
 

UBND TỈNH NINH THUẬN 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /SGDĐT-NVDH 
V/v triển khai tài liệu tư vấn, hỗ trợ 

tâm lý cho học sinh 

    Ninh Thuận, ngày       tháng  11  năm 2021 

 

 

Kính gửi:  

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; 

        - Các đơn vị trực thuộc Sở. 

 

Thực hiện công văn số 4685/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 15/10/2021 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc tập huấn tư vấn, hỗ trợ tâm lý cho học sinh; Sở 

GDĐT triển khai tài liệu tư vấn, hỗ trợ tâm lý học sinh trong bối cảnh dịch bệnh 

Covid-19, cụ thể như sau: 

1. Tài liệu tư vấn, hỗ trợ tâm lý 

 Video, Slide, tài liệu về tuyên truyền nâng cao nhận thức, kiến thức, các kỹ năng 

tư vấn, hỗ trợ cơ bản về những vấn đề tâm lý thường gặp ở học sinh; kỹ thuật thực 

hiện bài tập thư giãn, bài tập giảm căng thẳng cho học sinh, các kỹ thuật giúp cán bộ, 

giáo viên cân bằng giữa công việc và gia đình.  

2. Đối tượng, hình thức triển khai  

- Đối tượng: Lãnh đạo, giáo viên chủ nhiệm, tổng phụ trách đội, bí thư Đoàn 

thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Tổ tư vấn tâm lý nhà trường. 

- Hình thức triển khai: Nhà trường tải các file video, Slide, tài liệu tại 

https://t.ly/0qpq 

3. Tổ chức thực hiện 

Các Phòng GDĐT triển khai đến các đơn vị thuộc quyền quản lý, các đơn vị trực 

thuộc Sở triển khai đến giáo viên trước ngày 18/11/2021 và báo cáo kết quả về Sở 

GDĐT trước ngày 23/11/2021 qua bộ phận Giáo dục trung học. 

Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc nội dung công văn này. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên hệ với 

Phòng Nghiệp vụ Dạy học (điện thoại: 3921607, 0976438233) để được hỗ trợ, hướng 

dẫn./.  

Nơi nhận:                                              
- Như trên;  

- Vụ GDCTHSSV (Bộ GDĐT) ;                                      

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, NVDH.             

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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