
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ GIÁO DỤC VÀ  ĐÀO TẠO 

 

   Số:           

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

             

      Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày     tháng 01  năm 2022  

V/v tổ chức chương trình tư vấn “cùng 

bạn định hướng tương lai” năm 2022. 

 

   

 Kính gửi: 

 - Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông; 

 - Giám đốc trung tâm GDTX tỉnh, GDTX huyện/thị 

                                                  xã/thành phố. 
 

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), nhận được Công văn số 121/TCGD-QC 

ngày 18/12/2021 của Tạp chí Báo Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh về phối hợp 

tổ chức chương trình tư vấn “cùng bạn định hướng tương lai” năm 2022. 

Với mong muốn mang đến những thông tin hữu ích cho các em học sinh, các 

bậc phụ huynh ít có điều kiện tiếp xúc với các thông tin về hướng nghiệp, tuyển 

sinh, khi đứng trước những lựa chọn quan trọng trong cuộc đời. Tạp chí Báo Giáo 

dục Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Đài Phát thanh 

và Truyền hình tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, tổ chức chương trình “Cùng bạn định 

hướng tương lai ” năm 2022 với nội dung như sau:  

- Thời gian: Từ 14g30 đến 16h10 ngày 07/01/2022.  

- Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và 

Truyền hình Bà Rịa Vũng Tàu.   

Sở GDĐT Thông báo đến các đơn vị, đề nghị các đơn vị Thông báo thông 

tin chương trình “Cùng bạn định hướng tương lai ” năm 2022 đến học sinh lớp 12 

biết để theo dõi. Đồng thời, cùng tham gia bằng cách đặt câu hỏi (qua số điện thoại 

đường dây nóng hiển thị trên màn hình hoặc tương tác trực tuyến trên Fanpage, 

Youtube “Kênh Tuyển Sinh Hướng Nghiệp ”) về các vấn đề liên quan đến tuyển 

sinh Đại học, Cao đẳng, hướng nghiệp để được giải đáp thắc mắc (nếu có). 

Nhận được công văn này, Sở GDĐT đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./. 

(Đính kèm Công văn số 121/TCGD-QC ngày 18/12/2021 của Tạp chí Báo 

Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh về phối hợp tổ chức chương trình tư vấn “cùng 

bạn định hướng tương lai” năm 2022). 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Đ/c Giám đốc Sở (b/c);   

- Báo Giáo dục TP.HCM (P/h); 

- Đài BRT (P/h) ;         

- Lưu: VT, GDTrH-TX 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Ba 
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