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           Lệ Thủy, ngày       tháng 5 năm 2021 

 
KẾ HOẠCH 

Bồi dưỡng giáo viên sử dụng sách giáo khoa lớp 2, lớp 6  

theo CTGDPT 2018 năm học 2021-2022 
 

Thực hiện Công văn số 1638/KH-SGDĐT ngày 19/5/2021 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo về Kế hoạch bồi dưỡng giáo viên sử dụng sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 

theo CTGDPT 2018 năm học 2021-2022, Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng 

Kế hoạch bồi dưỡng giáo viên sử dụng sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 phục vụ năm 

học 2021-2022 cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

   Tăng cường năng lực cho giáo viên dự kiến dạy lớp 2, lớp 6 năm học 2021-

2022 và cán bộ quản lí trong việc sử dụng sách giáo khoa triển khai Chương 

trình giáo dục phổ thông 2018. 

  2. Yêu cầu 

  Bồi dưỡng giáo viên sử dụng sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 năm học 2021-

2022 được lồng ghép trong chương trình Bồi dưỡng thường xuyên, là một phần 

trong tổng thời lượng 120 tiết được quy định theo Thông tư 19/2019/TT-

BGDĐT ngày 12/11/2019 của Bộ GDĐT ban hành Quy chế bồi dưỡng thường 

xuyên giáo viên, cán bộ quản lí cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ 

thông và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên. Thời lượng bồi dưỡng 

được tính tương đương 20 tiết trong Chương trình bồi dưỡng 02 theo Thông tư 

17/2019/TT-BGDĐT ngày 01/11/2019 của Bộ GDĐT ban hành Chương trình 

bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông; Thông tư 

18/2019/TT-BGDĐT ngày 01/11/2019 của Bộ GDĐT ban hành Chương trình 

bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lí cơ sở giáo dục phổ thông. 

  Tất cả cán bộ phụ trách cấp tiểu học, trung học cơ sở ở các phòng giáo dục 

và đào tạo, cán bộ quản lí các cơ sở giáo dục có học sinh tiểu học, trung học cơ 

sở và giáo viên dự kiến dạy lớp 2, lớp 6 năm học 2021-2022; hội đồng chuyên 

môn (nếu có) phải tham gia bồi dưỡng đầy đủ, đúng thời gian quy định. 

II. HÌNH THỨC, NỘI DUNG  

1. Hình thức 

Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19, việc bồi dưỡng sẽ được 

tổ chức theo hình thức trực tuyến. Các tác giả, báo cáo viên của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam và Công ty TNHH Education Solutions Việt Nam sẽ báo cáo 

từ các điểm cầu trung tâm tới các điểm cầu trên toàn tỉnh. Sau tập huấn trực 

tuyến, các nhà xuất bản có sách giáo khoa được lựa chọn sẽ có kênh trao đổi, 

giải đáp, trả lời những vướng mắc của giáo viên trong quá trình sử dụng sách. 
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2. Nội dung 

Bồi dưỡng giáo viên sử dụng sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 đối với các môn 

học/hoạt động giáo dục đã được lựa chọn theo Quyết định số 1047/QĐ-UBND 

ngày 12/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc Phê duyệt danh 

mục sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên 

địa bàn tỉnh. 

III. THÀNH PHẦN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thành phần 

Đối với lớp 2  

- Lãnh đạo, chuyên viên phụ trách cấp Tiểu học của Phòng GDĐT, cán bộ 

quản lí cơ sở giáo dục có học sinh tiểu học: Tham gia bồi dưỡng tất cả các môn 

học để nắm bắt, theo dõi, chỉ đạo. 

- Giáo viên dự kiến phân công dạy lớp 2 năm học 2021-2022: Giáo viên dự 

kiến phân công chủ nhiệm lớp, giáo viên giảng dạy sẽ bồi dưỡng 5 môn/hoạt 

động giáo dục bao gồm: Tiếng Việt, Toán, TNXH, Đạo đức và Hoạt động trải 

nghiệm. Tổng phụ trách Đội: Bồi dưỡng Hoạt động trải nghiệm. 

