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Phú Yên, ngày 29 tháng 7 năm 2020 
 

Về việc thông báo triệu tập học viên 

tham gia lớp đào tạo bồi dưỡng kỹ 

năng biên soạn chương trình tài liệu 

dạy nghề năm 2020 chính thức. 
 

 
 

 

Kính gửi: Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 
 

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề 

năm 2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Trường Đại học Sư 

phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh mở lớp đào tạo bồi dưỡng kỹ năng biên 

soạn chương trình tài liệu dạy nghề năm 2020 cho các cán bộ quản lý, nhà giáo của 

các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 

Căn cứ danh sách đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng của các cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên.  

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Phú Yên thông báo đến các đơn vị và 

các cá nhân thời gian học và địa điểm cụ thể như sau:  

1. Địa điểm và thời gian. 

- Thời gian học: 05 ngày (Từ ngày 04/8/2020 đến ngày 08/8/2020). Lịch học 

sau khi khai giảng sẽ gửi đến cho các đơn vị và cá nhân để biết theo dõi. 

- Khai giảng: Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 04/8/2020 (Thứ 3). 

- Địa điểm: Phòng 201 Trường Cao đẳng nghề Phú Yên (Số 276 Trường 

Chinh, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên). 

Học viên tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng biên soạn chương trình tài liệu dạy 

nghề năm 2020 không phải đóng học phí. Khi đi học đề nghị học viên phải mang 

theo máy tính xách tay để học. 

 - Các đơn vị cử cán bộ, giáo viên tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng biên soạn 

chương trình tài liệu dạy nghề cho các cán bộ quản lý, nhà giáo của các cơ sở giáo 

dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2020 chịu trách nhiệm về kinh phí 

ăn, ở đi lại theo qui định hiện hành.  

Nhận được thông báo này, đề nghị các đơn vị sắp xếp và cử cán bộ, giáo viên 

tham dự lớp bồi dưỡng đúng thời gian qui định.  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu VT, P.DN. 

   

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Võ Văn Binh 
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