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Lào Cai, ngày     tháng 3 năm 2023

KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội nghị triển khai công tác phân luồng,

hướng nghiệp, tuyển sinh năm 2023

Thực hiện Quyết định số 2567/QĐ-UBND ngày 19/8/2019 của UBND tỉnh
Lào Cai phê duyệt Đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh
trong giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2019-2025; căn cứ
nhiệm vụ năm học 2022-2023 và phương hướng năm học 2023-2024, Sở Giáo du ̣c va ̀
Đào ta ̣o (GD&ĐT) tổ chức Hội nghị triển khai công tác phân luồng, hướng nghiệp,
tuyển sinh năm 2023, cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

- Tổ chức Hội nghị phân luồng, hướng nghiệp, tuyển sinh nhằm thông tin, định
hướng tuyên truyền cho học sinh tốt nghiệp THCS, THPT lựa chọn nghề nghiệp,
trình độ đào tạo phù hợp, gắn với nhu cầu việc làm; những điểm mới trong tuyển sinh
năm 2023.

- Đánh giá Đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh
trong giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2019-2025 của UBND
tỉnh Lào Cai đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, đạt mục tiêu đề ra.

- Tổ chức Hội nghị tiết kiệm, hiệu quả cao.

II. Nội dung

- Đánh giá tình hình thực hiện công tác phân luồng, hướng nghiệp, tuyển sinh năm
2022 và phương hướng công tác phân luồng, hướng nghiệp, tuyển sinh năm 2023,
phương hướng đến năm 2025.

- Thảo luận, định hướng chỉ đạo công tác phân luồng, hướng nghiệp, tuyển
sinh tỉnh Lào Cai năm 2023.

III. Thời gian, địa điểm, thành phần

 1. Thời gian:  1/2 ngày, từ 8h00 ngày 21/3/2023 (Thứ Ba).

2. Địa điểm: Trường Cao đẳng Lào Cai, Tổ 5, phường Bình Minh, TP Lào Cai
(Gần Bệnh viện sản nhi tỉnh Lào Cai).

 3. Thành phần

- Lãnh đạo Sở GD&ĐT;

- Mời 01 Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; lãnh đạo Phòng Dạy
nghề - Việc làm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Lãnh đạo và Trưởng phòng đào tạo Phân hiệu ĐH Thái Nguyên, Trường Cao
đẳng Lào Cai.
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- La ̃nh đa ̣o một số phòng chuyên môn Sở GD&ĐT: GDĐH&GDTX, TCCB,
GDTrH, QLCLGD.

- Trưởng phòng GD&ĐT, Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc, Giám đốc Trung
tâm KTTH-HNDN&GDTX tỉnh, Trung tâm GDNN-GDTX.

IV. Kinh phí: Đại biểu dự Hội nghị thanh toán công tác phí theo quy định tài
chính hiện hành.

V. Tổ chức thực hiện

 1. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Phong GDĐH&GDTX: Xây dựng kế hoạch, chuân bi nôi dung, tài liệu,
chương trinh tô chưc Hôi nghi, phối hợp với Trường Cao đẳng Lào Cai chuẩn bị cơ sở
vật chất và các điều kiện tổ chức Hội nghị. Tham mưu thông báo kết luận Hội nghị.

- Các phòng chuyên môn Sở: Cử lãnh đạo tham dự, hướng dẫn các nội dung chỉ
đạo và giải đáp các thắc mắc của đại biểu liên quan đến nội dung phụ trách (nếu có).

- Văn phòng bố trí phương tiện đưa đón Lãnh đạo Sở GD&ĐT tham dự, chỉ
đạo Hội nghị

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Phối hợp đồng chủ trì nội dung
thảo luận và giải đáp những nội dung phụ trách, chỉ đạo.

 3. Trường Cao đẳng Lào Cai:

- Hỗ trợ chuẩn bị hội trường (bàn ghế, âm thanh, ánh sáng), makét, nước uống
tổ chức Hội nghị (khoảng 160 người). Phối hợp ông Bùi Văn Hải - ĐT 0967.826.589.

- Chuẩn bị, truyền đạt nội dung được phân công trong chương trình Hội nghị.

4. Phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc, trung tâm GDNN-GDTX: Mỗi
đơn vị cử 01 lãnh đạo và 01 cán bộ phụ trách công tác phân luồng, hướng nghiệp,
tuyển sinh; chuẩn bị ý kiến phát biểu về công tác tham mưu, định hướng tuyên truyền
phân luồng, hướng nghiệp, tuyển sinh tốt nghiệp lớp 9, lớp 12 và tài liệu liên quan (nếu
có). Gửi danh sách tham dự Hội nghị (có biểu mẫu đính kèm) về Sở GD&ĐT trước
11 giờ ngày 17/3/2023.

(Kế hoạch này thay cho công văn triệu tập)

Sơ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị phối hợp triển khai thực hiện để Hội
nghị đạt hiệu quả cao. Phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc, TT GDNN-GDTX tham
dự nghiêm túc, đúng, đủ thành phần theo quy định./.

