
   

UBND TỈNH NINH THUẬN 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /SGDĐT-NVDH            Ninh Thuận, ngày     tháng 4 năm 2021 

V/v cử học sinh tham dự Truyền 

hình trực tiếp Tư vấn hướng 

nghiệp - tuyển sinh năm 2021 

 

 
Kính gửi: Các Trường THPT:  Chu Văn An, Tháp Chàm, An 

Phước, Nguyễn Huệ, Ninh Hải, Tôn Đức Thắng. 

 

Nhằm giúp cho học sinh các Trường THPT trên địa bàn tỉnh có thêm lựa chọn 

nghề nghiệp cho bản thân phù hợp với đam mê, sở thích, năng lực, khả năng và thế 

mạnh của mình; đồng thời giúp các bậc phụ huynh nhận thức đúng về “Giáo dục 

hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh giáo dục phổ thông”; Trường Cao 

đẳng nghề Ninh Thuận phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận tổ 

chức chương trình Truyền hình trực tiếp “Tư vấn hướng nghiệp - tuyển sinh năm 

2021”. 

Để tổ chức tốt chương trình tư vấn cho phụ huynh và học sinh, Sở GDĐT yêu 

cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:  

 1. Địa điểm tổ chức: Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận (tư vấn trực 

tiếp tại Đài và qua truyền hình trực tiếp, tư vấn qua điện thoại). 

2. Thời gian: 

- Học sinh có mặt đúng 8g30 ngày 18/4/2021 (Sáng Chủ Nhật). 

- Bắt đầu phát sóng trực tiếp buổi tư vấn từ 8 giờ 45. 

3. Số lượng: Học sinh các Trường đến tham dự trực tiếp tại Hội trường Đài 

PTTH Ninh Thuận khoảng 180 học sinh, mỗi đơn vị 30 học sinh lớp 12. Các đơn vị 

khác có thể theo dõi và hỏi-đáp qua truyền hình. Nếu học sinh có nhu cầu thì các 

Trường tổ chức cho học sinh về tham dự trực tiếp. Ngoài 180 học sinh được tham dự 

trực tiếp tại Đài PTTH, chương trình sẽ được phát sóng trực tiếp để tất cả các phụ 

huynh và học sinh không có điều kiện có thể xem truyền hình và hỏi trực tiếp qua số 

điện thoại trực của Đài. 

4. Phương tiện: Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận sẽ hỗ trợ xe đưa đón các 

em học sinh các Trường trên địa bàn huyện Ninh Hải và Ninh Phước 

Các Trường đưa học sinh đi tham dự cần đảm bảo các yêu cầu sau: Đúng số 

lượng đã phân bổ. Mỗi đoàn phải có Trưởng đoàn là cán bộ Đoàn trường hoặc giáo 

viên phụ trách, quản lý. Học sinh đi tham dự trang phục chỉnh tề (trang phục học 

sinh), giao tiếp có văn hóa, có mặt tại Đài PTTH đúng 8g30 ngày 18/4/2021 (Sáng 

Chủ Nhật). Các câu hỏi phải chuẩn bị sẵn, ngắn gọn, đầy đủ và có chiều sâu. 

Đây là đợt sinh hoạt hướng nghiệp bổ ích cho phụ huynh và học sinh lớp 12. 

Đề nghị các Trường thông báo rộng rãi cho học sinh xem truyền hình trực tiếp, hỏi-

đáp qua truyền hình và tổ chức cho học sinh đi tham dự chu đáo./. 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Đài PTTH Ninh Thuận; 

- Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các Phòng chức năng Sở; 

- Website Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, NVDH. VT 

 

 

 

 

Nguyễn Huệ Khải 
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