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Kính gửi:  

- Các phòng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Các Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành 

phố Long Khánh, Biên Hòa; 

- Các trường THPT và đơn vị trực thuộc Sở 

GD&ĐT;  

 

Thực hiện văn bản số 512/SGDĐT-VP ngày 27/02/2019 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 142/KH-BGDĐT ngày 26/02/2019 

của Bộ GD&ĐT truyền thông về giáo dục và đào tạo năm học 2019 – 2020, thực 

hiện Kế hoạch 1678/SGDĐT-KH ngày 29/5/2019 về thực hiện Quyết định số 

938/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Sở Giáo dục và đào tạo tổ 

chức Hội nghị tập huấn công tác truyền thông về giáo dục và đào tạo dành cho 

CBQL, năm học 2019 – 2020 và Hội nghị tập huấn về giải pháp xây dựng trường 

học an toàn, thân thiện và hạnh phúc. 

Sở Giáo dục và Đào tạo triệu tập đại biểu các đơn vị dự Hội nghị có tên trên 

và yêu cầu các đơn vị thực hiện những nội dung sau: 

 1. HN tập huấn công tác truyền thông về giáo dục và đào tạo dành cho 

CBQL, năm học 2019 – 2020. 

         a. Thời gian: Buổi sáng ngày 25/10/2019 (Từ 7h30 đến 11h30) 

         b. Thành phần - Số lượng: Khoảng 400 đại biểu, cụ thể: 

          - Các Phòng Giáo dục và Đào tạo: 01 lãnh đạo phụ trách, 01 chuyên viên phụ 

trách; triệu tập đại biểu là Hiệu trưởng của 25 trường TH và THCS trên địa bàn. 

Riêng đơn vị Biên Hòa: 50 đại biểu; 

          - Các trường THPT và các đơn vị trực thuộc Sở: Hiệu trưởng các trường và thủ 

trưởng các đơn vị trực thuộc;  

 - Các phòng trực thuộc Sở: 01 lãnh đạo phòng. 

         c. Địa điểm: Hội trường Nhà khách Tỉnh ủy Đồng Nai – số 71 Hà Huy Giáp, 

Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai 

         d. Nội dung: 

 - Lý thuyết cơ bản về truyền thông hiện đại 

         - Truyền thông và xử lý khủng hoảng truyền thông 

         - Những vấn đề pháp lý liên quan khi làm việc với báo chí 
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         - Kỹ năng ứng xử với truyền thông cho người đứng đầu đơn vị: Kỹ năng trả lời 

phỏng vấn báo chí. 

2. Hội nghị về Vai trò của nữ lãnh đạo, quản lý trong việc hướng đến xây 

dựng trường học an toàn, thân thiện và hạnh phúc, năm học 2019 – 2020. 

a. Thành phần: Khoảng 400 đại biểu, cụ thể: 

          - Các Phòng Giáo dục và Đào tạo: 01 lãnh đạo và 01 chuyên viên phụ trách; 

triệu tập đại biểu là nữ lãnh đạo nhà trường của 25 trường TH và THCS trên địa bàn. 

Riêng đơn vị Biên Hòa: 60 đại biểu; 

          - Các trường THPT và các đơn vị trực thuộc Sở: Lãnh đạo là nữ giới;  

          b. Thời gian: Buổi chiều ngày 25/10/2019 (Từ 13h30 đến 16h00) 

 c. Địa điểm: Hội trường Nhà khách Tỉnh ủy Đồng Nai – số 71 Hà Huy Giáp, 

Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai 

         d. Nội dung: 

 - Giải pháp nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo; giảm áp lực 

và tạo hứng thú cho học sinh 

  - Chuẩn mực của trường học an toàn, thân thiện và hạnh phúc đến từ yêu 

thương - an toàn và tôn trọng. 

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện; 

đảm bảo thành phần đại biểu dự để 02 Hội nghị nói trên đảm bảo hiệu quả, thiết thực 

theo yêu cầu đề ra./. 

 
Nơi nhận: 
- Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy; 

- Đài PTTH Đồng Nai, Báo Đồng Nai; 

- Ban Giám đốc Sở GD&ĐT; 

- Cổng thông tin điện tử Sở GD&ĐT; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Huỳnh Lệ Giang 
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