UBND TỈNH GIA LAI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1889 /SGDĐT-GDTrHCTTX

Gia Lai, ngày 25tháng 7 năm 2022

V/v triệu tập tham dự bồi dưỡng giáo
viên sử dụng sách giáo khoa Tiếng
Anh lớp 7, lớp 10 năm học
2022-2023

Kính gửi:
- Các phòng giáo du ̣c và đào ta ̣o;
- Các trường phổ thông thuộc và trực thuộc Sở.

Thực hiện Kế hoạch số 1724/KH-SGDĐT ngày 05/7/2022 của Sở Giáo dục
và Đào tạo tỉnh Gia Lai tổ chức bồi dưỡng sử dụng sách giáo khoa lớp 7, lớp 10
năm học 2022-2023; Công văn số 39/2022/CV-ESVN ngày 18/4/2022 của Công
ty TNHH Education Solutions Việt Nam về việc tổ chức bồi dưỡng giáo viên và
cung ứng các bộ sách giáo khoa; Công văn số 253/DEIDCO ngày 28/6/2022 của
Công ty Đầu tư và Phát triển giáo dục Đà Nẵng về việc phối hợp tập huấn, bồi
dưỡng giáo viên sử dụng sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7, lớp 10 năm học
2022-2023.
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) triệu tập cán bộ quản lý, giáo viên (gọi
chung là giáo viên) tham dự bồi dưỡng sử dụng sách giáo khoa (SGK) Tiếng Anh
lớp 7, lớp 10 năm học 2022-2023 như sau:
1. Đối với bộ SGK Tiếng Anh GLOBAL Success – Lớp 7, lớp 10 của GS.
TS Hoàng Văn Vân - Tổng chủ biên
- Thời gian kiểm tra đường truyền: Từ 10h00 - 11h00, ngày 26/7/2022
- Thời gian tập huấn:
+ Lớp 10: Buổi sáng từ 07h30 - 11h30, ngày 27/7/2022.
+ Lớp 7: Buổi chiều từ 13h30 - 17h00, ngày 27/7/2022
- Nền tảng Phần mềm ZOOM MEETING trên đường Link:
https://zoom.us/j/4912582288?pwd=TnAwb1o4UDY1UXJmYzdFMXRuU
itpUT09
(ID cuộc họp: 491 258 2288; Mật khẩu: 123456)
- Bài kiểm tra được thực hiện vào cuối buổi tập huấn, theo hướng dẫn của
Báo cáo viên.
- Tài liệu bồi dưỡng được tải trên Website:
https://tienganh.sachmem.vn/gioi-thieu/bo-sgk-tieng-anh-global-success
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- Liên hệ hỗ trợ về kỹ thuật: Nguyễn Hải Thành Trung, SĐT: 0869030250;
nhóm zalo hỗ trợ kỹ thuật: https://zalo.me/g/zbqrjm976
2. Đối với bộ SGK Tiếng Anh Bright lớp 10 và Right On! Lớp 7
- Thời gian kiểm tra đường truyền: Từ 16h00 – 17h00, ngày 27/7/2022
- Thời gian tập huấn:
+ Tiếng Anh Bright lớp 10: Từ 8h00 – 12h00 , ngày 28/7/2022
+ Tiếng Anh Right On! Lớp 7: Từ 13h30 – 17h00, ngày 28/7/2022
- Nền tảng Phần mềm ZOOM MEETING trên đường Link:
https://us02web.zoom.us/j/87062155688?pwd=M3FlVTZwczl2QkxTWnF
0RlBrUWlSZz09
(ID cuộc họp: 870 6215 5688; Mật khẩu: 123456)
- Bài kiểm tra được thực hiện vào cuối buổi tập huấn, theo hướng dẫn của
Báo cáo viên.
- Tài liệu bồi dưỡng được tải trên Website: http://eduhome.com.vn/
- Liên hệ hỗ trợ về kỹ thuật: Mr Đạt – 0938056662; nhóm Zalo hỗ trợ kỹ
thuật: https://zalo.me/g/dkfscw619
Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc,
đảm bảo hiệu quả và đúng thời gian quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH Education Solutions Việt Nam;
- Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng;
- Giám đốc và các Phó Giám đốc;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, GDTrHCTTX.
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