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sung nt s d.iu ca LiØt Gláo dyc dQt hQc: ngày 19. th4ng 11 nám 2018;
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Thông tw quy djflfl cong tác
tu van nghé nghiêp, viéc lain va h3 trQ khoi nghiép trong cac co so' gzao duc
B5 tru&ng Bç5 Gi6o dyç và Dào tgo ban

han/i

Chuo'ng I
QUY BJNH ClUNG
Biu 1. Phm vi .diu chinli, t6i tung áp ding
1. Thông ttr nay qay dlnh v nhim vii, hInh thrc trin khai v.ã.c.c diu kin
b:áo dam thrc hin cOng tác tt.r vn ngh nghip., vic lam và h ttq kh&i nghip
trong các eq s& giáo due.
2. Thôngur nay áp diing d6i vói: các tn.r&ng tiu hçc, tit ng h9c cci s?i, trung.
hçc ph thông và ph thông có nhiu cp hQc, trung chuy,êri bit Co s& giáo diic
khác thirc hin chuo'ng trinh giáo dic ph thông (sau day gçi chung 1àa sâ giáo
due phô thong), cac dai hoc, hoc viên, trng dai hQc, trl.Tang cao dàng su pham
va cac co so giao duc co dao t.o giáo viên (sau day gol chung la c so giao due
di h9c); các t chrc và cá nhân Co lien quan.
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Diu 2..Giäi thIch th' ngU'
Trorig van bàn nay, các ti ngü duói ây ducrc hiu nhi.r sau:
L Cong tdc tu van nghé nghip, vic. lam trong çác ccl sà giá dtw: Là cc
hoat dng nhàmh trçr ngithi bce phát hin khà iiäng, nàng khiu. cia ban than d
djrih huOng hc tap, phát trin chuyên môn, ngh nghip, vic lam phü hqp vói
nãng 1c, s& thIch, s& tnthng, src khôe.
2. COng tác ho trc/ khO'i nghip trong các cc th giáo dc: Là các hoat dng
nhàm gip ng.ri he tIch iuy kin thiLrc, k näng d thc d&y ttr duy di mâi, sang
to hInh thành cãc tu&ng, giãi pháp mi tao giá trj cho. ban than, gia dInh, cng:
d&g Va xA hi.
3. DO'i tác; Là các ccr quan, dan v, doanh nghip, ccr sà giáo dc, cci s&
san xut, t chirc, cá nhân CO mi quan h. và hgp tác v&i ca s& giáo diic d du
tu, xây dirng, cái tao cong trInh, cung cp thit bj, tài 1iu, t chirc dào tao, h
trq, phát trin dch vu phuc vi cong tác tir van nghê ngh1p, viêc lam va h tr
khi nghip.
DiU . Nguyen tAc thiyc hin
1. Vic áp dyng Thông tu nay bào darn ph hgp vai nh thi:rc, trmnh d và
dáp irng nhu cu cüa ngi.thi hçc d6i vOi tirng cp hoc, trInh d dào tao.
a) Di vOl c.ptiêu hçc: Ni dung mang tInh nhn bit.
b) Di vOi cp trung hc cci sO: Ni dung mang tInh träi nghim.
c) Di vOi cAp trung hçc ph thông: Ni dung mang tInh thrc hành và dnh
hi.r&ng v ngh nghip
d) Dn voi trinh do dao tao dai hgc, cao dng sil pham Ni dung tap
trungvo phát trin:ngh nghip, vic lam.
2. Cong tác dào tao, bi dirng kin thic, k nng, hun 1uyn khOi nghip
dugc quy dnh tai Thông ti.r nay phà hp vOl chuang trmnh giáo diic, dào tao và
không lam thay dl khung thM gian närn hçc cüa các ca sO giáo dc.
3. Khuyên khIch xä hi hóatrbng côngtáctls vAn ngh nghip, viclàm Va
h trcl kh&i nghip trong các ci sO gião dic theo dOng quy djnh cUa pháp lu.t.
Chu'ong II
CON.G TAC TU' VAN NGHE NGHJJP, VIC LAM
Diu 4. Nhim vii cila cong tc ttr vn ngh nghip, vic lam
1. Djnhhu.óng ngh nghip di vOi cAp tiu hçc

