THÀNH ĐOÀN TP.HỒ CHÍ MINH
TRƢỜNG ĐOÀN LÝ TỰ TRỌNG
***
Số: 98 - TB/TĐ-ĐT
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2017

THÔNG BÁO CHIÊU SINH
Lớp Đào tạo chức danh Tổng phụ trách Đội trƣờng học
Khóa D29 – năm 2018
---------Nhằm trang bị lý luận,nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đội cho đội ngũ Tổng
phụ trách Đội, đáp ứng yêu cầu công tác chuyên môn tại đơn vị, đồng thời tạo
nguồn Tổng phụ trách Đội cho các trường học trong thời gian tới. Trường Đoàn
Lý Tự Trọng chiêu sinh lớp đào tạo chức danh Tổng phụ trách Đội trường học,
khóa D29, với nội dung như sau:
I. ĐỐI TƢỢNG – TIÊU CHUẨN:
1. Đối tƣợng:
- Tổng phụ trách Đội (hoặc phó Tổng phụ trách Đội) chưa qua lớp đào tạo
chức danh Tổng phụ trách Đội.
- Sinh viên các trường đại học, cao đẳng yêu thích công tác Đội.
- Cán bộ Đoàn phụ trách công tác thiếu nhi tại các cơ sở Đoàn, cán bộ các
nhà Thiếu nhi.
2. Tiêu chuẩn:
Đã tốt nghiệp trung học phổ thông.
II. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM – SỐ LƢỢNG - HÌNH THỨC HỌC:
1. Thời gian: 09 tháng; dự kiến khai giảng vào tháng 02 năm 2018.
2. Địa điểm: Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Nhà Bè, số 306/5 đường
Nguyễn Bình, ấp 1, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh.
3. Số lƣợng: Tối đa 60 học viên.
4. Hình thức học: Vừa học vừa làm (cả ngày thứ tư và thứ năm hàng tuần).
III. CHƢƠNG TRÌNH HỌC – THỦ TỤC ĐĂNG KÝ – KINH PHÍ:
1. Chƣơng trình: gồm 03 phần:
- Những vấn đề chung về lý luận, công tác thanh thiếu nhi:
60 tiết
- Nghiệp vụ kỹ năng công tác thiếu nhi:
480 tiết
- Thực tập chuyên môn và thực hiện khóa luận tốt nghiệp:
60 tiết
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2. Thủ tục đăng ký:
2.1. Hồ sơ đăng ký:
- Phiếu dự tuyển theo mẫu của trường Đoàn Lý Tự Trọng.
- 01 bản sao một trong các văn bằng sau: bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng,
trung học chuyên nghiệp, trung cấp chính trị, trung học phổ thông (có công
chứng).
- 02 tấm hình 3x4 (ghi đầy đủ họ, tên, ngày, tháng, năm sinh).
2.2. Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ:
- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến ngày 31/01/2018.
- Địa điểm: Phòng Đào tạo, trường Đoàn Lý Tự Trọng, số 03, đường Dân
Chủ, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức.
- Điện thoại liên lạc: 08.37228778
- Email: phongdaotao_truongdoan@yahoo.com.vn
Trường Đoàn Lý Tự Trọng sẽ xét hồ sơ và thông tin kết quả cho người dự
tuyển.
3. Học phí: 4.600.000 đồng (Bốn triệu sáu trăm ngàn đồng), đã bao gồm
tài liệu, đồng phục, vật dụng học tập (học phí không bao gồm chi phí tham gia trại
cuối khóa).
Trường Đoàn Lý Tự Trọng rất mong lãnh đạo các đơn vị, Ban Thường vụ
quận, huyện Đoàn và tương đương triển khai thực hiện theo nội dung thông báo.

Nơi nhận:
- Hội đồng Đội Thành phố;
- Các đơn vị sự nghiệp Thành Đoàn;
- Phòng Giáo dục các quận – huyện;
- Các quận, huyện Đoàn, Nhà thiếu nhi
TP, Nhà thiếu nhi 24 quận – huyện;
- Các khoa, phòng Trường Đoàn LTT;
- Lưu.

HIỆU TRƢỞNG

Huỳnh Ngô Tịnh
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