UBND TỈNH BẾN TRE
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 1951 /SGD&ĐT-GDTrH-TX

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Bến Tre, ngày 03 tháng 8 năm 2022

V/v cung cấp thông tin tài khoản giáo
viên không đăng nhập được vào hệ thống
làm bài kiểm tra tập huấn sách giáo khoa
của NXB Giáo dục Việt Nam

Kính gửi:
- Các phòng Giáo dục và Đào tạo huyện/thành phố;
- Các trường Trung học phổ thông;
- Các trung tâm GDNN-GDTX huyện/thành phố;
- Trường Nuôi dạy Trẻ em khuyết tật;
- Trường Năng khiếu Thể dục - Thể thao;
- Trường Phổ thông Hermann Gmeiner.
Tiếp theo Công văn số 1831/SGD&ĐT-GDMN-TH ngày 25 tháng 7 năm 2022 của
Sở Giáo dục và Đào tạo về việc phối hợp tổ chức đánh giá kết quả sau bồi dưỡng giáo viên
sử dụng SGK lớp 3, 7, 10;
Qua nắm bắt thông tin từ các đơn vị tham gia tập huấn sách giáo khoa lớp 3, 7, 10
của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, có nhiều giáo viên không đăng nhập được vào hệ
thống để làm bài kiểm tra cuối đợt tập huấn sách giáo khoa vừa qua. Nhằm đảm bảo cho
giáo viên hoàn thành bài kiểm tra sau tập huấn đúng quy định, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu
cầu lãnh đạo các phòng Giáo dục và Đào tạo huyện/thành phố, Hiệu trưởng Trường Nuôi
dạy Trẻ em khuyết tật, Trường Năng khiếu Thể dục - Thể thao, Trường Phổ thông
Hermann Gmeiner, Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông và Giám đốc trung tâm
GDNN-GDTX các huyện/thành phố (gọi chung là các đơn vị) thực hiện một số nội dung
cụ thể sau:
1. Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện/thành phố (chỉ đạo các trường Tiểu học,
Trung học cơ sở), các đơn vị thông báo cho giáo viên không đăng nhập được hệ thống để
làm bài kiểm tra cuối đợt tập huấn (lỗi ID, lỗi pass word, không đúng email,...) cung cấp
thông
tin
theo
đường
dẫn
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHArAzOy5PSjcbdbOxqjiroBQaspMRKX31Yy8orYFlrjp1w/viewform để bộ phận kỹ thuật hỗ trợ đăng nhập.
2. Thời gian giáo viên hoàn thành cung cấp thông tin chậm nhất là ngày 06 tháng 8
năm 2022. Lưu ý: sau thời gian này nếu giáo viên không cung cấp thông tin thì sẽ không
được đăng nhập để hoàn thành bài kiểm tra theo quy định.
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện kịp thời nội dung
công văn này./.
Nơi nhận:

- Như trên (để thực hiện);
- Ban GĐ Sở GDĐT (để báo cáo);
- Lưu: VT, Website Sở.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Võ Văn Bé Hai