a)Giào dic hç.c sinh nhn hit cong vic, ngh nghip, vic Iârncüacha
mc, ngixôi than., các ngh. truyn.thng dja phi.rong vã rnt s ngh.n.ghip
ca ban.
b)Gio due hoc sinhhinhthành các knAngnhfl thjrc, quãnI, khárn phá
bãnthân, quàn. 1 tài chinh, k nang giao tip.
c) Phát.hin, bi du&n và-pht trMn nng khi&i choh9c. slith.
2,. Djnh htxâng ngh nghip, vi lam di vi cp trth g hçc a so
a) Gino due hoe sinh Co y thuc, thai do tich cuc v lao dng nghê nghip,
viêc lam, hirnng dn hpc srnh kham pha so thich, nàng 1irc, so trng, nguyen
v9ngnghe nghip cüa bàn than..
h) Giáo.dtc h9c sinh hInh thành, phát tri&i cáck5 nng xâ hi, quân 1 th&i
gian, l'rng phó vô'i cäng thng, khüng hcãng, hqp tá và, c.hia se,.
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c) T?.ø. môi tnrOng, t cfrc cho hçc.sinh lam quen, trâi nghim thirrc té mt
ngh nghiêp, viec lam cci ban phü hap vol diu kiên cüa nha tru'ong

djJ hu&ng vâ.bidir&ng kin.thic v ngh&nhip, vic làmcho
d)Tu
h.e sfrih phü hqp vOl các ngành, ngh dr. kln 1ra ch9n.
d) Cing cp cho hoc sinh các thông tin, h9c 1iu, tai. lieu lien quan den cong
tác tix yn ngh nghip, v.ic lam.
3. Tu v&n .ngh. nghip,, ViC; lam 4i vOl cp trung h9c phô thông
a)Giáö diic h9c sirih phát trin phAm ch&t, nàng lirc bn than va xc 'dlnh
nguyen vçng, s.& thIch ngh& nghip.
b) Cung cp cho .h9C sinh thông tin y .các ca sO giáo di,ic d.i h9c, chuang
trInh dàoto và.tu vn cho hçe sinh v vj tn vic lam sau khi tht nghi.p.
c) Curig cap cho h9c snh thông tin và xu htthng phát trin cua cac nganh,
nghtrong Xâ hi.
d) Giao dijc bce sinh hlrih thanh, phat. triên các k5 nãng lam viêc nhom,
t.huyt trInh, lânh dçto, 1p kho'ch, tir h'.c, gi;ãi quyt vn d.
d) To chic cho hQc sirih tim hiu, tr4i nghim thvc t di vOi nhóm ngh
nghiêp, vic lam theo so thich, nguyen vong ccia hoc srnh và phu h9p voi dêu
kién cüa nhà tnthng.
4. Ttr van ngh&nghip, viclàm Oi vOi c sO giáo dc dI hcc
a) Xây dijng co dQ

lieu

thông tin vic. lam., tuy&i dwig, yéu u v k

A
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nng, thai d cUa cáo nhóm ngh nghip, vic lam; thông tin v nhu cu thj tnrông
lao dng lien quan n ngânh dào tao.
b) Dào tao, bi dixng giip sinh viên rèn Iuyn, phát triên cáo k' nàng nh.n
thrc, 19 nàng xá hi., 4uãn l cam xic và cáo k nàng v ngh nghip, vic lam.
c) }-I trçr s'nh viên trâi ghim, lam quen vâj cong vic thirc t ti dcrn vj
dôI tao; hu6ng dn sinh viê-ntham gia vic lam them phü hçip vâi th?yi gian hQc
tp và theo quy djnh cüa nba tnthng.
d) Cong b thông tin v tInh trng vic lam cüa sinh viên sau khi t6t nghip;
cp nht d 1iu thng kê vic lam cia sinh viên vào phAn niêm co sO dr lieu
ngành cüa B GiáQ dic và. Dào tao.
h

A

A
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Dieu 5. Hinh thirc trien
khai cua cong tac tu van nghe nghiçp, viçc lam

1. Di vOi c.p tiu hçc.
a)TIch hcxp, 1ng ghép vào các mon h9c và các hoat dng giáo dc
ca-nhà truOng.
b)Tô chirc cho hpc sinh tim hiu mt s ngh nghip, vic lam ph6 bin &
VietNam thông qua các hçc cii, cong cv lao dng, hInh ãnh, video clip và cáo boat
dng san .khAu h6a phi hqp vOi tmnh chit ving min cia tmg dja phuong.
c) Tao mOi tnthng, h trçl h9c sinh nhn bit các ngh nghip, vic lam
thông qua hotdng tham quan, trãi nghi.m thrc t ti cong dng, doanh nghip,
co quan, don vj, cáo d& tác t6i thiu 01 1n/nàm hçc báo dam phü hgp vOl di&u
kin cüa nba tru&ng.
d) Phát hin, bM dung nàng khiu, rèn .Iuyn k5 nàng cho hçc sinh thông
hoat
qua qua trInh bce t.p, các hoat ding thu lao b, hbt dng ngoài gi len
dng ph6i hcpvOi the di tác.
lap,

