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         UBND HUYỆN LÝ NHÂN            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

         Số:         /PGDĐT-GDTH                          Lý Nhân, ngày    tháng 10 năm 2019                              
      V/v bồi dưỡng giáo viên cốt cán  

                        năm 2019 
 

 Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Tiểu học, TH&THCS trong huyện 
 

Thực hiện Công văn số 2061/SGDĐT-GDTrH ngày 21 tháng 10 năm 2019 của 

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam về việc bồi dưỡng giáo viên cốt cán năm 2019, 

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lý Nhân thông báo kế hoạch tập huấn bồi dưỡng 

giáo viên phổ thông cốt cán, như sau: 

1. Hình thức tổ chức bồi dưỡng 

1.1. Bồi dưỡng trực tuyến 

Mỗi giáo viên được cấp 01 tài khoản và tự học qua mạng trước ít nhất 05 ngày 

trước khi tập huấn tại địa chỉ taphuan.csdl.edu.vn. Trong quá trình học có sự hỗ trợ kỹ 

thuật của trường ĐHSP Hà Nội và Tập đoàn Viettet (Ông Nguyễn Duy Hải, Giám đốc 

trung tâm Công nghệ thông tin, điện thoại 0978.486.885, email: haind@hnue.edu.vn). 

1.2. Bồi dưỡng trực tiếp 

- Đợt 1: 03 ngày (ngày 25, 26, 27/10/2019); (có danh sách đính kèm). 

- Đợt 2: 03 ngày (01, 02, 03/11/2019); (danh sách thông báo sau). 

- Đợt 2: 03 ngày (01, 02, 03/11/2019); (danh sách thông báo sau). 

2. Địa điểm: Phân hiệu trường ĐHSP tại Hà Nam, đường Lý Thường Kiệt, 

phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. 

3. Yêu cầu đối với giáo viên cốt cán  

- Khai báo đầy đủ thông tin cá nhân trên hệ thống học tập qua mạng LMS; 

- Phản hồi ngay với Phòng, Sở GD-ĐT, trường ĐHSP Hà Nội nếu bị xếp nhầm 

môn học hoặc sai lệch thông tin cá nhân. 

- Truy cập hệ thống LMS nghiên cứu tài liệu, làm bài tập. 

- Tham gia đầy đủ chấp hành nghiêm túc các quy định về thời gian, nội dung 

bồi dưỡng theo yêu cầu cầu của trường ĐHSP Hà Nội. 

- Hoàn thành bài tập, câu hỏi trên hệ thống LMS. Thời hạn hoàn thành sau khi 

kết thúc khóa bồi dưỡng trực tiếp 7 ngày. 

- Hoàn thành các phiếu khảo sát qua mạng sau khi học qua mạng và đợt bồi 

dưỡng trực tiếp. 
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4. Lưu ý : Các nội dung khác thực hiện theo công văn số 2061/SGDĐT-

GDTrH ngày 21 tháng 10 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam về việc bồi 

dưỡng giáo viên cốt cán năm 2019 

 

Trên đây là hướng dẫn bồi dưỡng giáo viên cốt cán năm 2019, Phòng Giáo dục 

và Đào tạo huyện Lý Nhân yêu cầu Hiệu trưởng các trường Tiểu học, TH&THCS 

trong huyện bố trí công việc, cử giáo viên tham gia tập huấn đầy đủ, đúng thành 

phần theo quy định./. 

   Nơi nhận:                                                                                     KT.TRƯỞNG PHÒNG 

- Trưởng phòng (để bc);                                                                   PHÓ TRƯỞNG PHÒNG                  

- LĐP (để ph/h chỉ đạo)                                                                                             

- Các trường TH, TH&THCS (để t/h); 

 - Lưu:VP, GDTH. 

                                                                                                     

 

 
                                                                                               Ngô Sỹ Khánh 
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