UBND TỈNH GIA LAI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 529/SGDĐT-GDTrH

Gia Lai, ngày 23 tháng 3 năm 2021

V/v tăng cường sử dụng Bảng
tương tác thông minh

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Các phòng giáo dục và đào tạo;
- Các trường phổ thông trực thuộc Sở.
Căn cứ Công văn số 181/BC-HDND ngày 02/12/2020 của Đoàn giám sát của Hội
đồng nhân dân tỉnh về Kết quả giám sát “việc thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về
đầu tư công trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020”;
Căn cứ Công văn số 375/SKHĐT-ĐT,TĐ&GSĐT ngày 19/02/2021 của Sở Kế hoạch
và Đầu tư về việc triển khai thực hiện chương trình giám sát của thường trực HĐND tỉnh
năm 2021.
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) triển khai thực hiện một số nội dung về tăng cường
sử dụng Bảng tương tác thông minh (sau đây gọi tắt là Bảng) như sau:
1. Đối với các phòng GDĐT
- Báo cáo tình hình sử dụng Bảng tại các trường Tiểu học và Trung học Cơ sở
trực thuộc đến thời điểm hiện tại theo Phụ lục 1 đính kèm.
- Lập kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên môn hoặc Hội thảo liên trường với nội
dung tập huấn sử dụng Bảng. Trong đó xây dựng đội ngũ giáo viên thành thạo sử dụng
Bảng hỗ trợ các đơn vị trên địa bàn cùng sử dụng Bảng hiệu quả trong dạy và học.
2. Đối với các trường phổ thông trực thuộc
Thực hiện báo các tình hình sử dụng Bảng theo Phụ lục 2 đính kèm.
3. Công tác báo cáo
Các Phụ lục 1, 2 và Kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên môn hoặc Hội thảo về sử
dụng Bảng gửi về Sở, địa chỉ email: giaoductrunghocgialai@gmail.com trước ngày
05/4/2021.
Yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện ./.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:
- Như trên;
- Các phòng CMNV thuộc Sở;
- Lưu: VT, GDTrH.
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