UBND TỈNH GIA LAI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số:

761 /SGDĐT-GDTrHCTTX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 31 tháng 3 năm 2022

V/v tham dự Hội thảo góp ý cho Dự thảo
Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Kính gửi:
- Trường Phổ thôngDTNT tỉnh;
- Trường THPT DTNT Đông Gia Lai;
- Các phòng giáo dục và đào tạo.
Thực hiện Công văn số 1146/BGDĐT-GDDT ngày 28/3/2022 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo về việc tổ chức Hội thảo xin ý kiến góp ý cho Dự thảo Thông tư
ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thôngDTNT và Công
văn số 1147/BGDĐT-GDDT ngày 28/3/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc
tổ chức Hội thảo xin ý kiến Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 24/2010/TTBGDĐT và Thông tư số 30/2015/TT-BGDĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động
của trường phổ thông DTBT.
Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các đơn vị về Hội thảo góp ý cho dự
thảo các thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau:
I. BUỔI SÁNG
1. Chủ trì: Vụ trưởng Vụ Giáo dục dân tộc
2. Nội dung:
- Trao đổi những khó khăn vướng mắc, bất cập trong quá trình tổ chức, triển
khai thực hiện Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐTvà đề xuất, kiến nghị;
- Góp ý cho Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT.
3. Thành phần:
- Đại diện Lãnh đạo Sở và các phòng có liên quan đến công tác giáo dục dân
tộc: Phòng GDTrHCTTX, Phòng KHTC, Phòng TCCB, Phòng GDMNTH;
- Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác giáo dục dân tộc của
các phòng giáo dục và đào tạo;
- Đại diện Lãnh đạo và giáo viên, nhân viên một số trường THCSDTNT (do
các phòng GDĐT triệu tập tối đa 03 người/trường).
4. Thời gian:1/2 ngày, từ 8h00’đến 12h00’,ngày 05/4/2022 (Thứ 3).
5. Hình thức tổ chức: Hội thảo trực tuyến tại điểm cầu chính ở Hà Nội (do
Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì) và Điểm cầu tại Phòng GDĐT huyện Kbang gồm
các phòng GDĐT: Kbang, Kông Chro, Đak Pơ và Trường THPT DTNT Đông
Gia Lai); Điểm cầu tại Phòng GDĐT huyện Chư Sê gồm các phòng GDĐT:Chư
Sê, Krông Pa, Ia Pa, Ayun Pa, Phú Thiện, Chư Pưh; Điểm cầu tại Sở Giáo dục và

2

Đào tạo gồm các phòng GDĐT: Mang Yang, Đak Đoa, Chư Păh, Ia Grai, Đức
Cơ, Chư Prông và Trường Phổ thông DTNT tỉnh (tại Điểm cầu Sở GDĐT mỗi
đơn vị cử tối đa 03 người/đơn vị).
Để Hội thảo diễn ra thành công tốt đẹp, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các
đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung như sau:
- Chuẩn bị ý kiến góp ý cho Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số
01/2016/TT-BGDĐT(gửi kèm Công văn số 1146/BGDĐT-GDDT và Dự thảo);
- Lập danh sách lãnh đạo, chuyên viên, giáo viên, nhân viên tham dự Hội
thảo (gồm Họ tên, chức vụ, đơn vị, số điện thoại vàđịa chỉ Email gửi quaEmail:
siuhnoan@gmail.com) chậm nhất 15h00’, ngày 01/4/2022.
II. BUỔI CHIỀU
1. Chủ trì: Vụ trưởng Vụ Giáo dục dân tộc
2. Nội dung:
- Trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức, triển khai
thực hiện Thông tư số 24/2010/TT-BGDĐT và Thông tư số 30/2015/TTBGDĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động của trường PTDTBT và đề xuất, kiến
nghị.
- Góp ý Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 24/2010/TT-BGDĐT và
Thông tư số 30/2015/TT-BGDĐT.
3. Thành phần:
- Đại diện Lãnh đạo Sở và các phòng có liên quan đến công tác giáo dục dân
tộc: Phòng GDTrHCTTX, Phòng KHTC, Phòng TCCB, Phòng GDMNTH;
- Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác giáo dục dân tộc của
các phòng giáo dục và đào tạo;
- Đại diện Lãnh đạo và giáo viên, nhân viên một số trường phổ thông DTBT
(do các phòng GDĐT triệu tập tối đa 03 người/trường).
4. Thời gian: 1/2 ngày, từ 14h00’, ngày 05/4/2022 (Thứ 3).
5. Hình thức tổ chức: Hội thảo trực tuyến tại Điểm cầu chính ở Hà Nội (do
Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì) và Điểm cầu tại Phòng GDĐT huyện Kbang gồm
các phòng GDĐT: Kbang, Kông Chro; Điểm cầu tại Phòng GDĐT huyện Chư Sê
gồm các phòng GDĐT: Krông Pa, Phú Thiện, Chư Sê, Chư Pưh; Điểm cầu tại Sở
Giáo dục và Đào tạo gồm các phòng GDĐT: Mang Yang, Đak Đoa, Đức Cơ.
Để Hội thảo diễn ra thành công tốt đẹp, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các
đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung sau:
- Chuẩn bị ý kiến góp ý cho Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số
24/2010/TT-BGDĐT và Thông tư số 30/2015/TT-BGDĐT(gửi kèmCông văn số
1147/BGDĐT-GDDT và Dự thảo Thông tư).
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- Lập danh sách lãnh đạo, chuyên viên, giáo viên, nhân viên tham dự Hội
thảo (gồm Họ tên, chức vụ, đơn vị, số điện thoại và địa chỉ Email gửi qua
Email:siuhnoan@gmail.com) chậm nhất 15h00’, ngày 01/4/2022.
III. CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC
Đơn vị cử cán bộ quản lý, chuyên viên, giáo viên, nhân viên tham dự Hội
thảo, chịu trách nhiệm thanh toán các chế độ công tác theo quy định hiện hành
của Nhà nước.
Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện kịp thời./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Các phòng CMNV Sở;
- Đăng Website Sở;
- Lưu: VT, GDTrHCTTX.

GIÁM ĐỐC

Lê Duy Đinh
̣

