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Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày      tháng      năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Phối hợp tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho học sinh lớp 9 trên địa bàn tỉnh 

Bà Rịa-Vũng Tàu theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018  

từ năm học 2022-2023 

 

Căn cứ vào lộ trình thực hiện chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) theo 

Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

(GDĐT); 

Căn cứ mục tiêu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp trung học phổ 

thông, giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp; 

Sở GDĐT xây dựng Kế hoạch tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho học sinh 

lớp 9 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo Chương trình Giáo dục phổ thông 

2018 từ năm học 2022-2023 như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích 

- Giúp học sinh lớp 9 bước đầu hiểu được mục đích, cấu trúc, nội dung của 

Chương trình GDPT 2018; 

- Giúp học sinh biết được kế hoạch thực hiện chương trình lớp 10 tại các 

trường THPT trên địa bàn gồm có bao nhiêu tổ hợp môn, mỗi tổ hợp môn có bao 

nhiêu lớp để các em có cơ sở lựa chọn đăng kí tuyển sinh vào trường phù hợp với 

nguyện vọng của bản thân; 

- Giúp các trường THPT chủ động xây dựng các tổ hợp môn lựa chọn, chuyên 

đề học tập vừa đáp ứng nhu cầu của học sinh vừa bảo đảm phù hợp với nguồn lực 

giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của nhà trường; 

- Giúp giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn lớp 9 có cơ sở và nắm vững 

nội dung giáo dục theo Chương trình GDPT 2018 để tư vấn, định hướng nghề 

nghiệp cho học sinh lớp 9; 

- Công khai minh bạch về tiêu chí xếp lớp, sắp xếp nguyện vọng của học sinh 

tại các nhà trường. 
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2. Yêu cầu 

- Kế hoạch tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho học sinh lớp 9 phải thể hiện 

được sự phối hợp, thống nhất giữa Sở GDĐT, Phòng GDĐT, các trường THCS, 

THPT; 

- Các đơn vị tiến hành xây dựng kế hoạch phải sát với thực tiễn của nhà 

trường và nguyện vọng của học sinh; đảm bảo sử dụng hiệu quả đội ngũ giáo viên, 

cơ sở vật chất, thiết bị dạy học nhưng cũng đáp ứng được cao nhất nhu cấu của học 

sinh. 

II. Nhiệm vụ và nội dung phối hợp 

1. Sở Giáo dục và Đào tạo   

- Hàng năm, xây dựng kế hoạch việc hướng dẫn, tư vấn và định hướng cho 

học sinh lớp 9 trên địa bàn tỉnh về chương trình giáo dục lớp 10 theo Chương trình 

GDPT 2018; đặc biệt là việc lựa chọn các tổ hợp môn học và chuyên đề học tập. 

Hoàn thành trong tháng 01; 

- Ban hành công văn yêu cầu các trường THPT trên địa bàn tỉnh căn cứ vào 

chỉ tiêu tuyển sinh được giao, đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và 

khảo sát nguyện vọng của học sinh lớp 9 trên địa bàn để xây dựng dự thảo kế hoạch 

giáo dục lớp 10. Hoàn thành trong tháng 01 hàng năm; 

- Tổng hợp báo cáo kế hoạch của các đơn vị, phân tích đánh giá và tiếp tục chỉ 

đạo cho các đơn vị hoàn thiện kế hoach giáo dục lớp 10; 

- Chủ trì các cuộc họp với các phòng GDĐT và các trường THPT để hướng 

dẫn, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ theo phân công; 

- Chỉ đạo các phòng GDĐT phối hợp với các trường THPT trên địa bàn để 

xây dựng, thống nhất kế hoạch chung của toàn địa bàn nhằm tư vấn, định hướng 

cho học sinh lớp 9 trong việc lựa chọn tổ hợp môn, chuyên đề học tập và đăng kí 

trường để tuyển sinh.  

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo  

- Phối hợp với các trường THPT trên địa bàn để khảo sát nguyện vọng của học 

sinh; xây dựng kế hoạch hướng dẫn, tư vấn chương trình lớp 10 cho học sinh lớp 9. 

