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                                    Kính gửi:   

- Các Phòng Giáo dục và Đào tạo; 
- Các Trung tâm học tập cộng đồng. 

 
Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2013-2014, Sở GD&ĐT Quảng Ninh 

tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên môn cho Cán bộ quản lý và giáo viên biệt 
phái làm việc tại các Trung tâm học tập cộng đồng, kế hoạch cụ thể như sau: 

1. Thời gian:   02 ngày (từ ngày 23/12/2013 đến ngày 24/12/2013). Khai 
mạc vào 8 giờ 00, ngày 23/12/2013. 

2. Địa điểm: Trường Trung học cơ sở Mạo Khê II, thị trấn Mạo Khê, huyện 
Đông Triều. 

3. Thành phần  
 Mỗi Phòng GD&ĐT cử 01 Cán bộ phụ trách công tác GDTX và 06 Giáo 

viên biệt phái tại các Trung tâm học tập cộng đồng. Phòng GD&ĐT nào chưa có 
giáo viên biệt phái thì cử Giáo viên làm công tác kiêm nhiệm tại các Trung tâm 
học tập cộng đồng. 

4. Yêu cầu chuẩn bị 
- Giáo viên biệt phái tham dự tập huấn chuẩn bị kế hoạch hoạt động năm 

học 2013-2014 của đơn vị, ý kiến tham luận về những thuận lợi, khó khăn vướng 
mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ; những ý kiến đề xuất, kiến 
nghị với phòng GD&ĐT, với Sở GD&ĐT, mang theo máy tính xách tay và các 
tài liệu cần thiết phục vụ cho công tác tập huấn. 

- Các đồng chí giảng viên chủ động chuẩn bị phương tiện giảng dạy và đến 
địa điểm tập huấn trước 01 ngày để họp thống nhất nội dung tập huấn. 

 - Trường THCS Mạo Khê II chuẩn bị cơ sở vật chất, hội trường, máy chiếu 
phục vụ cho công tác tập huấn. 

5. Giảng viên (có danh sách kèm theo). 

6. Nội dung tập huấn 

- Phương pháp lập kế hoạch, tổ chức các hoạt động của các TTHTCĐ; 

- Kỹ năng thiết lập, quản lý, lưu trữ hồ sơ quản lý, tài liệu tuyên truyền, tài liệu 
học tập phổ biến kiến thức kỹ năng, chuyển giao công nghệ tại các TTHTCĐ. 

- Phương pháp tổ chức điều tra, khảo sát, nắm bắt nhu cầu người học, kỹ năng tổ 
chức lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức tại địa phương. 



- Hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục kỹ năng sống đáp ứng yêu của 
người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ. 

7. Kinh phí 
- Sở GD&ĐT chi kinh phí tổ chức lớp tập huấn và kinh phí cho giảng viên. 
- Đại biểu tham dự lớp tập huấn được thanh toán tiền công tác phí  theo chế 

độ hiện hành tại đơn vị.  
Sở GD&ĐT  yêu cầu các Phòng GD&ĐT cử đủ số lượng, đúng thành phần 

cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn theo kế hoạch. Khi thực hiện có gì vướng 
mắc, liên hệ trực tiếp với đồng chí Trịnh Minh Cường, ĐT 0912659175 để phối 
hợp giải quyết./. 

 Nơi nhận: 
 - Như  kính gửi; 
 - Lãnh đạo Sở GD&ĐT; 
 - Cổng TTĐT; 
 - Lưu: VT; GDTX. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM  ĐỐC 
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Danh sách Giảng viên viên Lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên môn 

cho cán bộ quản lý và giáo viên biệt phái làm việc tại các TTHTCĐ 
(kèm theo công văn số 3527 /SGDĐT-GDTX, ngày 04  tháng 12 năm 2013) 

 
TT Họ và tên Đơn vị Ghi chú 
1 Trịnh Minh Cường Sở Giáo dục và Đào tạo  
2 Phạm Thị Thúy Hà Cán bộ Phòng GD&ĐT Uông Bí  
3 Phạm Phương Dung TTHTCĐ thị trấn Mạo Khê, ĐT  
4 Lương Quang Huy Cán bộ Phòng GD&ĐT Móng Cái  
5 Ngô Thị Thu Hằng TTHN&GDTX Quảng Yên  

(Danh sách này có 05 người) 
 

 
 

 
 


