UBND HUYỆN ĐAK ĐOA
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 486 /PGDĐT-THCS

Đak Đoa, ngày 07 tháng 7 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tổ chức bồi dưỡng sử dụng sách giáo khoa
lớp 7 năm học 2022-2023

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường TH&THCS, THCS trực thuộc
Thực hiện Kế hoạch số 1724/KH-SGDĐT ngày 05/7/2022 của Sở Giáo dục và
Đào tạo tỉnh Gia Lai về việc tổ chức bồi dưỡng sử dụng sách giáo khoa lớp 7, lớp 10
năm học 2022-2023;
Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai tổ chức bồi dưỡng sử dụng sách giáo
khoa lớp 7 năm học 2022-2023 như sau:
1. Nội dung
Hướng dẫn giáo viên sử dụng SGK lớp 7 đối với các môn học/hoạt động giáo
dục đã được cơ sở GDPT lựa chọn theo Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày
26/8/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT quy định việc lựa chọn SGK trong cơ sở GDPT,
Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND ngày 20/4/2021 của UBND tỉnh Gia Lai quy
định tiêu chí lựa chọn SGK và đã được UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt Danh mục
SGK lớp 7, lớp 10 năm học 2022-2023 sử dụng trong cơ sở GDPT trên địa bàn tỉnh
Gia Lai tại Quyết định số 418/QĐ-UBND ngày 23/6/2022.
2. Đối tượng bồi dưỡng: Cán bộ quản lý và 100% giáo viên dự kiến dạy lớp
7, năm học 2022-2023.
3. Hình thức tổ chức
Tổ chức bồi dưỡng bằng hình thức trực tuyến kết hợp với trực tiếp theo các
lớp học tương ứng với các môn học/hoạt động giáo dục đối với từng bộ SGK tại địa
phương cho tất cả giáo viên dự kiến được phân công giảng dạy lớp 7 năm học
2022-2023 và cán bộ quản lý.
4. Thời gian
- Bộ SGK Cánh Diều: Tổ chức ngày 22/7/2022 (Mỗi SGK tổ chức 01 buổi,
buổi sáng từ 08h00 đến 11h30 và buổi chiều từ 13h30 đến 17h00).
- Bộ SGK Kết nối tri thức với cuộc sống và Chân trời sáng tạo của
NXBGDVN: Tổ chức từ ngày 25/7/2022 đến hết ngày 29/7/2022 (Tập huấn đồng
thời cho 2 bộ SGK cùng môn học; mỗi SGK tập huấn 01 ngày, buổi sáng từ 8h00 đến
11h30 và buổi chiều từ 13h30 đến 17h00).
- Lịch bồi dưỡng chi tiết các bộ SGK theo Phụ lục I (đính kèm).
5. Địa điểm bồi dưỡng: Tại điểm cầu của các nhà xuất bản và điểm cầu tại
các trường TH&THCS, THCS trực thuộc.

6. Kinh phí
Kinh phí đi lại, ăn, nghỉ và các chế độ khác cho các giáo viên, cán bộ quản lý
tham gia vào quá trình bồi dưỡng được đơn vị cử người chi trả theo quy định hiện
hành; chi phí liên quan đến công tác tổ chức tại các điểm cầu chi trả theo quy định
hiện hành từ nguồn sự nghiệp giáo dục và đào tạo.
7. Triển khai thực hiện:
- Các trường căn cứ vào thời gian tập huấn lập danh sách giáo viên tham dự
các lớp bồi dưỡng (đảm bảo các môn đếu phải có ít nhất 01 cán bộ quản lý hoặc
giáo viên tham gia bồi dưỡng), cập nhật online theo Link:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-AKDdK2f4cV7gHKgiAAuCpsOC
cUapHwz/edit#gid=960547957 hoàn thành trước ngày 10/7/2022.
- Hiệu trưởng các trường quán triệt cán bộ quản lý, giáo viên tham gia tập
huấn nghiêm túc, tiếp thu đầy đủ nội dung được bồi dưỡng và phải đảm bảo an toàn
trong việc phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định (mang theo máy tính xách tay
khi tham gia tập huấn).
- Mỗi môn học và hoạt động giáo dục/trường thành lập một điểm cầu, đảm
bảo mỗi môn có 03 giáo viên trở lên tham gia bồi dưỡng. Hiệu trưởng và Phó Hiệu
trường tham gia bồi dưỡng cùng giáo viên môn Hoạt động trải nghiệm, hướng
nghiệp.
Riêng các môn học được tổ chức lựa chọn theo cụm trường thì tổ chức bồi
dưỡng sử dụng sách giáo khoa theo cụm chuyên môn. Cụm trưởng các cụm chuyên
môn (cụm chuyên môn cũ theo năm học 2020-2021) chịu trách nhiệm phân bố các
điểm cầu của mỗi môn học, đảm bảo điểm cầu được phẩn bổ đều ở các trường.
Kết thúc đợt bồi dưỡng, các giáo viên được đánh giá thông qua bài thu hoạch
theo quy định; những giáo viên không tham gia bồi dưỡng hoặc không đạt được mức
đánh giá theo yêu cầu thì không bố trí dạy học lớp 7 năm học 2022-2023.
- Các trường/ cụm trưởng các cụm chuyên môn đăng ký các điểm cầu của mỗi
môn học và báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo chậm nhất ngày 15/7/2022 qua
địa chỉ mail chuyenmonthcsdakdoa@gmail.com theo mẫu:
STT

