UBND TỈNH NINH BÌNH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 22 /SGDĐT-GDTrH
V/v triệu tập cán bộ quản lý, giáo viên tham dự
tập huấn kỹ năng ứng xử các tình huống sư
phạm năm học 2018-2019.

Ninh Bình, ngày 05 tháng 01 năm 2019

Kính gửi:
- Trưởng phòng GD&ĐT TP Ninh Bình, huyện Yên Khánh;
- Hiệu trưởng trường THPT Yên Khánh A, Ngô Thì Nhậm.
Thực hiện Công văn số 3047/NGCBQLGD- CSNGCB ngày 26/12/2018 của Cục
Nhà giáo và Cán bộ quản lý Giáo dục về việc dự tập huấn “Tăng cường kỹ năng ứng xử và
giải quyết các tình huống sư phạm trong bối cảnh hiện nay cho đội ngũ giáo viên phổ
thông”; Sở GD&ĐT triệu tập thành phần tham dự và thông báo nội dung, thời gian,
địa điểm như sau:
1. Nội dung:
- Nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên phổ thông nhằm đáp ứng yêu cầu đổi
mới giáo dục phổ thông;
- Giảm thiểu và ngăn chặn những vấn đề vi phạm về đạo đức nhà giáo.
2. Thành phần:
Stt

Họ và tên

1

Lê Thị Phương Lan

2
3
4
5

Phan Thị Thu Hường
Ngô Thị Mai Huê
Bùi Thị Lợi
Phạm Thị Ngọc Dung

Đơn vị

Số điện thoại

Trưởng đoàn
0982354980
CV, Phòng GDĐT huyện Yên Khánh
0918633204
PHT, trường THCS Ninh Tiến, TP Ninh Bình 0917972868
GV, TTCM, trường THPT Yên Khánh A 0838880078
GV, CTCĐ trường THPT Ngô Thì Nhậm 0946958711
Chuyên viên, Phòng GDTrH

3. Thời gian, địa điểm:
- Thời gian: 02 ngày, ngày 10-11/01/2019 (thứ năm, thứ sáu);
Khai mạc lớp tập huấn: 8h00 ngày 10/01/2019;
- Địa điểm: Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam, cơ sở Ecopark, khu đô thị
Ecopark, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.
4. Kinh phí:
Các đơn vị cử cán bộ tham dự tập huấn thanh toán kinh phí đi lại, lưu trú và
các chi phí khác (nếu có) cho đại biểu đi công tác theo chế độ hiện hành.
5. Công tác chuẩn bị, triển khai:
Để lớp tập huấn thu được kết quả tốt, Sở GDĐT yêu cầu: Học viên nghiêm túc
tiếp thu kiến thức trong đợt tập huấn cấp Bộ; sau đó có trách nhiệm làm giảng viên
trực tiếp cấp THCS,THPT tại địa phương.

Nhận được công văn này, Sở GDĐT yêu cầu các phòng GD&ĐT, các trường THPT có
tên trên bố trí, sắp xếp cử cán bộ tham gia đầy đủ, đúng quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên (qua website);
- Đ/c Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, GDTrH.L/08.
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