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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

Số:             /SGDĐT-GDTXCTTT 
V/v phối hợp tổ chức Chương trình Tư 

vấn “Tiếp bước trường thi” 

năm 2023 

        Đắk Nông, ngày        tháng 03  năm 2023 

                     Kính gửi:   

- Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh; 

- Trường THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh; 

- Trường THPT Chu Văn An; 

- Trường THPT Gia Nghĩa; 

- Trường Dân tộc Nội trú N’Trang lơng; 

- Trung tâm GDTX –NN-TH tỉnh; 

- Các Trường THPT ở địa bàn huyện; 

- Trung tâm GDNN-GDTX huyện. 

 

Ngày 07/03/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được Công văn số 18/TCGD-QC 

của Tạp chí Giáo dục TP.Hồ Chí Minh về việc phối hợp tổ chức Chương trình Tư vấn 

“Tiếp bước trường thi” năm 2023. Theo đó, Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh xin 

được phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đắk 

Nông tổ chức Chương trình Tư vấn “Tiếp bước trường thi” năm 2023. 

Nhằm mang đến những thông tin hữu ích cho học sinh trong việc chọn trường, 

chọn ngành trong tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2023. 

Sở Giáo dục và Đào tạo đồng ý phối hợp với Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh 

và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đắk Nông tổ chức Chương trình Tư vấn “Tiếp 

bước trường thi” năm 2023. 

Chương trình cụ thể như sau: 

Thành phần tham dự trực tiếp tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị tỉnh Đắk 

Nông: 

Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo có Lãnh đạo Sở, lãnh đạo phòng GDTXCTTT 

tham dự và phát biểu tại Hội nghị; 

Về phía đài phát thanh và Truyền hình có Lãnh đạo đài tham dự; 

Về phía Tạp chí Giáo dục TP.Hồ Chí Minh có Ban biên tập tạp chí tham dự; 

Trân trọng Mời các chuyên gia tham gia giải đáp cho Chương trình: 

TS. Nguyễn Đức Nghĩa – Nguyên Phó Giám đốc ĐH Quốc Gia TP.HCM; 

ThS. Phạm Doãn Nguyên – Phó Hiệu trưởng, trường ĐH Kinh tế - Tài chính 

TP.HCM; 



TS. Nguyễn Ngọc Bảo Châu – Phó trưởng khoa Công nghệ sinh học, trường ĐH 

Mở TP.HCM; 

TS. Phan Phương Nam - Phó Trưởng khoa Luật thương mại, trường ĐH Luật. 

Trân trọng kính mời Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở đóng trên địa bàn TP. Gia 

Nghĩa tham gia hỗ trợ cho Chương trình. 

(Trường THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh, Trường THPT Chu Văn An, Trường 

THPT Gia Nghĩa, Trường Dân tộc Nội trú N’Trang lơng và Trung tâm GDTX –NN-TH 

tỉnh) tham dự. 

Thời gian tổ chức: Vào lúc 14h30 đến 16h30 ngày 11 tháng 3 năm 2023 (thứ 7). 

Địa điểm: Hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh Đắk Nông (Số 01 Điểu Ong - P. Nghĩa 

Trung , TP. Gia Nghĩa) 

Hình thức tổ chức tư vấn: Trực tiếp. Ngoài ra, Tạp chí Giáo dục TP.Hồ Chí 

Minh chia sẽ trực tuyến trên trang Fanpage, Youtube “Kênh Tuyển Sinh Hướng 

Nghiệp” học sinh xem trực tiếp và đặt câu hỏi cho ban tư vấn qua số điện thoại đường 

dây nóng hiển thị trên màn hình. Cụ thể các kênh như sau: 

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

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

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

Nội dung tư vấn:  

        - Chương trình “Tiếp bước trường thi” năm 2023 do Tạp chí Giáo dục Thành phố 

Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Đài Phát thanh và Truyền hình 

Đắk Nông tổ chức sẽ tư vấn trực tiếp cho học sinh các nội dung sau: 

       + Về những thay đổi trong quy chế thi tốt nghiệp THPT và cách thức tuyển sinh 

vào các trường đại học, cao đẳng năm 2023. 

       + 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. 

Trên cơ sở văn bản phối hợp giữa Tạp chí Giáo dục TP.Hồ Chí Minh với Sở Giáo 

dục và Đào tạo và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đắk Nông. Sở Giáo dục và Đào 

tạo có ý kiến như sau: 

1. Đối với các đơn vị trực thuộc Sở đóng trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa 

Đề nghị Hiệu trưởng/ Giám đốc các đơn vị chỉ đạo đoàn Thanh Niên thông báo 

rộng rãi đến toàn bộ học sinh khối 12 về Chương trình Tư vấn “Tiếp bước trường thi” 

năm 2023. Đồng thời, cử học sinh lớp 12 tham gia Chương trình Tư vấn trực tiếp tại 

Trung tâm Hội nghị tỉnh Đắk Nông. Số lượng học sinh được phân bổ như sau: 

          - Trường THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh Số lượng: 100 học sinh; 

          - Trường THPT Chu Văn An Số lượng: 100 học sinh; 

https://www.youtube.com/kenhtuyensinhhuongnghiep
https://www.giaoduc.edu.vn/
https://tuyensinhhuongnghiep.vn/


          - Trường THPT Gia Nghĩa Số lượng: 100 học sinh; 

          - Trường Dân tộc Nội trú N’Trang lơng Số lượng: 50 học sinh; 

         - Trung tâm GDTX –NN-TH tỉnh Số lượng: 50 học sinh. 

 Đề nghị Lãnh đạo các đơn vị cử cán bộ làm công tác Đoàn làm trưởng đoàn 

tham gia để quản lý học sinh. Học sinh tham gia có mặt tại Trung tâm hội nghị tỉnh lúc 

14 giờ 00 để ổn định tổ chức, phục vụ cho việc truyền hình trực tiếp tư vấn đạt kết quả. 

Đối với các đơn vị trực thuộc Sở, các Trung tâm GDNN-GDTX ở địa bàn các 

huyện trên địa bàn tỉnh. 

Hiệu trưởng/ Giám đốc chỉ đạo đoàn Thanh Niên thông báo rộng rãi đến toàn bộ 

học sinh khối 12 về Chương trình Tư vấn “Tiếp bước trường thi” năm 2023. Khuyến 

khích, tạo mọi điều kiện thuận lợi để học sinh lớp 12 tham gia Chương trình trực tuyến 

trên trang Fanpage, Youtube “Kênh Tuyển Sinh Hướng Nghiệp” học sinh có thể xem 

trực tiếp và đặt câu hỏi cho ban tư vấn qua số điện thoại đường dây nóng hiển thị trên 

màn hình nếu có nhu cầu đảm bảo hiệu quả, khoa học và thiết thực.  

Nhận được văn bản này, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị triển khai và 

thực hiện nghiêm túc./. 

  
 Nơi nhận: 
   - Như trên; 

   - Giám đốc (để b/cáo); 

   - Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đắk Nông (p/h); 

   - Lưu: VT, GDTX-CTTT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
Trần Sĩ Thành 
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