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KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội nghị Triển khai Đề án “Giáo dục hướng nghiệp
và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông”
trên địa bàn tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2019-2025
Căn cứ Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về
việc Ban hành quyết định Phê duyệt Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng
phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025”;
Căn cứ Công văn số 1676/BGDĐT-GDTrH ngày 19/4/2019 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn triển khai Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định
hướng phân luồng học sinh phổ thông giai đoạn 2018-2025”;
Căn cứ Kế hoạch số 2134/KH-UBND ngày 26/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Gia Lai về việc Thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng
học sinh trong giáo dục phổ thông” trên địa bàn tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2019-2025.
Sở GDĐT lập Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai Đề án “Giáo dục hướng
nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông” trên địa bàn tỉnh
Gia Lai, giai đoạn 2019-2025 như sau:
1. Mục đích
- Nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của giáo
dục hướng nghiệp (GDHN) và định hướng phân luồng học sinh phổ thông (HSPT).
- Nâng cao chất lượng GDHN và định hướng phân luồng HSPT.
- Huy động sự tham gia của cơ sở dạy nghề, doanh nghiệp trong công tác GDHN;
bồi dưỡng, phát triển đội ngũ giáo viên, cộng tác viên làm công tác hướng nghiệp trong
nhà trường.
2. Nội dung
- Triển khai Kế hoạch số 2134/KH-UBND.
- Công tác GDHN và phân luồng học sinh trong chương trình giáo dục phổ thông
hiện hành và giáo dục phổ thông mới; đổi mới nội dung và phương thức GDHN gắn liền
với sản xuất kinh doanh tại địa phương.
- Thị trường lao động và định hướng phát triển thị trường lao động trong thời
gian tới.
- Việc phối hợp triển khai mô hình dạy văn hóa kết hợp với đào tạo nghề; giới
thiệu một số cơ sở đào tạo nghề cho học sinh sau THCS.
- Một số chính sách khuyến khích học sinh đi học nghề; hỗ trợ kinh phí cho học
sinh dân tộc thiểu số, học sinh nghèo, học sinh thuộc diện chính sách; công tác hỗ trợ, tư
vấn nghề và giới thiệu việc làm.
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- Công tác phối hợp, liên kết của các cơ sở giáo dục với các cơ sở dạy nghề,
doanh nghiệp trong công tác GDHN và định hướng phân luồng HSPT.
3. Thành phần tham dự
Dự kiến 400 đại biểu, bao gồm:
- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai.
- Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam Tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ban Văn hóa
Xã hội HĐND tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh; Tỉnh đoàn.
- Đại diện các sở: Sở Lao động TB&XH; Sở Nội vụ, Sở Tài chính; Sở Kế hoạch
và Đầu tư; Sở Công thương.
- Sở GDĐT: Lãnh đạo Sở và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ (Văn phòng Sở,
Phòng Giáo dục Trung học, Phòng Giáo dục Chuyên nghiệp và Giáo dục Thường
xuyên, Phòng Kế hoạch và Tài chính, Phòng Khảo thí và Quản lí chất lượng giáo dục).
- Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện; lãnh đạo các trung tâm giáo dục
nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên; lãnh đạo, chuyên viên phòng GDĐT; hiệu
trưởng các trường PTCS, THCS cấp huyện.
- Đại diện một số đơn vị đào tạo nghề tại Gia Lai và các tỉnh lân cận.
- Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở.
4. Thời gian, địa điểm
- Thời gian: Từ ngày 26/6/2020 đến 27/6/2020 (2 ngày).
- Địa điểm: Trường Cao đẳng Nghề Gia Lai.
5. Kinh phí
- Kinh phí tổ chức Hội nghị do Sở GDĐT Gia Lai chịu trách nhiệm.
- Đơn vị có cán bộ tham dự Hội nghị chi trả công tác phí và các khoản chi khác
theo quy định hiện hành.
6. Tổ chức thực hiện
Sở GDĐT chủ trì, phối hợp với các sở liên quan và Trường Cao đẳng Nghề Gia
Lai chuẩn bị và tổ chức Hội nghị theo đúng Kế hoạch./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh Gia Lai;
- Sở LĐTBXH;
- Lãnh đạo Sở GDĐT;
- Tỉnh đoàn;
- Trường CĐ Nghề Gia Lai;
- UBND huyện, TX, TP;
- Các phòng GDĐT;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Các phòng CMNV thuộc Sở;
- Lưu: VT, GDTrH.
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