2. Di v&i cp trung hçc co sà
a)TIch hçip, lng ghép vào các mon hc 'và các hoat dng giáo dic
cüa nhà tr.thng.
b) T chrc cho hçc sinh tim hiu, nAm b&t xu huOng dch chuyn ngh&
nghip, vic lam thông qua hInh ánh, video clip, cáo tài lieu, hgc ci,i, cong c lao
dngvê:nghê nghip, viclàm.
c) Tao ,môi trithng, h tr hçc sinh duc trai nghim, thiic hành, tim hiu
thrc t v các nhóm ngânh ngh& vic lam thông qua hoat dng tham quan, tri
nghim ti cong dng, doanh nhip, co quan, don vj, các déi tác ti thiu 0l,
lnInám hc bào dm phi hcip v&i diu kiin cüa nhà trueing.
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d) Tu y.ñ,. huàng dn h.c sinh kh•árn phá, then bit, phát trin nng khiu,
näng hrc, su trucmg, nguyen vçng ye ngh& nghiêp, viêc lam thông qua qua trinh
hçtp, rèn 1uyn.
d) T chfrcbi dixng kin thirc rèn 1uynk':näng v& ngh. nghip, vic lam
chohpc sinh thông ua các hot dng câu lc bO, các hot dng ugoài.giô len [op
'vhoat dng.ph'i hqp vài cac dói tac,
3. EAi y&i cap tr ,ng hçc pM thông
a) Tich hap, lang ghep vào cac mon hoc va cac hoat dông giao duc
cüa nhà tri.thng.
b) T& chrc cho .hçc sinh tim. hiu yeu cu v phrn ch.t, iing 1irc, chuyên.
môn, nghiep vv dôi vcn cac nganh ngh, viêc lam thông qua cac h9c c cong ci
lao dng, tài lieu v gh nghip, vic lam.
c) T chc bai dtrö'ng kin thCrc, rèn 1uyn k. nangvangh nghip,, vic lam
cho hçc sinh thông qua cáe hoat dung câu lac b, boat dông ngoai gia len lap va
boat dng phi hcip vâi cc di tác.
d) T chirc cho h9c sinh duqc trâi nghim,. thc hành d& vi cáo nhóm.ngánh
'ngh vic lam dA dirçc tu v.n thông qua hoat dng tharn quan, trài nghim ti
cong dng, doanh rghip, co quan, dan.. vj, các d6i tác t& thiu, 01 lnJnãrn hçc
bo dam phü hçp v&i diu kiin ca nha tnrng.
d) T chrc.ngày hi tu vn 'tuyn sinh, wvtrngh&nghip, vic lam cho h9c
sinh, tAi thiu 01 1n/nàth hpc.
4..D6ivóica.s&giáodc.dihQc
a) Htthng dn sinh viên khai thac ca s& dü lieu thông tin tuyn dirng üa các
dan v th dung lao dng, thông tin v nhu c.0 thj trtthng.lap drig,
b) Cungcp cong cxi, phuang phápvà huàng dn sinh viên dánh giá k5 nng,
thai 4, khà näng th.Ich rng vOi th. tnxâng lao dng.
c) T chi.rc rén luynk5 nAng nghnghip, vic; lAm c.ho sinh viên thôngqua
các hot hot dng xA hi,, cáchot dng ngoi khoá.
d) To chirc dao tao, bôi dtrng kiên thu'c, ren luyên k nngcho sinh viên
thông qua hInh thic sinh hot çâu l:o b, các hot dng. :ngoi khóa và ho.t
dng dao tao,, tral nghiêm tai dan vi Sii dung lao dông, hoat ctng phôi hap vcii
cáo d6i tac.
d)Tô chixo ngay hôi vic lam, tuyên dung cho sinh viên, tôi. thiêu 01 lânitrong
nAmh9c.
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6
Chiro'ng III
CONG TAC HO TRQ KHI NGHIP
fMu 6. Nhim vti cüa cong tác h. trq khöi nghip
1. Dôi vài cp trung h9c cd s&
a) Tuyên truyn, phó bin cho h9c sinh các ni dung ye ôi rn6i sang tao,
khâi nghip.
tich
b) Giáo dc Va htthng dn h9c. sinh các kin thirc, k náng: Cong dan
c, nhn thrc v& khài nghip, di mOi sang tao, cong ngh, tii duy thit k& tu
duytài chInh.

