
UBND HUYỆN LẠC THỦY 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 227  /GD&ĐT 
V/v tham gia Bồi dưỡng thường xuyên 

giáo viên cấp Trung học cơ sở chương 

trình 01 giai đoạn 2 năm học 2021-2022. 

Lạc Thủy, ngày 22 tháng 3 năm 2022 

Kính gửi:  

- Trường Tiểu học thị trấn Chi Nê; 

- Các trường THCS, TH&THCS trực thuộc. 

Thực hiện Văn bản số 689/SGD&ĐT-TrH ngày 21/3/2022 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo về việc tổ chức Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cấp trung học cơ 

sở chương trình 01 giai đoạn 2 năm học 2021-2022. 

Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tham gia bồi dưỡng thường xuyên 

giáo viên các môn Toán, Ngữ văn, tiếng Anh cấp Trung học cơ sở chương trình 

01, giai đoạn 2 năm học 2021-2022 với các nội dung, cụ thể như sau: 

1. Nội dung 

Chương trình bồi dưỡng 01: Bồi dưỡng Mô đun 03 “Kiểm tra đánh giá học 

sinh trung học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh”. 

2. Hình thức bồi dưỡng: Bồi dưỡng trực tiếp tại huyện Lạc Thủy. 

3. Đối tượng bồi dưỡng: Giáo viên môn Toán, Ngữ văn, tiếng Anh cấp 

Trung học cơ sở (Danh sách đính kèm Văn bản này). 

4. Thời gian, địa điểm bồi dưỡng 

a) Thời gian 

- Giáo viên môn Toán: Ngày 25-26/3/2022. 

- Giáo viên môn Tiếng Anh: Ngày 30-31/3/2022. 

- Giáo viên môn Ngữ văn: Ngày 01-02/4/2022. 

Lưu ý: Thời gian thực hiện bắt đầu từ 8h00 các ngày bồi dưỡng. 

b) Địa điểm: Văn phòng, trường Tiểu học thị trấn Chi Nê. 

5. Kinh phí: Thực hiện theo chế độ hiện hành. 

6. Một số yêu cầu 

- Các trường lập danh sách giáo viên các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 

thuộc diện F0, F1 đang cách ly (theo mẫu đính kèm Văn bản này), danh sách gửi 

về Phòng Giáo dục và Đào tạo theo địa chỉ Email: thcs.lat@hoabinh.edu.vn, thời 

hạn chậm nhất 15h00 ngày 23/3/2022. 

- Các giáo viên thuộc diện F0, F1 đang cách ly thực hiện như sau: 

+ Tham gia bồi dưỡng trực tuyến tại nhà cùng lịch với đợt bồi dưỡng trực 

tiếp. 

+ Tham gia đánh giá tập trung tại trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình (thực 

hiện theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, sẽ có Văn bản hướng dẫn sau). 
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- Giáo viên tham dự bồi dưỡng đảm bảo thời gian, số tiết theo quy định, hoàn 

thành các nhiệm vụ bồi dưỡng do Báo cáo viên giao. 

- Giao trường Tiểu học thị trấn Chi Nê chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất 

phục vụ bồi dưỡng, cử người hỗ trợ báo cáo viên kết nối, tạo lớp trực tuyến để 

báo cáo viên vừa giảng trực tiếp vừa tạo lớp trực tuyến cho các giáo viên đang 

cách ly trong quá trình bồi dưỡng, đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 

theo quy định. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc các đơn vị trường  

liên hệ đồng chí Vũ Thành Văn, số điện thoại 0868 318 238 để được hướng dẫn 

giải quyết. 

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu trường Tiểu học thị trấn Chi Nê, các 

trường Trung học cơ sở, Tiểu học và Trung học cơ sở trực thuộc triển khai thực 

hiện nghiêm túc các nội dung trên, đảm bảo đúng thời gian quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TP, PTP Phụ trách; 

- CM THCS; 

- Lưu VT, TrH(V.06b). 

 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Toàn 
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