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UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

 Số:           /SGDĐT-GDPT 

V/v phối hợp tổ chức tư vấn, định hướng 

nghề nghiệp cho học sinh THCS, THPT,  

năm học 2019-2020 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày    tháng     năm 2020 

 

    Kính gửi:  

                    - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã 

-  Giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên 

-  Hiệu trưởng trường trung học phổ thông. 

Thực hiện Kế hoạch số 219/KH-UBND ngày 04/12/2018 của UBND thành phố 

Hà Nội về việc triển khai đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng 

học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025”;  

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà 

Nội phối hợp với các trường trung cấp, cao đẳng, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

trên địa bàn thành phố phối hợp tổ chức triển khai thực hiện công tác tư vấn, giáo 

dục hướng nghiệp, định hướng nghề nghiệp cho học sinh đang học lớp cuối cấp các 

trường trung học cơ sở (THCS), trung học phổ thông (THPT) và trung tâm giáo dục 

nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX). 

Sở GDĐT đề nghị Trưởng phòng GDDT quận, huyện, thị xã, Hiệu trưởng 

trường THCS, THPT và Giám đốc GDNN-GDTX phối hợp với trường trung cấp, 

cao đẳng, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên điạ bàn Thành phố tổ chức cho học 

sinh các lớp cuối cấp tìm hiểu, lựa chọn tham gia các bậc học giáo dục nghề nghiệp 

trình độ trung cấp, cao đẳng và các ngành nghề phù hợp với khả năng và sở thích 

của học sinh.  

Sở GDĐT Hà Nội đề nghị Trưởng phòng GDDT quận, huyện, thị xã, Hiệu 

trưởng trường THCS, THPT và Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX nghiêm túc    

thực hiện./.  
 

Nơi nhận: 
- Như trên ; 

- Sở LĐTBXH-DN; 

- Đ/c Giám đốc Sở;                                                   

- Đ/c PGĐ Lê Ngọc Quang; 

- Lưu: VT, GDPT.                                                                        

 
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Lê Ngọc Quang 
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