fr

c.) liuàng dan, cung cp hQc 1iu vàto rnô'i trueing d. hgc sinh hInh thânh
tithng và duc thrc. hành, trài nghim trin khai cáo tuàng, dir an khâi nghip.
2. Dôi vi cp trung h9c ph thông

a) Tüyên truyn, ph bin cho hc sinh cáo ni dung, hot dng v &M mài
sang to,khâinghip.
b) Giáo dic, hu&ng d.n h9c sinh hiu và vn dng các kin thrc, k5
nãng: Cong dan tich ci,rc, nhn th(r.c v khôi nghip, di mài sang tao, cong
ngh, chuyn di s6, tx duy thik k, kin thirc kinh doanh, quãn 1' tài chinh,
mO hlnh kinh doanh và giãi pháp truyn thông.
c) Htrâng dan, cung cap tài 1iu, h;c 1iu giip h9c sinh hInh thành cc d
an khii nghip.
d) B tn co th 4t cht; ngun lirc,. t.o mOi triräng giüp hçc sinh duçic trài
nghirn, thi,rc hnh, trin khai và phát trin cáo tu&ng, dr an khi nghip.
d) Kt nM cc dr an kh&i nghip khá thi cüa h9c sinh vi các dOi tác, to
chic i.rclmtao, h trç khôi nghip.
3. Dôi vói ca si giáo dc di hçc
a) Cung cp cho sinh viôn thông tin v các chixong trInh, chInh sách h trq
khâi nghip.
b) Ban hành cáo quy djnh Cu th v ch d& chInh sách và dnh hithng dôi
mâi sang to, kh&i nghip gn vâi các hot dng hçc tap, nghiên ciru khoa hçc.
c) Dào tao, bi thrOng và t chrc rèn 1uyn cho sinh viên vn dung các kin
thirc, k5' nàng: Cong dan tich crc, nhari thirc v khôi nghip, di mâi sang tao,
cong ngh, chuyên di s, tr duy thit k& kin thirc kinh doanh, khâi nghip tinh
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gçn, tài chInh doanh nghip. trUyn thông, xây dung thuii.g hiu sâ hu tn tue,
gqi van, quân tr doanh ngh.ip vâ các kin thüc, k5 nãrig; 4M mâi sang t.o khác
phi hgp vói các nhóm ngành dào t.o.
d)B tn ngun 1rc, cci sâ.vt cht, ph6ng:;thf nghirn, xuông thirc hành, to
môi trurng và không .gian chung h trq slnh viên kh&i nghip.
d) Xây dung chung trinh uam tao doanh nghiêp, h trq srnh viêrl hinh
thnh, trâi nghim, thc hAnh, hoân thin các d an, nrrng 1dii nghip.

e) lu van, h trçi và. kAt, ni các dr 'an khi n:ghip cüa sinh 'viên vi các
QU5 h trq khii nghi'p, các •dôi tác.
fliu. 7. HInh :thie *rifl kh:ali cong tác ho trçr kheri nghip
1. Di v61. ptrung .h9c co s&
a) T chirc tuyên truyn .cho hçc sinh v. :các hoat. cing di: mài, sang tao,
khi nghip thông qua vic 1ng; ghp 'vào' chuong trmnh mon. hç các hoat dng
giáo dc, qua tài 1iu vã c'ãc phu..ong tin tiuyn. thông.
b) To chuc bôi du&ng, cung cp kin thuo, k nàng khrn nhiêp cho hoc
dào tao, bi dixg, t.p huAn 'k thông qua tãi iiü do
sinh thông; qua hot.
iihà tn.r&ng cung cAp.
c)Phát trin các câ'u lac b nghi€n u.1hoa hOc,. dôi mài sáng,'tQ vã khi
nghip d hçc sinh có môi trurng hInh th4rh các ' tu&ng, dir an khii nghip..
d) PhOi hçip vai cac dôi Mc to chc cho hoc sinh thçrc hành, trài nghim và
tri:&n khai các dr' an kh&i nghip.
2. Di vói cAp trung h9c ph thông:
a) T chrc tuyên truykch.o hqc sinh V c4c hoat dng di. .mói sang tao,
khoi nghiêp thông qua viéc 1ng ghep vao chxong ti1nh mOn hoc, céc hoat dng
giao duc, qua tal 1iu va các phixong tlên truyên thông
b) To chrc bi duong, curig cap kin thuc, k5 nàng khoi nghip cho hoc
inh thong qua boat dng dào tao, b.i di.rng, tp huAn v thông qua Mi 1iu do
.nhtru&ng cung cAp.
c) Ph4t trin các. câu1c b nghiên ciru khaa hçc, di rn&i sáng t?.o Va khoi
nghip d hçc sinh có rnôi truông' hInh th'ành the tuâng, dir án kh&i nghip.
d) T chüc din dan, tQa dam, giao luu trUyn cam hirng, tinh than k1i&i1
nghip cho h9c sirih, thi thiu 01 !An/n.m hpc.