Giáo viên chuyên biệt: Bồi dưỡng theo môn được phân công phụ trách (đối 

với môn Tiếng Anh, giáo viên và cán bộ quản lí của trường tập huấn theo sách 

mà trường mình lựa chọn). Toàn bộ GV dạy môn Tiếng Anh cấp Tiểu học đều 

được tham gia đầy đủ. 

Nếu đơn vị nào có bổ sung danh sách tập huấn thêm thì phải có sự nhất trí 

của lớp trưởng và có đủ chỗ ngồi. 

Đối với lớp 6 

Lãnh đạo, chuyên viên phụ trách cấp trung học cơ sở của phòng GDĐT, 

cán bộ quản lí cơ sở giáo dục có học sinh trung học cơ sở, giáo viên dự kiến 

phân công dạy lớp 6 năm học 2021-2022 và thành viên Hội đồng chuyên môn 

các môn học: Bồi dưỡng theo môn/hoạt động giáo dục được phân công giảng 

dạy (đối với môn Tiếng Anh, giáo viên và cán bộ quản lí của trường tập huấn 

theo sách mà trường mình lựa chọn; nội dung Giáo dục địa phương sẽ tổ chức 

sau). 

2. Thời gian 

Thời lượng: 01 ngày/môn (xem Phụ lục I, II đính kèm dưới Kế hoạch).  

Buổi sáng từ 08h00 - 11h30, buổi chiều từ 13h30 - 17h00.  

3. Địa điểm  

Đối với lớp 2: Bố trí 8 điểm cầu, tương ứng với 8 lớp học báo gồm các đơn 

vị có địa điểm gần nhau. 

- Đối với các môn Toán, Tiếng Việt, TNXH, Đạo đức và HĐTN; Môn Âm 

nhạc, Mĩ thuật, HĐTN: có 8 điểm cầu/tương ứng với 8 lớp ổn định. 

Riêng môn Tiếng Anh của 02 bộ sách bố trí GV tập huấn thành 6 điểm 

cầu/tương ứng với 6 lớp (Bộ sách Tiếng Anh 2- Chủ biên Hoàng Văn Vân: có 

03 điểm cầu; Bộ sách i-Learn Smart Start có 03 điểm cầu). 
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Đối với lớp 6: Bố trí 5 điểm cầu (THCS Phong Thủy, THCS Tân Thủy, 

THCS Xuân Thủy, THCS An Thủy, TH&THCS Cam Thủy), tương ứng với 12 

môn học (Có phụ lục chi tiết kèm theo).  

- Các môn còn lại có số lượng dưới 40 người tham gia 01 địa điểm/môn. 

Riêng môn LS&ĐL, môn KHTN có số lượng tham gia trên 60 người được tách 

thành 2 địa điểm. 

- Trong quá trình tham gia, nếu có sự thay đổi thành phần tham gia so với 

danh sách đã tổng hợp thì các đơn vị báo cáo về Phòng GD&ĐT (qua cấp học) 

để xem xét, điều chỉnh. 

4. Chuẩn bị thiết bị tại các điểm cầu 

4.1. Chuẩn bị tại các điểm cầu đảm bảo các điều kiện kỹ thuật như sau:  

- Internet kết nối bằng mạng LAN có dây (chỉ dành cho máy tính phục vụ 

bồi dưỡng); 

- Máy tính: Core i3 trở lên, Ram 4 GB trở lên, Hệ điều hành nên dùng Win 

10; 

- Máy chiếu đa năng (hoặc tivi cỡ lớn đủ cả phòng nhìn rõ) và loa ngoài. 

4.2. Yêu cầu lớp trưởng (Hiệu trưởng đơn vị đặt điểm cầu), cán bộ phụ 

trách kĩ thuật tại các điểm cầu kết nối Zalo với nhóm điều hành của Sở GDĐT 

để được hỗ trợ khi cần thiết. 

4.3. Bố trí thời gian với nhóm điều hành để test các điểm cầu từ 9h00 đến 

11h00 ngày 21/5/2021. 

5. Kinh phí:  

- Phòng GD&ĐT hỗ trợ một phần kinh phí cho các đơn vị đặt điểm cầu để 

thực hiện nhiệm vụ theo quy định hiện hành. 

