
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:            /GD&ĐT 
V/v tham dự hội thảo Chuyên đề bồi 

dưỡng và nâng cao kỹ thuật giảng dạy  

Tiếng Anh phổ thông. 

Lạc Thủy, ngày       tháng 01 năm 2022 

Kính gửi: Các trường Tiểu học, THCS, TH&THCS trực thuộc. 

Căn cứ Văn bản số 68/2021/CV-ESVN ngày 15/12/2021 của Công ty 

TNHH Education Solutions Việt Nam về việc Hội thảo Chuyên đề bồi dưỡng và 

nâng cao kỹ thuật giảng dạy Tiếng Anh phổ thông. 

Nhằm mục tiêu nâng cao năng lực học tập và sử dụng ngoại ngữ của học 

sinh đạt kết quả đầu ra theo khung kiểm tra đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo, đóng góp tích cực cho sự nghiệp giáo dục tại địa phương. Đồng thời tạo 

điều kiện cho giáo viên giảng dạy trực tiếp môn tiếng Anh có thêm cơ hội được 

bồi dưỡng, chia sẻ và nâng cao kỹ thuật dạy tiếng Anh. 

Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các trường Tiểu học, Trung học 

cơ sở, Tiểu học và Trung học cơ sở trực thuộc nội dung phối hợp tổ chức Hội 

thảo Chuyên đề bồi dưỡng và nâng cao kỹ thuật giảng dạy Tiếng Anh phổ thông, 

cụ thể như sau: 

1. Thời gian: ½ ngày, ngày 08/01/2022 (Khai mạc 14h00). 

2. Hình thức tổ chức: Hội thảo trực tuyến qua Microsoft Teams. 

Link tham gia: http://tinyurl.com/2s3t86kb (mở trực tiếp trên trình duyệt 

web, không cần tài khoản Microsoft Teams). 

3. Thành phần: Cán bộ quản lý có chuyên môn tiếng Anh và tất cả các 

giáo viên đang giảng dạy tiếng Anh cấp Tiểu học, cấp Trung học cơ sở. 

4. Nội dung 

- Hướng dẫn khai thác tài nguyên sách giáo khoa, sách tham khảo Tiếng 

Anh cấp Tiểu học, cấp Trung học cơ sở. 

- Hướng dẫn khai thác học liệu điện tử đáp ứng nhu cầu dạy học trực tuyến. 

5. Một số yêu cầu 

- Các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Tiểu học và Trung học cơ sở 

thông báo đến giáo viên biết và tham gia đầy đủ, gửi danh sách giáo viên tham 

dự Hội thảo (theo mẫu đính kèm) về Chuyên môn Trung học cơ sở, Phòng Giáo 

dục và Đào tạo theo địa chỉ Email: thcs.lat@hoabinh.edu.vn, thời hạn trước 

ngày 6/01/2021. 

- Cán bộ quản lý các nhà trường có trách nhiệm đôn đốc, quản lí giáo viên 

của đơn vị mình khi tham dự Hội thảo. 

Trong quá trình tham dự Hội thảo nếu có khó khăn vướng mắc các đơn vị 

trường liên hệ đồng chí đồng chí Vũ Thành Văn, số điện thoại 0868 318 238 để 

được hướng dẫn giải quyết. 

http://tinyurl.com/2s3t86kb
mailto:thcs.lat@hoabinh.edu.vn
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Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, 

Tiểu học và Trung học cơ sở trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung 

trên, đảm bảo tham gia đầy đủ và đúng thời gian quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TP, PTP Phụ trách; 

- CM TH, THCS; 

- Lưu VT, TrH(V.07b). 

 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Toàn 
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