UBND HUYỆN PHONG THỔ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 979 /PGDĐT-CM

Phong Thổ, ngày 02 tháng10 năm 2020

V/v triệu tập giáo viên TPT Đội tham gia
tập huấn nghiệp vụ công tác Đội

Kính gửi: Các TH, THCS, PTDTBT, TH&THCS
Căn cứ Công văn số 139/CV-ĐTN ngày 30/9/2020 của BCH Huyện Đoàn
Phong Thổ về việc cử giáo viên Tổng phụ trách Đội tham gia tập huấn nghiệp vụ
công tác Đội;
Căn cứ chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi huyện
Phong Thổ năm 2020;
Nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ công tác Đội cho
đội ngũ giáo viên Tổng phụ trách Đội tại các trường TH, THCS; tạo cơ hội để đội
ngũ giáo viên Tổng phụ trách Đội có dịp gặp gỡ, giao lưu, trao đổi học tập kinh
nghiệm, góp phần thực hiện tốt chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi
năm học 2020 - 2021. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện yêu cầu các đơn vị trường
TH, THCS, PTDTBT, TH&THCS trực thuộc tạo điều kiện cử Giáo viên làm Tổng
phụ trách Đội tham gia lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho giáo viên làm Tổng
phụ trách Đội, cán bộ phụ trách thiếu nhi năm 2020, cụ thể như sau:
- Thời gian tập huấn: 04 ngày, từ ngày 09 - 12/10/2020 (không kể thời gian
đi và về).
- Địa điểm: Trung tâm Hoạt động Thanh, Thiếu nhi tỉnh Lai Châu.
- Kinh phí: Chế độ công tác phí (nếu có) do đơn vị trực tiếp quản lý chi trả
theo quy định hiện hành.
Nhận được Công văn, đề nghị các đơn vị cử thành phần tham gia theo đúng
thời gian quy định và gửi danh sách về địa chỉ cuonglm.sogddt@laichau.gov.vn
trước 15h 00 ngày 05/10/2020. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề
nghị phản ánh kịp thời về Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CM.

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Ký bởi: Phòng Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan: Tỉnh Lai Châu
Thời gian ký: 02/10/2020 14:16:10

Nguyễn Vương Hùng