,
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d) Ph& hcp v1i cáo di tác tao môi tru&ng ho trg khâi nghip; to chi'rc thrc
hành, trin khai các dr an kh&i nghip và k& n6i các dir an kh&i nghip kM thi
cüa hgc sinh vài oáct6 dhrc uarn tao doanh nghip.
3. Di vâi co s& giáo dc dai hçc
a) T chCrc tuyên truyn v cáo hoat dng di rnâi sang tao, khài nghip
cho sinh viên thông qua hot dng dào tao, hoat dng ngoi khóa, qua tài 1iu.và
cáo phuang tin truyên thông.
b) Xây dmg chucing tInh dào tao, chuyên d bi duOng kin thrc., k9 näng
khôi nghip cho sinh viên theo huing bta buc hoc' tr chçn.
c) Giáo dc, nãng cao nhn thirc, truyn thi tinh thn khi nghip cho sinh
viên thông qua trin khai "Tun sinh hoat cong dn - Hçc sinh, sinh viên".
d) T chr b.i duOng, dào tao, rèn 1uyn nâng cao nh.n thirc, kin thcrc,
k nängv di rnâi sang tao, khài nghip cho sinh viên thông qua chtxng trInh
dào t?o, nghiên cu tài 1iu, hoat dng ngoai khóa, ph.rang tin cong ngh
thông tin, hoat dngphôi hgp vói cáo di tác.
d) H trcl, tab diu kiin thành l.p cáccâu la° b sinh viên nghiên ciru khoa
h90, dôi mài sang tao, kh&i nghip.
e) T chirc thrc hành, trin khai cáo dir an kh&i nghip cho sinh viên thông
qua hoat dng phi hqp vói các di tao; tchirc cho sinh viên tham gia cáo cuc
thi, hi chçi, trin lam trung bay, gi6i thiu thành tru khoa hQc k thu.t, dr an
kh&i nghip.
Chirong IV
TRACH NJ{iM CUA CAC Co QUAN TO CHUC, CA NHAN
Diu 8. Trá'ch nhim cüa B Giáo die Va Dào to
1. ChCi trI, ph& hcip vôi cáo b, ngành, da phtrang chi dao t chic thçrc
hin Thông tu nay; djih.k' sc k&, tng kt dánh giá.kt q ua thiro h1ei4i Thông tu.
2. Chi dao, hixàng dn cáo ca s& giáo dixc, cáo cd quail, th chCrc, cá nhân Co
1in quan xây dirng ni dung, tài 1iu, chucrngtrinh thrc hành, trái nghim v cOng
tao t'r vn ngh nghip, vic lam và h tr khäi nghip cho h9c sinh, sinh viên sU
diing trong các ca sâ giáo dçic dugc quy djnh t.i Thông tu nay.
3. CM dao, hithng dn cáo c quan, t6 chic, cá nhân có lien quan xây dtrng
chuang trInh và t6 chfrc bM duöng, tap huAn nghip vi cho di ngü can b
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Cong tác tu vn ngh nghip, vic lam và h trçl kh&i nghip trong cáo ccY s& giáo
dic dai h9c. Xây drng chucing trInh bi du'ng d6i v&i giáovièn kiêninhim thirc
hin cOng tác tix v.n ngh nghip, vic lam và h6 trçi khài nghip. cho h90 sinh
trong các ci sâ giáo dic ph6 thông.
4. Chü tn t chirc "Ngày hi kh&i nghip QUic gia cüa hpc sinh, sinh viên"
va Cuc thi "H9c sinh, sinh 'viên'vói twrng khi nghip" hng nàm.
5. Chi d.o, huàng dn cáo c sO giáo ç1c di h9c thng ké: s Il.19ng snh
vién t& nghip có vic lam và s6 lu9ng sinh viên khO'i nghip sau t& nghip h&ng
nghip có vic lam h.ng nàm.
nãm tng hcp, cong b s liusinh viên
tat

