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V/v tổ chức buổi nói chuyện Tư vấn

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 06 tháng 11 năm 2018

tâm lý học đường với chủ đề “Hiểu
đúng, hiểu đủ để giúp trẻ tốt hơn”.
Kính gửi:
- Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở.
Thực hiện Thông tư 31/2017/TT-BGDĐT ngày 18/12/2017 về việc hướng
dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường phổ thông; Quyết
định số 1876/QĐ-BGDĐT ngày 21/5/2018 về việc Ban hành Chương trình bồi
dưỡng năng lực tư vấn cho giáo viên phổ thông làm công tác tư vấn cho học sinh.
Thực hiện Thông báo Kết luận số 1078-TB/TU ngày 04/01/2018 về các giải
pháp chăm lo sức khỏe thể chất và tinh thần cho học sinh của Tỉnh ủy Bà Rịa –
Vũng Tàu; Thực hiện công văn số 5498/UBND-VP ngày 7/6/2018 của UBND tỉnh
về giải pháp chăm lo sức khỏe tinh thần cho học sinh trên địa bàn tỉnh;
Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức buổi nói chuyện Tư vấn tâm lý học đường
với chủ đề “Hiểu đúng, hiểu đủ để giúp trẻ tốt hơn”.
1. Thời gian sáng thứ 5, ngày 15/11/2018
- Các trường có mặt lúc 7 giờ 15 phút.
- Ổn định tổ chức và xem phim tư liệu và tiểu phẩm.
- Khai mạc 08h00
2. Địa điểm: Hội trường A- Trung tâm hành chính tỉnh, số 11, đường Trường
Chinh, Tp Bà Rịa.
3. Thành phần tham dự
- Khách mời: Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội Đồng nhân dân tỉnh,
UBND tỉnh, UB Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Lãnh Đạo các Sở, Ban, Ngành:
Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tuyên Giáo, Ban VHXH- HĐND
tỉnh, Tỉnh Đoàn, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa Thể Thao;
UBND các huyện, thị xã, thành phố.
- Phòng GDĐT, mỗi phòng cử 05 người tham dự gồm: lãnh đạo phòng,
chuyên viên phụ trách cấp học, chuyên viên phụ trách ngoài giờ lên lớp.
- Các trường THPT, TTGDTX trong toàn tỉnh: mỗi trường cử 02 người tham
dự gồm: Hiệu trưởng (hoặc Giám đốc) và tổ trưởng tổ tư vấn tâm lý học đường.
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- Các Mầm Non trong toàn tỉnh: mỗi trường 01 người tham gia là Hiệu
trưởng.
- Các Tiểu học, THCS trong toàn tỉnh: mỗi trường cử 01 người tham gia là
Tổ trưởng tổ tư vấn tâm lý học đường.
4. Báo cáo viên
- Ông Lê Nguyên Phương, Tiến sĩ Lãnh đạo Giáo dục chuyên ngành Tâm lý
Giáo dục tại University of Southern California (USC); chuyên gia Fulbright của Bộ
Ngoại giao Hoa Kỳ và là người sáng lập tổ chức Liên hiệp Phát triển Tâm lý Học
đường tại Việt Nam (Consortium to Advance School Psychology in Vietnam CASP-V) năm 2009.
- Bà Nguyễn Phương Hoa, Phó Giáo sư Tiến sĩ Tâm lý học xã hội, Vụ
trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung Ương, nguyên Giám đốc Trung
tâm ứng dụng và thực nghiệm Tâm lý học, Viện Tâm lý học Việt Nam.
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 cán bộ tham dự đầy đủ và đúng giờ./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi (t/h);
- TTr. Tỉnh ủy (b/c);
- Đ/c Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư TU(b/c);
- UBND tỉnh (b/c);
- Đ/c Nguyễn Văn Trình CT UBND tỉnh (b/c);
- Đ/c Nguyễn Thanh Tịnh PCT UBND tỉnh(b/c);
- Website Sở;
- Lưu: VT, CTrTT, TiếnNX.
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