
UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:       /SGDĐT-GDTrH-GDTX 
 

V/v tổ chức chương trình tư  

vấn hướng nghiệp, tuyển  

sinh ĐH, CĐ năm 2022.    
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

 

                 Đắk Lắk, ngày      tháng 12 năm 2021 

    Kính gửi:  

 - Hiệu trưởng các trường THPT, trường phổ thông có  

nhiều cấp học; 

 - Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh và các trung tâm 

  GDNN-GDTX huyện, thị xã, thành phố.  
  

Ngày 06/12/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk nhận được Công văn 

số 162/TTPN-PNV ngày 30/11/2021 của Trung tâm Phát triển giáo dục và đào tạo 

phía Nam, Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức Chương trình tư vấn 

hướng nghiệp, tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo có ý kiến 

như sau:  

Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk thống nhất theo nội dung Công văn của 

Trung tâm Phát triển giáo dục và đào tạo phía Nam, Văn phòng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo.  

Để nắm bắt những thông tin cần thiết về hướng nghiệp – tuyển sinh ĐH, 

CĐ năm 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến tất cả các đơn vị có học 

sinh, học viên lớp 12 trong tỉnh được biết Chương trình tư vấn hướng nghiệp – 

tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2022 do Trung tâm Phát triển giáo dục và đào tạo phía 

Nam, Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tùy vào diễn biến dịch Covid-19, 

chương trình sẽ tổ chức với hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến qua zoom, google 

meet, trên trang Facebook: Hướng nghiệp.online được live chéo trên Fanpage của 

Tỉnh Đoàn và các trường THPT (có kế hoạch Chương trình tư vấn hướng nghiệp 

tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2022 tại tỉnh Đắk Lắk đính kèm). 
 

Thông tin cần biết thêm liên hệ Ông Phạm Trịnh - Phòng Giáo dục Trung 

học- Giáo dục Thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo, điện thoại: 0903543767. 

Cụ thể liên hệ Thường trực Ban tổ chức: Ông Nguyển Văn Điệp, điện thoại: 

0907474317, Email: huongnghiep.tuyensinh@gmail.com để được phối hợp thực 

hiện./.   
 

Nơi nhận: 
- Như Kính gửi;   

- Trung tâm Phát triển giáo dục  

và đào tạo phía Nam, Văn phòng  

Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- GĐ, các PGĐ Sở GDĐT;           

- Phòng TCCB-CTTT Sở GDĐT;     

- Lưu VT, GDTrH-GDTX.  

KT. GIÁM ĐỐC               

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Đỗ Tường Hiệp  
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