
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN TU MƠ RÔNG 
 

  Số:          

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

         Tu Mơ Rông, ngày      tháng       năm 2022 
V/v tăng cường thực hiện Đề án 

“Giáo dục hướng nghiệp và định 

hướng phân luồng học sinh trong 

giáo dục phổ thông giai đoạn 

2018 - 2025” 
 

Kính gửi: 

 

 

 
 

- Các Phòng: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Tài chính-Kế 

hoạch, Văn hóa – Thông tin; 

- Trung tâm VH-TT-DL và Truyền thông huyện; 

- Trung tâm GDNN-GDTX huyện; 

- Huyện đoàn; 

- Ủy ban nhân dân các xã. 
 

Thực hiện Công văn số 1830/UBND-KGVX, ngày 14/6/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum về tăng cường thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và 

định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025”; 

Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau:  

1. Các Phòng, ban ngành, đơn vị liên quan; Ủy ban nhân dân các xã: Theo 

chức năng, nhiệm vụ tăng cường chỉ đạo, kiểm tra và tổ chức thực hiện hiệu quả 

Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục 

phổ thông giai đoạn 2018 - 2025” trên địa bàn huyện theo chỉ đạo của của Ủy ban 

nhân dân huyện (tại Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018; Văn 

bản số 1024/UBND-GDĐT ngày 11 tháng 5 năm 2021 và Văn bản số 

1254/UBND- GDĐT ngày 17 tháng 5 năm 2022). 

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chủ trì, phối hợp Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội tiếp tục theo dõi, hướng dẫn việc thực hiện Đề án “Giáo 

dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông 

giai đoạn 2018 - 2025” trên địa bàn huyện; kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân 

huyện xem xét, chỉ đạo xử lý các khó khăn, vướng mắc (nếu có). 

Báo để các cơ quan, đơn vị, UBND các xã nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên (t/h); 

- Sở Giáo dục và Đào tạo (b/c); 

- Thường trực Huyện  ủy; 

- Thường trực HĐND huyện ; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- VP HĐND-UBND huyện; 

- Lưu: VT-TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

              Phạm Xuân Quang 
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