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Về tổ chức Hội thảo nâng cao năng lực tổ
chức Hoạt động định hướng nghề nghiệp
cho các trường THPT năm học 2021 - 2022

Kính gửi:
- Hiệu trưởng các trường THPT;
- Hiệu trưởng trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp
THPT).
Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW “về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo,
đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng
xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” đã được hội nghị trung ương 8 (khóa XI) thông qua;
Thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo
dục phổ thông giai đoạn 2018-2025” theo Quyết định số 522/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính
phủ;
Căn cứ nhiệm vụ Kế hoạch năm học 2021-2022;
Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh nhận được văn bản số 1710/GAIACN1-TT của Công ty Cổ phần phát triển Giáo dục Quốc tế GAIA về việc phối hợp tổ chức
Hội thảo “Nâng cao năng lực tổ chức hoạt động hướng nghiệp cho các trường THPT trên địa
bàn Thành phố Hồ Chí Minh”. Để kịp thời hỗ trợ cung cấp những kiến thức, phương pháp và
kỹ năng cần thiết để xây dựng kế hoạch hướng học, hướng nghề, hướng trường phù hợp cho
học sinh trong tương lai; Nâng cao năng lực cho giáo viên về kiến thức, năng lực tiếp cận, ứng
dụng khoa học công nghệ vào công tác giảng dạy, hướng dẫn học sinh góp phần xây dựng lớp
học thông minh, trường học thông minh.
Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo nâng cao năng lực tổ
chức Hoạt động định hướng nghề nghiệp cho các trường THPT năm học 2021 – 2022 theo kế
hoạch như sau:
1. Thời gian: vào lúc 09g00, ngày 21 tháng 12 năm 2021.
2. Thành phần:
- Chủ trì: Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
- Lãnh đạo, Chuyên viên Phòng Giáo dục Trung học
- Lãnh đạo, Chuyên viên Trung tâm Thông tin và Chương trình Giáo dục.
- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, giáo viên phụ trách hướng hiệp ở các trường THPT,
trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp THPT)
3. Hình thức: trực tuyến qua hệ thống live.hcm.edu.vn
- Điểm cầu chính tại Hội trường 3.2, Sở Giáo dục và Đào tạo
- Điểm cầu tại các cơ sở Giáo dục, các đơn vị đăng nhập sử dụng tài khoản của Hiệu
trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng.
- Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật họp trực tuyến: Bà Đỗ Nguyễn Thiên Trúc – Chuyên viên
Trung tâm Thông tin và Chương trình Giáo dục, điện thoại: 0794308050.
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4. Chương trình Hội thảo: (Phụ lục đính kèm)
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị cử người tham dự đầy đủ và đúng thành
phần, mọi thắc mắc liên hệ Ông Trần Thanh Phong, Chuyên viên Phòng Giáo dục Trung học,
Số điện thoại: 0902635622./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, Phòng GDTrH (Phong)

GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Nguyễn Văn Hiếu

3

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO
Nâng cao năng lực tổ chức hoạt động hướng nghiệp cho các trường THPT
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
(Đính kèm theo văn bản số: 3656 /SGDĐT-GDTrH ngày 16 tháng 12 năm 2021)
1.

Đối tượng tham dự: Hiệu trưởng các trường Trung học Phổ thông.

2.

Hình thức: Hội thảo trực tuyến. Số lượng 500 người.

3.

Thời gian: 9 giờ 00 phút ngày 21 tháng 12 năm 2021.

4.

Báo cáo viên:
- Chuyên gia giáo dục toàn cầu Microsoft Ngô Thành Nam.
- Thạc sỹ Quản lý giáo dục Nguyễn Thị Thu Hà.
- Chuyên gia Trần Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Hội giáo dục Nghề nghiệp TP. HCM,

Phó Viện trưởng Viện Đào tạo Kinh tế Quốc tế.
5. Chương trình:
STT

01

NỘI DUNG CHÍNH

Khai mạc, giới thiệu đại biểu, khách

BÁO CÁO

THỜI

VIÊN

LƯỢNG

Sở GD&ĐT

9 giờ 00

Ths Nguyễn Thị

9 giờ 10 phút

mời, phát biểu lý do.
02

Thực trạng về định hướng nghề nghiệp
cho học sinh trong các trường Phổ thông

03

Thu Hà

Định hướng về xu hướng nghề nghiệp

Chuyên gia Trần

trong bối cảnh Thế giới và Việt Nam

Anh Tuấn

9 giờ 30 phút

hiện nay.
04

Định hướng nghề nghiệp thông qua hình Chuyên gia Ngô
thức học dự án.

05

Thành Nam

Giới thiệu mô hình mẫu dự án Học cùng Ths Nguyễn Thị
GAIA

06

Thảo luận

07

Tổng kết.

9 giờ 50 phút

10 giờ 10 phút

Thu Hà
10 giờ 30 phút

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
ĐƠN VỊ: ………………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày

tháng 12 năm 2021

ĐĂNG KÝ DANH SÁCH THAM DỰ
“Hội thảo nâng cao năng lực tổ chức Hoạt động định hướng nghề nghiệp cho các trường THPT
năm học 2021 – 2022”
STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI/EMAIL
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NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(ghi rõ họ và tên)

