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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v một số nhiệm vụ về công tác định
hướng nghề nghiệp trong giáo dục phổ
thông, giai đoạn 2021-2025
trên địa bàn tỉnh

Kính gửi:
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai;
- Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ
Chí Minh tại Gia Lai;
- Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại Gia Lai;
- Cơ sở Trường Đại học Đông Á tại Gia Lai;
- Trường Cao đẳng Gia Lai;
- Các phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Các trung tâm GDNN-GDTX ;
- Trung tâm GDTX tỉnh;
- Các trường phổ thông trực thuộc Sở.
Thực hiện Công văn số 456/UBND-KGVX ngày 26/4/2021 của Ủy ban nhân
dân (UBND) tỉnh Gia Lai về việc thực hiện Thông báo kết luận của Thường trực
Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo.
Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục hướng nghiệp (GDHN) trong giáo dục
phổ thông (GDPT), góp phần chuyển biến mạnh mẽ công tác phân luồng giáo dục
nghề nghiệp (GDNN) đối với học sinh sau trung học cơ sở và trung học phổ thông
phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu nâng cao chất
lượng đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh.
Sở GDĐT phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH)
và các đơn vị liên quan thống nhất triển khai một số nhiệm vụ chủ yếu về công
tác định hướng nghề nghiệp giai đoạn 2021-2025 như sau:
1. Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo
a) Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về ý nghĩa,
tầm quan trọng của GDHN và định hướng phân luồng học sinh sau tốt nghiệp
trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT) nhằm nâng cao nhận
thức đến toàn thể phụ huynh, học sinh.
b) Chỉ đạo tổ chức lồng ghép, đưa nội dung GDHN tích hợp trong chương
trình các môn học và hoạt động giáo dục theo định hướng giáo dục tích hợp, giáo
dục STEM.
c) Triển khai hoạt động trải nghiệm, GDHN gắn liền với sản xuất kinh doanh
phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường.
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d) Hỗ trợ học sinh tham gia các dự án Khoa học, dự án Kỹ thuật; Sáng tạo
thanh thiếu niên và nhi đồng, khởi nghiệp đến năm 2025.
e) Sơ kết, tổng kết công tác GDHN và định hướng nghề nghiệp học sinh hằng
năm và giai đoạn.
2. Đối với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
a) Đánh giá, dự báo nhu cầu lao động ở các lĩnh vực nghề nghiệp.
b) Chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh kết nối với các
doanh nghiệp tổ chức hoạt động trải nghiệm, GDHN gắn liền với sản xuất kinh
doanh cho học sinh THCS và THPT.
c) Phối hợp với các sở, ban ngành liên quan và các địa phương liên kết với
các cơ sở GDNN trong và ngoài tỉnh tổ chức Ngày hội “Tư vấn tuyển sinh - Định
hướng nghề nghiệp và Giới thiệu việc làm” trên địa bàn tỉnh cho đối tượng là học
sinh lớp 9, lớp 12 và người lao động, với sự tham gia của các doanh nghiệp trên
địa bàn tỉnh. Qua đó, tư vấn cho học sinh, người lao động lựa chọn các ngành,
nghề phù hợp với năng lực, sở trường và nguyện vọng của bản thân, gia đình cũng
như đáp ứng nhu cầu lao động của xã hội; kết nối và thúc đẩy mạnh mẽ sự hợp
tác giữa các cơ sở GDNN và doanh nghiệp nhằm tác động thay đổi nhận thức của
cộng đồng, học sinh, giáo viên và phụ huynh học sinh về việc đào tạo nghề gắn
với nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp và cơ hội việc làm trên địa bàn tỉnh
Gia Lai.
d) Thông tin về chính sách đãi ngộ, hỗ trợ tuyển sinh học sinh sau THCS và
THPT vào học nghề tại các cơ sở GDNN ở địa phương và cơ hội việc làm sau khi
tốt nghiệp.
3. Đối với các doanh nghiệp
a) Công khai nhu cầu việc làm hằng năm trên website doanh nghiệp, trên các
phương tiện truyền thông như báo, đài…
b) Dự báo và đăng ký nhu cầu tuyển dụng lao động ở các lĩnh vực nghề
nghiệp.
c) Thông tin vị trí việc làm, chế độ đãi ngộ và tiềm năng sử dụng ngành nghề.
d) Phối hợp Tổ chức Ngày hội tư vấn, hướng nghiệp và hỗ trợ các cuộc thi
khởi nghiệp, sáng tạo dành cho học sinh phổ thông hằng năm.
4. Đối với các cơ sở đào tạo nghề, phân hiệu đại học trên địa bàn tỉnh
a) Đẩy mạnh, đổi mới quy mô, cơ cấu đào tạo ngành, nghề phù hợp với thực
tiễn và nhu cầu sử dụng lao động trong tỉnh, ngoài tỉnh và khu vực.
b) Phối hợp tổ chức Tư vấn đào tạo nghề gắn với tiềm năng, chất lượng và
hiệu quả đào tạo nghề.
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c) Triển khai hình thức đào tạo linh hoạt, đa dạng, như: Đào tạo chính quy
tại cơ sở GDNN, đào tạo tại các khu vực khó khăn tạo điều kiện thuận lợi cho học
sinh sau khi tốt nghiệp THCS, THPT hoặc vừa học văn hóa vừa học nghề.
d) Thực hiện chính sách ưu tiên tuyển sinh, đãi ngộ đối với người học các
trình độ GDNN.
5. Đối với Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố
Xây dựng kế hoạch triển khai đến các trường THCS, tham mưu đưa nhiệm
vụ GDHN vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương
hằng năm, bố trí kinh phí tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học phục
vụ công tác GDHN ở cấp THCS.
6. Đối với các trường phổ thông trực thuộc Sở; các trung tâm Giáo dục
nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; Trung tâm Giáo dục thường xuyên
tỉnh
- Xây dựng kế hoạch triển khai, dựa vào tình hình thực tế của đơn vị để tổ
chức thực hiện hiệu quả công tác GDHN giai đoạn 2021-2025.
- Thường xuyên theo dõi website của Sở GDĐT, Sở LĐTBXH,… để nắm
bắt thông tin kịp thời về thực hiện nhiệm vụ GDHN cho học sinh phổ thông.
- Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong
công tác tuyên truyền, vận động các bậc phụ huynh phối hợp tốt trong việc thực
hiện nhiệm vụ GDHN cho học sinh trong GDPT tại đơn vị.
- Chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện công tác
GDHN tại đơn vị.
Trên cơ sở những nội dung nhiệm vụ tại Công văn này, căn cứ vào tình hình
cụ thể của địa phương, đề nghị các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch chi tiết để
tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phản ánh kịp
thời bằng văn bản về Sở GDĐT (qua Phòng Giáo dục Trung học, Giáo dục Chính
trị và Giáo dục Thường xuyên, địa chỉ email: giaoductrunghocgialai@gmail.com)
để phối hợp giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Website Sở;
- Lưu: VT, GDTrHCTTX.
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Lê Duy Định

