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      Ninh Thuận, ngày    tháng 12 năm 2022 
 

 

 

 

 

 

Kính gửi: 

 

-  Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện; 

- Các trường THPT: Trường Chinh, Bác Ái, Nguyễn Văn 

Linh, Phạm Văn Đồng. 

 

Thực hiện Kế hoạch hoạt động Dự án Học tập cho trẻ em - Bộ GDĐT, Sở 

Giáo dục và Đào tạo tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn thành lập và tổ chức hoạt động 

Câu lạc bộ sáng tạo xã hội (CLB STXH) trong nhà trường cho trẻ vị thành niên có 

hoàn cảnh khó khăn vùng dân tộc thiểu số. 

1. Nội dung tập huấn:  

- Tìm hiểu mục đích, ý nghĩa của CLB STXH;  

- Tìm hiểu về chức năng và nhiệm vụ của CLB; 

- Xây dựng kế hoạch hành động. 

 2. Thành phần mời tham dự:  

- 06 phòng GDĐT của 6 huyện: Mỗi phòng GDĐT cử 01 lãnh đạo phòng 

GDĐT và 01 chuyên viên phụ trách cấp trung học.  

- 06 trường THCS thuộc 6 huyện gồm: Ngô Quyền - Bác Ái, Quang Trung - 

Ninh Sơn, Phan Bội Châu - Ninh Phước, Trương Văn Ly - Thuận Nam, An Dương 

Vương - Ninh Hải, Hà Huy Tập - Thuận Bắc.  

- 04 trường THPT gồm: Bác Ái, Trường Chinh, Nguyễn Văn Linh, Phạm Văn 

Đồng. 

- Mỗi trường THCS, THPT cử 05 đại biểu, gồm 01 lãnh đạo và 04 giáo viên 

cốt cán thuộc các lĩnh vực: công tác chủ nhiệm, thành viên các câu lạc bộ đang có 

tại trường, giáo viên có hướng dẫn học sinh các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, giáo 

viên tích cực trong dạy học theo định hướng giáo dục STEM, có tham gia các hoạt 

động sáng tạo xã hội.  

3. Thời gian: 03 ngày, ngày 17/12/2022, và ngày 19/12 đến 20/12/2022, khai 

mạc lúc 8 giờ ngày 17/12/2022. 

4. Địa điểm tổ chức: Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp tỉnh, 

số 26 đường 16/4, TP. Phan Rang Tháp Chàm.    



5. Kinh phí: Chi phí tham dự tập huấn được Dự án Học tập cho trẻ em, Sở 

GDĐT thanh toán theo qui định hiện hành của UNICEF.  

 Đại biểu các huyện tham dự tập huấn mang theo giấy đi đường có đóng dấu 

của đơn vị nộp cho Ban tổ chức để làm thanh toán công tác phí.  

Đề nghị các phòng GDĐT, các trường THPT có tên trong thành phần tham dự 

cử đại biểu tham dự tập huấn đúng thành phần và số lượng qui định. Danh sách đại 

biểu tham dự lớp tập huấn của các đơn vị gửi về Sở qua email 

phonglan@ninhthuan.edu.vn trước ngày 17/12/2022. 

 
 

 Nơi nhận:  
- Như trên; 

- BQL các DA Bộ GDĐT (b/cáo); 

- GĐ, PGĐ N.A.Linh; 

- TT GDTX-HN (công tác chuẩn bị); 

- Như thành phần tham dự; 

- Website Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, NVDH-GDTrH. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

                  Nguyễn Huệ Khải   
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