UBND HUYỆN TUY PHƯỚC
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 710 /PGDĐT

Tuy Phước, ngày 15 tháng 11 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tổ chức tập huấn chuyên môn
công tác Đội năm học 2021-2022

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường phổ thông trực thuộc.
Căn cứ Kế hoạch phối hợp số 29-KHPH/HĐTN-PGDĐT ngày
25/10/2021 giữa Huyện đoàn và Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) năm học
2021-2022; Kế hoạch số 223/KH-PGDĐT ngày 30/9/2021 của Phòng GDĐT về
việc triển khai Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học
2021-2022, Phòng GDĐT tổ chức tập huấn chuyên môn công tác Đội năm học
2021-2022 theo các yêu cầu sau:
1. Thời gian: 01 ngày, ngày 19/11/2021 (Buổi sáng: Cụm cánh Bắc, khai
mạc lúc 7h30; Buổi chiều: Cụm cánh Nam, khai mạc lúc 13h30).
2. Địa điểm:
- Trường TH số 1 Phước Thuận (các trường trên địa bàn các xã: Phước
Thuận, Phước Sơn, Phước Hòa, Phước Thắng, Phước Quang và Phước Hưng).
- Trường THCS TT Tuy Phước (các trường trên địa bàn các xã, thị trấn:
Phước Thành, Phước An, Diêu Trì, Phước Lộc, Tuy Phước, Phước Nghĩa và
Phước Hiệp ).
3. Đối tượng: Giáo viên làm Tổng phụ trách (TPT) Đội các trường phổ
thông trực thuộc.
4. Nội dung tập huấn
- Triển khai Điều lệ và hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí
Minh.
- Triển khai nghi thức và hướng dẫn thực hiện nghi thức Đội TNTP Hồ
Chí Minh.
- Hướng dẫn cách đánh giá Chương trình rèn luyện đội viên Đội Thiếu
niên Tiền phong Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2022.
- Hướng dẫn thu-chi quỹ hoạt động Đội và thiết lập các loại Hồ sơ sổ sách
theo quy định. Cách soạn thảo kế hoạch, chương trình, tổ chức thực hiện phong
trào…
Lưu ý: TPT Đội đồng phục áo phụ trách thiếu nhi (hoặc áo đoàn), đeo
khăn quàng đỏ và thực hiện nghiêm túc 5K trong quá trình tham gia lớp tập
huấn.
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5. Kinh phí: Đơn vị có giáo viên làm TPT Đội tham gia tập huấn có trách
nhiệm thanh toán tiền tài liệu là 150.000đ/1TPT (Chi theo Hướng dẫn số 10HD/HĐTN-PGDĐT ngày 02/12/2020 của Huyện đoàn và Phòng GDĐT).
Phòng GDĐT đề nghị Hiệu trưởng các trường phổ thông trực thuộc triển
khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- Huyện đoàn (phối hợp);
- Lưu: VT.
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