-12-06T15:10:47+0700
	Việt Nam
	Phòng Giáo dục và Đào tạo<pgdvdtao-ubnddxuan@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2021-12-06T15:10:57+0700
	Việt Nam
	Phòng Giáo dục và Đào tạo<pgdvdtao-ubnddxuan@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2021-12-06T15:11:08+0700
	Việt Nam
	Phòng Giáo dục và Đào tạo<pgdvdtao-ubnddxuan@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




