
UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:632 

 

/SGDĐT-GDTrH-GDTX Đắk Lắk, ngày 28 tháng 4 năm 2022 
V/v phối hợp tổ chức chương trình tư 

vấn trực tuyến cho học sinh THPT 

trên địa bàn tỉnh 
 

Kính gửi: 

- Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông; 

- Hiệu trưởng các trường phổ thông có nhiều cấp học; 

- Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh; 

- Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX cấp huyện. 
 

Ngày 12/4/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được Công văn số 

32/TTHNVP của Trung tâm Hướng nghiệp thành phố Hồ Chí Minh về việc phối 

hợp tổ chức chương trình tư vấn trực tuyến cho học sinh trung học phổ thông, trên 

địa bàn tỉnh; sau khi xem xét nội dung trong chương trình tư vấn, Sở Giáo dục và 

Đào tạo (GDĐT) có ý kiến, như sau: 

1. Đồng ý cho Trung tâm Hướng nghiệp thành phố Hồ Chí Minh tổ chức 

chương trình tư vấn trực tuyến cho học sinh trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh 

năm 2022. 

2. Các đơn vị tham gia chương trình tư vấn trực tuyến cho học sinh trung học 

phổ thông năm 2022 thông báo đến tất cả học sinh lớp 12 biết về kế hoạch và nội 

dung chương trình tư vấn trực tuyến (gửi kèm theo Công văn này) để các em theo 

dõi tham gia; chương trình tư vấn trực tuyến được thực hiện trên phần mềm Zoom 

(địa chỉ và mật khẩu truy cập vào chương trình trung tâm sẽ cung cấp trực tiếp cho 

các đơn vị). Các đơn vị hướng dẫn học sinh sử dụng máy tính, điện thoại thông 

minh truy cập vào địa chỉ được trung tâm cung cấp, để tham dự chương trình tư vấn 

trực tuyến cho học sinh trung học phổ thông vào lúc: từ 19h00’ đến 20h30’ ngày 

07/5/2022. 

Nhận được Công văn này, Sở GDĐT đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện. 

Mọi thông tin chi tiết liên hệ phòng GDTrH-GDTX, Sở GDĐT hoặc ông Hồ Thế 

Dương - Phó Giám đốc Trung tâm Hướng nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, điện 

thoại 0395433465 để được phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- Lãnh đạo Sở GDĐT; 

- TT Hướng nghiệp TP.HCM; 
- Lưu VT, GDTrH-GDTX. 
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*Lưu ý: Đường link ZOOM: 

https://us02web.zoom.us/j/86727984154 

ID: 86727984154 

 

https://us02web.zoom.us/j/86727984154