6. Phai hcrp v&i các Ca quan, dcm vj lién quan hmxOngdân cáo ca sO giáo dc
khOi nghip, xây dçrng chi.rang
d.i h90 xây drng, phát trin khOng gian sang
v&i cáo trung tarn tram tao doanh nghip
trInh ixcirn to doanh nghip và k&
càa b, ngành, dja phuong d trom tao cáo ' tuOng, dir an kh&i nghip càa hçc
to

nai

sinh, sinh viên và giángvién.
Oiii 9. Trch nhim, cüa Uy ban nhân dn tlnh, thành ph6 trçrc thuc
Trung trong
1. Chi dao cáo ca quan quãn 1 giáo diic các ctp, cc sO, ban, ngành, cáo
hip hi doanh nghip tai dja phuvng xây dm,rng k hoach Va chiro thrc hin cáo
Thông tu nay.
ni dung lien quan thrçc quy djnh
tai

2. Chi dao lông ghép cáo hoat dng tu vn ngh nghip vic. lam v h
khOi nghip ciia cac ca sO giáo dc trên dja bàn vào' k hoach phát trin kinh t xâ hi, Cáo chuang trmnh, d an, dx an, khOi nghip cOadja phi.rang.
3. Bão dam nguan kinh phi cho cáo ca sO giáo diic tai da phxang thc hin
ThOngtu nay.
các ni dung dugc quy djnh
tai

4. Xây drng cci ch, chInh sách khuyan khich doanh nghip phai hcrp, h
trcl các ccY sO giáo dc trin khai thirc hin cong. taG ttr vn ngh nghip, vic lam
và h trq kh&i nghip. Khuyn khIch cáo doanh nghip xây drng không gian trâi
nghirn, khong gian Sángto kh&i nghip dàng chungcho cáo ccisO giao dimc.
S

-.

