UBND TỈNH GIA LAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1058 /SGDĐT-GDTrH

Gia Lai, ngày 23 tháng 6 năm 2020

V/v tổ chức Hội nghị “Giáo dục hướng
nghiệp và định hướng phân luồng
học sinh trong giáo dục phổ thông”

Kính gửi:
- Các trung tâm GDNN-GDTX;
- Các phòng giáo dục và đào tạo;
- Các đơn vị trực thuộc Sở.
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 20192025; Kế hoạch số 979/KH-SGDĐT ngày 10/6/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về
việc 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 20192025.
Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội,
Tỉnh đoàn và Trường Cao đẳng Nghề Gia Lai tổ chức Hội nghị Giáo dục hướng
nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông, giai đoạn 20192025 như sau:
1. Thời gian, địa điểm
- Thời gian: Từ 8h00 ngày 26/6/2020 đến hết ngày 27/6/2020 (02 ngày).
- Địa điểm: Tại Trường Cao đẳng Nghề Gia Lai.
2. Thành phần
- Đại diện các sở: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Nội vụ; Sở Tài
chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Công thương.
- Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện; lãnh đạo các trung tâm giáo
dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên.
- Mỗi phòng giáo dục và đào tạo: 01 Lãnh đạo, 01 chuyên viên phụ trách phân
luồng học sinh và hiệu trưởng các trường PTCS, THCS cấp huyện.
- Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở.
3. Nội dung
- Công tác giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh trong chương trình
giáo dục phổ thông; định hướng phối hợp triển khai mô hình dạy văn hóa kết hợp với
đào tạo nghề.
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- Chính sách khuyến khích học sinh đi học nghề; triển khai Đề án Giáo dục
hướng nghiệp và phân luồng học sinh của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội giai
đoạn 2020-2021 và nhiệm vụ của các trường trung cấp, cao đẳng nghề.
- Phối hợp giữa cơ sở giáo dục với các cơ sở dạy nghề, doanh nghiệp và hướng
nghiệp gắn liền với sản xuất kinh doanh.
- Thị trường lao động trong thời gian tới và công tác hỗ trợ, tư vấn nghề, giới
thiệu việc làm.
4. Kinh phí
Đơn vị cử cán bộ tham dự Hội nghị chi trả chế độ công tác phí theo quy định
hiện hành.
(Công văn này thay cho Giấy mời)
Đề nghị các đơn vị cử đại biểu tham dự Hội nghị đúng thành phần và thời gian
quy định. Thông tin chi tiết, liên hệ Phòng Giáo dục Trung học, Sở GDĐT, điện thoại:
0269.3715.795 hoặc 0914.013.831 để được hướng dẫn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Sở LĐ TBXH, Tỉnh đoàn;
- Các sở: NV, TC, KHĐT, CT, LĐTBXH;
- Các trường: CĐN Gia Lai, CĐN Đà Lạt,
CĐ Cộng đồng Kon Tum, TC Trường Sơn;
- Các phòng CMNV thuộc Sở;
- Lưu: VT, GDTrH,L.
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