
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 tổ chức tập huấn trực tuyến  

SGK lớp 1, 2, 6 năm học 2021-2022 

    Ninh Thuận, ngày       tháng      năm 2021 

                        Kính gửi:  

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

- Các trường THCS, THPT Bác Ái; Nguyễn Văn Linh; 

Đặng Chí Thanh; TH, THCS&THPT Hoa Sen; PT iSchool 

Ninh Thuận; PT DTNT Pi Năng Tắc;  

- Các trường PT DTNT THCS Ninh Phước, Ninh Sơn, 

Thuận Bắc.  

       

Theo đề nghị phối hợp triển khai công tác bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản 

lý giáo dục trên địa bàn tỉnh của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại Công văn số 

1291/NXBGDVN ngày 11/5/2021, Công văn số 1444/NXBGDVN ngày 20/5/2021 

của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam về việc tổ chức bồi dưỡng giáo viên sử dụng 

SGK lớp 1, 2, 6 năm học 2021-2022, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo về việc tổ 

chức tập huấn trực tuyến  SGK lớp 1, 2, 6 năm học 2021-2022, cụ thể như sau:  

1. Hình thức tổ chức: Tập huấn trực tuyến thông qua nền tảng hệ thống 

K12Online của tập đoàn Viettel tại trang https://webinar.k12online.vn  

2. Thời gian: từ ngày 14/6/2021 đến ngày 18/6/2021 (xem chi tiết Lịch tập 

huấn gửi kèm)   

3. Thành phần tham dự:   

- Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo. 

- Trưởng, Phó trưởng phòng, chuyên viên phòng Nghiệp vụ dạy học (bộ phận 

Giáo dục Trung học, Giáo dục Tiểu học). 

- Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách chuyên môn của 07 phòng GDĐT. 

- Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giáo viên các trường có cấp Tiểu học, THCS. 

4. Nội dung: Bồi dưỡng giáo viên sử dụng SGK lớp 1, 2, 6.  

5. Công tác chuẩn bị: 

- Mỗi đơn vị, cơ sở giáo dục là một điểm cầu; mỗi điểm cầu sẽ tham dự các 

môn học diễn ra đồng thời, vì vậy phải bố trí các phòng khác nhau cho từng môn. 

Trong trường hợp không đủ cơ sở vật chất, các trường gần nhau có thể liên kết để tổ 

chức.  

- Về tài khoản tập huấn và tài liệu hướng dẫn sử dụng K12Online, truy cập tại 

trang  http://bit.ly/tailieutaphuanSGK2021.  

- Đề nghị các đơn vị cung cấp thông tin về điểm cầu trực tiếp tại trang 

http://bit.ly/diemcautaphuanSGK2021, hoàn  thành trước ngày 10/6/2021 để ban tổ 

chức theo dõi và hỗ trợ kịp thời trong quá trình diễn ra tập huấn. 

https://webinar.k12online.vn/
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- Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp Công ty Viettel Ninh Thuận tổ chức chạy 

thử hệ thống tập huấn K12Online trên trang https://sgdninhthuan.k12online.vn/. Thời 

gian chạy thử: từ 14h00 cho đến 17h00 ngày 11/6/2021.  

Lưu ý: Hệ thống tập huấn chính thức tại trang https://webinar.k12online.vn 

- Nhóm Zalo hỗ trợ tập huấn theo link: https://zalo.me/g/juioyw433.  

- Mỗi điểm cầu chuẩn bị máy tính cài đặt hệ điều hành Windows 10 để tương 

thích cho việc đặt phần mềm K12Online, khuyến khích kết nối mạng có dây để đảm 

bảo tín hiệu; có camera, micro và kết nối ti vi thông minh hoặc máy chiếu. 

- Mỗi điểm cầu, tại mỗi thời điểm số người tham dự không vượt quá 20 người 

trong cùng phòng họp, đảm bảo khoảng cách tối thiếu 2 mét và phải tuân thủ các yêu 

cầu về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Trường hợp tại mỗi thời điểm 

số người tham dự vượt số lượng quy định thì điểm cầu phải bố trí chia phòng sao cho 

phù hợp.    

Nhận được công văn này, yêu cầu thủ trưởng các đơn vị triển khai và thực 

hiện đúng các yêu cầu của Ban tổ chức. Mọi thắc mắc về kỹ thuật liên hệ ông Trần 

Văn Linh, chuyên viên Phòng Nghiệp vụ dạy học, điện thoại số 0933484369 để được 

hướng dẫn./. 

Nơi nhận:                                              
- Như trên;                                         

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Các phòng chức năng thuộc Sở;  

- Công chức Bộ phận GDTrH; GDTH; 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, NVDH.             

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

   

 

Nguyễn Anh Linh 
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