UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 1834/SGDĐT-GDTrH

Lâm Đồng, ngày 23 tháng 9 năm 2019

V/v ràsoát, cập nhật thông tin
cán bộ quản lí,giáo viên

Kí
nh gửi:
- Phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố;
- Các trường, đơn vị trực thuộc Sở.
Tiếp tục thực hiện cóhiệu quả trang mạng trường học kết nối trong việc đổi mới
dạy học, sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn vàcung cấp thông tin, đầy đủ, chí
nh xác của
cán bộ quản lí
, giáo viên trong việc triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ
thông 2018, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị chỉ đạo nhà trường, tổ chuyên
môn triển khai thực hiện tốt các nội dung sau:
1. Chỉ đạo các nhà trường, tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên cập nhật thông tin
cán bộ quản lí, giáo viên (theo mẫu đính kèm). Để thông tin được chính xác và đầy đủ
đề nghị các đơn vị cung cấp mẫu để từng tổ/nhóm chuyên môn hoặc giáo viên trực
tiếp cập nhật thông tin của cá nhân.
2. Thực hiện việc cấp tài khoản; chỉ đạo giáo viên rà soát, điều chỉnh, khai báo
đầy đủ thông tin cá nhân trên trang mạng trường học kết nối; đẩy mạnh việc sử dụng
trang mạng trong đổi mới dạy học, xây dựng ngân hàng đề kiểm tra, sinh hoạt tổ/nhóm
chuyên môn trong nhà trường và cụm trường.
- Ảnh thẻ: Kích thước ảnh 4x6.
- Họ và tên: Bao gồm học hàm, học vị được trình bày bằng chữ in thường, ví
dụ: Ths. Nguyễn Văn A; CN. Nguyễn Thị B.
- Ngày, tháng, năm sinh; chuyên môn; điện thoại; email: Phải được khai báo
đầy đủ và chính xác.
Đề nghị các đơn vị chỉ đạo tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên hoàn thành đầy đủ,
chí
nh xác các thông tin trên trang mạng trường học kết nối. Gửi file mềm thông tin
cán bộ quản lí, giáo viên về Sở GDĐT qua email phòng GDTrH
(phonggdtrh.solamdong@moet.edu.vn) trước ngày 30/9/2019. Sau ngày 30/9/2019
Phòng GDTrH sẽ có thông báo, nhắc nhở cụ thể việc cập nhật và điều chỉnh thông tin
của các đơn vị và báo cáo lãnh đạo Sở GDĐT./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc và các PGĐ Sở;
- Lưu: VT, GDTrH.
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