UBND HUYỆN ĐẠI TỪ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 496/PGDĐT

Đại Từ, ngày 06 tháng 8 năm 2018

Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tập huấn cập nhật CSDL ngành

Kính gửi: Các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trong Huyện.
Căn cứ Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 14/4/2017 của UBND tỉnh Thái
Nguyên về Kế hoạch tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý và hỗ trợ các hoạt
động dạy – học, nghiên cứu góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai
đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025;
Căn cứ Công văn số 1268/SGDĐT-KTKĐCL ngày 30/7/2018 của Sở GDĐT
Thái Nguyên về việc phối hợp đối soát, hoàn thành cập nhật dữ liệu các đơn vị trên
cơ sở dữ liệu toàn ngành về giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông;
Căn cứ sự hợp tác giữa Phòng GDĐT và Viettel Đại Từ về việc triển khai
cổng thông tin và phần mềm v-Office.
Để thực hiện tốt công tác cập nhật CSDL ngành và định hướng nhiệm vụ
CNTT cho năm học 2018 - 2019, Phòng GDĐT tổ chức hội nghị tập huấn hướng
dẫn cập nhật cơ sở dữ liệu (CSDL) ngành, cụ thể như sau:
1. Thời gian: Từ 14h00, ngày 10/8/2018.
2. Địa điểm: Hội trường - Phòng GDĐT Đại Từ.
3. Thành phần: Mỗi đơn vị cử 01 đồng chí phụ trách CNTT.
4. Nội dung:
- Hướng dẫn cập nhật CSDL ngành.
- Hướng dẫn sử dụng phần mềm V-Office.
- Một số nội dung cần chú ý khi sử dụng trang Web.
- Hướng dẫn đăng ký nhắn tin miễn phí bằng phần mềm SMSEdu.
Lưy ý: Mỗi trường tham gia tập huấn chuẩn bị: máy tính xách tay, ổ điện.
Nhận được Công văn này, Phòng GDĐT đề nghị các trường Mầm non, Tiểu
học, THCS nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên (T/hiện);
- Lưu: VT.
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