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Số: 748 /SGD&ĐT- GDTrH-TX
V/v triển khai bồi dưỡng đại trà mô đun 4

Bến Tre, ngày 01 tháng 4 năm 2022

môn Tiếng Anh thực hiện Chương trình
GDPT 2018 cho giáo viên phổ thông.

Kính gửi:
- Các Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố;
- Trường Năng Khiếu Thể dục Thể thao;
- Trường Phổ thông Hermann Gmeiner;
- Các Trường Trung học phổ thông.
Thực hiện Kế hoạch số 2253/KH-SGDĐT ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Sở
Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức bồi dưỡng đại trà mô đun 1 và mô đun 4 cho
giáo viên môn tiếng Anh của các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bến Tre
thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018;
Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre thông báo về việc triển khai bồi dưỡng đại
trà mô đun 4 môn Tiếng Anh thực hiện Chương trình GDPT 2018 cho giáo viên phổ
thông (TH, THCS, THPT). Nội dung cụ thể như sau:
1. Nội dung bồi dưỡng
Mô đun 04: Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển
phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học/trung học cơ sở/ trung học phổ thông.
2. Đối tượng tham gia bồi dưỡng
Giáo viên môn tiếng Anh các cơ sở giáo dục trong tỉnh (gồm cấp tiểu học,
trung học cơ sở, trung học phổ thông).
3. Hình thức, thời gian tham gia bồi dưỡng
3.1 Bồi dưỡng trực tuyến trên LMS: từ ngày 04/4/2022 đến hết ngày
29/4/2022.
- Hệ thống học tập trực tuyến LMS tại địa chỉ: https://taphuan.csdl.edu.vn
của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân Đội.
- Tài khoản và mật khẩu: Giáo viên dùng tài khoản và mật khẩu đã được
cấp khi học module 1 để đăng nhập hệ thống LMS.
* Lưu ý: Giáo viên phải nghiên cứu kỹ yêu cầu và cách học môn đun 4
trên LMS và hoàn thành tất cả các yêu cầu của môn học trên LMS.

3.2 Bồi dưỡng trực tiếp hoặc qua lớp học ảo: Sẽ thông báo sau.
4. Tổ chức thực hiện
a) Lãnh đạo các đơn vị nhắc nhở, đôn đốc giáo viên môn Tiếng Anh
hoàn thành việc bồi dưỡng mô đun 4 theo đúng thời gian trên.
b) Giáo viên cốt cán môn tiếng Anh tích cực hỗ trợ giáo viên đại trà hoàn
thành bồi dưỡng mô đun 4 theo yêu cầu.
c) Giáo viên đại trà môn Tiếng Anh tích cực hoàn thành việc học mô
đun 4 trên hệ thống LMS theo qui định.
d) Đầu mối liên hệ trong quá trình thực hiện:
Đ/c Lê Hoàng Minh , Phó Trưởng phòng Phòng GDTrH-TX, Sở
GD&ĐT;
Số
điện
thoại:
0913050455
(zalo),
Email:
lehoangminh@bentre.edu.vn
e) Hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình thực hiện
Cách 1: Gửi thư tới hòm thư điện tử taphuan@viettel.com.vn.
Cách 2: Gọi điện tới tổng đài: 18008000 Nhánh 2 (Miễn phí);
Cách 3: Liên hệ giáo viên cốt cán để được hướng dẫn thực hiện.
Nhận được công văn này, yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện và tạo
điều kiện để giáo viên môn Tiếng Anh hoàn thành bồi dưỡng mô đun 4 theo yêu
cầu. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc yêu cầu liên hệ với
Sở GD&ĐT (qua các đầu mối liên hệ trên) để được hướng dẫn giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- Lưu: VT,Website Sở.
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