UBND TỈNH GIA LAI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2692 /SGDĐT-GDMNTH

Gia Lai, ngày 15 tháng 11 năm 2021

V/v tham dự Tập huấn hướng dẫn giáo viên
xây dựng, sử dụng tài liệu, học liệu trực tuyến
hướng dẫn phụ huynh nuôi dưỡng, chăm sóc và
giáo dục trẻ mầm non

Kính gửi:
- Phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;
- Tập đoàn Công nghệ - Viễn thông Quân đội Gia Lai.
Thực hiện Công văn số 5230/BGDĐT-GDMN ngày 12/11/2021 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo về việc tham dự Tập huấn hướng dẫn giáo viên xây dựng, sử dụng tài liệu, học liệu
trực tuyến hướng dẫn phụ huynh nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non.
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) triệu tập tham dự Tập huấn đối với cán bộ quản lý
(CBQL), giáo viên mầm non (GVMN) cốt cán cấp học mầm non, cụ thể như sau:
1. Nội dung
- Hướng dẫn giáo viên hỗ trợ phụ huynh nuôi dưỡng chăm sóc và đảm bảo an toàn
cho trẻ mầm non tại gia đình;
- Hướng dẫn phụ huynh tổ chức hoạt động giáo dục qua chơi cho trẻ tại nhà;
- Hướng dẫn phụ huynh Chuẩn bị cho trẻ 5 tuổi sẵn sàng vào học lớp Một;
- Hướng dẫn lựa chọn đồ dùng, đồ chơi, học liệu sử dụng cho trẻ mầm non;
- Hướng dẫn sử công nghệ tương tác và xây dựng video hỗ trợ phụ huynh.
2. Hình thức
Tập huấn trực tuyến với điểm cầu Trung ương tại Bộ GDĐT. Tài khoản học trực
tuyến cho GV được cấp trên hệ thống bồi dưỡng GV phổ thông (trang wed:
https://taphuan.csdl.edu.vn) do Tập đoàn Viettel cung cấp.
3. Các điểm cầu tại tỉnh
- Điểm cầu Sở GDĐT đặt tại Hội trường B, Sở GDĐT;
- Điểm cầu tại 17 huyện, thị xã, thành phố: Phòng GDĐT liên hệ trực tiếp với Viettel
trên địa bàn để xác định địa điểm tập huấn.
4. Thời gian và thành phần
a) Thời gian:
- Lịch kết nối thử nghiệm hệ thống: từ 13h30 đến 17h00 ngày 16/11/2021;
- Thời gian tổng duyệt kết nối kỹ thuật trước tập huấn: từ 07h00 ngày 17/11/2021;
- Thời gian Tập huấn: 02 ngày, ngày 17-18/11/2021, khai mạc lúc 8h00’ ngày
17/11/2021 (thứ 4);
- Các đơn vị phân công cử người theo dõi, kết nối với Viettel tại địa bàn để thực hiện
đúng thời gian quy định nêu trên.

b) Thành phần:
- Điểm cầu Sở GDĐT gồm: Đại diện lãnh đạo Sở GDĐT, Phòng Giáo dục Mầm nonTiểu học (05 đại biểu).
- Điểm cầu phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố: Đại diện lãnh đạo và
chuyên viên phụ trách cấp học mầm non; CBQL và GVMN cốt cán (Mỗi điểm cầu số
lượng đại biểu tham dự do đơn vị quyết định trên cơ sở bảo đảm an toàn theo quy định
về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị, kỹ thuật
phục vụ tập huấn tại các điểm cầu). Người tham gia tập huấn chuẩn bị thiết bị có cài các
ứng dụng hỗ trợ như: Zalo, Zoom, ClassDjo, Google Drive, Youtobe để thực hành.
5. Tổ chức thực hiện
a) Các phòng GDĐT:
- Chủ động phối hợp liên hệ với đơn vị Viettel trên địa bàn để lựa chọn và kết nối
đường truyền, đảm bảo các điều kiện Tập huấn đúng thời gian và chất lượng đường truyền.
- Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của
tỉnh, của huyện.
- Tiếp nhận và trang bị tài liệu Tập huấn (tài liệu được chuyển qua email phòng
GDĐT cùng với thời gian ban hành công văn này, phòng GDĐT chuyển đến các đại biểu
tham dự Tập huấn).
- Chỉ đạo CBQL, GVMN tham gia Tập huấn đầy đủ, đúng thời gian, đảm bảo nội
dung, nghiêm túc, hiệu quả.
- Báo cáo thông tin các điểm cầu tại huyện, thị xã, thành phố (theo mẫu đính kèm) về
Sở GDĐT (Phòng Giáo dục Mầm non - Tiểu học), gửi bản mềm qua địa chỉ Email
phonggdmn.sogialai@moet.edu.vn, chậm nhất 15h ngày 16/11/2021.
b) Đề nghị Viettel Gia Lai:
- Phối hợp với Sở GDĐT, bảo đảm điều kiện tổ chức Tập huấn tại điểm cầu Sở GDĐT.
- Chỉ đạo việc kết nối đường truyền Tập huấn tại các điểm cầu của 17 huyện, thị xã,
thành phố trong toàn tỉnh.
Yêu cầu phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố triệu tập CBQL, GVMN cốt cán
tham gia Tập huấn; chỉ đạo xây dựng kế hoạch và tổ chức Tập huấn đại trà cho CBQL,
GVMN ngay sau khi tham gia tập huấn cấp Bộ. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu
gặp khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên hệ với Sở GDĐT (qua Phòng Giáo dục Mầm nonTiểu học, SĐT: 02693.826.876) để được kịp thời hướng dẫn. Thông tin liên hệ Viettel Gia
Lai: Nguyễn Đình Phương, SĐT: 0988.44.59.39./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở;
- Các phòng CMNV thuộc Sở;
- Website Sở;
- Lưu: VT, GDMNTH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Bùi Khoa Nghi

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN...........

DANH SÁCH THAM DỰ TẬP HUẤN TRỰC TUYẾN ĐỐI VỚI CBQL, GVMN CỐT CÁN
Địa chỉ điểm cầu tại:......................................
(Theo CV số 2692 /SGDĐT-GDMNTH, ngày 15/11/2021 của Sở GDĐT)
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(Danh sách này gồm có....... người tham dự).

Điện thoại

Ghi chú
Chủ trì