V

Dieu 10. Trach nhiçni cua So' Giao diic va Dao tao, Phong Gmao diic va
'a

e

'I

V

S

S

Dào tao
1. Tham mixu cho Uy ban nhân dan cp tirihihuyn xây dithg k hoach tnin
khai cong tác tu vn ngh nghip, vic lam và h trq khOi nghip trên dja bàn;
tham mtru ban hành cáo ch d, chinh sách d& vOi can b Uân l giáo dye, giáo
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vien, nhân vien vàhçc sinh c.o thnh tich xut• sc trong vic trin khai thirc hin
các ni dung cia Thông tu nay.
2. Chi do các co sâ giáo dic trên dja bàn hi hp vâi các di tác t chi'ic
các hoot dngv tir vn ngh nghip, vic lam, d6i mói sang tao, khâi nghip chO
hçc sinh,
3. Chu trách nhim trithc Uy ban nhân dan cp tinhIhuyn quãn 1' các hot
d.ng v cong tác huàng nghip, tu vAn vic lam vâ h trcl khâi nghip ca các cci
sâ giáo dic thuOc pham vi quán 1.
4. Phi hçTp vâi cáo d1i tác xay dirng khong gian trái nghim, không gian
sang tao khth nghip dung chung cho cáo co sâgiáo dic.
5. Djnh k3' báo cáo kt qua thirc hin glri lily ban nhân dan cAp tinhIhuyn
và c quan quãn 1 giáo dic cAp trên khi kt thiic näm hçc ho.c báo cáo dt xuAt
khi duçic các c quan có thAm quyn yêu cu.
Diu iii. Trách nhim cüa co' s& gio dtc phi thông
1.Xây dirng kA hoach trin khai các ni dung v cOng tao tu vAn ngh
nghip, vic lam và h trçi khâi nghip dixcic quy djnh tai Thông tu nay.
2. B&trI giáo viên kiêm nhim hoc chuyên trách d trin khai cong tao tu
vAn ñgh hghip, vio lam va h trq kh&i, nghip cho hçc sinh. Giáo viên kim
nhim hoc thuyên trách có trách nhim tham muu Hiu tru&ng nba trtr&ng xây
dung kA ho.ch trin khai cong tao tu vAn ngh nghip, vic lam và h trçl kh&i
nghip cüa nhà tru&ng; phM hcip vi giáo viên chü nhim, giáo viên b mon,
giáo viên tng phtrách di, doàn thanh niên d t6 chrc thirc hin cáo nhim vy.
Ch d lam vic eia giáo vién kim nhim hoc chuyên trách duçic thirc hin
theo quy djnh cüa B Giáo dic và Dào to v ch d lam vic cüa giáo viên ph
thông và các quy djnh lien quail; ducrc b4M duO'ng, ttp huAn nâng cao trInh d
chuyên môn, nghip vy theo quy djnh.
3. Cung cAp cho giáo viên, hçc sinh cáctài lieu, hInh ánh, video clip, cOng
ci dánh giá nnghrc, nãng khiu ciba h9csinh, nOi dung chucing trinh thyc hãnh,
tri nghm tai doanh nghip, tài lieu tuyên truyn, giáo diic v dôi mài sang
dy dü thông tin v chInh sách h trq khi
tao, giáo diic khài nghip vâ cung
nghip càa Nh rnràc, ngành Giáo dyc, dja phug cho hpc sinh.
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4. H trçi, t.o diu kin. cho Iwo si.nh tham gia các hoat dng, sr kin ye tu
v.n ngh nghip, vic lam 'và h. trçc kh&i ngbip do B;G1áo dc và Dáo to hoc
cáç b, ngành, dja phxang và nhàtrung t& chi'rc.
5. Hcc irth doat giãi, giáo viên huàng cJn h 9 c sinh dot giâi tr khuyn
;khich. tr& len trong Cuc. thi hçc s1nh, snh viên v&i tthng lcheyi nghip do Bô
Giáo d%lc Va Dâo tao t chc duqc cc dja phung, ca s& giáo. diç xem. .xét, khen
thi.rông va hi.r&ng các chInh sách uu tiên theo các quy dlnh hin hành.
6. Bão darn cht:1uçng cong tao tu v&i ngh nghip, vic lam v7 h trçl kh&i
nghp cho hçc siith. Qua trinh t6 chfrc các hot .dng phãi an toàn v th& cbt,
tinh thAn và. cc quyM lçii hcip php cho ng'ithi h9c, ngthi 4y; chju tr4ph nhim
va hào darn quyk lç7i tharn giabão him iüi ro cho ngräihQc.
7. PhM hapvoi cac di tc t chio• trin khai thir hin các nhirn.vvtheo
quy dnh tai Thông tu nay va theo dung quy thnh, thu tçic cüa pháp lut..
8. Chju.s chi dao, huOng dn tri.n khai thçrc bin CÜa chInh quy&n, co
quan quan ly giao dc cac cap, bao cao day du thea yêu cAu ccia c quan quan
l giáo dyc cAp trên.
Diu [2. Trách nhim eüa các co s& giáo thic Ii hçc
1. Thành Jp hoäc kin toàn donvi/b phnthiic hin cong tácti.r van nghè
nghip, yic lam va h trq kh&i nghip. cho sinh viên và b frI dü nhân sr d& triêri
khai cáe nhim v'i thea quyd.jtthtiThôngtunày.
2. Nhân sij tham gia cong t4c tir v&n. ngh nghiep, vic lm. va h ,trç khôi
nghip ducic hithng chd, chinh sáoh theo quy chE chi tiêu ni b cacc1 so giáo

4vc di hçc, duc dào tao, bi duöng v 'chuyên môn, nghip vi, duvc to diêu
kin d tham gia cáo chuang trInh t.p huAn. v tu y4n ngh nghip, Vic lam Va
khi nghip do các cd quan Trung uang, da phi.rong t ehirc. Quy djnh chinh sách
ji trq cho can b, giãng viên huàng dAn sinh yiên tham gia cáo .h tdQng kh&i
ng1ip va bào darn quyn cia can b, giâng viên nhu d& v6i ngithi ht.thng dn
sinh viên nghiên c(rli khoa hpc.
3. Quy: dnh chInh sách. h trçl cho inh viên khi thai gia các hot .dtng
khOi nghi.p vá bâo dam quyn cüa sinh viên nhu d& vOl sinh viêntham gianghiên
ciru khoa h9c.
4.: Cung cAp cho sinh viên các tãi Jiu, chuong trInhi bi duã'ng v4 ác k5
n.ng nghê nghiêp, viec lam cho sinh viên Cung cap cho can bO quan ly, giang
yin, sinh vi&i cáo tái 1iu vêkheii nghip, di mài sang tao.
5. Bào. darn casô vt chAt, trang thit bj phic vi hoat dng thc hAnh,
khong gian sang tab khOi nghip, Ca s& horn tao doanh nghip trong :nhà tn&ng.
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6. Sinh vién dot giái, can b, giáng viên hithng dn sinh viên doat giài tü
khuyên khich tr& len trong Cuc thi hçc sinh, sinh viên v&i ' tu&ng kh&i nghip
do B Giáo dic. và Dào totA chtrc duçxc xem .xét khen thuô'ng và duge huârig các
chirih sáchixutiên theo quydinh hin hành.
7. Ph61 h9p vol các di tác phát trin chuong trInh bi duang, dào tao k
nng khM nghip cho giãng viên, sinh viên; ph& hp thiiang rnai boa kt qua.
nghiên c'Cru, dàng k' quyn s& hiu tn tue, thành 1p các doanh nghip khâi nghip
sang tao dira trên tuàng, dir an ca. sinh viên và các nhim vii khác di.rqc quy
djnh tai Thôngtu nay.
8. Scx k&, thng kit, báo cáo djnh k' hoc dt xut v cong tác tu vn ngh
nghip, vic lam và h trçi sinh viên kh&i nghip cüa nba tri..rängtheo yêu c.0 cüa
B Giáo dc vá Eào tao và ccx quan quãn. 1 cap trên t1c tip.
tliêlL 13. Trách nhim cilia các di tác

