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KẾ HOẠCH 

Truyền thông về Giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 - 2025 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 47/KH - SLĐTBXH ngày 07/4/2021 của Sở Lao 

động – Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn V/v Truyền thông về Giáo dục 

nghề nghiệp giai đoạn 2021 – 2025. Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Hữu Lũng 

xây dựng kế hoạch thực hiện trên địa bàn huyện, nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU  

1. Mục tiêu chung 

- Nhằm truyền tải đầy đủ, kịp thời đường lối chính sách của Đảng, pháp 

luật của Nhà nước về giáo dục nghề nghiệp và phát triển nhân lực có kỹ năng 

nghề; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của xã hội về giáo dục nghề 

nghiệp, qua đó thu hút doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân quan tâm, đầu tư và tham 

gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp; góp phần tích cực định hướng phân luồng 

học sinh sau trung học vào học nghề theo Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 

14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Giáo dục hướng nghiệp 

và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-

2025” 

- Tuyên truyền tới người dân và toàn xã hội; lan tỏa sâu rộng nội dung của 

giáo dục nghề nghiệp trong đời sống kinh tế xã hội, góp phần nâng cao nhận 

thức người dân, xã hội, doanh nghiệp và cải thiện hình ảnh giáo dục nghề nghiệp 

; Hỗ trợ công tác tuyển sinh, hướng nghiệp, lập nghiệp, khởi nghiệp; Hướng tới 

xây dựng hệ sinh thái truyền thông giáo dục nghề nghiệp. 

2. Mục tiêu cụ thể 

- Các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về giáo 

dục nghề nghiệp được tuyên truyền phổ biến rộng rãi trên phương tiện Truyền 

thanh – Truyền hình huyện và hệ thống loa truyền thanh các xã, thị trấn. 

- Hằng năm có ít nhất 10 đến 15 tin/bài viết về truyền thông Giáo dục 

nghề nghiệp và tuyên dương những điển hình của người dạy, người học, mô 

hình khởi nghiệp có hiệu quả từ giáo dục nghề nghiệp. 

- Thu hút, khuyến khích các doanh nghiệp tham gia hoạt động giáo dục 

nghề nghiệp; gắn kết doanh nghiệp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong 

hoạt động đào tạo, tuyển dụng và sử dụng người học giáo dục nghề nghiệp nhằm 

tiếp tục duy trì và tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho phát triển 
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kinh tế - xã hội trước yêu cầu của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và 

trong xu thế cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. 

II. YÊU CẦU 

- Công tác truyền thông về Giáo dục nghề nghiệp được tổ chức rộng rãi, 

bằng nhiều hình thức, phù hợp với từng nội dung và đối tượng, đảm bảo yêu cầu 

thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm; bám sát nội dung, yêu cầu của Luật Giáo dục 

nghề nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

- Quán triệt đầy đủ và cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng và pháp 

luật, chính sách của Nhà nước về tuyên truyền, phổ biến giáo dục nghề nghiệp, 

trong đó Nhà nước giữ vai trò nòng cốt và đảm bảo nguồn lực cần thiết cho công 

tác truyền thông về giáo dục nghề nghiệp; thực hiện xã hội hóa công tác truyền 

thông về giáo dục nghề nghiệp. 

- Có sự tham gia, phối hợp của các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các 

xã, thị trấn; các tổ chức chính trị - xã hội; các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp trên 

địa bàn huyện… 

- Nghiên cứu, áp dụng mô hình truyền thông mới có hiệu quả trong thực 

tiễn; hướng công tác truyền thông đến cơ sở giáo dục nghề nghiệp và trên địa 

bàn có cơ sở đang hoạt động, tập trung chú trọng đến các bậc phụ huynh học 

sinh và học sinh tốt nghiệp THCS, THPT. Đảm bảo thông tin tuyên truyền được 

triển khai sâu rộng, toàn diện và tăng cường được nguồn lực thực hiện công tác 

truyền thông về giáo dục nghề nghiệp. 

