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CÁC KHÓA TẬP HUẤN ĐÃ GIẢNG DẠY NĂM 2014

“Bên đây là một số khóa học, 
trung tâm Đào Tạo và Phát Triển 
Nghề Công Tác Xã Hội đã cung 
cấp tới các cán bộ công tác xã 
hội, cộng tác viên trung tâm 
CTXH tuyến tỉnh huyện xã, giảng 
viên và sinh viên các trường đại 
học chuyên ngành CTXH, cán bộ 
dự án tổ chức phi chính phủ. Các 
khóa đã được điều chỉnh nội 
dung để phù hợp với nhu cầu 
riêng của học viên mỗi khóa.

”

 

 Ngày Tên khóa tập huấn Cơ quan tổ chức Địa điểm 

1 7-9 / 01  
Công tác xã hội trong bảo vệ trẻ 

em 

Khóa học mở: 21 học viên là giảng viên các trường 

đại học ở Hà Nội, nhân viên CTXH của các tổ chức 

phi chính phủ trong nước và quốc tế 

Hà Nội 

2 27–28 / 03 
Công tác xã hội trong bảo vệ trẻ 

em 

Khóa học mở: 22 học viên là giảng viên các trường 

đại học, nhân viên CTXH của các tổ chức phi chính 

phủ, chuyên viên tâm lý học và sinh viên năm cuối 
đại học. 

Hà Nội 

3 
24 / 06  

 

Trẻ em iếp xúc với bạo lực gia 

đình 

Khóa học mở: 29 nhân viên CTXH của các tổ chức phi 
chính phủ và cơ quan nhà nước,  giảng viên các 

trường đại học.  
Hà Nội 

4 26–27 / 06 
Bạo lực gia đình và Giới thiệu mô 

hình Chăm sóc nhận nuôi đỡ đầu 
Sở LĐTBXH tỉnh: 168 cán bộ CTXH từ 27 huyện Thanh Hóa 

5 13-14 / 08  
Công tác xã hội trong bảo vệ trẻ 

em 

Sở LĐTBXH tỉnh: 80  nhân viên và cộng tác viên công 

tác xã hội.  
 

Bắc Ninh 

6 
28 / 08  

 

Phòng chống tai nạn thương ích ở 

trẻ em 
Khóa học mở: 28 nhân viên, cộng tác viên CTXH.  Hà Nội 

7 10-24 / 09 
Chăm sóc và bảo vệ trẻ dễ bị tổn 

thương 
Đại học Sư phạm Hà Nội – khoa CTXH: 40 sinh viên Hà Nội 

8 27 / 09 Chăm sóc nhận nuôi đỡ đầu 
Đại học Sư phạm Hà Nội – khoa CTXH: 28 sinh viên 

và giảng viên 
Hà Nội 

9 
29 /09 

 
CTXH trong bảo vệ trẻ em Sở LĐTBXH: 68 nhân viên, cộng tác viên CTXH.  Thái Nguyên 

10 
8 / 10  

 

Xây dựng ngôi nhà và cộng đồng 

an toàn cho trẻ em 
Sở LĐTBXH: 56 nhân viên, cộng tác viên CTXH. Quảng Nam 

11 
20 / 10 

  

CTXH với trẻ em bị rối nhiễu tâm 

trí tại cộng đồng 

51 cán bộ CTXH và cộng tác viên trung tâm CTXH, 
Hội phụ nữ, phòng LĐ TB XH tỉnh Bến Tre. Bến Tre 


