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Số: 

V/v tổ chức, tham dự các chuyên đề về 

kỹ năng sống cho học sinh phổ thông 

và chuyên đề về ý nghĩa hạnh phúc của 

nghề giáo cho CBQL, GV 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Gia Nghĩa, ngày 

 

Kính gửi: Các trường học thuộc thị xã Gia Nghĩa 

 

 Thực hiện phương hướng nhiệm vụ năm học 2019-2020 của ngành Giáo 

dục và Đào tạo thị xã Gia Nghĩa. Nhằm triển khai thực hiện các chuyên đề về “Kỹ 

năng sống” cho học sinh phổ thông và chuyên đề về “Ý nghĩa hạnh phúc của 

nghề giáo” cho cán bộ quản lý, giáo viên trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa. Phòng 

Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Viện Quản trị tri thức KMi, TP. Hồ Chí Minh 

tổ chức các chuyên đề giáo dục như sau: 

 I. Nội dung các chuyên đề: 

 1. Chuyên đề giáo dục “Kỹ năng sống” cho học sinh phổ thông gồm các 

chuyên đề sau: 

- Nuôi dưỡng Đạo đức mỗi ngày; 

- Học sinh hội nhập với kỷ nguyên CMCN 4.0.  

- Kỹ Năng Chống bạo lực Học đường & Rèn nhân cách sống; 

- Kỹ Năng Hướng nghiệp – Chọn nghề; 

- Kỹ Năng Học & Tự học; 

- Kỹ Năng Chống Xâm hại và Lạm dụng Tình Dục; 

- Kỹ Năng Giao tiếp, Ứng xử - Văn hóa học đường; 

- Giáo Dục Giới tính; 

- Giáo dục tình Yêu thương; 

- Giáo Dục Khởi nghiệp cho học sinh phổ thông. 

2. Chuyên đề “Ý nghĩa hạnh phúc của nghề giáo” dành cho giáo viên 

gồm: 

- Ý nghĩa hành phúc của nghề giáo 

- Dạy Đạo đức qua từng tiết học. 

 



II. Kế hoạch tổ chức: 

1. Đối với các chuyên đề dành cho học sinh phổ thông:  

- Địa điểm: Được tổ chức tại các trường học trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa. 

- Đối tượng tham gia: 100% học sinh trung học cơ sở và một số học sinh 

cấp tiểu học. 

- Lịch tổ chức cụ thể như sau: 

STT Thời gian Đối tượng – Địa điểm tổ chức 

1  
Từ 07 giờ 00 đến 09 giờ 00 

Ngày 21/11/2019 

Học sinh trường THCS Nguyễn Tất 

Thành 

2  
Từ 09 giờ 30 đến 11 giờ 30 

Ngày 21/11/2019 

Học sinh trường THCS Nguyễn 

Bỉnh Khiêm 

3  
Từ 13 giờ 30 đến 15 giờ 00 

Ngày 21/11/2019 
Học sinh trường THCS Trần Phú 

4  
Từ 15 giờ 30 đến 17 giờ 00 

Ngày 21/11/2019 

Học sinh trường THCS Nguyễn Chí 

Thanh 

5  
Từ 07 giờ 00 đến 09 giờ 00 

Ngày 22/11/2019 

Học sinh trường THCS Phạm Hồng 

Thái và trường TH Trần Văn Ơn 

6  
Từ 09 giờ 30 đến 11 giờ 30 

Ngày 22/11/2019 

Học sinh trường THCS Phan Bội 

Châu 

7  
Buổi chiều 

Ngày 22/11/2019 

Học sinh trường THCS Lý Tự Trọng 

và trường TH Phan Đình Giót 

8  
Buổi sáng 

Ngày 23/11/2019 

Học sinh trường TH-THCS Bế Văn 

Đàn 

2. Đối với các chuyên đề dành cho giáo viên: 

- Đối tượng: 100% cán bộ quản lý, giáo viên mầm non, tiểu học, THCS 

trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa. 

- Thời gian: 01 buổi, ngày 23/11/2019. Bắt đầu từ lúc 13 giờ 30 ngày 

23/11/2019. 

- Địa điểm: Nhà đa chức năng trường THCS Trần Phú, phường Nghĩa Tân, 

thị xã Gia Nghĩa. 

III. Báo cáo viên: 

Báo cáo viên tất cả các chuyên đề là Tiến sỹ Nguyễn Thanh Tùng, Viện 

trưởng viện Quản trị tri thức KMi TP.Hồ Chí Minh. 

 



IV. Tổ chức thực hiện: 

1. Đối với các trường được chọn tổ chức chuyên đề cho học sinh: 

Trên cơ sở lịch tổ chức, kịp thời thông báo, quán triệt kế hoạch tổ chức đến 

toàn thể học sinh, CBQL, GV, NV nhà trường được biết để thực hiện. Có kế hoạch 

phân công chuyên môn đảm bảo cho công tác tổ chức cũng như việc thực hiện kế 

hoạch giáo dục của nhà trường; thông báo đến phụ huynh học sinh được biết kế 

hoạch tổ chức để phối hợp quản lý con em mình. 

Tùy theo điều kiện nhà trường, bố trí địa điểm tổ chức chuyên đề đảm bảo 

100% học sinh nhà trường được tham gia nghiêm túc. Chuẩn bị đầy công tác như: 

trang trí, âm thanh, bục nói, nước uống cho báo cáo viên… 

Phân công nhiệm vụ CBQL, giáo viên, nhân viên phụ trách công tác tổ chức 

chuyên đề đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả (đặc biệt là công tác quản lý học sinh). 

Quán triệt đội ngũ, học sinh tham gia đúng thời gian nêu trên. 

2. Đối với tất cả các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở: 

Thông báo, quán triệt 100% CBQL, giáo viên tham gia chuyên đề dành cho 

giáo viên theo lịch tổ chức. Việc tham gia phải nghiêm túc, đúng thời gian quy 

định. 

Giao cho trường THCS Trần Phú, phối hợp các bộ phận của phòng Giáo 

dục và Đào tạo chuẩn bị Hội trường, Âm thanh, khánh tiết… 

Các chuyên đề trên rất có ý nghĩa và thiết thực trong bối cảnh giáo dục và 

đào tạo trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, do thời gian tổ chức rất hạn hẹp, vì 

vậy phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu tất cả các trường nghiêm túc, quán triệt 

thực hiện tốt kế hoạch./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- LĐ PGD&ĐT; 

- Lưu VT. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

    


