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V/v kế hoạch tổ chức Chương trình tư
vấn “Tiếp bước trường thi” năm 2020

Kính gửi: Các trường THPT và các đơn vị trực thuộc Sở.
Để giúp học sinh định hướng nghề nghiệp cho tương lai, chọn hướng đi
phù hợp với năng lực, sở thích và điều kiện bản thân, gia đình sau khi tốt nghiệp
trung học phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Báo Giáo dục Thành
phố Hồ Chí Minh, Đài Phát thanh - Truyền hình Phú Yên tổ chức Chương trình
tư vấn “Tiếp bước trường thi” năm 2020.
Theo đề nghị của Báo Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh tại Công văn số
37/BGD-QC ngày 06 tháng 5 năm 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo kế
hoạch tổ chức Chương trình tư vấn “Tiếp bước trường thi” năm 2020, cụ thể như
sau:
1. Nội dung
Chương trình “Tiếp bước trường thi” năm 2020 do Báo Giáo dục Thành
phố Hồ Chí Minh tổ chức sẽ tư vấn trực tiếp cho học sinh:
- Về những thay đổi trong quy chế thi tốt nghiệp THPT và cách thức
tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng năm 2020.
- Định hướng đúng trong việc chọn ngành, nghề; chọn trường học phù
hợp với năng lực và sở thích.
- Biết được những ngành, nghề sẽ thu hút nhiều nhân lực trong tương lai.
2. Địa điểm: Nhà Văn Hóa Lao động tỉnh Phú Yên.
Số 276, Nguyễn Huệ, thành phố Tuy Hòa.
3. Thời gian
- Từ 14 giờ 30 đến 16 giờ 10, ngày 08 tháng 6 năm 2020.
- Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường THPT điều động học sinh
tham gia có mặt tại Nhà Văn Hóa Lao động tỉnh Phú Yên lúc 14 giờ 00 để ổn
định tổ chức, phục vụ cho việc tư vấn đạt kết quả.
4. Về huy động học sinh tham gia Chương trình tư vấn
Để Chương trình tư vấn “Tiếp bước trường thi” năm 2020 đạt kết quả, Sở
Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường THPT trên địa bàn thành phố Tuy Hòa
huy động học sinh lớp 12 tham gia với số lượng cụ thể như sau:
- Trường THPT Nguyễn Huệ
: Số lượng: 100 học sinh;
- Trường THPT Ngô Gia Tự
: Số lượng: 100 học sinh;
- Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh
: Số lượng: 100 học sinh;
- Trường THPT Nguyễn Trãi
: Số lượng: 100 học sinh;
- Trường THPT Nguyễn Trường Tộ
: Số lượng: 100 học sinh;
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5. Yêu cầu
- Hiệu trưởng các trường THPT có học sinh tham gia buổi tư vấn khẩn
trương xây dựng kế hoạch triển khai việc huy động học sinh lớp 12 tham gia
Chương trình.
- Mỗi đơn vị cử một lãnh đạo làm trưởng đoàn; một giáo viên làm công
tác hướng nghiệp đi theo để quản lý học sinh trong quá trình tham gia.
- Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Tổ chức trong việc đón tiếp học
sinh tham gia Chương trình tư vấn, các đơn vị có kế hoạch tổ chức cho học sinh
đi tập trung; tránh tình trạng học sinh được cử tham dự Chương trình đi riêng lẻ.
- Chương trình tư vấn “Tiếp bước trường thi” năm 2020 sẽ được phát trực
tiếp trên Đài Phát thanh - Truyền hình Phú Yên vào lúc 14g30 đến 16g10, ngày
07/6/2020 (do dược tiếp sóng từ Đài Phát thanh – Truyền hình Bình Định); đồng
thời phát trực tiếp trên các kênh theo địa chỉ sau:
+ Fanpage: https://www.facebook.com/kenhtuyensinhhuongnghiep
+ YouTube: https://www.youtube.com/kenhtuyensinhhuongnghiep
+ Báo Giáo dục Online: https://www.giaoduc.edu.vn
+ Trang tin điện tử: https://tuyensinhhuongnghiep.vn
Đề nghị các trường THPT và các đơn vị trực thuộc Sở thông báo cho học
sinh lớp 12 biết để theo dõi; cùng tham gia bằng cách đặt câu hỏi về các vấn đề
liên quan đến tuyển sinh đại học, cao đẳng, hướng nghiệp để được giải đáp thắc
mắc (qua số điện thoại đường dây nóng hiển thị trên màn hình trong buổi truyền
hình trực tiếp) hoặc tương tác trên Fanpage, ngoài ra học sinh có thể đăng ký
trên YouTube để theo dõi các chương tư vấn của Báo Giáo dục thành phố Hồ
Chí Minh thực hiện ở các tỉnh hoặc xem lại trên các kênh Fanpage, YouTube,
Trang tin điện tử nêu trên).
Việc tham gia Chương trình tư vấn do Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp
với Báo Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh, Đài Phát thanh - Truyền hình Phú
Yên tổ chức là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác tư vấn tuyển
sinh, hướng nghiệp năm 2020. Vì vậy, yêu cầu hiệu trưởng các trường THPT
sắp xếp kế hoạch cử học sinh và giáo viên tham gia đầy đủ để buổi tư vấn tuyển
sinh, hướng nghiệp đạt kết quả./.
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