Hoành thành trước ngày 4/3 hàng năm, nội dung phải đảm bảo được hai phần: 

+ Phần I: là phần chung, tổng quan về chương trình GDPT giai đoạn định 

hướng nghề nghiệp, đặc biệt là chương trình giáo dục lớp 10 theo chương trình giáo 

dục phổ thông mới 2018 ( PGD thực hiện); 

+ Phần II: kế hoạch lớp 10 của các trường THPT trên địa bàn huyện/thành 

phố/thị xã ( trường THPT cung cấp); 
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- Tổ chức hội nghị gồm các thành phần Sở GDĐT, Phòng GDĐT, Hiệu trưởng 

các trường THPT, THCS trên địa bàn và phối hợp với báo, đài địa phương để tuyên 

truyền, phổ biến các nội dung rộng rãi đến phụ huynh, học sinh trên địa bàn. Hoàn 

thành trước ngày 09/4 hàng năm; 

- Chỉ đạo các trường THCS trên địa bàn phổ biến Chương trình GDPT 2018 

đối với lớp 10 và kế hoạch thực hiện chương trình lớp 10 tại các trường THPT trên 

địa bàn ( Hoàn thành trước 20/4); 

- Công khai kế hoạch hướng dẫn, tư vấn chương trình lớp 10 cho học sinh lớp 

9 của huyện trên Website của đơn vị. 

3. Trường Trung học phổ thông 

- Tổ chức tuyên truyền Chương trình GDPT 2018 đến toàn thể cán bộ quản lý, 

giáo viên, phụ huynh và học sinh của trường; Tiếp tục rà soát và chuẩn bị CSVC, 

đội ngũ phục vụ chương trình GDPT mới cho lớp 10 từ năm học 2022-2023 trở đi; 

- Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 được giao hàng năm, đội ngũ giáo 

viên, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của nhà trường và ba định hướng nghề nghiệp 

của chương trình GDPT 2018 để xây dựng kế hoach thực hiện chương trình lớp 10. 

Trong kế hoạch phải thể hiện được: Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10, có bao nhiêu tổ hợp 

môn, mỗi tổ hợp có bao nhiêu lớp và chuyên đề học tập gồm những môn nào, số 

nguyện vọng học sinh được đăng kí và tiêu chí để xét các lựa chọn, đảm bảo nhiều 

lựa chọn cho học sinh để các em đã trúng tuyển vào trường luôn chọn cho mình 1 

lớp phù hợp. 

- Tiến hành cho các tổ chuyên môn góp ý, họp hội đồng trường để thống nhất, 

thông qua kế hoạch công khai kế hoạch trên trang Website của trường và niêm yết 

tại bảng tin trường; gửi kế hoạch về Sở Giáo dục và Đào tạo, về phòng Giáo dục và 

Đào tạo ( trước 4/4 hàng năm). 

- Phối hợp với PGD trên địa bàn xây dựng kế hoạch tổng thể và tổ chức định 

hướng, tư vấn, hướng dẫn cho học sinh khối 9 về chương trình GD  lớp 10 và cách 

thức lựa chọn tổ hợp môn…..( trước 19/4 hàng năm). 

- Thành lập tổ tư vấn, hỗ trợ cho học sinh và phụ huynh về kế hoạch chương 

trình giáo dục lớp 10 của trường mình, phối hợp cùng các trường THCS để tư vấn 

cho học sinh khối 9 

4. Trường Trung học cơ sở 

- Căn cứ vào kế hoạch của phòng GDĐT xây dựng kế hoạch tư vấn, hướng 

dẫn học sinh lớp 9 về Chương trình GDPT 2018 của lớp 10 và kế hoạch thực hiện 

chương trình lớp 10 của các trường THPT trên địa bàn; 

- Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm lớp 9 phổ biến cho học sinh Chương trình 

GDPT 2018 đối với lớp 10 và cách lựa chọn tổ hợp môn, chuyên đề học tập. Hoàn 
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thành trước thời điểm học sinh đăng kí tuyển sinh hàng năm (năm học 2022-2023 

là trước 19/4/2022); 

- Thành lập tổ tư vấn gồm: Hiệu trưởng/Phó Hiệu trưởng, tổng phụ trách đội, 

giáo viên chủ nhiêm,...để kịp thời tư vấn, hướng dẫn cho học sinh.  

Trên đây là Kế hoạch phối hợp tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho học sinh 

lớp 9 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo Chương trình Giáo dục phổ thông 

2018 từ năm học 2022-2023. Hàng năm, Sở GDĐT yêu cầu các phòng GDĐT và 

các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện theo nội dung kế hoạch. Trong quá trình 

thực hiện  nếu có khó khăn, vướng mắc liên hệ Phòng GDTrH-TX, số điện thoại: 

0254.3859726, để được hướng dẫn./. 

Nơi nhận: 

- Các Phòng GDĐT (để thực hiện); 

- Các đơn vị trực thuộc Sở (để thực hiện); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, GDTrHTX. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Ba 
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