- Các trường hỗ trợ kinh phí kinh phí cho các học viên tham gia tập huấn 

quy định. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Thành lập Ban chỉ đạo tập huấn sử dụng SGK lớp 2 và lớp 6 cấp huyện; 

- Chọn địa điểm tập huấn, phiên chế lớp và cử ban cán sự lớp học; 

- Lập danh sách và địa chỉ liên lạc điểm cầu của 2 cấp học trên địa bàn 

huyện Lệ Thủy gửi Sở GD&ĐT và thông báo tham gia tập huấn tại các điểm 

cầu; 

- Theo dõi, hỗ trợ, kiểm tra, đánh giá việc tập huấn tại các cụm trường. 

 2. Đối với các trường phổ thông trực thuộc 

- Cán bộ quản lí thông báo lịch tập huấn, danh sách người tham gia đến tận 

giáo viên.  

- Các trường đặt địa điểm tập huấn: Hiệu trưởng chủ động rà soát chuẩn bị 

đầy đủ các điều kiện CSVC, TBDH phục vụ tập huấn. Bố trí phòng tập huấn đủ 

chỗ ngồi, có maket, đủ nước uống, đủ điều kiện phòng chống dịch Covid 19 như 

hệ thống nước rửa tay, nước sát khuẩn,… và có phương án phòng mất điện. 
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Lớp trưởng-Hiệu trưởng trường nơi đặt địa điểm tập huấn cử 01 cán bộ kĩ 

thuật trong trường hoặc các trường trong cụm để hỗ trợ thường trực và xử lí kĩ 

thuật (kết nối Zalo với nhóm điều hành của Sở GDĐT để được hỗ trợ khi cần 

thiết). 

3. Đối với cán sự lớp (trưởng các điểm cầu) 

- Quản lí lớp học học tập nghiêm túc, có chất lượng: in danh sách lớp học 

và điểm danh, theo dõi học viên tham gia lớp học hàng ngày; 

- Thường xuyên giữ liên lạc với cán bộ điều hành trực tuyến tại Quảng 

Bình và cán bộ chỉ đạo Sở, Phòng GD&ĐT. 

- Phát hiện, đề xuất, phản ảnh về phòng Giáo dục và Đào tạo qua các cấp 

học để giải quyết. 

- Đánh giá hoạt động tập huấn của lớp báo cáo về bộ phận cấp học qua hộp 

thư nội bộ đồng chí Võ Lê Anh cấp THCS, đồng chí Phan Anh Xuân cấp TH. 

4. Đối với học viên 

- Thực hiện tập huấn đúng lịch, đọc trước và photo tài liệu bài giảng trên 

trang Website nxbgd.vn (mỗi đơn vị photo ít nhất 01 bộ). Nghiên cứu SGK, 

chưng trình môn học kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT, chuẩn bị ý 

kiến trao đổi, thảo luận tại buổi tập huấn. 

- Thực hiện đầy đủ nghiêm túc phòng chống dịch bệnh Covid 19, đeo khẩu 

trang trong quá trình tham gia tập huấn. 

- Mang theo sổ ghi chép, máy tính xách tay để thực hành theo yêu cầu của 

giảng viên. 

Trên đây là Kế hoạch bồi dưỡng giáo viên sử dụng sách giáo khoa lớp 2, 

lớp 6 theo CTGDPT 2018 phục vụ giảng dạy năm học 2021-2022, yêu cầu Hiệu 

trường các trường phổ thông trên địa bàn nghiên cứu và triển khai thực hiện 

nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện, tùy theo tình hình thực tế có thể điều 

chỉnh phù hợp./. 
 

