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KẾ HOẠCH
Tuyên truyền và tập huấn công tác tư vấn hướng nghiệp trong các trường
THPT trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Căn cứ Công văn số 68/HTĐTCƯNL ngày 19/8/201 của Trung tâm Hỗ trợ
đào tạo và Cung ứng nhân lực - Bộ GDĐT về việc phối hợp tổ chức hoạt động
giáo dục hướng nghiệp, Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch tuyên truyền
và tập huấn công tác tư vấn hướng nghiệp trong các trường THPT trên địa bàn
tỉnh Lào Cai như sau:
1. Mục đích, yêu cầu
- Tuyên truyền, cung cấp thông tin dự báo xu hướng nghề nghiệp, việc làm,
nhu cầu của thị trường lao động và tư vấn hướng nghiệp cho học sinh, cha mẹ học
sinh. Giúp học sinh có thông tin, định hướng trong việc lựa chọn ngành/nghề, trường
đào tạo phù hợp với nhu cầu năng lực cá nhân, hoàn cảnh gia đình, nhu cầu của xã hội
từ đó tăng cơ hội việc làm sau tốt nghiệp.
- Tập huấn cho giáo viên các trường THPT, PTDTNT kỹ năng tư vấn cho học
sinh về tư vấn hướng nghiệp nhằm thực hiện tốt công tác phân luồng học sinh tốt
nghiệp THPT.
- Phối hợp tổ chức tập huấn chất lượng và hiệu quả.
2. Nội dung tuyên truyền, tập huấn
- Tuyên truyền cung cấp, trao đổi thông tin về xu hướng nghề nghiệp, việc
làm và nhu cầu của thị trường lao động, tư vấn hướng nghiệp cho học sinh trong
việc chọn ngành, chọn trường
- Tập huấn cho giáo viên về kỹ năng tuyên truyền, tư vấn, định hướng học
sinh THPT lựa chọn nghề nghiệp, trình độ đào tạo gắn với nhu cầu việc làm, trên
cơ sở đó xác định giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, tạo việc làm cho học
sinh sau đào tạo.
- Trao đổi kinh nghiệm về tư vấn hướng nghiệp cho học sinh sau tốt nghiệp
THPT; nhu cầu về lao động của các đơn vị sử dụng lao động hiện nay.
3. Thành phần
Giảng viên: Lãnh đạo Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nhân lực - Bộ
GD&ĐT; lãnh đạo Sở GD&ĐT Lào Cai; chuyên gia trong các lĩnh vực tư vấn
hướng nghiệp, thị trường lao động, việc làm; giáo viên phụ trách tư vấn hướng
nghiệp Phòng GD&ĐT; các đơn vị trực thuộc Sở, Trung tâm GDNN-GDTX; cha
mẹ học sinh; học sinh lớp 11, 12 trường THPT DTNT tỉnh, THPT số 1, số 3 thành
phố Lào Cai.
4. Thời gian, địa điểm: 03 ngày, từ ngày 19-21/9/2019; khai mạc 8h00 ngày
19/9/2019 tại Trung tâm Hội nghị thành phố Lào Cai (phường Kim Tân, TP Lào Cai).
(Lịch chi tiết đính kèm)

