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THÔNG BÁO
Về việc tập huấn sử dụng Thiết bị thí nghiệm Lý Hóa Sinh
Kính gửi:
- Trường THPT PleiKu;
- Trường THPT Lê Lợi;
- Trường THPT Phạm Văn Đồng;
- Trường THPT Nguyễn Trường Tộ;
- Trường THPT Trần Phú;
- Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm;
- Trường THPT Phan Chu Trinh;
- Trường THPT Đinh Tiên Hoàng;
- Trường THPT Lê Hồng Phong;
- Trường THPT Nguyễn Trãi;
- Trường THPT Lương Thế Vinh.
Căn cứ Quyế t đi ̣nh số 1196/QĐ-SGDĐT ngày 09/11/2021 của Sở Giáo
dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai về viê ̣c phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói
thầu: Mua sắm thiết bị lý hóa sinh, thuộc dự toán: Mua sắm thiết bị Lý Hóa
Sinh; Hợp đồng số 22/2021/HĐKT/SGDĐTGL-PTH ngày 10/11/2021 giữa Sở
Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai với Liên danh Công ty Phúc Thịnh Hoàng và
Công ty Tây Ninh về gói thầu: Mua sắm thiết bị lý hóa sinh; thuộc dự toán: Mua
sắm thiết bị Lý Hóa Sinh.
Theo đề xuất Liên danh Công ty Phúc Thịnh Hoàng và Công ty Tây Ninh
tại Văn bản số 12/2022/TTr-PTH ngày 15/01/2022 về việc kế hoạch đào tạo
theo Hợp đồng số 22/2021/HĐKT/SGDĐTGL-PTH ngày 10/11/2021, Sở Giáo
dục và Đào tạo thông báo đến các đơn vị kế hoạch tập huấn sử dụng Thiết bị thí
nghiệm Lý Hóa Sinh với các nội dung sau:
1. Thời gian, địa điểm tập huấn sử dụng thiết bị
- Thời gian: 02 ngày, từ ngày 21/01 đến ngày 22/01/2022.
+ Buổi sáng: 8 giờ 00 đến 11 giờ 30;
+ Buổi chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00.
- Hình thức tập huấn: Trực tiếp.
- Địa điểm tập huấn: Trường THPT Pleiku, thành phố Pleiku.
2. Đối các đơn vị được lắp đặt Thiết bị thí nghiệm Lý Hóa Sinh
Cử 03 cán bộ, giáo viên gồm: 01 người chuyên môn Lý, 01 người chuyên
môn Hóa và 01 người chuyên môn Sinh tham gia tập huấn sử dụng thiết bị thí
nghiệm Lý Hóa Sinh theo thời gian, nội dung, đối tượng sử dụng phù hợp.
Quán triệt cán bộ, giáo viên tham gia phải nghiêm túc tiếp thu trong quá
trình tập huấn sử dụng thiết bị để về tập huấn lại cho giáo viên trong tổ bộ môn
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và triển khai sử dụng hiệu quả thiết bị tại trường.
Riêng Trường THPT Pleiku chuẩn bị các điều kiện, bố trí cơ sở vật chất,
thiết bị thí nghiệm vừa được lắp đặt và phối hợp với đơn vị thi công để tổ chức
lớp tập huấn nêu trên.
Chế độ công tác phí cho cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn các đơn vị
chi trả theo quy định hiện hành.
3. Đối với Liên danh Công ty Phúc Thịnh Hoàng và Công ty Tây Ninh
Phối hợp với Trường THPT Pleiku chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật
chất, thiết bị thí nghiệm và các điều kiện cần thiết để tổ chức lớp tập huấn.
Cử đội ngũ kỹ thuật, báo cáo viên hướng dẫn, tập huấn cho cán bộ, giáo
viên các trường học tham gia tập huấn sử dụng thành thạo thiết bị.
Cung cấp thông tin liên hệ, đội ngũ kỹ thuật hỗ trợ các trường trong quá
trình tập huấn và triển khai sử dụng tại các đơn vị.
Phối hợp với đội ngũ giám sát của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Sông
Ba để lớp tập huấn sử dụng thiết bị đảm bảo chất lượng theo yêu cầu.
4. Đối với Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Sông Ba
Cử đội ngũ kỹ thuật tham gia giám sát lớp tập huấn trực tiếp nêu trên;
phối hợp với cán bộ, giáo viên các trường học, cán bộ kỹ thuật các lớp tập huấn
của Liên danh Công ty Phúc Thịnh Hoàng và Công ty Tây Ninh tổ chức điểm
danh, theo dõi cán bộ, giáo viên các trường học trong thời gian triển khai.
5. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở
Phòng Kế hoạch Tài chính chủ trì, phối hợp với Phòng Giáo dục Trung
học, Chính trị và Giáo duc thường xuyên chuẩn bị công tác tổ chức, thông báo
công chức thuộc phòng theo dõi, tham dự lớp tập huấn sử dụng thiết bị.
6. Thông tin liên hệ
Trong quá trình triển khai tập huấn nếu có vướng mắc các đơn vị liên hệ
theo thông tin sau để được giải đáp, hướng dẫn, hỗ trợ.
- Liên danh Công ty Phúc Thịnh Hoàng và Công ty Tây Ninh: ông Trần
Trung Phúc, điện thoại: 0905272785.
- Sở Giáo dục và Đào tạo: ông Lê Công Sự, điện thoại 0905272438.
Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các đơn vị triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Như trên;
- Phòng GDTrHCTTX;
- Liên danh Phúc Thịnh Hoàng – Tây Ninh;
- Công ty Sông Ba;
- Website Sở;
- Lưu: VT, KHTC.
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