
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

  Số:                         

V/v phối hợp tổ chức ngày Hội tư 

vấn hướng nghiệp cho học sinh khối 

12 của trường THPT và trung tâm 

GDTX năm học 2021-2022.  

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày      tháng 11  năm 2021 

 

          Kính gửi:     

           - Hiệu trưởng các trường THPT; 

           - Giám đốc các trung tâm GDTX. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 05/7/2021 của UBND tỉnh Bà 

Rịa-Vũng Tàu về triển khai Kế hoạch số 135/KH-UBND trên địa bàn tỉnh, năm 2021.  

Ngày 12/11/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) nhận được Công văn số 

4555/SLĐTBXH-QLGDNN của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội về việc phối 

hợp tổ chức ngày Hội tư vấn hướng nghiệp cho học sinh THPT năm 2021.   

Nhằm định hướng nghề nghiệp cho các em học sinh, học viên (gọi tắt là học 

sinh) phù hợp với giá trị năng lực bản thân, theo sở thích, sở trường và yêu cầu 

phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn 

tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, hội nhập với các nước trong khu vực và quốc tế. Sở GDĐT 

phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức ngày Hội tư vấn hướng 

nghiệp theo hình thức trực tuyến cho học sinh đến các trường THPT, trung tâm 

GDTX trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:  

1. Nội dung 

- Chủ đề 1: Thông tin về nhu cầu nhân lực để phát triển kinh tế-xã hội của 

tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.  

- Chủ đề 2: Hướng dẫn chọn nghề, chọn ngành phù hợp với giá trị năng lực 

bản thân, theo sở thích, sở trường và yêu cầu phát triển của xã hội.  

2. Thành phần: Học sinh khối 12 của năm học 2021-2022. 

3. Thời gian 

- Lúc 8h00, ngày 28/11/2021 đối với học sinh trên địa bàn thành phố Vũng 

Tàu và huyện Xuyên Mộc. 

- Lúc 14h00, ngày 28/11/2021 đối với học sinh trên địa bàn thành phố Bà 

Rịa và huyện Đất Đỏ.  

 - Lúc 8h00, ngày 05/12/2021 đối với học sinh trên địa bàn thị xã Phú Mỹ và 

huyện Châu Đức.  
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4. Hình thức tổ chức: Học trực tuyến qua phần mềm Zoom Meetings. 

5. Đại biểu tham dự: Đại diện Sở Giáo dục và đào tạo, Sở Lao động, 

Thương binh và Xã hội, Sở Du lịch, Ban Quản lý các khu công nghiệp, các trường 

cao đẳng và đại học,… 

6. Báo cáo viên: TS.Huỳnh Anh Bình - Diễn giả, chuyên gia tâm lý và tư 

vấn hướng nghiệp.  

Để ngày Hội tư vấn hướng nghiệp đạt hiệu quả cao, Sở GDĐT đề nghị các 

trường THPT tham gia lập danh sách học sinh tham dự và cán bộ làm đầu mối liên 

hệ (họ và tên, trường, số điện thoại, …) gửi về Sở Lao động-Thương binh và Xã 

hội, số 11 Trường Chính, phường Phước Trung hoặc emai: 

phongdaynghebrvt@yahoo.com.vn trước ngày 23/11/2021.  

Đồng thời, đề nghị các trường THPT hướng dẫn các em học sinh cài đặt 

phần mềm Zoom để có thể tham gia ngày Hội tư vấn hướng nghiệp trực tuyến. 

Đầu mối liên hệ của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội: Bà Phạm Thị 

Tâm-Chuyên viên Phòng Quản lý Giáo dục nghề nghiệp, số điện thoại 

034.340.7576. 

Nhận được Công văn này, Sở GDĐT đề nghị Hiệu trưởng các trường THPT, 

Giám đốc các trung tâm GDTX thông báo đến các em học sinh khối 12 tham gia 

ngày Hội tư vấn hướng nghiệp trên đạt hiệu quả ./.     

 

Nơi nhận:   
- Như kính gửi;   

- Đ/c Giám đốc Sở GDĐT (b/c); 

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (p/h); 

- Website Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, GDTrH-TX. 

                KT.GIÁM ĐỐC   

                PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

  

 

 

     Nguyễn Văn Ba 
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