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UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:            /SGDĐT-GDTrH-QLCL 

V/v tập huấn hướng dẫn sử dụng Tài 

liệu giáo dục địa phương tỉnh Đắk 

Nông lớp 6,  năm học 2021-2022 

           Đắk  Nông, ngày        tháng 01 năm 2022 

 

 

Kính gửi:    

   - Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; 

        - Trường PTDTNT THCS & THPT các huyện. 
 

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông; Kế hoạch 

số 255/KH-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk 

Nông về triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. 

Căn cứ Kế hoạch năm học và tình hình thực tế triển khai thực hiện 

Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập 

huấn hướng dẫn sử dụng Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Đắk Nông lớp 6 

(sau đây gọi là Tài liệu) cho cán bộ quản lý (CBQL), giáo viên (GV) các 

trường THCS, năm học 2021-2022 như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích 

Tăng cường năng lực cho CBQL, GV các trường trung học cơ sở về dạy 

học nội dung giáo dục địa phương và sử dụng Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh 

Đắk Nông lớp 6 trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018. 

2. Yêu cầu  

Cụ thể hóa nhiệm vụ của các tổ chức, cá nhân (báo cáo viên, học viên) 

tham gia tập huấn; đảm bảo công tác tập huấn đúng tiến độ, đạt chất lượng, 

hiệu quả theo yêu cầu. 

II. Nội dung tập huấn   

1. Giới thiệu nội dung Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Đắk Nông lớp 6 

trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (Phụ lục gửi kèm). 

2. Tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá 

- Xây dựng kế hoạch dạy học nội dung giáo dục địa phương, kế hoạch bài 

dạy, tổ chức hoạt động học. 

- Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá nội dung giáo dục địa phương.  

 III. Hình thức, thời gian, thành phần 

1.  Thành phần tham dự 

- Sở Giáo dục và Đào tạo: Đại diện Lãnh đạo Sở GD&ĐT; Lãnh đạo và 

chuyên viên phòng GDTrH-QLCL. 
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- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố: Lãnh đạo, chuyên viên 

phụ trách bậc học THCS. 

- Các cơ sở giáo dục: 100% CBQL và GV được dự kiến dạy nội dung giáo 

dục địa phương tỉnh Đắk Nông lớp 6; Giáo viên đang giảng dạy Lớp 6 các môn 

học: Địa lí, Lịch sử, Ngữ văn, Âm nhạc, Mĩ thuật, GDCD và Công nghệ. 

- Báo cáo viên: Chuyên gia biên soạn tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Đắk 

Nông lớp 6 (Danh sách Báo cáo viên lớp Tập huấn đính kèm).  

2. Hình thức tập huấn: 

- Do tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh có chiều hướng diễn 

biến phức tạp, giáo viên sẽ được tập huấn trực tuyến thông qua các lớp học ảo 

tại nhà (sử dụng hệ thống học tập trực tuyến LMS của Tập đoàn Viettel: 

https://taphuan.csdl.edu.vn). Với 06 lớp học thuộc 7 môn học: Địa lí, Lịch sử, 

Ngữ văn, Âm nhạc, Mĩ thuật, GDCD và Công nghệ (trong đó các môn: Địa lí, 

Lịch sử, Ngữ văn, Âm nhạc, Mĩ thuật mỗi môn 1 lớp, riêng môn GDCD và 

Công nghệ chung 1 lớp);  

- Các đơn vị nhập trực tuyến danh sách giáo viên, CBQL tham gia tập 

huấn trước 16h00 ngày 15/01/2022 theo đường link sau: https://bit.ly/3Bh4aJl 

- Lưu ý: Giáo viên, cán bộ quản lý sẽ được tập huấn trực tuyến thông qua 

các lớp học ảo (sử dụng hệ thống học tập trực tuyến LMS của Tập đoàn Viettel: 

https://taphuan.csdl.edu.vn). Vì vậy, yêu cầu các đơn vị khi nhập Tài khoản 

đăng nhập LMS của giáo viên, cán bộ quản lý tham gia tập huấn phải tuyệt 

đối chính xác (nếu nhập sai Tài khoản đăng nhập LMS sẽ không tham gia 

được lớp tập huấn). 

3. Thời gian tập huấn: 02 ngày, từ ngày 17-18/01/2022. Sở Giáo dục và 

Đào tạo sẽ tổ chức khai mạc từ 08h00 ngày 17/01/2022. 

4. Chuẩn bị của giáo viên tham gia tập huấn 

- Thực hiện Test (kiểm tra) các lớp học trực tuyến vào lúc 20h00 ngày 

16/01/2022. 

- Tham dự bồi dưỡng trực tiếp qua lớp học ảo đầy đủ, đúng thời gian. Sử 

dụng máy tính tham dự học trực tiếp qua lớp học ảo để thực hiện các nhiệm vụ 

học tập theo yêu cầu của báo cáo viên (có hướng dẫn tham dự học trực tiếp qua 
lớp học ảo kèm theo công văn này). 

- Hoàn thành các nhiệm vụ tập huấn, bài tập theo đúng yêu cầu của báo 

cáo viên. 