1.Thxchin co quy dnh cia Thông tu nay vá các quy djnh k.hác cUa pháp
1u.t có lien quan.
2. Bâo dãmch.t 1ung các hoat dng khi tham giaphôi hp vi các ccx so
giáo dic.
pháp cho
3. Bào dam an toân v th& ch.t, tinh th.n và các quyn igi hqp
nguôi hçc, ngir&i day trong qua trinh t chüc các boat dng; báo dam quyên li
bâo hiêrn rii ro cho nguYi tham gia.
4. Quãn l, liru giU h so' t chirc hoat dng bao gm: Chili truong, k hotch,
tài 1iu, darih sách ngthi tham gia, h so tAi chInh theo quy djnh hin hành.
Chtro'ng V
DIEU KHOAN Tifi HANH
Diu 14. Kinh phi t1ic hin
TKinh phi cho cong tác tu vn ngh nghip, vic lam và h trq khâi nghip
trong các ccx sä giáo diic ducic buy dng th các ngun sau:
1.Ngân sách nhà nuO'c;
2. Nguôn thu hgp pháp cilia các ci sO giáo dye;
3. Các ngu.n tài trcx, vin trçx, cilia các tt chirc, cé nhân trong và ngoài ntxâc;
4. Các nguôn khác theo quy dlnh.
Diu 15. Hiu Irc và trách nhini thi hành
1. Thông' tir nay có hiu irc thi hành k tr ngày 08 tháng 7 näm 2022.
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2. Thông tu nay thay th Quyk dnh s 6S/2OO8/QD-BGDDT ngày 09 tháng
12 nàrn 2008 c'Cia B truôTlg B Giáo dye và Dão to quy djnh v cong tác hug
nghip, tu vn vic lam trong các Co s& giáo diic. di hçc và trung cp chuyên nghip.
Cong tác hçc
3. Chánh Van phOng, Vii trtr&ng V Giáo dye ChInh trj Va
sinh, sinh viên, ThU tn.rông các dcm vj. Co lien quan thuc B Giáo dye và Dào to;
Chii tjch Uy ban nhân dan các.tinh, thành ph trirc thuc Trung wing; Giám dc
các Sâ Giáo dye và Dào to, Giám d,c S& Giáo dye, Khoa hçc và Cong nghtinh
Bc. Lieu, ThU trthng cáo Ca s giáo dye di hçc va các co quan, th .chr.c có lien
quan chiu trách nhim thi hành Thông tixnày.. 4/
Ni'ii nh?In:
- Vn phông Qu& hi;
- VAn phãng hi tjcliNuOc;
- VAn phèng Chiith phü;
- Ban Tuyên gião Triirtg .rong;
- UBVHGD cüa Quôc hi;
- -1i dôn QGCDPT nhânh.ic;
- Vitn Kiêni sat nhán dan ôi cao;
- Tóa An nhãn dan tôi cao;
- Kim toán Nhà .nu'àc;
- Các B, cx quan ngang B, cc quan thuc ChInh phü;
• UBND các t!nh thành phô trrc thuc 1W;
- Co quan 1W cüa c4c toàn thê
- Citckirn tra vn ban QPPL (B. Tirpháp);
- Nhu Diàu IS;
- B trtthng;
- Cong báo;
- COng TTDTChfnh phci;
- Cong TTDT B GDDT;
- Li.ru VT. Vt,i PC, Vu GDCTHSSV (5b).
-i- e

tiCi.

tjf3

kt &LO71

ML

- C,a-c 7v\ VI;

KT. BQ TRU'ONG
TI{(f TRUYNG

gO Thj Minh

