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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 10 tháng 3 năm 2022

V/v tổ chức Hội thảo trực tuyến giới
thiệu nội dung sách giáo khoa lớp 3,7
và lớp 10, năm học 2022-2023

Kính gửi:
- Các trường phổ thông thuộc và trực thuộc Sở;
- Các phòng giáo dục và đào tạo.
Thực hiện Kế hoạch số 455/KH-SGDĐT ngày 01/3/2022 của Sở Giáo dục
và Đào tạo về tổ chức Hội thảo giới thiệu nội dung sách giáo khoa lớp 3, 7 và
lớp 10, năm học 2022-2023.
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện tốt một
số nội dung sau:
1. Đối với các điểm cầu tham gia Hội thảo (Kèm Phụ lục thông tin đăng ký
Điểm cầu Hội thảo)
- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, hệ thống mạng Internet,
tivi, máy tính, đảm bảo kết nối rõ nét về âm thanh, hình ảnh, đường truyền…;
công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của ngành Y tế trong suốt
thời gian diễn ra Hội thảo.
- Theo dõi địa chỉ Email đã đăng ký (theo Công văn số 485/SGDĐTGDTrHCTTX ngày 04/3/2022 của Sở GDĐT về việc chuẩn bị các điều kiện và cung
cấp các điểm cầu tổ chức Hội thảo giới thiệu nội dung SGK lớp 3, 7 và lớp 10, năm
học 2022-2023) để nhận đường link, thông tin về Hội thảo và tiến hành kiểm tra
đường truyền kết nối vào các phòng Hội thảo (Chương trình Hội thảo đính kèm theo
Phụ lục). Riêng Phụ lục Chương trình Hội thảo có thể điều chỉnh nếu Ban Tổ chức
Hội thảo của Sở GDĐT phát hiện quá trình giới thiệu nội dung SGK chưa phù hợp.
2. Đối với các phòng GDĐT và các trường phổ thông thuộc, trực thuộc Sở
(gọi chung là các Điểm cầu)
- Cử thành phần tham gia Hội thảo đúng quy định tại Công văn số
485/SGDĐT-GDTrHCTTX ngày 04/3/2022 của Sở GDĐT. Tham gia Hội thảo theo
chương trình và thời gian của các Nhà xuất bản. Nhà trường cần điều chỉnh kế hoạch
dạy học, phân công GV sao cho phù hợp, tránh không được bỏ lớp, bỏ tiết trong quá
trình tham gia Hội thảo.
- Lưu ý tất cả các CBQL, GV theo thành phần phải đảm bảo 100% được nghe
giới thiệu tất cả các bộ SGK trước khi tổ chức lựa chọn; đơn vị nào hoặc CBQL, GV
nào không nghe được thì Hiệu trưởng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

- Đường Link và mật khẩu của các Nhà xuất bản chỉ được cung cấp cho các
điểm cầu, các đơn vị không chia sẻ ra bên ngoài để tránh quá tải về đường truyền.
Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện kịp thời. Trong quá
trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc liên hệ Sở GDĐT (qua Phòng Giáo
dục Mầm non và Giáo dục Tiểu học: Ông Nguyễn Văn Đông, điện thoại:
0979528725; Phòng Giáo dục Trung học, Giáo dục Chính trị và Giáo dục
Thường xuyên: Ông Võ văn Hải, điện thoại 0982534153) để được hướng dẫn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Các NXB phát hành SGK lớp 3,7,10;
- Giám đốc và các Phó Giám đốc;
- Các phòng CMNV thuộc Sở;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, GDTrHCTTX, GDMNTH.
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