
UBND TỈNH NINH THUẬN 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số:        /SGDĐT-NVDH 

V/v tạm hoãn tập huấn Ứng dụng Máy 

tính cầm tay trong dạy học cho giáo 

viên Toán cấp THCS; Giáo viên Toán, 

Vật lý, Hóa học, Sinh học cấp THPT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc           

      Ninh Thuận, ngày        tháng 5 năm 2021 

         Kính gửi:  

                     - Các Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố; 

                     - Các trường Phổ thông trực thuộc Sở; 

                     - Trung tâm Giáo dục thường xuyên-Hướng nghiệp Tỉnh.                          

 

 

Ngày 26/4/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban hành Công văn số 

895/SGDĐT-NVDH về việc triệu tập các lớp tập huấn Ứng dụng Máy tính cầm tay 

trong dạy học cho giáo viên Toán cấp THCS; Giáo viên Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh 

học cấp THPT năm học 2020 – 2021; tổ chức từ ngày 18/5/2021 đến 21/5/2021. 

Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19  

hiện nay, để đảm bảo phòng, chóng dịch hiệu quả, Sở GDĐT thông báo tạm hoãn các 

lớp tập huấn Ứng dụng Máy tính cầm tay trong dạy học cho giáo viên Toán cấp THCS; 

Giáo viên Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học cấp THPT. Thời gian cụ thể tổ chức các lớp 

tập huấn này sẽ được thông báo sau. 

Nhận được công văn này, yêu cầu các phòng GDĐT huyện, thành phố; các trường 

phổ thông trực thuộc Sở; Trung tâm Giáo dục thường xuyên-Hướng nghiệp Tỉnh thông 

báo đến cán bộ quản lý, giáo viên được cử tham gia tập huấn được biết để thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên (Thực hiện); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Công ty XNK Bình Tây; 

- Website Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, NVDH 

 

  

             KT. GIÁM ĐỐC 

                         PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

  

          

 

 

           Nguyễn Anh Linh 
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