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KẾ HOẠCH 

Tổ chức ngày hội tư vấn tuyển sinh Giáo dục nghề nghiệp năm 2022 

   

Căn cứ Công  văn số 333/LĐTBXH-TCGDNN ngày 16/02/2022 của Bộ 

Lao động-Thương  binh  và Xã hội về việc đưa học sinh, sinh viên trở lại trường 

học tập trung và tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyển sinh giáo dục 

nghề nghiệp năm 2022. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch 

Thường trực UBND tỉnh tại Công văn số 669/VP-KGVX ngày 23 tháng 02 năm 

2022 của Văn phòng UBND tỉnh về việc đưa học sinh, sinh viên trở lại trường 

học tập trung và tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyển sinh giáo dục 

nghề nghiệp năm 2022. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng Kế 

hoạch tổ chức ngày hội tư vấn tuyển sinh Giáo dục nghề nghiệp như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tuyên truyền, tư vấn tuyển sinh, định hướng nghề nghiệp, việc làm 

nhằm nâng cao nhận thức của xã hội, học sinh các trường phổ thông về GDNN; 

định hướng cho học sinh có sự lựa chọn ngành, nghề phù hợp. 

- Tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở GDNN tiếp cận học sinh tại các 

trường phổ thông để giới thiệu, tuyên truyền, tư vấn việc chọn ngành, nghề tại 

ngày hội tư vấn tuyển sinh GDNNl; tạo điều kiện cho học sinh phổ thông được 

tìm hiểu, trải nghiệm về nghề nghiệp ngay tại nơi tư vấn hoặc tai các cơ sở 

GDNN  

-  Tạo điều kiện để các cơ sở GDNN thực hiện công tác phân luồng học 

sinh sau THCS, THPT vào GDNN theo Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 

14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 

12/7/2019 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. 

2. Yêu cầu  

- Quán triệt đầy đủ, cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng và chính 

sách, pháp luật của Nhà nước về tuyên truyền, phổ biến giáo dục nghề nghiệp. 

- Ngày hội tư vấn tuyển sinh GDNN được tổ chức đa dạng, phong phú,thu 

hút sự tham gia đông đảo các thầy giáo, cô giáo, học sinh, phụ huynh học sinh. 

Các trường trung học cơ sở (THCS), trung học phổ thông (THPT), các cơ sở 

GDNN, Trung tâm DVVL, doanh nghiệp, Báo Lạng Sơn, Đài PT-TH tỉnh và các 

cơ quan, đơn vị liên quan. 
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- Nội dung phải cụ thể, rõ ràng, dễ hiểu, dễ nhớ và phản ánh được sự đổi 

mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp 

- Chương trình tư vấn, hướng nghiệp, thông tin và tuyên truyền phải đúng 

kế hoạch, đạt hiệu quả, an toàn, tiết kiệm và tạo ấn tượng sâu sắc, có ý nghĩa đối 

với học sinh, phụ huynh và giáo viên tham dự. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Không gian, thời gian, địa điểm tổ chức Ngày hội tư vấn tuyển sinh 

 - Địa điểm: Trường Cao đẳng Nghề Lạng Sơn (địa chỉ: Thôn Đồi Chè, xã 

Hoàng Đồng, Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn)  

 - Thời gian dự kiến: Căn cứ vào diễn biến của dịch bệnh Covid-19, tổ 

chức trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 9/2022. (sẽ có văn bản thông 

báo thời gian cụ thể). 

 2. Thành phần tham gia: 

 - Lãnh đạo UBND tỉnh. 

 - Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (chủ trì); Sở Giáo dục và Đào 

tạo; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Sở Y tế; Tỉnh Đoàn Lạng Sơn.  

 - Các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh. 

 - Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lạng Sơn. 

 - Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và một số doanh nghiệp tiêu biểu trong tỉnh. 

 - Báo Lạng Sơn, Đài PTTH tỉnh. 

