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UBND THÀNH PHỐ SA ĐÉC 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

Số: 151/KH- PGDĐT 

  

Sa Đéc, ngày 23 tháng 3 năm 2017 

  

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội thảo tư vấn phân luồng  học sinh sau TN-THCS  

năm học 2016-2017 

  

 

 Căn cứ Công văn số 167/SGDĐT-GDTrH-TX&CN ngày 21 tháng 02 năm 

2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp về việc tổ chức phân luồng học 

sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở từ năm 2017; 

 Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Sa Đéc xây dựng kế hoạch tổ chức 

Hội thảo tư vấn phân luồng học sinh sau TN-THCS năm 2017 như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu: 

 - Nhằm nâng cao nhận thức và tuyên truyền sâu rộng trong cộng đồng, cha 

mẹ học sinh xác định đúng năng lực và hoàn cảnh gia đình để lựa chọn hướng đi 

phù hợp cho học sinh sau khi tốt nghiệp THCS. 

 - Phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp THCS, tạo điều kiện cho học sinh 

có điều kiện gia đình khó khăn, có học lực trung bình, yếu tham gia học nghề sau 

khi tốt nghiệp THCS. 

 - Nâng cao tỉ lệ lao động qua đào tạo nghề ở nông thôn. 

 - Thực hiện tốt công tác phổ cập THCS, THPT. 

II. Triển khai thực hiện: 

 1. Thời gian- Địa điểm:  

T

T 
Thời gian tổ chức Địa điểm 

1 7 giờ 30 ngày 03/04/2017 THCS Tân Khánh Đông 

2 7 giờ 30 ngày 05/04/2017 THCS Trần Thị Nhượng 

3 7 giờ 30 ngày 07/04/2017 THCS Lưu văng Lang 

4 7 giờ 30 ngày 10/04/2017 THCS Hùng Vương 

5 7 giờ 30 ngày 12/04/2017 THCS Võ Thị Sáu 
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2. Thành phần tham dự: 

 2.1. Ban tư vấn gồm: 

 - Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố; 

 - Lãnh đạo Trung tâm Giáo dục thường xuyên thành phố; 

 - Hiệu trưởng các trường THPT; 

 - Lãnh đạo Trường Cao đẳng nghề Đồng Tháp; 

 - Lãnh đạo Trường Cao đẳng cộng đồng Đồng Tháp. 

 2.2. Thành phần tham dự: 

 - Đại diện Đảng ủy; UBND xã; phường; 

 - Cán bộ Lao động TB- XH xã, phường; xã, phường Đoàn; Hội khuyến học; 

Hội phụ nữ; 

 - Hiệu trưởng các trường THCS trên địa bàn xã, phường; 

- Giáo viên chủ nhiệm, phụ huynh và học sinh lớp 9; 

- Đại diện lãnh đạo Trung tâm văn hóa- Học tập cộng đồng. 

 3. Nội dung thực hiện: 

 3.1. Nội dung Hội thảo tư vấn đảm bảo phù hợp đối tượng học sinh sau TN-

THCS. Nhằm giúp các em có thể lựa chọn một trong các hướng đi sau: 

a. Thi vào lớp 10 để học tiếp cấp THPT; 

b. Học hệ Giáo dục thường xuyên cấp THPT tại Trung tâm Giáo dục thường 

xuyên thành phố; 

c. Học nghề tại các trường nghề trong và ngoài tỉnh Đồng Tháp; 

d. Khuyến cáo học sinh và Phụ huynh học sinh không nên trực tiếp tham gia 

lao động kiếm sống ngay sau khi TN-THCS (Tức không qua học nghề). Vì điều 

này về lâu dài sẽ làm cho các em bị thiệt thòi, nghề nghiệp bấp bênh và dễ bị loại ra 

khỏi lực lượng lao động tại các công ty, xí nghiệp do chưa được đào tạo nghề chính 

quy…, nhất là trong điều kiện hiện nay nước ta đang tham gia hội nhập sâu rộng về 

kinh tế trong khu vực và trên thế giới. 

