
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         

V/v triển khai clip hướng nghiệp du 

lịch đến học sinh THPT và học viên 

của Trung tâm GDTX trên địa bàn tỉnh. 

    Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày      tháng 6  năm 2022 

        

       Kính gửi:   

 - Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông; 

 - Giám đốc trung tâm GDTX tỉnh, GDTX huyện/ 

    thị xã/thành phố. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 12/9/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định 

hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2019-2025 trên 

địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”.  

Nhằm giới thiệu về hình ảnh, cũng như những ưu thế hiện có và những tiềm 

năng phát triển ngành du lịch của tỉnh nhà trong thời gian tới, Sở Du lịch tỉnh Bà 

Rịa-Vũng Tàu đã tổ chức biên tập, dàn dựng video clip hướng nghiệp du lịch cho 

học sinh/học viên Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. Để triển khai rộng rãi đến 

học sinh/học viên Trung học phổ thông trên toàn tỉnh, Sở GDĐT đề nghị Hiệu 

trưởng các trường THPT; Giám đốc trung tâm GDTX tỉnh, GDTX huyện/thị 

xã/thành phố (gọi tắt là đơn vị) thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tổ chức phát chiếu video clip hướng nghiệp du lịch trong các chương 

trình hướng nghiệp, các hoạt động ngoại khóa, … của đơn vị (Sở GDĐT sẽ cung 

cấp video clip hướng nghiệp đã được chép vào USB đến tất cả các đơn vị). 

2. Đăng tải video clip hướng nghiệp du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lên 

website, fanpage,… của đơn vị. 

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

Trong quá trình thực hiện, nếu cần thêm thông tin vui lòng liên hệ Đ/c Nguyễn Anh 

Sơn-Phòng GDTrHTX, Sở GDĐT, điện thoại 0254.385.9726 hoặc 0982249919./. 

Lưu ý: Để thuận tiện trong công tác bàn giao USB video clip hướng 

nghiệp, đề nghị các đơn vị trong huyện/thị xã/thành phố cử đại diện lên nhận 

USB tại Phòng Giáo dục Trung học-Thường xuyên (gặp đ/c Sơn), từ 8h00 đến 

11h30 của các ngày 15,16,22/6/2022. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi;   

- Đ/c Giám đốc Sở (b/c);  

- Sở Du lịch (p/h);  

- Website Sở GDĐT;        

- Lưu: VT, GDTrH-TX. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Ba 
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