
 

 

 

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:        /SGDĐT-VP Bình Định, ngày      tháng 5 năm 2022 

V/v tham gia Chương trình  

Tư vấn hướng nghiệp - Tu ển sinh 

năm 2022 

 

  

Kính gửi:  

 - Trưởng phòng GDĐT các hu ện, thị xã, thành phố; 

- Hiệu trưởng các trường THPT và trực thuộc; 

- Giám đốc các trung tâm GDTX, GDNN-GDTX. 

 

Theo Công văn số 130/HTĐTCƯNL-TT ngày 11 tháng 5 năm 2022 của 

Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nhân lực, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở 

Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện những 

nội dung sau: 

1. Đăng tải thông tin về Chương trình TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP - 

TUYỂN SINH NĂM 2022 trên Trang thông tin điện tử của nhà trường để giáo 

viên, học sinh, cha mẹ học sinh biết các thông tin chi tiết về thời gian, địa chỉ 

phát s ng trực tu ến và tham dự Chương trình nà . 

2. Thông báo, chia sẻ địa chỉ https://fb.me/e/1UgTcjEIo tổ chức Chương trình 

này đến toàn thể giáo vi n li n quan, các học sinh của nhà trường biết, tham gia 

đăng ký, c  thể gửi các câu hỏi trước tới Ban Tổ chức và tham dự đầ  đủ khi diễn ra 

Chương trình trực tu ến. 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực 

hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như tr n; 

- Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng 

nguồn nhân lực, Bộ GDĐT;  

- Giám đốc Sở GDĐT (báo cáo); 

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

Nguyễn Đình Hùng 
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