
 

                        

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:            /KH-SGDĐT-TH Hải Phòng,  ngày       tháng        năm 2022 
 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức bồi dưỡng giáo viên sử dụng sách giáo khoa lớp 3 

Năm học 2022-2023 

 
Thực hiện công văn số 503/BGDĐT-GDTH ngày 17/02/2022 của Bộ GD&ĐT 

về việc thực hiện bồi dưỡng giáo viên và cung ứng sách giáo khoa (SGK) lớp 3, lớp 

7, lớp 10 năm học 2022-2023; Để kịp thời triển khai sử dụng SGK lớp 3 thực hiện 

chương trình giáo dục phổ thông 2018 đồng thời bảo đảm đúng tiến độ bồi dưỡng 

SGK cho giáo viên lớp 3 năm học 2022-2023, Sở GD&ĐT phối hợp với các nhà xuất 

bản xây dựng kế hoạch tổ chức các đợt bồi dưỡng cho cán bộ quản lý và giáo viên về 

việc sử dụng SGK lớp 3, cụ thể: 

1. Nội dung bồi dưỡng 

Bồi dưỡng giáo viên sử dụng SGK lớp 3 đối với các môn học/hoạt động giáo 

dục theo danh mục SGK lớp 3 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng phê 

duyệt tại quyết định số 1281/QĐ-UBND ngày 04/5/2022 phê duyệt danh mục SGK 

lớp 1(bổ sung), lớp 3, lớp 7 và lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa 

bàn thành phố Hải Phòng và danh mục SGK do các cơ sở giáo dục tiểu học đã lựa 

chọn theo Mẫu 4, 5, 6 kèm theo công văn số 307/SGDĐT-GDTH ngày 18/02/2022 

của Sở GD&ĐT hướng dẫn nghiên cứu để lựa chọn SGK lớp 1, 2, 3 sử dụng trong cơ 

sở giáo dục tiểu học năm học 2022-2023. 

2. Đối tượng bồi dưỡng 

Toàn bộ giáo viên trực tiếp dạy lớp 3 năm học 2022-2023, khối trưởng chuyên 

môn các khối 1, 2, 4, 5 và cán bộ quản lý. 

3. Hình thức bồi dưỡng: Trực tiếp hoặc trực tuyến. 

4. Lịch bồi dưỡng 

- Tiếng Anh 3 (Phonics- Smart): ½ ngày, sáng ngày 26/5/2022. 

- Tiếng Anh 3 (Global Success): 01 ngày, cả ngày 27/5/2022. 

- Tiếng Anh 3 (i-Learn Smart Start): ½ ngày, chiều ngày 27/5/2022. 

- Các bản SGK thuộc bộ sách Cánh Diều: Dự kiến tuần 2 tháng 7/2022; 

- Các bản SGK thuộc các bộ sách thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Dự 

kiến tuần 3 tháng 7/2022; 

(Chi tiết thời gian, địa điểm, hình thức bồi dưỡng và đối tượng từng lớp bồi 

dưỡng theo lịch đính kèm) 

                     
Nơi nhận:                                                                                 
- Các phòng GD&ĐT; 

- Các trường phổ thông nhiều cấp; 

- Trường Nuôi dạy trẻ khiếm thị, Trường  

Khiếm thính Hải Phòng; 

- Các NXB có liên quan (để phối hợp) 

- Quản trị Website Sở GD&ĐT; 

- Lưu: VT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phạm Quốc Hiệu 

 



 

LỊCH BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN SỬ DỤNG SÁCH GIÁO KHOA LỚP 3  

NĂM HỌC 2022-2023 

 (Kèm theo Kế hoạch số          /KH-SGDĐT-GDTH ngày      tháng     năm 2022) 

SGK 
Thời 

lượng 
Thời gian 

Hình 

thức 
Địa điểm Đối tượng 

Phonics- 

Smart 

½ 

ngày 

8h00-11h30 

26/5/2022 

Trực 

tiếp 

Trường Tiểu học 

Thị trấn Tiên 

Lãng, huyện Tiên 

Lãng 

Đại diện phòng GD&ĐT, 

CBQL, GV dạy Tiếng Anh 

các trường sử dụng sách 

Tiếng Anh 3 Phonics- 

Smart 

Global 

Success 

01 

ngày 

8h00-17h00 

27/5/2022 

Trực 

tuyến 

Mỗi trường tiểu 

học, mỗi phòng 

GD&ĐT là một 

điểm cầu 

Đại diện phòng GD&ĐT, 

CBQL, GV dạy Tiếng Anh 

các trường sử dụng sách 

Tiếng Anh 3  Global 

Success 

i-Learn 

Smart Start 

½ 

ngày 

14h00-

16h30 

27/5/2022 

Trực 

tiếp 

Trường Tiểu học 

Trần Văn Ơn, 

quận Hồng Bàng 

Đại diện phòng GD&ĐT, 

CBQL, GV dạy Tiếng Anh 

các trường sử dụng sách 

Tiếng Anh 3 i-Learn Smart 

Start 

Bộ sách 

Cánh Diều 

½ 

ngày 

cho 

01 

môn 

học 

Tuần 2 

tháng 

7/2022 

(Dự kiến) 

Trực 

tuyến 

Mỗi trường tiểu 

học, mỗi phòng 

GD&ĐT là một 

điểm cầu 

Đại diện phòng GD&ĐT, 

CBQL, GV lớp 3, khối 

trưởng các khối 1, 2, 4, 5 

các trường sử dụng các 

bản sách thuộc bộ sách 

Cánh diều 

Các bộ sách 

thuộc NXB 

Giáo dục 

Việt Nam 

½ 

ngày 

cho 

01 

môn 

học 

Tuần 3 

tháng 

7/2022 

(Dự kiến) 

Trực 

tuyến 

Mỗi trường tiểu 

học, mỗi phòng 

GD&ĐT là một 

điểm cầu 

Đại diện phòng GD&ĐT, 

CBQL, GV lớp 3, khối 

trưởng các khối 1, 2, 4, 5 

các trường sử dụng các 

bản sách của NXB Giáo 

dục Việt Nam 

Ghi chú: Chi tiết lịch bồi dưỡng các môn học/hoạt động giáo dục thuộc các bộ 

sách của NXB Giáo dục Việt Nam, bộ sách Cánh diều và các bản sách khác sẽ 

thông báo sau. 
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