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UBND TỈNH GIA LAI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 28 tháng 5 năm 2021

V/v thông báo học trực tuyến
khóa bồi dưỡng nâng cao năng lực
kiểm tra đánh giá tiếng Anh

Kính gửi:
- Các phòng giáo dục và đào tạo;
- Các trường phổ thông trực thuộc Sở;
- Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học tỉnh.
Tiếp theo Công văn số 1004/SGDĐT-TCCB ngày 21/5/2021 của Sở Giáo dục và
Đào tạo về triệu tập giáo viên tham gia lớp bồi dưỡng tiếng Anh năm 2021;
Căn cứ Công văn số 697/ĐHĐN ngày 25/5/2021 của Trường Đại học Ngoại ngữ,
Đại học Đà Nẵng về thông tin, lịch học, chương trình và tài khoản khóa bồi dưỡng nâng
cao năng lực nghiệp vụ cho giáo viên Tiếng Anh Sở GDĐT Gia Lai năm 2021.
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thông báo về khóa học trực tuyến khóa bồi dưỡng
nâng cao năng lực kiểm tra đánh giá môn Tiếng Anh, cụ thể như sau:
1. Thành phần: Các giáo viên có tên trong danh sách kèm theo tại Phụ lục 1
(Gồm 10 lớp học- Lớp Tiểu học 1, 2, 3; Lớp THCS 4, 5, 6, 7, 8; Lớp THPT 9, 10.)
2. Thời gian, thời khóa biểu và chương trình học
- Thời gian: Học trực tuyến vào các ngày 29-30/5/2021 và 5-6/6/2021.
+ Buổi sáng bắt đầu lúc 8 giờ 00 phút trên hệ thống MS TEAMS
+ Buổi chiều bắt đầu lúc 13 giờ 30 phút trên hệ thống LMS
+ Giáo viên phải đăng nhập vào hệ thống ít nhất 10 phút trước giờ bắt đầu học của
từng buổi học
- Thời khóa biểu và chương trình cụ thể đính kèm tại Phụ lục 2
3. Tài khoản và hướng dẫn sử dụng tài khoản học trực tuyến
- Mỗi giáo viên được cấp 02 tài khoản học trực tuyến (tài khoản MS TEAMS, học
buổi sáng và tài khoản LMS, học buổi chiều); tài khoản sẽ được cán bộ quản lý lớp gửi
trực tiếp vào địa chỉ email đã đăng ký của giáo viên.
- Hướng dẫn cài đặt và sử dụng tài khoản MS TEAMS tại địa chỉ:
https://tinyurl.com/7tw3eb9m
- Hướng dẫn sử dụng tài khoản LMS tại Phụ Lục 3 đính kèm.
- Thông tin các Kỹ thuật viên hỗ trợ hệ thống học trực tuyến:
+Th.S Nguyễn Văn Hồng Quang, ĐT: 093 5120886; email: nvhquang@ufl.udn.vn
+ Th.s Đặng Ngọc Sang, ĐT: 090 5526255; email: dnsang@ufl.udn.vn

4. Công tác chuẩn bị và tập huấn
- Các phòng GDĐT cử 01 cán bộ phụ trách và theo dõi đội ngũ giáo viên tham gia
các lớp tập huấn.
- Để tránh trường hợp giáo viên không nhận được tài khoản qua địa chỉ emai đã
đăng ký, Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị kiểm tra và thông báo cho giáo viên kiểm tra
thông tin đã đăng ký trong danh sách lớp, nếu có sai sót thì phải liên hệ với cán bộ quản
lý lớp (thông tin kèm trong danh sách lớp) để điều chỉnh.
- Các giáo viên tham gia bồi dưỡng tải ứng dụng MS TEAMS và cài đặt để sử dụng
tham gia học trực tuyến;
- Giáo viên nhận tài khoản từ cán bộ quản lý lớp học trước 15 giờ 00 phút ngày
28/5/2021; đăng nhập vào tài khoản trong ngày để kiểm tra kết nối, nếu có vướng mắc,
phải liên hệ với cán bộ kỹ thuật (thông tin tại Mục 3 Công văn này) để hỗ trợ và tham
gia học theo thời khóa biểu.
Yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

- Như trên;
- Các phòng CMNV thuộc Sở;
- Website Sở;
- Lưu: VT, GDTH, GDTrH.

Nguyễn Văn Long