 3. Nội dung chương trình 

 3.1. Hoạt động tập trung tại sân khấu chính 

 - Văn nghệ chào mừng (do học sinh các cơ sở GDNN thực hiện). 

 - Phát biểu khai mạc (Lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội). 

 - Phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo tỉnh (Lãnh đạo UBND tỉnh). 

 - Cơ sở GDNN, Hiệp hội DN, một số doanh nghiệp trao đổi về hướng 

nghiệp, khởi nghiệp.  

 - Tôn vinh cựu học sinh, sinh viên tiêu biểu, thành đạt, chia sẻ thành công 

cựu học sinh, sinh viên tiêu biểu (nếu có). 

 - Trao học bổng của các cơ sở GDNN cho những học sinh phổ thông tiêu 

biểu đã đăng ký vào học GDNN (nếu có) 

3.2. Hoạt động tại các gian hàng của cơ sở GDNN, Doanh nghiệp 

Cơ sở GDNN tham gia ngày hội tuyển sinh đảm trách hoạt động gian 

hàng của cơ sở mình bao gồm các hoạt động như: Giới thiệu về cơ sở GDNN,; 

giới thiệu ngành/nghề đào tạo; trình diễn kỹ năng nghề nghiệp; xem các Video 

clip mô tả nghề nghiệp; tư vấn tuyển sinh, định hướng nghề nghiệp, khởi nghiệp 

phát tài liệu, tờ rơi quảng cáo, tặng quà lưu niệm …  

3.3. Hoạt động của trung tâm dịch vụ việc làm: Tư vấn định hướng phân 

luồng nghề nghiệp; Giới thiệu việc làm, giới thiệu nhu cầu việc làm các ngành, 

nghề cần thiết trong tỉnh và ngoài tỉnh, trong nước và quốc tế, phục vụ xuất khẩu 

lao động… 

III. KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG 

- Nguồn kinh phí: Ngân sách UBND tỉnh cấp năm 2022;  

- Kinh phí từ các cơ sở GDNN và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

- Kinh phí huy động nguồn xã hội hoá khác. 
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 
Chủ trì xây dựng và chỉ đạo thực hiện Kế hoạch tổ chức ngày hội tư vấn 

tuyển sinh Giáo dục nghề nghiệp. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên 

địa bàn tỉnh đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, tuyên truyền về giáo dục nghề 

nghiệp. 

2. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

Chủ động tham gia ngày hội tuyển sinh, đảm trách các hoạt động gian 

hàng của cơ sở mình. Phối hợp với Trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp để 

tư vấn việc làm, miễn phí cho học sinh, sinh viên và người lao động. Thông tin, 

tuyên truyền về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, kết quả đào tạo gắn với giải 

quyết việc làm cho phụ huynh, học sinh bằng nhiều hình thức thiết thực, phù 

hợp. 

3. Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn 

Chuẩn bị Hội trường, âm thanh loa đài,  MAKET,  sân  khấu; tham  gia 

đón  tiếp  đại  biểu; phân  công người  dẫn chương trình diễn đàn; chuẩn bị 03 

tiết mục văn nghệ chào mừng và các điều kiện khác để tổ chức Ngày hội tư vấn 

tuyển sinh (Các nội dung được phân công duyệt với Sở Lao động -Thương binh 

và Xã hội). 

4. Trung tâm dịch vụ việc làm 

Phối hợp với các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp để tư vấn việc làm, miễn 

phí cho học sinh, sinh viên và người lao động, đảm trách hoạt động gian hàng tư 

vấn, giới thiệu việc làm. 

Trên đây là kế hoạch Tổ chức ngày hội tư vấn tuyển sinh Giáo dục nghề 

nghiệp của Sở Lao động, Thương binh và xã hội./. 
 

 
Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (B/c) 

- Các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng: KHTC, VP sở; 

- Trung tâm DVVL tỉnh; 

- Lưu VT; GDNN (TTCL). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hà Thị Hải Yến 
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