Trường/Cụm
trường

Môn/HĐGD

Điểm cầu

GV phụ
trách kỹ
thuật

SĐT

- Hiệu trưởng các trường chịu trách nhiệm chuẩn bị các điều kiện để tổ chức
bồi dưỡng (đường truyền internet, cơ sở vật chất, …); phân công cán bộ kĩ thuật phụ
trách để hỗ trợ giáo viên trong thời gian tập huấn, bồi dưỡng tại đơn vị mình.
Nhận được Công văn, đề nghị Hiệu trưởng các trưởng, cụm trưởng cụm
chuyên môn nghiêm túc triển khai thực hiện. Các trường báo cáo kết quả sau đợt bồi

dưỡng (danh sách và kết quả bồi dưỡng của cán bộ quản lý và giáo viên của từng
môn học/hoạt động giáo dục) về Phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 10/8/2022./.
Nơi nhận:

TRƯỞNG PHÒNG

- Như trên (thực hiện);
- Lưu: VT, CM.

Phạm Ngọc Hai

Phụ lục
LỊCH BỒI DƯỠNG CHI TIẾT CÁC BỘ SÁCH GIÁO KHOA
(Kèm theo Công văn số 486/PGDĐT-THCS ngày 07/7/2022 của Phòng GDĐT)
1. Bộ SGK Cánh Diều
SGK môn
Buổi sáng

Thứ/ngày
Lớp 7

Buổi chiều
Lớp 10

Lớp 7

- Toán
- Sinh học
- C.Nghệ (trồng
trọt)
- Địa lí

- GDTC
6
(22/7/2022)

Lớp 10

- Âm nhạc
- Lịch sử
- C.Nghệ (công
nghiệp)
- GDQP&AN

- Toán

2. Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống và Chân trời sáng tạo của NXBGDVN
(2 bộ SGK được tập huấn cùng một lúc từ 2 đầu cầu)
Thứ/ngày
2
(25/7/2022)
3
(26/7/2022)
4
(27/7/2022)

Phòng 3
Toán 7
LS&ĐL
7
Ngữ văn
7

5
(28/7/2022)
6
(29/7/2022)

Phân công phòng bồi dưỡng trực tuyến SGK các môn
Phòng 4 Phòng 5 Phòng 6 Phòng 7 Phòng 8
Phòng 9
HĐTN,
Ngữ văn
C.Nghệ 10
Vật lí 10
HN 7
10
(Trồng trọt)
Công
Mĩ thuật Hóa học HĐTN,
GDTC 10
nghệ 7
7
10
HN 10
Tin học 7
GDTC 7

KHTN 7

GDCD 7

Âm nhạc
7

Toán 10

Địa lí 10

GD
KT&PL
10
Lịch sử
10

Sinh học
10

Âm nhạc 10
C.Nghệ
10
Mĩ thuật 10
(TK&CN)
Tin học GDQP&AN
10
10

3. Lịch chi tiết bồi dưỡng các bộ SGK Tiếng Anh
Thứ/ngày
4
(27/7/2022)
5
(28/7/2022)

SGK môn Tiếng Anh
Buổi sáng
- GLOBAL Success – Lớp 10

Buổi chiều
- GLOBAL Success – Lớp 7

- Bright – Lớp 10
- I Learn Smart Word – Lớp 10

- Right- On!

