
     UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

   SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

      Số:   

V/v tổ chức Hội thảo “Công tác xã 

hội trong trường học tại tỉnh Bà Rịa- 

Vũng Tàu: Thực trạng và Giải pháp”.  

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
        Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 25 tháng 11 năm 2022 

 

Kính gửi:      

- Hiệu trưởng trường THPT; 

- Hiệu trưởng trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp THPT; 

- Trường NDT Khuyết tật, NDT Khiếm thị hữu nghị; 

- Giám đốc trung tâm GDTX tỉnh; GDTX huyện, thị xã, thành phố.  

 

Căn cứ Quyết định số 4969/QĐ-BGDĐT ban hành Kế hoạch phát triển Công 

tác xã hội trong ngành giáo dục giai đoạn 2021-2025 ngày 30/12/2021 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về triển khai thực hiện công tác xã hội trong trường học. 

Thực hiện Quyết định số 968/QĐ-UBND ngày 08/4/2021 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện chương trình phát triển công tác xã hội giai 

đoạn 2021- 2030.  

Nhằm chia sẻ những khó khăn, vướng mắc cũng như các giải pháp và kinh 

nghiệm hay về công tác xã hội trong nhà trường, để trợ giúp cho học sinh/học viên 

gặp những vấn đề trong học tập và đời sống, hỗ trợ nhà trường, cán bộ, giáo viên 

trong quá trình tổ chức giáo dục và đào tạo, đồng thời tạo mối quan hệ chặt chẽ với 

phụ huynh và cộng đồng địa phương nhằm tạo môi trường trường học thân thiện, 

an toàn. Sở  GDĐT tổ chức Hội thảo về công tác xã hội trong trường học, cụ thể: 

1. Chủ đề hội thảo: “Công tác xã hội trong trường học tại tỉnh Bà Rịa- 

Vũng Tàu: Thực trạng và Giải pháp”.  

2. Chủ trì hội thảo: Lãnh đạo Sở GDĐT.    

3. Thời gian: 01 buổi chiều, ngày 01/12/2022 (thứ 5), khai mạc lúc 14h00 

cùng ngày.      

4. Địa điểm: Hội trường D2, Trung tâm Hội nghị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, số 11 

đường Trường Chinh, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa. 

5. Thành phần đại biểu 

- Sở GDĐT: Lãnh đạo Sở; Lãnh đạo, chuyên viên Phòng GDTrHTX. 

- Trường THPT; trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp THPT: 02 người 

(gồm 01 lãnh đạo và 01 giáo viên/nhân viên phụ trách công tác xã hội). 
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- Trường NDT Khuyết tật, NDT Khiếm thị hữu nghị: 06 người (gồm 01 lãnh 

đạo, 01 bí thư đoàn trường, 01 giáo viên/nhân viên phụ trách công tác xã hội và 03 

giáo viên chủ nhiệm).  

- Trung tâm GDTX: 06 người (gồm 01 lãnh đạo, 01 bí thư đoàn, 01 giáo 

viên/nhân viên phụ trách công tác xã hội và 03 giáo viên chủ nhiệm đại diện cho 3 khối).     

6. Kinh phí  

Sở Giáo dục và Đào tạo: Thanh toán kinh phí cho báo cáo viên báo cáo tham 

luận, tài liệu, văn phòng phẩm và các khoản chi phí khác liên quan đến công tác tổ 

chức hội thảo.    

Đơn vị cử thành viên đi tham dự hội thảo: Thanh toán chi phí đi lại, công tác 

phí và các khoản chi phí khác (nếu có) theo quy định hiện hành.  

Nhận được Công văn này, Sở GDĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị cử thành 

viên tham dự hội thảo đúng thành phần và số lượng nêu trên và gửi danh sách (theo 

biểu mẫu đính kèm) về Sở GDĐT qua phần mềm iDesk, trước ngày 01/12/2022.      

Trân trọng./.    

(Lưu ý: Các thành viên tham dự hội thảo đặt các câu hỏi (nếu có) cho hội 

thảo, gửi về cho ban tổ chức trước ngày 01/12/2022 qua thư hộp thư điện tử: 

phonggdtx.sobariavungtau@moet.edu.vn ) 

Nơi nhận:    
- Như kính gửi; 

- Đ/c Giám đốc (b/c); 

-  ebsite Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, GDTX. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Ba 

             
 

mailto:phonggdtx.sobariavungtau@moet.edu.vn
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DANH SÁCH ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN THAM DỰ HỘI THẢO CÔNG TÁC 

XÃ HỘI TRONG TRƯỜNG HỌC 

ĐƠN VỊ:............................................ 

STT Họ và tên Đơn vị công tác Chức vụ Số điện thoại 

01     

02     

03     
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