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KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền định hướng phân luồng giáo dục nghề nghiệp năm 2022 

 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Triển khai và thực hiện Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14 tháng 5 năm 

2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và 

định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-

2025”; Kế hoạch 119/KH-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2019 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn thực hiện Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Đề án Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng 

học sinh trong giáo dục phổ thông, giai đoạn 2019 - 2025 nhằm tạo bước đột phá 

về chất lượng giáo dục nghề nghiệp.  

Quán triệt Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng 

Chính phủ; Kế hoạch 119/KH-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2019 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn và các văn bản liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động, học sinh và phụ huynh học sinh trên địa bàn toàn tỉnh. 

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phân luồng học sinh sau tốt 

nghiệp trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT) vào học các bậc 

học trong Giáo dục nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội 

của đất nước và địa phương, đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng đào tạo 

nguồn nhân lực của tỉnh Lạng Sơn nói riêng và cả nước nói chung, hội nhập khu 

vực và quốc tế. 

2. Yêu cầu 

Quán triệt sâu rộng mục đích, ý nghĩa, sự cần thiết của việc giáo dục 

hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh, tuyên truyền định hướng 

phân luồng giáo dục nghề nghiệp. 

Phối hợp đồng bộ giữa các sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố  

trong việc triển khai kế hoạch thực hiện giáo dục hướng nghiệp và định hướng 

phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ 

thông (THPT) tham gia học các bậc học trong Giáo dục nghề nghiệp.  

II. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN  

1. Xây dựng phóng sự truyền hình về định hướng phân luồng giáo 

dục nghề nghiệp 

Nội dung phóng sự: Tuyên truyền những chủ trương của Đảng, chính sách 

pháp luật của Nhà nước trong định hướng phân luồng giáo dục nghề nghiệp, 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/quyet-dinh-522-qd-ttg-2018-giao-duc-huong-nghiep-va-dinh-huong-phan-luong-hoc-sinh-pho-thong-382053.aspx
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quyền và lợi ích của người học trước, trong và sau khi tham gia học Giáo dục 

nghề nghiệp.  

2. Thời gian thực hiện 

Từ tháng 05 đến tháng 12 năm 2022 

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

1. Nâng cao nhận thức về giáo dục nghề nghiệp và định hướng phân luồng 

học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT) 

tham gia học các bậc học trong Giáo dục nghề nghiệp  

2. Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cơ quan 

quản lý giáo dục, giáo dục nghề nghiệp các cấp, các cơ sở giáo dục phổ thông, 

cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cha mẹ học sinh, học sinh và các tầng lớp nhân dân 

về ý nghĩa, tầm quan trọng của giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân 

luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông 

(THPT) tham gia học các bậc học trong Giáo dục nghề nghiệp. 

3. Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục hướng nghiệp 

trong các trường phổ thông thông qua các môn học và hoạt động giáo dục trong 

nhà trường. 

4. Đưa nhiệm vụ giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học 

sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT) 

tham gia học các bậc học trong Giáo dục nghề nghiệp vào chủ trương, kế hoạch 

chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội của từng huyện, thành phố. 

5. Tăng cường phối hợp, tổ chức các hoạt động tuyên truyền về giáo dục 

hướng nghiệp và định hướng phân luồng cho học sinh sau tốt nghiệp trung học 

cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT) tham gia học các bậc học trong 

Giáo dục nghề nghiệp như: Ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp; thi tìm 

hiểu về giáo dục nghề nghiệp; các hoạt động giao lưu của học sinh, giáo viên, 

cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp với các nhà khoa học, nhà quản lý, doanh 

nhân. 

6. Huy động nguồn lực xã hội trong và ngoài địa phương tham gia giáo 

dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ 

sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT) tham gia học các bậc học trong Giáo 

dục nghề nghiệp. Tăng cường sự tham gia của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, 

doanh nghiệp trong việc xây dựng chương trình, tài liệu và đánh giá kết quả giáo 

dục hướng nghiệp đáp ứng yêu cầu thị trường lao động; đẩy mạnh giới thiệu 

việc làm cho học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp tại các cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp; tổ chức, liên kết chặt chẽ giữa đào tạo và sử dụng lao động qua đào tạo; 

tăng cường nâng cao chất lượng dạy bổ túc văn hoá cho học sinh học nghề, tạo 

điều kiện cho học sinh, sinh viên có cơ hội liên thông lên các bậc học cao hơn. 

IV. KINH PHÍ 

Kinh phí sử dụng từ nguồn Tuyên truyền định hướng, phân luồng giáo 

dục nghề nghiệp theo KH 119/KH-UBND ngày 12/7/2019 được phân bổ theo 
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Quyết định số 8668/QĐ-SLĐTBXH ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội. (Có dự toán kèm theo). 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Giáo dục nghề nghiệp 

Chủ trì thực hiện kế hoạch, phối hợp với các phòng chuyên môn tham 

mưu cho lãnh đạo Sở hoàn thành tốt kế hoạch đề ra. 

2. Phòng Kế hoạch - Tài chính 

Phối hợp với phòng Giáo dục nghề nghiệp hoàn thiện các thủ tục về tài 

chính để thực hiện tốt kế hoạch. Tham mưu cho lãnh đạo Sở kiểm soát khâu 

thanh, quyết toán theo đúng thủ tục quy định của Nhà nước. 

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền định hướng phân luồng giáo dục nghề 

nghiệp năm 2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 
 

 
Nơi nhận: 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu VT, GDNN, KHTC (LTG). 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hà Thị Hải Yến 
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DỰ TOÁN KINH PHÍ 

Xây dựng phóng sự truyền hình về định hướng phân luồng  

giáo dục nghề nghiệp năm 2022 

(Kèm theo Kế hoạch số:               /KH-SLĐTBXH ngày         tháng 5 năm 2022 

của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội) 

 

Xây dựng phóng sự truyền hình về định hướng phân luồng giáo dục nghề 

nghiệp 

 01 phóng sự  x  50.000.000đ/phóng sự   = 50.000.000đ. 

(Số tiền bằng chữ: Năm mươi triệu đồng chẵn./.) 

Trên đây là dự toán chi công tác tuyên truyền định hướng phân luồng giáo 

dục nghề nghiệp năm 2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 
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