Nơi nhận :
- UBND tỉnh (b/c);
- Sở LĐ-TB&XH (p/h);
- Lãnh đạo Sở GD&ĐT;
- Các phòng thuộc Sở GD&ĐT;
- Phân hiệu ĐH Thái Nguyên (p/h);
- Trường CĐ Lào Cai (p/h);
- Phòng GD&ĐT huyện, TX, TP;
- Các đơn vị trực thuộc;
- TT GDNN-GDTX;
- Lưu: VT, GDĐH&GDTX.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thế Dũng
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CHƯƠNG TRÌNH

Hội nghị triển khai công tác phân luồng, hướng nghiệp, tuyển sinh năm 2023

Thời gian: 8h00 ngày 21/3/2023.
Địa điểm: Trường Cao đẳng Lào Cai.

Thời gian Nội dung Người điều hành Người thực hiện

8h00-8h05 Ổn định tổ chức
Phòng 

GDĐH&GDTX
Đại biểu dự HN

8h05-8h10 Phát biểu chào mừng
Phòng 

GDĐH&GDTX
Lãnh đạo trường 
Cao đẳng Lào Cai

8h10-8h20 Phát biểu quán triệt, chỉ đạo Hội nghị
Phòng 

GDĐH&GDTX
Lãnh đạo Sở 
GD&ĐT

8h20-8h30

Đề dẫn công tác phân luồng, hướng
nghiệp, tuyển sinh năm 2022; thông tin số
lượng HS tốt nghiệp THCS, THPT năm
2023

Phòng 

GDĐH&GDTX
CB phụ trách Phòng 
GDĐH&GDTX

8h30-8h40
Đánh giá công tác hướng nghiệp học sinh
tốt nghiệp THCS, THPT năm 2022; định
hướng hướng nghiệp năm 2023.

Phòng 

GDĐH&GDTX
Phòng GDTrH

8h40-8h50
Báo cáo công tác tuyển sinh năm 2022.
Phương hướng tuyển sinh năm 2023.

Phòng 

GDĐH&GDTX
Lãnh đạo Phòng 

Quản lý CLGD

8h50-9h00
Định hướng công tác thu hút nguồn lực
trong ngành Giáo dục đến năm 2025 tầm
nhìn đến năm 2030.

Phòng 

GDĐH&GDTX
Phòng TCCB

9h00-9h05

Định hướng nội dung thảo luận:
- Công tác phân luồng học sinh tốt nghiệp
THCS; đề xuất biện pháp, giải pháp hạn
chế HS tốt nghiệp THCS bỏ học.
- Công tác hướng nghiệp đào tạo nhân lực
cho ngành, lĩnh vực.
- Giải pháp nâng tỷ lệ HS tốt nghiệp
THCS, THPT học nghề đảm bảo yêu cầu
tại Quyết định 2567/QĐ-UBND đến năm
2025 đạt 35-40%.

Phòng 

GDĐH&GDTX

Lãnh đạo Sở 
GD&ĐT hoặc lãnh 
đạo Phòng 

GDĐH&GDTX

9h05-10h30
Thảo luận: Mỗi đại biểu phát biểu không 
quá 7 phút

LĐ Sở GD&ĐT,
LĐ-TB&XH

Toàn thể ĐB

10h40-10h50
Giới thiệu về năng lực đào tạo, khả năng 
đáp ứng và trách nhiệm phân luồng, tuyển 
sinh của trường Cao đẳng Lào Cai

Phòng

GDĐH&GDTX
Lãnh đạo trường 
Cao đẳng Lào Cai

10h30-10h40

Giới thiệu về năng lực đào tạo, khả năng 
đáp ứng và trách nhiệm phân luồng, tuyển 
sinh của Phân hiệu ĐH Thái Nguyên tại 
Lào Cai

Phòng

GDĐH&GDTX

Lãnh đạo Phân 

hiệu ĐH Thái 
Nguyên tại Lào Cai

10h50-11h10
Kết luận Hội nghị; chỉ đạo công tác phân 
luồng, hướng nghiệp, tuyển sinh năm 2023

Phòng

GDĐH&GDTX
Lãnh đạo Sở 
GD&ĐT

11h10-11h30
Thăm quan Giảng đường Trường Cao đẳng
Lào Cai.

Trường Cao đẳng
Lào Cai

Toàn thể ĐB

11h30-13h00 ĐB dự cơm trưa tại Trường CĐLC
Trường Cao đẳng

Lào Cai
Toàn thể ĐB
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PHỤ BIỂU

MẪU ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU THAM DỰ HỘI NGHỊ

(Kèm theo Kế hoạch số:        KH-SGD&ĐT ngày    /3/2023 của Sở GD&ĐT)

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Số điện thoại Tham dự

cơm trưa
(Đánh dấu

X)

1

2

Danh sách có   người.
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