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/SGDĐT-GDTrH

V/v triệu tập CBQL, GV mầm non,
phổ thông, GDTX tham dự tập
huấn về sử dụng tài liệu Khung
trường học an toàn phòng, chống
thiên tai và hướng dẫn thực hiện,
đánh giá

Kính gửi:
- Các Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Các trường THPT, THCS&THPT;
- Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh;
- Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thị xã.
Thực hiện Kế hoạch số 2010/KH-SGDĐT ngày 22/7/2022 của Sở Giáo dục và
Đào tạo (GDĐT) về việc tập huấn sử dụng tài liệu Khung trường học an toàn phòng,
chống thiên tai và hướng dẫn thực hiện, đánh giá, Sở GDĐT triệu tập CBQL, GV
mầm non, phổ thông, GDTX tham gia tập huấn, cụ thể như sau:
1. Danh sách CBQL, GV được triệu tập
Gồm danh sách 146 CBQL, GV của các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông
(TH, THCS, THPT), Trung tâm GDTX, Trung tâm GDNN-GDTX đính kèm Công
văn này.
2. Thời gian, địa điểm tập huấn
- Thời gian: Ngày 10/8/2022, bắt đầu từ lúc 8 giờ.
- Địa điểm: Hội trường A, Trung tâm GDTX tỉnh.
3. Nội dung tập huấn
Theo Kế hoạch số 2010/KH-SGDĐT ngày 22/7/2022 của Sở GDĐT.
4. Kinh phí
- Kinh phí tổ chức lớp tập huấn, báo cáo viên: Do Sở GDĐT chi trả.
- Cán bộ, giáo viên tham dự tập huấn được thanh toán tiền ở, đi lại, công tác
phí theo chế độ quy định hiện hành (do đơn vị có cán bộ, giáo viên chi trả).
5. Một số lưu ý khi tham dự tập huấn
Khi đi tập huấn, các cán bộ, giáo viên lưu ý thực hiện các công việc sau:
- Mang theo máy tính xách tay có kết nối mạng internet cùng tài liệu Giáo dục
phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu đã phát cho các đơn vị theo
Công văn số 2458/SGDĐT-VP ngày 13/8/2019 của Sở GDĐT để thực hành làm bài
tập (riêng tài liệu tập huấn, Sở GDĐT sẽ phô tô cho học viên).
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- Đại diện các đơn vị báo cáo 2 nội dung sau:
+ Việc sử dụng tài liệu Giáo dục phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến
đổi khí hậu (đã sử dụng để lồng ghép giáo dục phòng, chống thiên tai trong các môn
học/hoạt động giáo dục nào, kết quả).
+ Việc xây dựng kế hoạch về trường học an toàn phòng, chống thiên tai, ứng
phó với biến đổi khí hậu tại đơn vị hàng năm.
- Thực nghiêm các quy định về phòng chống dịch Covid-19 như đeo khẩu
trang, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn (Ban tổ chức sẽ chuẩn bị tại các lớp tập
huấn).
Đề nghị các đơn vị thông báo cho CBQL, GV có tên trong danh sách trên
tham dự tập huấn đúng thời gian, địa điểm quy định; đề nghị Trung tâm GDTX tỉnh
hỗ trợ hội trường A với đầy đủ các phương tiện, thiết bị phục vụ lớp tập huấn như đã
nêu trong Kế hoạch số 2010/KH-SGDĐT. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó
khăn, vướng mắc, các đơn vị cần liên hệ trực tiếp với Sở GDĐT (qua Phòng
GDTrH, điện thoại 02713.879107 - 0919793279 hoặc Phòng GDTH-MN, điện thoại
02713.879934) để được hướng dẫn, giải đáp./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng GDTH-MN;
- Lưu: VT, GDTrH.
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