Nơi nhận: 

- Sở Giáo dục và Đào tạo (b/c); 

- PCT UBND huyện phụ trách (b/c); 

- LĐ, CVPT, TCCB (chỉ đạo); 

- Các trường PT trực thuộc (thực hiện); 

- Lưu: VT, TH, THCS. 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỜNG PHÒNG 

 

 

 

 
  Lê Ngọc Thành 

 



 LỊCH TẬP HUẤN SỬ DỤNG SGK LỚP 2-CTGDPT 2018, CẤP TIỂU HỌC Phụ lục I 

I. Sách giáo khoa lớp 2 (trừ Tiếng Anh) 

   1. Địa điểm tập huấn sử dụng SGK lớp 2 (Sáng từ 8h00-11h30; chiều từ 13h30 - 17h00), 01 ngày/môn 

  TT Đơn vị đặt điểm Đơn vị tiểu học tham gia Thành phần tham gia Lớp trưởng, lớp phó Ghi chú 

1 TH An 1 An 1, An 2, TTGD trẻ KT, Kiến Giang 2 CBQL, GV dự kiến dạy lớp 2 đc Bình, đc Yến   

2 TH Phong 2 Phong 2, Đại Phong, Lộc, Xuân CBQL, GV dự kiến dạy lớp 2 đc Dương, đc Châu Loan    

3 TH Mai Mai, Phú, TH Kim, Kim 1, Kim 2 CBQL, GV dự kiến dạy lớp 2 đc Hà, đc Thăng   

4 TH Sen 1 Sen 1, Sen 2, Hưng, Ngư 1, Ngư 2 CBQL, GV dự kiến dạy lớp 2 đc Luận, đc Thanh   

5 TH Mỹ Mỹ, Thái, Dương, Tân, Trường 1, Trường 2 CBQL, GV dự kiến dạy lớp 2 đc Lợi, đc Nhàn   

6 TH Kiến Giang 1 KG1, Liên 1, Liên 2, Ngư Thủy Bắc CBQL, GV dự kiến dạy lớp 2 đc Thủy, đc Tuyến   

7 TH Lệ Ninh Lệ Ninh, Lâm, Ngân, Hoa, Sơn CBQL, GV dự kiến dạy lớp 2 đc Hằng, đc Thảo   

8 TH Hồng 1 Hồng 1, Hồng 2, Thanh, Cam CBQL, GV dự kiến dạy lớp 2 đc Duẩn, đc Tú   

2. Lịch tham gia tập huấn các môn  

   TT Thời gian Môn lớp 2 Thành phần tham gia CB, CV phụ trách Ghi chú 

1 24/05/2021 Đạo đức CBQL, GV dự kiến dạy lớp 2 đc Xuân, đc Trường   

2 25/05/2021 Toán CBQL, GV dự kiến dạy lớp 2 đc Xuân, đc Trường   

3 26/05/2021 TNXH CBQL, GV dự kiến dạy lớp 2 đc Xuân, đc Trường   

4 27/05/2021 Tiếng Việt CBQL, GV dự kiến dạy lớp 2 đc Xuân, đc Trường   

5 28/05/2021 HĐTN CBQL, GV dự kiến dạy lớp 2 đc Xuân, đc Trường   

6 31/05/2021 Mĩ thuật CBQL, GV dự kiến dạy lớp 2 đc Xuân, đc Trường   

7 01/06/2021 Âm nhạc CBQL, GV dự kiến dạy lớp 2 đc Xuân, đc Trường   

8 03/06/2021 GDTC CBQL, GV dự kiến dạy lớp 2 đc Xuân, đc Trường   

3. Địa điểm tập huấn sử dụng SGK Tiếng Anh lớp 2 (Sáng từ 8h00-11h30; chiều từ 13h30 - 17h00), 01 ngày/môn 

 TT Đơn vị đặt điểm Đơn vị tiểu học tham gia Thành phần tham gia Lớp trưởng, lớp phó Ghi chú 

