UBND HUYỆN DIÊN KHÁNH
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 176 /PGD&ĐT-GDTHCS

Diên Khánh, ngày 10 tháng 3 năm 2022

V/v phối hợp triển khai thực hiện
Quyết định số 340/QĐ-UBND
ngày 08/02/2022 của UBND tỉnh

Kính gửi:
- Các trường trung học cơ sở;
- Các trường tiểu học và trung học cơ sở.
Thực hiện Công văn số 451/SGDĐT-GDTrHTX ngày 08 tháng 3 năm
2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa về việc phối hợp triển khai Quyết
định số 340/QĐ-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa
về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa cơ sở đào tạo với các doanh nghiệp
trong việc đào tạo nhân lực trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Phòng Giáo dục và
Đào tạo đề nghị các trường trung học cơ sở, các trường tiểu học và trung học
cơ sở trên địa bàn huyện thực hiện các nội dung sau:
1. Tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai Quyết định số 340/QĐUBND ngày 08 tháng 02 năm 2022 của UBND tỉnh đến toàn thể cán bộ, giáo
viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh.
2. Phối hợp với các cơ sở giáo dục đào tạo thực hiện tốt công tác tuyên
truyền, giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THCS gắn với nhiệm vụ, kế hoạch
tổ chức các hoạt động giáo dục và giảng dạy hằng năm của nhà trường.
3. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 180/KHUBND ngày 20/10/2018 của UBND huyện Diên Khánh về triển khai thực hiện
Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo
dục phổ thông giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn huyện.
Nhận được văn bản này, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị
triển khai thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện về Phòng Giáo dục và Đào tạo
(qua bộ phận phụ trách chuyên môn GDTHCS của PGD&ĐT) trước ngày 25/6
hằng năm để tổng hợp báo cáo Sở Giáo dục./.
(Đính kèm Quyết định số 340/QĐ-UBND ngày 08/02/2022 của UBND tỉnh).
Nơi nhận:
- Như trên (VBĐT);
- UBND huyện (VBĐT, để báo cáo);
- Ban Tuyên giáo Huyện ủy ( VBĐT, để báo cáo);
- Trường trung cấp nghề Diên Khánh (VBĐT, để p/h);
- Lãnh đạo, chuyên viên PGD&ĐT (VBĐT);
- Lưu: VT, GDTHCS.
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