III. NỘI DUNG TRUYỀN THÔNG 

1. Nâng cao nhận thức 

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến Chủ trương của Đảng, chính sách 

pháp luật của Nhà nước về giáo dục nghề nghiệp. Đổi mới nâng cao chất lượng 

giáo dục nghề nghiệp; đào tạo chất lượng cao gắn với nhu cầu của xã hội, gắn 

với giải quyết việc làm; chuyển đổi nghề nghiệp trước yêu cầu của công cuộc 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. 

Công tác đào tạo nghề nghiệp thường xuyên, vừa làm vừa học; đào tạo nghề cho 

lao động nông thôn, người khuyết tật, người yếu thế. 

2. Quảng bá hình ảnh 

Tuyên truyền quảng bá hình ảnh về giáo dục nghề nghiệp, hỗ trợ công tác 

tuyển sinh – hướng nghiệp giáo dục nghề nghiệp. Về công tác đào tạo, hướng 

nghiệp và khởi nghiệp; phối hợp, hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp trong 

hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Đánh giá kỹ năng nghề, kiểm tra chất lượng 

giáo dục nghề nghiệp, công tác học sinh, sinh viên… 

3. Nêu gương các cá nhân, tập thể điển hình 

Tuyên truyền về mô hình phối hợp hiệu quả giữa doanh nghiệp và cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp trong việc đào tạo, tuyển dụng, sử dụng học sinh, sinh 
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viên sau tốt nghiệp. Các mô hình, các cá nhân, tập thể điển hình …trong giáo 

dục nghề nghiệp. 

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG 

Xây dựng và phổ biến rộng rãi về công tác tuyên truyền: Xây dựng, biên 

tập, phát hành các tin, bài phục vụ công tác tuyên truyền. Phối hợp với cơ quan 

Văn hóa và Thông tin, các tổ chức chính trị - xã hội và xã hội nghề nghiệp, 

UBND các xã, thị trấn tuyên truyền về giáo dục nghề nghiệp tổ chức tuyên 

truyền sâu rộng đến đoàn viên, hội viên và người lao động và các đối tượng 

khác. 

Tổ chức tuyên truyền, truyền thông với những thông điệp cụ thể để định 

hướng, phân luồng học sinh sau THCS và THPT đăng ký tham gia giáo dục 

nghề nghiệp. Đẩy mạnh các hoạt động giao lưu giữa các cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp với các trường THCS, THPT để giới thiệu, quảng bá về giáo dục nghề 

nghiệp giúp học sinh có nhận thức đúng và đăng ký tham gia giáo dục nghề 

nghiệp. 

Tăng cường sự tham gia của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong việc 

tham gia xây dựng chương trình, tài liệu hướng nghiệp và cử giáo viên tư vấn,  

tham gia giảng dạy giáo dục hướng nghiệp trong trường THCS, THPT. 

Xây dựng đội ngũ cộng tác viên từ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, 

UBND các xã, thị trấn. Tổ chức các lớp tập huấn, trao đổi nghiệp vụ về truyền 

thông. Triển khai các hoạt động phối hợp giữa nhà nước, nhà trường và doanh 

nghiệp trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp. 

V. HÌNH THỨC TRUYỀN THÔNG 

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn đưa 

tin, bài, ảnh, phóng sự; Xây dựng các chuyên mục, chương trình, phóng sự về 

nội dung giáo dục nghề nghiệp. 

Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền qua cổng thông tin điện tử của huyện; 

Tăng cường công tác tuyên truyền, tương tác qua mạng xã hội, kênh truyền hình 

trực tuyến và các ứng dụng khác nhằm hỗ trợ công tác tuyển sinh và định hướng 

nghề nghiệp. 

Thông qua các ấn phẩm, tờ rơi, Pano, áp phích: xây dựng, phát hành và 

giới thiệu, cung cấp thông tin về cơ sở giáo dục nghề nghiệp, mô tả các nghề đào 

tạo có nhu cầu cao, giới thiệu về học nghề - lập nghiệp, chọn nghề - chọn 

trường, mô tả, định hướng nghề nghiệp. 

