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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Định, ngày 22 tháng 02 năm 2021

V/v hội thảo giới thiệu sách giáo khoa
lớp 2 của Nhà xuất bản Đại học Sư

phạm thành phố Hồ Chí Minh

Kính gửi:
- Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố;
- Hiệu trưởng trường Chuyên biệt Hy Vọng Quy Nhơn.
Căn cứ Quyết định số 709/QĐ-BGDĐT ngày 09/02/2021 của Bộ GDĐT về
việc Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 2 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ
thông;
Thực hiện Công văn số 367/BGDĐT-GDTH ngày 26/01/2021 của Bộ
GDĐT về việc thực hiện, giới thiệu bồi dưỡng giáo viên và cung ứng sách giáo
khoa lớp 2, lớp 6 năm học 2021-2022;
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) phối hợp với Nhà xuất bản Đại học Sư
phạm thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo giới thiệu sách giáo khoa lớp 2 như
sau:
1. Thời gian: 01 buổi, ngày 26/02/2021 (bắt đầu lúc 8h00)
2. Thành phần tham dự:
- Sở GDĐT: Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn, Trưởng
phòng, Phó Trưởng phòng và chuyên viên phụ trách tiểu học phòng GDMN-TH.
- Mỗi phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố cử: Trưởng phòng, Phó
Trưởng phòng, chuyên viên phụ trách tiểu học của phòng GDĐT.
- Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng trường tiểu học, trường phổ thông có
lớp tiểu học.
- Giáo viên tiểu học dự kiến dạy lớp 2, năm học 2021-2022.
3. Hình thức tổ chức: Hội thảo trực tuyến.
- Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào số lượng đại biểu
tham dự của đơn vị để đăng kí số lượng điểm cầu tổ chức hội thảo (lưu ý mỗi điểm
cầu không quá 30 người để phòng, chống dịch Covid-19), cung cấp thông tin
người phụ trách, số lượng đại biểu tham gia từng điểm cầu (theo biểu mẫu đính
kèm) gửi về Sở GDĐT (qua email: phonggdth.sobinhdinh@moet.edu.vn) chậm
nhất ngày 24/02/2021.
- Hội thảo thực hiện bằng phần mềm trực tuyến trên các thiết bị có kết nối
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Internet (Wifi, 3G, 4G). Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố chuẩn bị cơ sở
vật chất, máy tính xách tay, đèn chiếu hoặc Tivi màn hình lớn, hệ thống âm thanh,
lựa chọn đường truyền ổn định cho mỗi điểm cầu.
4. Kinh phí
Các đơn vị có người tham dự hội thảo thanh toán tiền phương tiện đi lại, ăn
ở và công tác phí theo quy định hiện hành.
Sở GDĐT yêu cầu Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố và
Hiệu trưởng trường Chuyên biệt Hy Vọng Quy Nhơn triển khai thực hiện nghiêm
túc những nội dung được hướng dẫn tại Công văn này. Trong quá trình thực hiện,
nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Sở GDĐT (qua Phòng GDMN-TH) để
hướng dẫn giải quyết kịp thời./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở GDĐT (để báo cáo);
- Các Phó Giám đốc, Sở GDĐT;
- Lưu: VT, GDMN-TH.
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