ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số:2375/GDĐT-CTTT

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 07 năm 2019

Về tập huấn công tác Chính trị
tư tưởng, phổ biến Giáo dục
pháp luật hè 2019

Kính gửi:
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Hiệu trưởng trường THPT, CĐ-TC;
- Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX;
- Thủ trưởng đơn vị trực thuộc.
Căn cứ văn bản số 2064/KH-UBND ngày 25/5/2019 của Ủy ban Nhân dân
Thành phố Hồ Chí Minh về Kế hoạch tổ chức hoạt động Hè năm 2019; Văn bản số
1786/KH-GDĐT-CTTT ngày 27/5/2019 về tổ chức kế hoạch hè của Sở Giáo dục và
Đào tạo;
Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo một số nội dung chi tiết chuẩn bị cho lớp
tập huấn công tác Chính trị tư tưởng, phổ biến Giáo dục pháp luật hè 2019 với nội
dung cụ thể như sau:
1. Thời gian, địa điểm:
- Thời gian: Khai mạc lúc 08g00 ngày 23/7/2019
- Địa điểm: Trường THPT Phú Nhuận
(Số 05, Hoàng Minh Giám, Phường 9, quận Phú Nhuận)
2. Đối tượng tham dự:
- Đại diện lãnh đạo phụ trách mảng chính trị tư tưởng, phổ biến giáo dục
pháp luật các Phòng Giáo dục và Đào tạo; các trường THPT, Trung tâm giáo dục
thường xuyên, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên.
- Cán bộ phụ trách công tác học sinh sinh viên trường CĐ, TC trực thuộc.
3. Nội dung:
- Một số vấn đề cần lưu ý trong việc nắm bắt tình hình an ninh chính trị, tư
tưởng đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh sinh
viên;
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- Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học, tuyên truyền kiến thức pháp
luật liên quan đến đạo đức nhà giáo; Thông tư 06/2019/TT-BGDĐT Quy định Quy
tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục.
- Bồi dưỡng công tác phổ biến, giáo dục trong trường học.
Trên đây là nội dung tập huấn công tác Chính trị tư tưởng, phổ biến Giáo dục
pháp luật hè 2019, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các đơn vị cử đúng
thành phần và tham gia đầy đủ lớp tập huấn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở GD&ĐT;
- Phòng ban chuyên môn;
- Lưu VP, CTTT.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã kí)
Bùi Thị Diễm Thu
THÀNH ĐOÀN TP.HCM
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