UBND TỈNH HÀ TĨNH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1750 /SGDĐT-GDPT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Tĩnh, ngày 23 tháng 9 năm 2020

V/v tập huấn cán bộ quản lý,
giáo viên dạy học môn GDQAN
các trường THPT năm 2020.

Kính gửi:

Các trường THPT: Hàm Nghi, Lê Quý Đôn, Nghèn,
Nguyễn Thị Bích Châu, Hà Huy Tập

Thực hiện Kế hoạch số 381/KH-BGDĐT ngày 10 tháng 6 năm 2020 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo về tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên dạy học môn Giáo dục
Quốc phòng và an ninh (GDQPAN) các trường THPT năm 2020; Công văn số
3679/BGDĐT-GDQPAN ngày 17 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về
việc triệu tập lớp tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên dạy học môn Giáo dục Quốc
phòng và an ninh năm 2020, Sở thông báo kế hoạch tập huấn, cụ thể như sau:
I. Nội dung tập huấn
1. Chuyên đề: Tình hình thế giới, khu vực, trong nước liên quan đến quốc
phòng an ninh Việt Nam hiện nay;
2. Chuyên đề: Giới thiệu về Chương trình GDQPAN trong Chương trìnhgiáo
dục phổ thông; hướng dẫn một số nội dung GDQPAN năm học 2020-2021;
3. Chuyên đề: Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục môn học GDQPAN theo định
hướng phát triển phẩm chất và năng lực;
4. Chuyên đề: Thực trạng và một số giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ giáo
viên GDQPAN theo chuẩn nghề nghiệp đáp ứng Chương trình GDPT mới;
5. Chuyên đề: Pháp luật về bảo vệ môi trường; an ninh mạng; phòng và chống
tội phạm ma túy học đường; vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong
học sinh;
6. Chuyên đề: Ứng dụng công nghệ thông tin trong soạn, giảng bài GDQPAN;
7. Chuyên đề: Thống nhất phương pháp giảng bài điều lệnh đội ngũ từng
người không có súng, đội ngũ tiểu đội;
8. Viết bài thu hoạch.
II. Thành phần tham gia tập huấn
Sở cử các ông, bà có tên sau tham gia lớp tập huấn (có danh sách kèm theo)
III. Thời gian, địa điểm tập huấn
1. Thời gian: Từ ngày 27/9/2020 đến ngày 30/9/2020
2. Địa điểm: Đoàn An điều dưỡng 295 Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng.
IV. Kinh phí thực hiện

Các đơn vị có cán bộ, giáo viên tham dự lớp tập huấn chi trả kinh phí ăn, ở, đi
lại, tài liệu tập huấn, công tác phí cho cán bộ, giáo viên theo chế độ hiện hành.
V. Công tác chuẩn bị
- Trong thời gian tập huấn giáo viên mang mặc trang phục đúng tác phong
theo quy định của giáo viên GDQPAN.
- Mang theo tài liệu tập huấn do Ban Tổ chức gửi trước.
Nhận được Công văn này, yêu cầu các đơn vị và cá nhân có tên trong danh
sách triển khai thực hiện nghiêm túc./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ GDQPAN-Bộ GDĐT; (để b/c)
- Giám đốc, các Phó Giám đốc;
- Lưu: VT, GDPT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quốc Anh

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN THAM GIA TẬP HUẤN GDQPAN NĂM 2020
(Kèm theo Công văn số1750 /SGDĐT-GDPT ngày 23 /9/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh)
TT

Họ và tên

Đơn vị

Chức vụ

Giới
tính

Số điện thoại

Ghi chú

1

Trần Xuân Bình

Phòng GDPT-Sở GDĐT

Phó Trưởng phòng

Nam

0943232358

Trưởng đoàn

2

Trần Quốc Huy

Phòng GDPT-Sở GDĐT

Chuyên viên

Nam

0977842682

P. Trưởng đoàn

3

Đặng Minh Tiến

THPT Hàm Nghi

Phó Hiệu trưởng

Nam

0979879457

Thành viên

4

Lê Văn Thiện

THPT Nguyễn Thị Bích Châu Giáo viên

Nam

0985727883

Thành viên

5

Nguyễn Thị Diệu Thuần

THPT Lê Quý Đôn

Giáo viên

Nữ

0962682579

Thành viên

6

Lê Văn Định

THPT Nghèn

Giáo viên

Nam 0979300408

Thành viên

7

Hoàng Công Trình

THPT Hà Huy Tập

Giáo viên

Nam 0988375508

Thành viên

(Danh sách này có 07 người)

