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     Số:       /SGDĐT-GDTX-CN 
 

V/v phối hợp tổ chức chương trình 

tư vấn “Tiếp bước trường thi” 2021 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 
 

                  

               Đắk Lắk, ngày      tháng 01 năm 2021 

 

                        Kính gửi:   

- Báo Giáo dục thành phố Hồ Chí Minh; 

                     (Số 160, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh) 

- Các trường THPT, phổ thông có nhiều cấp học;  

- Trung tâm GDTX tỉnh và các Trung tâm GDNN-

GDTX huyện, thị xã, thành phố. 
 

Ngày 16 tháng 01 năm 2021, Sở Giáo dục và Đào Đắk Lắk tạo nhận được 

Công văn số 07/BGD-QC ngày 13/01/2021 của Báo Giáo dục thành phố Hồ Chí 

Minh về việc phối hợp tổ chức chương trình tư vấn “Tiếp bước trường thi” 2021 

(Công văn đính kèm), Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk có ý kiến như sau:    

1. Đồng ý chủ trương phối hợp với Báo Giáo dục thành phố Hồ Chí Minh 

tổ chức chương trình tư vấn “Tiếp bước trường thi” 2021.  

2. Nội dung:  

 Chương trình “Tiếp bước trường thi” năm 2021 do Báo Giáo dục thành 

phố Hồ Chí Minh tổ chức sẽ tư vấn trực tiếp cho học sinh:  

 - Những thay đổi trong quy chế thi tốt nghiệp THPT và cách thức tuyển 

sinh vào các trường đại học, cao đẳng năm 2021. 

 - Định hướng đúng trong việc chọn ngành, nghề, chọn trường học phù 

hợp với năng lực và sở thích.  

 - Biết được những ngành, nghề sẽ thu hút nhiều nhân lực trong tương 

lai.  

3. Thời gian, địa điểm và hình thức tổ chức.  

- Thời gian: Từ 14 giờ 30 phút đến 16 giờ 00 ngày 24 tháng 01 năm 2021. 

- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk, số 02 Hùng Vương, Tp. 

Buôn Ma Thuột.  

4. Hiệu trưởng các trường THPT phối hợp với Báo Giáo dục thành phố 

Hồ Chí Minh tổ chức chương trình tư vấn “Tiếp bước trường thi” 2021 (không 

làm ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học của nhà trường).  

 - Đối với các trường: THPT Buôn Ma Thuột, THPT Hồng Đức, THPT 

Chu Văn An, THPT Lê Quý Đôn, mỗi trường sắp xếp và điều động 180 học sinh 

lớp 12 tham gia chương trình tư vấn “Tiếp bước trường thi” 2021. Căn cứ vào số 

lượng học sinh, bố trí cán bộ hoặc giáo viên tổ chức tham gia quản lý đảm bảo 

an toàn cho học sinh.  
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 - Đối với các trường THPT, Trung tâm GDTX tỉnh và các Trung tâm 

GDNN-GDTX huyện, thị xã, thành phố còn lại thông báo đến phụ huynh, học 

sinh lớp 12 theo dõi chương trình tư vấn “Tiếp bước trường thi” 2021 trực tiếp 

trên Đài phát thanh - Truyền hình Đắk Lắk vào lúc 14 giờ 30 phút đến 16 giờ 00 

phút; đồng thời phát trực tiếp trên các kênh:  

 + Fanpage: https://www.facebook.com/kenhtuyensinhhuongnghiep 

 + YouTube: https://www.youtube.com/kenhtuyensinhhuongnghiep 

 + Báo Giáo dục Online: https://www.giaoduc.edu.vn 

 + Trang tin điện tử: https://tuyensinhhuongnghiep.vn  

 4. Đề nghị Báo Giáo dục thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm liên hệ 

Công an tỉnh thực hiện các quy định có liên quan khi triển khai thực hiện, đồng 

thời Báo Giáo dục thành phố Hồ Chí Minh và các trường THPT có học sinh 

tham dự hai bên nghiên cứu, thống nhất nội dung, chương trình, sắp xếp thời 

gian phối hợp thực hiện. Việc tổ chức phải đảm bảo an toàn cho phụ huynh, học 

sinh, đồng thời thực hiện đúng các quy định của Bộ Y tế về việc phòng chống 

dịch Covid-19. Sau khi kết thúc chương trình gửi báo cáo về Sở Giáo dục và 

Đào tạo, số 08 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.   

Nhận được Công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Báo Giáo dục 

thành phố Hồ Chí Minh và Hiệu trưởng các trường THPT phối hợp thực hiện. 

Thông tin cần biết thêm, liên hệ phòng Giáo dục Thường xuyên- Chuyên 

nghiệp, Sở Giáo dục và Đào tạo (Điện thoại 0262 3987 987) - hoặc Nhà báo 

Trần Ngọc An - Số 160, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí 

Minh - Điện thoại 0903 870 779 để phối hợp./.  
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Công an tỉnh; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Phòng CMNV Sở;     

- Lưu VT, GDTX-CN.  

        GIÁM ĐỐC               

 

             

 

 

                  Phạm Đăng Khoa 
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