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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bến Tre, ngày15 tháng 12 năm 2020

Về việc tập huấn triển khai tổ chức
hoạt động giáo dục Tin học cấp Tiểu học

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố.
Thực hiện Công văn số 3539/BGDĐT-GDTH ngày 19/8/2019 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức dạy học môn Tin học và tổ chức hoạt
động giáo dục Tin học từ năm học 2019-2020, để giúp cán bộ quản lí và giáo
viên tổ chức tốt việc dạy Tin học và hoạt động giáo dục Tin học cấp Tiểu học từ
năm học 2020-2021, Sở Giáo dục và Đào tạo mời đại biểu dự tập huấn như sau:
1. Thời gian, địa điểm, thành phần:
- Thời gian: Ngày 18 tháng 12 năm 2020 (01 buổi, bắt đầu từ 13g30).
- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị TTC Palace Bến Tre, số 16 đường Hai Bà
Trưng, phường An Hội, thành phố Bến Tre.
- Thành phần:
+ Lãnh đạo, chuyên viên phụ trách giáo dục tiểu học các Phòng Giáo dục
và Đào tạo, 02 đaị biểu/phòng;
+ Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng và giáo viên Tin học, 02 đại
biểu/trường.
2. Nội dung tập huấn
Hướng dẫn tổ chức các hoạt động giáo dục Tin học cấp Tiểu học.
Để đảm bảo an toàn cho đại biểu trong quà trình tập huấn, đề nghị các đại
biểu thực hiện đầy đủ các biện pháp về phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn
của bộ Y tế.
Lưu ý: giáo viên mang theo máy tính và nghiên cứu trước tài liệu theo
đường link:
https://drive.google.com/drive/folders/1Yn5oOWf2ib494GWRdeh6jU1Qcw
yNs31A

3. Kinh phí
Kinh phí đi lại của đại biểu do cơ quan quản lí trực tiếp chi trả theo quy
định tài chính hiện hành.
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo
đến các trường và cử đại biểu tham dự đầy đủ, đúng thời gian quy định.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Website Sở GD&ĐT;
- Lưu: VT,GDTH.
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