
    UBND HUYỆN CẦN GIUỘC      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

     Số:    / GM-PGDĐT                             Cần Giuộc, ngày 13 tháng  8  năm 2020

GIẤY MỜI 
Tham dự Hội nghị trực tuyến tập huấn dạy học trực tuyến                                      

phần mềm VNPT- Elaerning trung học cơ sở

Kính gởi: 
- Hiệu trưởng các trường THCS;
- Hiệu trưởng các trường TH&THCS;

Phòng Giáo dục và Đào tạo Cần Giuộc phối hợp với VNPT Cần Giuộc tổ 
chức hội nghị tập huấn dạy học trực tuyến phần mềm VNPT- Elaerning trung học 
cơ sở bằng hình thức trực tuyến như sau:

1. Thời gian:  Ngày 17/8/2020 (Thứ 2). Buổi chiều bắt đầu lúc 13 giờ 30 phút 
2. Thành phần, địa điểm:
a) Điểm cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo: Tại phòng họp trực tuyến Hội 

trường Phòng Giáo dục và Đào tạo Cần Giuộc.
- Chủ trì: Lãnh đạo Phòng GD&ĐT
- Các Chuyên viên phụ trách các công tác: THCS, Kiểm tra, Cơ sở vật chất.
b) Điểm cầu cấp trường: Tại phòng họp trực tuyến các trường THCS trong 

huyện, thành phần gồm:
+ Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng;
+ Các Tổ trưởng chuyên môn;
+ 01 giáo viên Tin học;
3. Về công tác chuẩn bị
Giao chuyên viên CSVC Phòng Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị phòng họp 

trực tuyến tại điểm cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo và phối hợp với VNPT Cần 
Giuộc kiểm tra phương tiện kỹ thuật, đường truyền, đảm bảo an toàn, thông suốt 
quá trình phục vụ hội nghị.

Giao Hiệu trưởng các trường:
- Chuẩn bị phòng họp trực tuyến tại điểm cầu cấp trường, thực hiện kết nối 

kiểm tra phương tiện kỹ thuật, đường truyền vào 07 giờ ngày 17/8/2020 (Thứ 2) 
để đảm bảo an toàn, thông suốt quá trình phục vụ hội nghị; 

- Phân công người phụ trách sắp xếp, bố trí  và chuẩn bị những điều kiện cần 
thiết khác phục vụ hội nghị ở điểm cầu của đơn vị mình.



- Thông báo đến giáo viên tham gia tập huấn mang laptop hoặc máy có kết 
nối mạng để tham gia tập huấn.

Nhận được Giấy mời trên, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các thành 
viên có liên quan; Hiệu trưởng các trường triển khai thực hiện/.

Nơi nhận:
- Như kính gởi;
- TP, PTP;
-  Lưu: VT, MN.              

TRƯỞNG PHÒNG

Lương Bá Tuệ
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