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PHỤ LỤC 

Các nội dung liên quan đến tham dự bồi dưỡng giáo viên cốt cán  

cấp THCS, THPT thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018  

mô đun 9, năm 2021 
(Kèm theo Quyết định số 3825/QĐ-SGDĐT ngày 03/12/2021  

của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

 

1. Bồi dưỡng trực tuyến 

 - Mỗi giáo viên cốt cán sử dụng tài khoản đã được cấp trên hệ thống 

https://taphuan.csdl.edu.vn để tham gia học tập.  

 - Giáo viên cốt cán được khuyến cáo sử dụng trình duyệt Google Chrome để 

tham gia học tập trên hệ thống và cần sử dụng Zalo ứng với số điện thoại đã đăng ký 

để được hỗ trợ tốt nhất (giáo viên cốt cán cần giúp nhau liên hệ với bộ phận hỗ trợ 

trong trường hợp thông tin về tài khoản, số điện thoại của đồng nghiệp bị sai). 

 - Trong quá trình học trực tuyến, nếu giáo viên cốt cán cần được hỗ trợ các 

vấn đề về kỹ thuật trên hệ thống học tập trực tuyến (lỗi đăng nhập, lỗi khi nộp bài 

tập, lỗi khi tải tài liệu, quên mật khẩu…) có thể liên hệ với tổng đài 18008000 nhánh 

2, gặp kênh Chuyên gia hỗ trợ chương trình ETEP (Tập huấn), hoặc gửi thư tới địa 

chỉ email taphuan@viettel.com.vn. 

 - Nếu cần thêm thông tin trao đổi và thảo luận khác, giáo viên cốt cán có thể 

truy cập nhóm Facebook Bồi dưỡng giáo viên - Trường Đại học Sư phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh tại địa chỉ https://www.facebook.com/groups/bdgvsphcm. 

 2. Bồi dưỡng trực tiếp qua lớp học ảo 

 a) Tra cứu thông tin 

 Trước buổi bồi dưỡng trực tiếp qua lớp học ảo đầu tiên 02 ngày, giáo viên cốt 

cán tra cứu các thông tin liên quan (địa chỉ, ID, passcode lớp học ảo; hướng dẫn, tập 

huấn tham gia lớp học ảo…) tại địa chỉ https://hcmue.edu.vn/vi/gvpt-cotcan. 

 b) Kinh phí 

Ban tổ chức chi trả kinh phí tổ chức bồi dưỡng và vận chuyển tài liệu. 

 c) Một số lưu ý 

 - Học viên phải là giáo viên cốt cán đã hoàn thành mô đun 1 theo đúng môn 

đăng ký. 

 - Giáo viên cốt cán chỉ được tham gia bồi dưỡng trực tiếp qua lớp học ảo khi 

sau khi hoàn thành bồi dưỡng trực tuyến giai đoạn 1. 

- Sau khi tham gia bồi dưỡng trực tiếp qua lớp học ảo, giáo viên cốt cán phải 

tiếp tục hoàn thành bồi dưỡng trực tuyến giai đoạn 2. 
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 - Tài liệu bồi dưỡng sẽ được chuyển đến đơn vị công tác của giáo viên cốt 

cán. 

 - Giáo viên cốt cán khi tham gia bồi dưỡng trực tiếp qua lớp học ảo cần: 

 + Chuẩn bị trang thiết bị cần thiết: laptop hoặc máy tính để bàn có camera, 

microphone và phải đảm bảo đường truyền internet ổn định, kết nối trong suốt quá 

trình học. 

 + Tham gia vào lớp học ảo trước 20 phút để chuẩn bị kỹ thuật, đảm bảo sẵn 

sàng học tập theo đúng thời gian biểu. 

 + Trang phục lịch sự, có hành vi phù hợp khi tham gia lớp học ảo. Giảng viên 

có quyền mời giáo viên cốt cán ra khỏi lớp học nếu có những hành vi không phù 

hợp. 

 + Thực hiện đầy đủ việc điểm danh, khảo sát bồi dưỡng và xác nhận thông tin 

cá nhân theo sự hướng dẫn của giảng viên. 

 - Địa điểm học trực tuyến:  

+ Giáo viên cốt cán có thể ở nhà, ở trường… sử dụng máy tính hoặc điện 

thoại thông minh (smart phone) truy cập vào tài khoản học trực tuyến đã được cấp 

để tham gia khóa bồi dưỡng (tuy nhiên nên hạn chế sử dụng điện thoại). 

+ Đối với 2 ngày học trực tiếp qua lớp học ảo, giáo viên cốt cán cần chọn địa 

điểm, vị trí phù hợp (ở nhà, ở trường…) khi ngồi tham gia học, đảm bảo lịch sự, 

nghiêm túc, không bị âm thanh khác làm ảnh hưởng. 

- Trong quá trình tham gia bồi dưỡng mô đun 9, giáo viên cốt cán phải thực 

hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

- Trong 2 ngày học trực tiếp qua lớp học ảo, các trường cần tạo điều kiện cho 

giáo viên cốt cán tham dự đầy đủ. Nếu giáo viên nào bị trùng tiết dạy với Lịch học, 

các trường phải linh động sắp xếp thời khóa biểu hoặc bố trí giáo viên dạy thay… để 

giúp giáo viên cốt cán yên tâm, tập trung cho khóa học.  

Sở GD&ĐT sẽ có văn bản phê bình, khiển trách đối với các giáo viên tham dự 

bồi dưỡng không nghiêm túc, không được cấp giấy chứng nhận hoàn thành mô đun 

bồi dưỡng mà không có lý do chính đáng.  

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị cần liên 

hệ trực tiếp với Sở GD&ĐT (qua Phòng GDTrH, ĐT 02713.879107 - 0919793279) 

để được hướng dẫn, giải đáp./. 
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