
UBND TỈNH NINH THUẬN 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /SGDĐT-NVDH 

V/v tập huấn sử dụng hệ thống  

tập huấn trực tuyến cho giáo viên  

sử dụng SGK Lớp 1 

  Ninh Thuận, ngày     tháng 7 năm 2020 

                        Kính gửi:  Các phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố. 

       

Theo Công văn số 1401/NXBGDVN ngày 04/7/2020 của Nhà xuất bản giáo 

dục Việt Nam về việc bồi dưỡng trực tuyến giáo viên sử dụng SGK lớp 1 của 

NXBGDVN. 

Để đảm bảo điều kiện kỹ thuật về tập huấn trực tuyến theo đề nghị của Nhà 

xuất bản giáo dục Việt Nam, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức tập huấn cho 

cán bộ, giáo viên dự tập huấn sử dụng hệ thống tập huấn trực tuyến với các nội dung 

sau. 

1. Nội dung: 

- Hướng dẫn quản lý, cấp phát tài khoản cho các phòng GDĐT, các cơ sở 

giáo dục cấp tiểu học tại trang https://taphuan.nxbgd.vn  

- Hướng dẫn giáo viên sử dụng hệ thống https://taphuan.nxbgd.vn và công 

cụ tập huấn trực tuyến Google Meet. 

2. Thành phần tham dự:   

- Đại diện lãnh đạo và 01 chuyên viên phòng GDĐT;  

- Mỗi điểm cầu tập huấn: 02 người (phụ trách điểm cầu và 01 giáo viên am 

hiểu về CNTT). 

3. Thời gian: Bắt đầu từ 8 giờ 00 ngày 15 tháng 7 năm 2020. 

4. Địa điểm: Hội trường Sở GDĐT, Số 18 Lê Hồng Phong, Tp. Phan Rang-

Tháp Chàm.  

Lưu ý: Khi dự tập huấn, CB-GV cần mang theo Laptop để thực hành. 

Đề nghị các phòng GDĐT cử đại biểu tham dự đầy đủ, đúng thành phần để 

cuộc tập huấn đạt hiệu quả cao./. 

Nơi nhận:                                              
- Như trên;                                         

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, NVDH, TC-HC.             
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  Nguyễn Huệ Khải 
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