Người ký: Sở Giáo dục và Đào tạo
Email: vp.sgddt@gialai.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Gia Lai
Thời gian ký: 08.08.2019 13:41:09
+07:00

UBND TỈNH GIA LAI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1277 /SGDĐT-GDTrH
V/v tham dự tập huấn bồi dưỡng
chuyên môn, nghiệp vụ công tác thư
viện trường học cấp THCS và THPT

Gia Lai, ngày 8 tháng 8 năm 2019

Kính gửi:
- Các phòng giáo dục và đào tạo;
- Các trường phổ thông trực thuộc Sở.
Thực hiện Quyết định số 708/QĐ-UBND ngày 22/9/2017 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Gia Lai về việc thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng
đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Chương trình phối hợp số 1650/CTPHSVHTTDL-SGDĐT ngày 12/12/2018 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở
Giáo dục và Đào tạo về việc nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về Thư viện và
đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, học tập suốt đời trong các thư viện giai đoạn
2018-2020;
Sở GDĐT Gia Lai phối hợp với Thư viện tỉnh Gia Lai tổ chức tập huấn bồi
dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác thư viện trường học cấp THCS và THPT,
cụ thể như sau:
I. Mục tiêu
Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho nhân viên thư viện nhằm tăng hiệu
quả, chất lượng hoạt động và sử dụng thư viện.
II. Nội dung tập huấn
- Phương pháp tuyên truyền giới thiệu sách
- Kể chuyện sách
- Các hoạt động tương tác với sách
- Giới thiệu chu trình đường đi của sách
III. Thành phần, số lượng
1. Đối tượng: Nhân viên thư viện trường học cấp THCS và THPT.
2. Số lượng
- Mỗi phòng giáo dục và đào tạo: 03 người.
- Mỗi trường THPT: 01 người.
IV. Thời gian, địa điểm
- Thời gian: 02 ngày, từ 7h30 ngày 22/8/2019 đến hết 23/8/2019.
- Địa điểm: Thư viện tỉnh Gia Lai – 30 Phạm Văn Đồng, Pleiku, Gia Lai.
V. Kinh phí
Đơn vị cử người tham dự chi trả công tác phí và các khoản chi phí khác theo
quy định hiện hành.

* Lưu ý:
-Tài liệu tập huấn đính kèm Công văn, học viên in và mang theo tài liệu khi
tham dự tập huấn.
- Đơn vị gửi danh sách tập huấn về địa chỉ email thanhhai.gl15@gmail.com
và email gialaitv@yahoo.com, đồng thời nộp quyết định cử người (có dấu đỏ) cho
Ban tổ chức tại lớp tập huấn.
Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị người tham dự tập huấn đúng thành phần và
thời gian quy định. Mọi vướng mắc liên hệ về Phòng Giáo dục Trung học, ĐT:
0269 3715795 hoặc 0982888046 (gặp cô Hải) để phối hợp giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GDTrH.
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