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THÔNG BÁO 

Về việc kiểm tra, đánh giá kết quả sau bồi dưỡng giáo viên  

sử dụng sách giáo khoa lớp 10 năm học 2022-2023 

  Thực hiện Công văn số 2011/KH-SGDĐT, ngày 23/7/2022 của Sở Giáo dục & Đào 

tạo Bình Phước về việc kiểm tra, đánh giá kết quả sau bồi dưỡng giáo viên sử dụng SGK 

lớp 7, lớp 10 theo CT GDPT 2018. Trường THPT Thanh Hòa thông báo đến cán bộ, giáo 

viên như sau: 

 1. Thời gian kiểm tra  

  - Thời gian bắt đầu kiểm tra: Ngày 25/7/2022.  

  - Kết thúc bài kiểm tra, hệ thống sẽ ghi nhận, tổng hợp kết quả gửi cho từng giáo 

viên và Sở GDĐT thông qua email của giáo viên đăng ký. 

  2. Hướng dẫn kiểm tra 

a. Đối với bộ sách Cánh Diều 

- Giáo viên truy cập vào website: www.hoc10.vn để đăng ký tạo tài khoản và làm bài 

kiểm tra. (theo hướng dẫn đính kèm công văn này). 

- Trong quá trình truy cập hệ thống, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị liên hệ 

phụ trách kỹ thuật: 024 7309 8866 để được hướng dẫn.  

b. Đối với bộ sách Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức và cuộc sống 

- Giáo viên dùng tài khoản và ID cá nhân đã được NXBGD cấp trong email mỗi giáo 

viên đã đăng ký, đăng nhập vào website taphuan.nxbgd.vn  để làm bài kiểm tra. 

- Liên hệ phụ trách kỹ thuật: 1900 4503 để được hỗ trợ, hướng dẫn. 

Thời gian hoàn thành kiểm tra, đánh giá: trước 03/8/2022. 

Nhận được thông báo này đề nghị các giáo viên nghiêm túc thực hiện. Mọi thắc mắc 

liên hệ PHT Nguyễn Ngọc Huân để được giải đáp. 

 

 ` Nơi nhận                             hiệu trưởng 

  - BGH;       

  - Các tổ CM, HCVP;  

  - Lưu VT.         

 

               Trương Thanh Bình 

http://www.hoc10.vn/