5. Kinh phí:
- Kinh phí tuyên truyền, tập huấn của giảng viên do Trung tâm Hỗ trợ đào
tạo và Cung ứng nhân lực - Bộ GD&ĐT chi trả.
- Kinh phí của giáo viên tham dự tập huấn do đơn vị chi trả theo chế độ công
tác phí hiện hành.
6. Tổ chức thực hiện
6.1. Sở Giáo dục và Đào tạo
- Phòng GDĐH&GDTX:
+ Xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai Hội nghị tuyên truyền, tập huấn,
phối hợp triển khai các nội dung tuyên truyền, tập huấn.
+ Phối hợp chuẩn bị về cơ sở vật chất Hội nghị truyên truyền, tập huấn.
- Văn phòng: Chuẩn bị phương tiện đưa đón Lãnh đạo Sở dự khai mạc Hội
nghị tuyên truyền, tập huấn.
6.2. Phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc, trung tâm GDNN-GDTX:
Mỗi đơn vị cử 01 giáo viên tham gia tập huấn đúng thành phần, số lượng; chỉ đạo
triển khai các nội dung tập huấn tại đơn vị.
6.3. Trường THPT số 1, số 3 thành phố Lào Cai:
- Thông báo cho cha mẹ học sinh có con em đang học lớp 11, 12 tham dự hội
thảo (tối thiểu 50 người/trường); triệu tập 150 học sinh lớp 11, 12 tham dự khai
mạc và buổi tuyên truyền, cung cấp thông tin dự báo thị trường lao động và tư vấn
hướng nghiệp.
- Cử giáo viên quản lý học sinh trong suốt thời gian buổi tuyên truyền.
6.4. Trường THPT DTNT tỉnh: Thông báo cho cha mẹ học sinh có con em
đang học lớp 11, 12 tham dự hội thảo (tối thiểu 50 người), triệu tập học sinh lớp 11,
12 tham dự khai mạc và buổi tuyên truyền, cung cấp thông tin dự báo thị trường lao
động và tư vấn hướng nghiệp; cử giáo viên quản lý học sinh; tạo điều kiện về cơ
sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hội nghị tập huấn.
Các đơn vị lập danh sách giáo viên tham gia tập huấn (có mẫu đính kèm)
gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng GDĐH&GDTX) theo địa chỉ email:
phonggddh@laocai.edu.vn trước ngày 13/9/2019.
(Kế hoạch này thay cho Công văn triệu tập).
Căn cứ các nội dung chỉ đạo, Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai
thực hiện./.
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:
- Bộ GDĐT;
- Trung tâm HTĐTCƯNL;
- Lãnh đạo Sở GD&ĐT;
- Các Phòng thuộc Sở GD&ĐT;
- UBND huyện, thành phố;
- Phòng GD&ĐT huyện, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Trung tâm GDNN-GDTX.
- Lưu: VT, GDĐH&GDTX.
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TÊN ĐƠN VỊ:……………….
MẪU LẬP DANH SÁCH
Giáo viên tham dự Hội nghị tuyên truyền, tập huấn công tác tư vấn hướng
nghiệp trong các trường THPT trên địa bàn tỉnh Lào Cai
(Kèm theo Kế hoạch số:
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Danh sách có 01 người
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Môn dạy

Ghi chú
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TT

Nội dung

Thời gian

Địa điểm

1

Tuyên truyền cung cấp thông tin
dự báo thị trường lao động và tư
vấn hướng nghiệp

Trung tâm Hội
nghị thành phố
Lào Cai

19/9/2019

2

Tập huấn công tác tư vấn hướng
nghiệp cho GV

Nhà đa năng
20,21/9/2019 trường THPT
DTNT tỉnh

Thành phần
Lãnh đạo Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng
nhân lực - Bộ GD&ĐT; lãnh đạo Sở GD&ĐT Lào
Cai; chuyên gia trong các lĩnh vực tư vấn hướng
nghiệp, thị trường lao động, việc làm; giáo viên phụ
trách tư vấn hướng nghiệp Phòng GD&ĐT; các đơn
vị trực thuộc Sở, Trung tâm GDNN-GDTX; 200
cha mẹ học sinh; 500 học sinh lớp 11, 12 trường
THPT DTNT tỉnh, THPT số 1, số 3 thành phố Lào
Cai
Chuyên gia trong các lĩnh vực tư vấn hướng nghiệp;
giáo viên phụ trách tư vấn hướng nghiệp Phòng
GD&ĐT; các đơn vị trực thuộc Sở, Trung tâm
GDNN-GDTX

