UBND HUYỆN AN LÃO
PHÒNG GD&ĐT
Số: 430 /GDĐT
V/v tập huấn triển khai
ứng dụng CNTT
trong trường học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
An Lão, ngày 13 tháng 12 năm 2021

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trực thuộc.

Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 18/02/2021 của UBND huyện
An Lão về kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà
nước huyện An Lão năm 2021;
Căn cứ Công văn số 1928/SGDĐT-VP ngày 22/9/2021 của Sở Giáo dục và
Đào tạo Bình Định về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ
thông tin và thống kê giáo dục năm học 2021-2022;
Căn cứ Công văn số 323/GD&ĐT ngày 04/10/2021 của Phòng Giáo dục và
Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT và thống kê giáo
dục năm học 2021-2022;
Thực hiện Công văn số 1843/UBND ngày 13/12/2021 của UBND huyện An
Lão về việc kinh phí triển khai cổng thông tin điện tử - Portal và trang bị thiết bị
phòng họp trực tuyến.
Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Viettel Bình Định tổ chức lớp tập
huấn triển khai ứng dụng CNTT trong trường học, với những nội dung sau:
1. Thành phần:
- Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo:
+ Lãnh đạo Phòng;
+ Chuyên viên, nhân viên văn thư.
- Đối với các trường:
+ Đại diện lãnh đạo nhà trường;
+ Giáo viên/nhân viên được phân công phụ trách quản trị cổng thông
tin điện tử - Portal.
2. Thời gian tập huấn:
- Buổi sáng 8h30 ngày 25/12/2021 Phòng và các trường THCS;
- Buổi chiều 13h30 ngày 25/12/2021 các trường TH;
- Buổi sáng 8h30 ngày 26/12/2021 các trường MN, MG.
3. Địa điểm: Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo.
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4. Nội dung tập huấn: Hướng dẫn cổng thông tin điện tử - Portal và các
ứng dụng CNTT trong trường học.
5. Thiết bị phục vụ tập huấn: Máy tính xách tay, ổ cắm điện.
Nhận được Công văn này, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng
các trường triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
TRƯỞNG PHÒNG
- Như trên;
- Các PTP;
- CC, VC&NLĐ Phòng;
- Viettel Bình Định (để P/h);
- Lưu: VT.

Nguyễn Văn Hà