Đầu sách: Tiếng Anh 2-Hoàng Văn Vân-Tổng chủ biên   

1 TH Mai Thủy 
TH Mai, TH Kim, Kim 1, Kim 2, Liên 1, Liên 

2, Lộc CBQL, GV dự kiến dạy lớp 2 đc Hà, đc Thăng   

2 TH Lệ Ninh Lệ Ninh, Lâm, Ngân, Phú, Trường 1, Trường 2 CBQL, GV dự kiến dạy lớp 2 đc Hằng, đc Thảo   

3 TH Hồng 1 
Hồng 1, Hồng 2, Thanh, Cam, Tân, Sen 1, Sen 

2, Tân Thủy. CBQL, GV dự kiến dạy lớp 2 đc Duẩn, đc Tú   

Đầu sách: i-Learn Smart Start   

1 TH Phong 2 Phong 2, Đại Phong, Xuân, Thái, Dương CBQL, GV dự kiến dạy lớp 2 đc Dương, đc Châu Loan    

2 TH An 1 An 1, An 2, Kiến Giang 2, Hoa, Sơn CBQL, GV dự kiến dạy lớp 2 đc Bình, đc Yến  

3 TH Kiến Giang 1 KG1, Ngư Bắc, Ngư 1, Ngư 2, Hưng, Mỹ CBQL, GV dự kiến dạy lớp 2 đc Thủy, đc Lệ   

4. Lịch tham gia tập huấn 

TT Thời gian Môn Thành phần tham gia CB, CV phụ trách Ghi chú 

1 29/05/2021 Đầu sách Hoàng Văn Vân-Tổng chủ biên Theo danh sách và GV bổ sung đc Xuân, đc Trường   

2 04/06/2021 Đầu sách i-Learn Smart Start Theo danh sách và GV bổ sung đc Xuân, đc Trường   
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Phụ lục II 

 

LỊCH TẬP HUẤN SỬ DỤNG SGK LỚP 6-CTGDPT2018, CẤP THCS 

II. Sách giáo khoa lớp 6  

    1. Địa điểm tập huấn sử dụng SGK lớp 6 (Sáng từ 8h00-11h30; chiều từ 13h30 - 17h00), 01 ngày/môn 

  TT Thời gian Môn lớp 6 Đơn vị đặt điểm Thành phần các đơn vị tham gia Phụ trách lớp Phụ trách chung 

1 25/05/2021 

LS&ĐL 
THCS Phong CBQL, GV dự kiến dạy lớp 6 cụm: 1, 4, 5 đc Lý đc Lê Anh 

TH&THCS Cam CBQL, GV dự kiến dạy lớp 6 cụm: 2, 3 đc Hiệp  đc Dũng 

GDCD THCS Xuân CBQL, GV dự kiến dạy lớp 6 đc Thái Anh đc Lê Anh 

Mỹ Thuật THCS Tân CBQL, GV dự kiến dạy lớp 6 đc Thuần  đc Dũng 

Văn THCS An CBQL, GV dự kiến dạy lớp 6 đc Ngọc đc Lê Anh 

2 26/05/2021 

Toán THCS Phong CBQL, GV dự kiến dạy lớp 6  đc Lý đc Dũng 

HĐTN, HN THCS Xuân CBQL, GV dự kiến dạy lớp 6 đc Thái Anh đc Lê Anh 

GDTC THCS Tân CBQL, GV dự kiến dạy lớp 6 đc Thuần  đc Dũng 

Âm nhạc THCS An CBQL, GV dự kiến dạy lớp 6 đc Ngọc đc Lê Anh 

7 27/05/2021 

KHTN 
THCS Phong CBQL, GV dự kiến dạy lớp 6 cụm: 1, 4, 5 đc Lý 

đc Dũng 
TH&THCS Cam CBQL, GV dự kiến dạy lớp 6 cụm: 2, 3 đc Hiệp  

Công nghệ THCS An CBQL, GV dự kiến dạy lớp 6 đc Ngọc 
đc Lê Anh 

Tin học THCS Xuân CBQL, GV dự kiến dạy lớp 6  đc Thái Anh 

8 28/05/2021 I-Learn Smart World   THCS Tân 
CBQL, GV dự kiến dạy lớp 6 theo đơn vị 

đề nghị lựa chọn sách. 
đc Thuần đc Dũng 

9 29/05/2021 Hoàng văn Vân-TCB THCS Phong 
CBQL, GV dự kiến dạy lớp 6 theo đơn vị 

đề nghị lựa chọn sách. 
đc Lý đc Lê Anh 

Lưu ý: Thành viên Hội đồng chuyên môn chủ động tham gia theo lịch tập huấn trên. 
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