- Mọi chi tiết liên quan đến hỗ trợ hệ thống học tập trực tuyến LMS xin 

liên hệ: Ông Nguyễn Thượng Minh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Số điện thoại: 

0985.804.336 

IV. Tổ chức thực hiện 

1. Phòng GDTrH-QLCL, Sở GD&ĐT 

- Chuẩn bị tài liệu, xây dựng nội dung chương trình và tổ chức tập huấn. 

https://bit.ly/3Bh4aJl
https://taphuan.csdl.edu.vn/
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- Chuẩn bị chu đáo các điều kiện về tài chính, cơ sở vật chất, đội ngũ báo 

cáo viên cho công tác tập huấn. 

- Tổ chức, quản lý và giám sát quá trình bồi dưỡng giáo viên theo quy 

định. 

2. Phòng Tổ chức cán bộ - Tài chính, Sở GD&ĐT 

Tham mưu bố trí kinh phí tập huấn theo đúng quy định. 

  3. Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, Trường PTDTNT THCS & 

THPT các huyện. 

Thông báo lịch tập huấn và quán triệt đối với CBQL, GV chuẩn bị thiết bị, 

máy tính, đường truyền mạng internet tốc độ cao, tham dự tập huấn đầy đủ, nghiêm 

túc. 

Nhận được Công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị 

nghiêm túc triển khai thực hiện. CBQL, GV tham dự tập huấn đầy đủ, đúng 

thành phần, thời gian quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, 

vướng mắc đề nghị liên hệ Bà Phạm Thị Hải theo số điện thoại 0973165907 để 

được hướng dẫn giải quyết./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên (để thực hiện); 

- Giám đốc, các Phó Giám đốc; 

- Lưu: VT, GDTrH-QLCL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
Trần Sĩ Thành 
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Phụ lục I 

CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN  

SỬ DỤNG TÀI LIỆU GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG TỈNH ĐẮK NÔNG 

 LỚP 6 NĂM HỌC 2021-2022 

(Kèm theo công văn số:             /SGDĐT-GDTrH-QLCL  ngày       /01/2022 của Sở GD&ĐT) 

 

Buổi Thời gian Nội dung 
Phân công 

thực hiện 

Thành phần 

tham dự 

Ghi 

chú 

Ngày 

17/01 

8h00-8h15 

Ổn định lớp học và thực hiện 

công tác tổ chức. Khai mạc 

lớp tập huấn. 
Ban Tổ chức 

CBQL và tất cả 

GV 
 

8h15- 9h30 

- Tổng quan về nội dung, cấu 

trúc Tài liệu giáo dục địa 

phương tỉnh Đắk Nông lớp 6 

- Xây dựng Kế hoạch dạy học 

nội dung giáo dục địa 

phương, kế hoạch bài dạy. 

Ban biên soạn 
CBQL và tất cả 

GV 
 

9h40-11h30 

Hướng dẫn xây dựng Kế 

hoạch dạy học, tổ chức hoạt 

động học và kiểm tra đánh 

giá nội dung giáo dục địa 

phương 

Báo cáo viên 
CBQL và tất cả 

GV 
 

13h30-17h00 

Thực hành các nội dung về 

Xây dựng Kế hoạch dạy học, 

tổ chức hoạt động học và 

kiểm tra đánh giá nội dung 

giáo dục địa phương 

Báo cáo viên 
CBQL và tất cả 

GV 
 

Ngày 

18/01 
 

8h00-11h30 
Hoàn thiện, thảo luận, báo 

cáo sản phẩm Báo cáo viên 
CBQL và tất cả 

GV 
 

13h30-16h30 Thảo luận, báo cáo sản phẩm Báo cáo viên 
CBQL và tất cả 

GV 
 

16h30-17h00 Kết luận Ban Tổ chức 
CBQL và tất cả 

GV 
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DANH SÁCH BÁO CÁO VIÊN THAM GIA TẬP HUẤN  

SỬ DỤNG TÀI LIỆU GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG TỈNH ĐẮK NÔNG  

LỚP 6 NĂM HỌC 2021-2022 
(Kèm theo công văn số:             /SGDĐT-GDTrH-QLCL ngày       /01/2022 của Sở GD&ĐT) 

 

Stt Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Môn 

1 Nguyễn Phước Bảo Khôi Thạc sĩ - NCS Khoa văn - Trường Đại học Sư 

phạm Thành phố Hồ Chí Minh 
Ngữ văn 

2 Phạm Mạnh Thắng  Tiến sĩ  - GVC Khoa địa - Trường Đại học Sư 

phạm Thành phố Hồ Chí Minh 
Địa lý 

3 Ngô Sỹ Tráng  Tiến sĩ  - GVC 

Khoa Giáo dục chính trị  

- Trường Đại học Sư phạm 

Thành phố Hồ Chí Minh 

GDCD 

4 Nguyễn Thị Bình Thạc sĩ - GVC Khoa sử - ĐHSP HCM Lịch sử 

5 Lê Tống Ngọc Anh  Thạc sĩ - GVC 

Trường Đai học Mỹ Thuật 

HCM  - Giảng viên khoa GD 

Tiểu học Phụ trách môn Mỹ 

Thuật và PPGD DHSP HCM 

Mĩ thuật 

6 Trần Đức Lâm 
Thạc sĩ lý luận 

 và PPDH Âm nhạc 
Trường cao đẳng sư phạm 

Bình Phước  
Âm nhạc 

 

Danh sách này có 06 người./. 
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