UBND TỈNH GIA LAI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

815 /TB-SGDĐT

Gia Lai, ngày 06 tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO
Về việc tập huấn chuyên sâu sử dụng nâng cao tính năng
ứng dụng phòng đa chức năng và các thiết bị kèm theo
Kính gửi:
- Trường THPT Pleiku;
- Trường THPT Quang Trung;
- Trường THPT Dân tộc Nội trú Đông Gia Lai;
- Trường THPT Mạc Đĩnh Chi;
- Trường THPT Lê Hoàn;
- Trường THPT Chu Văn An;
- Trường THPT Trần Quốc Tuấn.
Căn cứ Hợp đồng số 412/2020/HĐKT-SGDĐT ngày 11/8/2020 giữa Sở
Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Gia Lai và Công ty Cổ phần Xây dựng và Kỹ
thuật Toàn Thịnh của gói thầu: “Gói thầu số 01 Mua sắm Thiết bị Phòng đa
chức năng và thiết bị kèm theo”;
Theo đề xuất tại Công văn số 2503/2022/CV-TT ngày 25/3/2022 của Công
ty Cổ phần Xây dựng và Kỹ thuật Toàn Thịnh về việc tổ chức đào tạo hướng
dẫn chuyên sâu thiết kế bài giảng, bài thí nghiệm phục vụ giảng dạy.
Sở GDĐT thông báo đến các đơn vị kế hoạch tập huấn chuyên sâu sử dụng
nâng cao tính năng ứng dụng phòng đa chức năng và các thiết bị kèm theo với
các nội dung sau:
1. Thời gian, địa điểm tập huấn sử dụng thiết bị
- Thời gian tập huấn: 02 ngày, từ ngày 28/4 đến ngày 29/4/2022.
+ Buổi sáng: 8 giờ 00 đến 11 giờ 00;
+ Buổi chiều: 14 giờ 00 đến 17 giờ 00.
- Hình thức tập huấn: Trực tiếp.
- Địa điểm tập huấn: Trường THPT Pleiku; địa chỉ 90 Tô Vĩnh Diện, thành
phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
2. Đối các đơn vị được lắp đặt thiết bị phòng học đa chức năng
Cử 04 cán bộ, giáo viên gồm: 01 người chuyên môn Vật lí, 01 người
chuyên môn Hóa học, 01 người chuyên môn Sinh học và 01 người chuyên môn
Tin học tham gia tập huấn chuyên sâu sử dụng nâng cao tính năng ứng dụng
phòng đa chức năng và các thiết bị kèm theo để thiết kế bài giảng, bài thí
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nghiệm phục vụ giảng dạy 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 nâng cao tính năng ứng dụng các thiết bị để về tập huấn lại cho
cán bộ, giáo viên trong trường và triển khai sử dụng hiệu quả thiết bị.
Riêng Trường THPT Pleiku chuẩn bị các điều kiện, bố trí cơ sở vật chất,
thiết bị phòng học đa chức năng đã được lắp đặt và phối hợp với Công ty Cổ
phần Xây dựng và Kỹ thuật Toàn Thịnh 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 Công ty Cổ phần Xây dựng và Kỹ thuật Toàn Thịnh
Cử đội ngũ kỹ thuật tham gia tập huấn trực tiếp; phối hợp với cán bộ, giáo
viên các trường học, tổ chức điểm danh, theo dõi cán bộ, giáo viên các trường
học trong thời gian tập huấn.
4. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở
Phòng Kế hoạch Tài chính chủ trì, phối hợp với Phòng Giáo dục Trung
học, Giáo dục Chính trị và Giáo dục thường xuyên chuẩn bị công tác tổ chức,
thông báo công chức thuộc phòng theo dõi, tham dự lớp tập huấn chuyên sâu sử
dụng nâng cao thiết bị.
5. Thông tin liên hệ
Trong quá trình triển khai tập huấn nếu có vướng mắc các đơn vị liên hệ
ông Lê Công Sự (Sở GDĐT), điện thoại 0905.272.438 để được trao đổi, hướng
dẫn, hỗ trợ.
Sở GDĐT thông báo đến các đơn vị triển khai thực hiện kịp thời./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Như trên;
- Website Sở;
- Công ty Cổ phần Xây dựng và Kỹ thuật Toàn Thịnh;
- Lưu: VT, KHTC, GDTrHCTTX.
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