 3.2. Cấu trúc chương trình: 

- Từ 2 đến 3 tiết mục văn nghệ chào mừng; 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; 

- Diễn văn khai mạc Hội thảo tư vấn phân luồng hướng nghiệp cho học sinh 

THCS (Hiệu trưởng trường thực hiện). Nội dung cần ngắn gọn và đi thẳng vào mục 

tiêu của buổi Hội thảo); 



 3 

- Báo cáo kết quả thực hiện phân luồng, hướng nghiệp, học nghề năm học 

2015-2016 tại thành phố Sa Đéc (do Lãnh đạo phòng Giáo dục thực hiện); 

- Báo cáo tư vấn của TT GDTX (đảm bảo 2 nội dung: tổ chức mở lớp và giảng 

dạy các lớp GDTX cấp THPT, tổ chức mở các lớp liên kết đào tạo hệ TCCN đặt tại 

Trung tâm ); 

- Báo cáo tư vấn của trường Cao đẳng Nghề Đồng Tháp; 

- Báo cáo tư vấn của trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp; 

- Phòng LĐTB-XH báo cáo về chế độ, chính sách học nghề tại địa phương 

hướng nghiệp xuất khẩu lao động; 

- Các trường THPT chuẩn bị báo cáo ngắn gọn về đơn vị mình; 

- Tư vấn trực tiếp cho học sinh (học sinh, phụ huynh học sinh đặt câu hỏi – 

Ban tư vấn, lãnh đạo trả lời); 

- Kết luận của lãnh đạo Phòng GDĐT; 

- Tọa đàm rút kinh nghiệm. 

4. Kinh phí 

 - Kinh phí trang trí khánh tiết; nước uống được chi từ kinh phí của đơn vị tổ 

chức Hội thảo. 

 - Kinh phí báo cáo tư vấn, đi lại của ban tư vấn do đơn vị cử đi tư vấn chi 

theo chế độ hiện hành. 

5. Tổ chức thực hiện: 

 5.1. Đối với Phòng Giáo dục- Đào tạo: 

 - Tham mưu với Ủy Ban nhân thành phố chỉ đạo việc thực hiện phát thanh 

trực tiếp buổi Hội thảo cho nhân dân và học sinh trên địa bàn thành phố cùng 

nghe; 

 - Mời “Ban tư vấn cho buổi Hội thảo” bao gồm: Lãnh đạo phòng GD&ĐT, 

Giám đốc TT GDTX, lãnh đạo Phòng LĐTB- XH thành phố, Trường Cao Đẳng 

nghề, Lãnh đạo Trường Cao đẳng cộng đồng Đồng Tháp, Hiệu trưởng các trường 

THPT. 

 5.2. Đối với đơn vị tổ chức hội thảo: 

 - Hiệu trưởng trường tổ chức hội thảo kết hợp Hội đồng giáo dục xã, 

phường có trách nhiệm mời đầy đủ phụ huynh học sinh của các em học lớp 9 tại 

địa phương. 

 - Các đơn vị trường học kết hợp với Hội đồng giáo dục chuẩn bị nội dung 

chương trình buổi hội thảo, cơ sở vật chất, âm thanh, ánh sáng, hội trường, sân 

lễ,… để phục vụ cho buổi Hội thảo. 
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 - Hiệu trưởng trường trung học cơ cở yêu cầu giáo viên chủ nhiệm, học sinh 

lớp 9 tham dự đầy đủ, đúng thời gian. Chú ý mời đầy đủ phụ huynh và học sinh có 

học lực trung bình, yếu. 

 - Các đơn vị trường THCS theo dõi, thống kê và báo cáo kết quả phân luồng 

học sinh ngay sau ngày tổ chức Hội thảo về phòng GD&ĐT theo quy định. 

- Các trường THCS cập nhật thông tin về giáo dục hướng nghiệp trong các 

bài giảng, một số trang thông tin tham khảo mang tính dự báo như: 

http://www.molisa.gov.vn;http://thanhnien.vn/giao-duc, http://tuyensinh.tuoitre.vn, 

http://tsc.edu.vn,http://dubaonhanluchcmc.gov.vn,http://hepza.hochiminhcity.gov.

vn, https://bqlkkt.dongthap.gov.vn,… và các thông tin có liên quan từ Sở Kế hoạch 

và Đầu tư, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Trung tâm Dịch vụ việc làm và 

các cơ quan liên quan khác. 

 Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội thảo tư vấn phân luồng học sinh sau TN-

THCS; Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị  các đơn vị, bộ phận có liên quan 

nghiên cứu triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng 

mắc  liên hệ với Phòng Giáo dục và Đào tạo gặp thầy Hoàng  để được hướng dẫn./. 

 

 TRƯỞNG PHÒNG 
Nơi nhận: 

- Sở Giáo dục- Đào tạo; 

- UBND thành phố; 

- TTGDTX TP; 

- UBND xã, phường; 

- Các trường THCS, THPT; 

- Trường CĐ nghề; 

- Trường CĐ cộng đồng; 

- Đài truyền thanh; 

- Lưu: VT, NV. 
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