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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số:  

V/v cử nhân viên phụ trách thư viện 

tham gia tập huấn “Kỹ năng phục vụ 

người đọc trong cộng đồng” thuộc 

Đề án phát triển văn hóa đọc 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày      tháng 5 năm 2022  

 

 

 

  Kính gửi:    

    - Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; 

    - Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở. 

 

                   

Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được công văn số 1134/SVHTT-

QLVH&DSVH ngày 20/05/2022 của Sở Văn hóa và Thể thao về việc phối hợp 

mở lớp tập huấn “Kỹ năng phục vụ người đọc trong cộng đồng” thuộc Đề án 

phát triển văn hóa đọc. 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, 

thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở cử nhân viên thư viện tham gia 

lớp tập huấn “Kỹ năng phục vụ người đọc trong cộng đồng” thuộc Đề án phát 

triển văn hóa đọc cụ thể như sau: 

1. Đối tượng, số lượng, thời gian, địa điểm, hình thức tập huấn 

- Đối tượng: Nhân viên phụ trách thư viên của các trường Tiểu học, 

THCS, THPT trên địa bàn toàn tỉnh. 

- Số lượng: 01 nhân viên/trường. 

- Thời gian: 06 ngày, từ ngày 06/06 đến 12/6/2022. 

- Địa điểm tập tuấn: Thư viện tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu, (Địa chỉ: số 4, 

đường Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, TP Bà Rịa, tỉnh BRVT). 

- Hình thức: Trực tiếp. 

- Giảng viên: Trường Đại học Văn hóa Tp Hồ Chí Minh. 

2. Nội dung Chương trình tập huấn  

- Tổng quan về kỹ năng công tác bạn đọc; 

- Kỹ năng nghiên cứu nhu cầu và hứng thu đọc; 

- Kỹ năng hướng dẫn đọc và tổ chức phục vụ đọc; 

- Kỹ năng tổ chức các sự kiện văn hóa đọc. 

3. Chế độ tham gia lớp tập huấn: Các đơn vị cử nhân viên tham gia tập 

huấn: chi trả kinh phí đi lại, ăn, nghỉ của của học viên theo quy định. 

4. Nộp danh sách 
Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực 

thuộc Sở lập danh sách theo mẫu gửi về Phòng Nghiệp vụ Thư viện tỉnh BRVT 
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qua đị chỉ email: nghiepvutvbrvt@gmail.com và điện thoại liên hệ 

02543.742.102 trước ngày 28/5/2022. 

Nhận được công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị trưởng phòng 

GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở triển 

khai, thực hiện và cử nhân viên thư viện tham gia lớp tập huấn đầy đủ và gửi 

danh sách tham dự tập huấn về Thư viện tỉnh đúng thời gian quy định./. 

(Đính kèm công văn số 1134/SVHTT-QLVH&DSVH ngày 20/05/2022 của 

Sở VHTT và mẫu danh sách) 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Sở VHTT (ph/h); 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, VP, TiếnNX. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Thị Ngọc Châu 
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DANH SÁCH HỌC VIÊN THAM GIA LỚP TẬP HUẤN 

“Kỹ năng phục vụ người đọc trong cộng đồng” 

 

Stt Họ và tên 
Ngày, tháng, 

năm sinh 
Đơn vị Chức vụ 

Số diện 

thoại có 

zalo 

Ghi chú 

1       

2       

...       

Tổng       
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