UBND TỈNH NINH THUẬN
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 895 / SGDĐT-NVDH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ninh Thuận, ngày 26 tháng 4 năm 2021

V/v 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

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.
Thực hiện Công văn số 2415/SGDĐT-NVDH ngày 01/10/2020 của Sở Giáo dục
và Đào tạo (GDĐT) về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm
học 2020-2021 và Công văn số CV/BITEX/ĐT210103 ngày 26/01/2021 của Công ty
Cổ phần xuất nhập khẩu Bình Tây (BITEX) về việc phối hợp tổ chức lớp tập huấn giải
toán trên máy tính cầm tay cho giáo viên Toán cấp THCS; Giáo viên Toán, Vật lý, Hóa
học, Sinh học cấp THPT năm 2021; Sở GDĐT triệu tập lớp tập huấn sử dụng Máy tính
cầm tay cho giáo viên Toán cấp THCS; Giáo viên Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học cấp
THPT, như sau:
1. Nội dung tập huấn
Khai thác sử dụng những tính năng ưu việt của Máy tính cầm tay trong dạy học
và áp dụng trong các kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, thi Tốt nghiệp THPT (các loại
máy tính cầm tay đang sử dụng và loại máy tính mới FX-580VN X).
Hỗ trợ giáo viên khai thác và sử dụng những tính năng ưu việt của máy tính cầm
tay trong công tác giảng dạy, ôn tập cho học sinh thi Tốt nghiệp THPT, tuyển sinh vào
lớp 10 THPT.
2. Thành phần tham dự lớp tập huấn
- Phòng GDĐT các huyện, thành phố: Mỗi trường THCS cử giáo viên tham gia tập
huấn gồm: 02 giáo viên Toán / 1 trường.

- Mỗi trường trực thuộc Sở có cấp THCS cử 02 giáo viên Toán / 1 trường.
- Mỗi trường có cấp THPT cử 03 giáo viên Toán THPT, 03 giáo viên Vật lý
THPT, 03 giáo viên Sinh THPT/1 trường.
3. Thời gian tổ chức
- Môn Toán cấp THCS: 01 ngày, từ 8h00 ngày 18/5/2021 (thứ Ba).
- Môn Toán cấp THPT: 01 ngày, từ 8h00 ngày 19/5/2021 (thứ Tư).
- Môn Vật lý cấp THPT: 01 buổi sáng, từ 8h00 ngày 20/5/2021 (thứ Năm).
- Môn Hóa học cấp THPT: 01 buổi chiều, từ 14h00 ngày 20/5/2021 (thứ Năm).
- Môn Sinh học cấp THPT: 01 buổi sáng, từ 8h00 ngày 21/5/2021 (thứ Sáu).
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4. Địa điểm tổ chức: Hội trường, Sở GDĐT (số 18, đường Lê Hồng Phong,
thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).
5. Kinh phí tổ chức
- Công ty Cổ phần XNK Bình Tây hỗ trợ: Báo cáo viên lớp tập huấn; cho giáo
viên mượn máy để thực hành; hỗ trợ tài liệu, cung cấp đề thi giải toán trên máy tính
cầm tay.
- Đơn vị có giáo viên tham dự tập huấn chi trả công tác phí theo quy định hiện.
6. Tổ chức thực hiện: Yêu cầu các đơn vị cử giáo viên tham dự lớp tập huấn
đúng thành phần, thời gian và lập danh sách tập huấn theo mẫu tại đường link:
bit.ly/DSTAPHUAN, gửi về Sở GDĐT qua email: tuhai@ninhthuan.edu.vn (Ô. Cao
Trần Tứ Hải - Số điện thoại: 0859094506) trước ngày 12/5/2021.
Nhận được công văn này, yêu cầu Phòng GDĐT huyện, thành phố; các trường phổ
thông trực thuộc Sở; sTrung tâm Giáo dục thường xuyên-Hướng nghiệp Tỉnh triển khai
và tạo điều kiện để giáo viên tham dự lớp tập huấn đúng thành phần và thời gian quy
định./.
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