Tổ chức lồng ghép trong các cuộc họp, các hội nghị và các hoạt động 

khác có liên quan về nội dung tuyên truyền giáo dục nghề nghiệp, trong đó biểu 

dương những điển hình của người dạy, người học, mô hình khởi nghiệp có hiệu 

quả từ giáo dục nghề nghiệp trong các sự kiện, hoạt động về giáo dục nghề 

nghiệp gắn kết với doanh nghiệp. 
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Phối hợp với Huyện đoàn Thanh niên, Chi nhánh Hiệp hội doanh nghiệp 

huyện, các tổ chức đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, UBND các xã, thị trấn 

và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức các hoạt động tuyên truyền cho giáo 

dục nghề nghiệp và các buổi tư vấn tuyển sinh về giáo dục nghề nghiệp. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc 

Tham mưu cho UBND huyện ban hành Kế hoạch truyền thông về Giáo 

dục nghề nghiệp năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn quản lý. Chú 

trọng quan tâm đến các bậc phụ huynh và học sinh THCS, THPT trên địa bàn về 

công tác phân luồng học sinh sau THCS, THPT sang giáo dục nghề nghiệp. 

Phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn, các cơ sở giáo 

dục nghề nghiệp tổ chức tuyên truyền sâu rộng, bằng nhiều hình thức nhằm đưa 

thông tin về Giáo dục nghề nghiệp sâu rộng đến với các đối tượng. 

Định kỳ 6 tháng, 01 năm và giai đoạn 05 năm tổng hợp kết quả báo cáo 

UBND huyện và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh theo quy định. 

2. Các cơ quan, đơn vị, ban ngành có liên quan và UBND các xã, thị 

trấn 

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, gắn việc thực hiện kế hoạch 

này với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của phòng, đơn vị, triển khai công 

tác truyền thông Giáo dục nghề nghiệp trong phạm vi quản lý, hoạt động có hiệu 

quả. 

Tham mưu cho Lãnh đạo UBND huyện các giải pháp hiệu quả trong việc 

thực hiện truyền thông giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn huyện. 

Định kỳ 6 tháng, 01 năm và giai đoạn 05 năm tổng hợp kết quả báo cáo 

UBND huyện (qua phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc) huyện để 

tổng hợp báo cáo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội theo quy định. 

3. Các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn huyện 

Xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác truyền thông về giáo dục nghề 

nghiệp năm 2021 và giai đoạn 2021 – 2025 phù hợp với đối tượng tuyển sinh 

trên phạm vi hoạt động và quản lý. 

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, tuyển sinh, tư vấn hướng nghiệp 

về giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn hoạt động. Phối hợp với các cá nhân, 

doanh nghiệp, tổ chức đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, các đơn vị liên quan 

thực hiện tuyên truyền, tuyển sinh, định hướng, phân luồng về giáo dục nghề 

nghiệp, triển khai đồng bộ các giải pháp tuyên truyền về giáo dục nghề nghiệp. 

Chủ động tham gia các hoạt động tư vấn tuyển sinh về giáo dục nghề 

nghiệp do các cơ quan liên quan tổ chức trên địa bàn; xây dựng phóng sự, tin, 

bài, ảnh…về giáo dục nghề nghiệp, chú trọng các bài viết, hình ảnh về quá trình 

đào tạo tại trường, gắn kết doanh nghiệp, kiểm tra chất lượng giáo dục nghề 

nghiệp… 
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Đẩy mạnh, chú trọng tuyên truyền về những cá nhân, tập thể điển hình về 

học nghề - lập nghiệp, những tấm gương đã tốt nghiệp học nghề và thực hiện các 

mô hình có hiệu quả đi lên thông qua giáo dục nghề  

Định kỳ 6 tháng, 01 năm và giai đoạn 05 năm tổng hợp kết quả báo cáo 

UBND huyện (qua phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc) huyện để 

tổng hợp báo cáo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội theo quy định. 
 

Trên đây là Kế hoạch Truyền thông về giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 

2021 - 2025 của UBND huyện. Đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND 

các xã, thị trấn, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn nghiêm túc triển 

khai thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Sở LĐ-TBXH tỉnh; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; 

- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể; 

- Trường CĐ NCNNL Đông Bắc,  

- Trung tâm Giáo dục - NN huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu VT, LĐTBXH-DT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Phong 
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