UBND HUYỆN TÂN LẠC
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 258 /PGD&ĐT-TrH
V/v triệu tập CBQL, giáo viên tham gia
tập huấn phần mềm xét công nhận tốt
nghiệp THCS năm học 2019 -2020

Tân Lạc, ngày 12 tháng 6 năm 2020

Kính gửi: Các trường THCS, TH&THCS trong toàn huyện.
Thực hiện Kế hoạch số 1649/KH- SGD&ĐT- TrH ngày 05/8/2019 của Sở
Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho CBQL,
Giáo viên cấp THCS đáp ứng yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ năm học 2019-2020;
Kế hoạch số 55/KH-PGD&ĐT-TrH ngày 06/8/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo
về bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên THCS năm
học 2019 -2020.
Phòng Giáo dục và Đào tạo triệu tập CBQL, giáo viên cấp THCS tham gia
tập huấn phần mềm xét công nhận tốt nghiệp THCS cho cán bộ quản lý và giáo
viên THCS năm học 2019 -2020 như sau:
1. Thời gian và địa điểm
- Thời gian : Ngày 18 tháng 6 năm 2020 (Khai mạc 14h30).
- Địa điểm : Hội trường Phòng GD&ĐT.
2. Thành phần
- Lãnh đạo, chuyên viên phụ trách chuyên môn cấp THCS Phòng GD&ĐT;
- Các trường THCS, TH&THCS Mỗi trường cử 01 CBQL và 01 giáo viên
phụ trách phần mềm xét tốt nghiệp THCS.
3. Nội dung tập huấn
- Tập huấn phần mềm xét công nhận tốt nghiệp THCS cho cán bộ quản lý và
giáo viên THCS năm học 2019 -2020.
- Đổi tên trường trong phần mềm sau khi sáp nhập.
4. Kinh phí: Thực hiện theo chế độ hiện hành.
5. Yêu cầu
- Các nhà trường cử người mang USB hoặc laptop ra chuyên môn PGD&ĐT
để coppy phần mềm mới đổi tên trường sau khi sáp nhập.
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- Các nhà trường tổng hợp những vướng mắc cần giải đáp khi thực hiện
trong năm học trước
- Khi đi mang theo máy tính đã cài đặt phần mềm xét tốt nghiệp THCS
Để công tác tập huấn cho CBQL, giáo viên bảo đảm chất lượng và hiệu quả,
Phòng GD&ĐT yêu cầu các trường chuẩn bị thực hiện theo đúng kế hoạch tập
huấn. Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc gì xin liên hệ về bộ phận
chuyên môn GDTrH (0984205245)./.
Nơi nhận:

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

- Như trên;
- TP,các PTP;
- CV THCS;
- Website ngành;
- Lưu: VT.
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