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THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức tham dự tập huấn giới thiệu sách giáo khoa lớp 11 

Theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 

 

Căn cứ Kế hoạch số 270/KH-SGDĐT ngày 09 tháng 02 năm 2023 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo về việc tổ chức giới thiệu sách giáo khoa lớp 8, lớp 11 theo Chương trình 

giáo dục phổ thông 2018. Trường THPT Thanh Hòa thông báo một số nội dung triển khai 

thực hiện như sau: 

1. Thời gian: Theo kế hoạch số 270/KH-SGDĐT ngày 09 tháng 02 năm 2023 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo, cụ thể: 

- 16/02/2023: Bộ sách Cánh Diều. 

- 22/02/2023: Bộ sách Cùng khám phá và bộ môn Tiếng Anh. 

- 23/02/2023: Bộ sách Kết nối tri thức. 

- 28/02/2023: Bộ sách Chân trời sáng tạo. 

2. Địa điểm: Phòng Phó Hiệu trưởng – Nguyễn Ngọc Huân. 

3. Hình thức: Trực tuyến qua Zoom. 

4. Đối tượng: Toàn thể cán bộ, giáo viên theo từng bộ môn. 

5. Tổ chức thực hiện: 

- Ban Giám hiệu:  triển khai các Văn bản liên quan đến công tác tập huấn đến toàn 

thể đội ngũ cán bộ, giáo viên. Chỉ đạo các bộ phận có liên quan chuẩn bị hệ thống cơ sở 

vật chất. Thầy Trương Thanh Bình – Hiệu trưởng chủ trì điểm cầu tại trường THPT 

Thanh Hòa. 

- Tổ trưởng chuyên môn: Thông báo lịch tập huấn của bộ môn đối với các bộ sách 

giáo khoa đến toàn thể đội ngũ giáo viên. Điểm danh và báo cáo tình hình tham dự  tập 

huấn của các thành viên trong tổ về PHT- Nguyễn Ngọc Huân sau mỗi buổi tập huấn. 

- Giáo viên: Tham dự tập huấn giới thiệu sách giáo khoa đúng theo lịch của Sở 

GD-ĐT. 

- Văn phòng: Thông báo lịch tập huấn đến toàn thể đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà 

trường. Tham mưu chỉ đạo các bộ phận có liên quan chuẩn bị về cơ sở vật chất (trang bị 

tivi, quạt, điện, nước uống,....)  và lao động vệ sinh tại phòng PHT-Nguyễn Ngọc Huân. 

- Thầy Lê Quang Tiến – Cán bộ phụ trách CNTT tham mưu và hỗ trợ về vấn đề kết 

nối đường truyền phục vụ cho công tác tập huấn. 

Trên đây là thông báo một số nội dung liên quan đến công tác tổ chức tập huấn giới 

thiệu sách giáo khoa lớp 8, lớp 11 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Các bộ 

phận, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- CB-GV nhà trường; 

- Lưu: VT. 
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