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 Thực hiện Văn bản số 3614/UBND-VX ngày 08/6/2020 của UBND tỉnh 

về việc giao tham mưu đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo sử dụng kinh phí 

cấp tài khoản cho giáo viên bồi dưỡng qua mạng; sau khi xem xét Văn bản số 

895/SGDĐT-KHTC ngày 03/6/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin 

và Truyền thông có ý kiến như sau: 

 1. Việc cấp tài khoản cho giáo viên bồi dưỡng qua mạng là cần thiết, được 

Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tại Công văn số 1201/BGDĐT-GDTrH ngày 

08/4/2020 về việc bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông 

triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Vì vậy, Sở Thông tin và 

Truyền thông thống nhất. 

2. Văn bản số 895/SGDĐT-KHTC ngày 03/6/2020 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo mới chỉ nêu số lượng tài khoản và tổng kinh phí thực hiện, chưa trình 

bày rõ tài khoản của hệ thống bồi dưỡng trực tuyến nào, các chức năng của hệ 

thống và mục tiêu, kết quả đạt được khi khai thác sử dụng. Vì vậy, Sở chưa có ý 

kiến về nội dung này và đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo làm rõ thêm./. 
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