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V/v phối hợp với Tạp chí Giáo dục 
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức 

Chương trình "Tiếp bước trường thi" 
năm 2023 tại Quảng Nam

Kính gửi: 
    - Ban biên tập Tạp chí Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh;
    - Hiệu trưởng các trường THPT: chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, 

Trần Cao Vân, Phan Bội Châu, Lê Quý Đôn, Duy Tân.

Ngày 07 tháng 3 năm 2023, Ban Biên tập Tạp chí Giáo dục Thành phố Hồ 
Chí Minh (GDTPHCM) có Công văn số 18/TTGD-QC về phối hợp tổ chức 
chương trình "Tiếp bước trường thi" 2023, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh 
Quảng Nam thống nhất theo đề nghị  của Ban Biên tập Tạp chí GDTPHCM về thời 
gian và địa điểm tổ chức hoạt động tư vấn tuyển sinh năm 2023.

Kế hoạch tổ chức chương trình "Tiếp bước trường thi" năm 2023 tại 
Quảng Nam của Tạp chí GDTPHCM phối hợp với Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam, 
cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm
- Thời gian: Từ 14 giờ 30 đến 16 giờ 00 ngày 17/3/2023;
- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam (số 08, đường Trần Hưng 

Đạo, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).
2. Hình thức tổ chức
Chương trình tư vấn “Tiếp bước trường thi” năm 2023 sẽ được Truyền 

hình trực tiếp trên Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam vào lúc 14g30 đến 
16g10; đồng thời phát trực tiếp trên các kênh theo địa chỉ sau:  

- YouTube:  https://www.youtube.com/kenhtuyensinhhuongnghiep
- Tạp chí Giáo dục Online: https://www.giaoduc.edu.vn
- Trang tin điện tử: https://tuyensinhhuongnghiep.vn
3. Đơn vị tổ chức và Ban tư vấn
- Đơn vị tổ chức: Tạp chí Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh;
- Ban tư vấn: Các trường đại học, cao đẳng tại Thành phố Hồ Chí Minh và 

các tỉnh.
4. Nội dung

https://www.youtube.com/kenhtuyensinhhuongnghiep
https://www.giaoduc.edu.vn/
https://tuyensinhhuongnghiep.vn/
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- Tư vấn, giải đáp thắc mắc về quy chế Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023; 
quy chế đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2023;

- Tư vấn chọn ngành, chọn trường phù hợp với sở thích - sức học;
- Tư vấn làm các thủ tục đăng ký dự thi - xét tuyển - thủ tục nhập học vào 

các trường đại học sau khi trúng tuyển;
- Ngoài ra có một số bàn tư vấn đặc biệt được tổ chức dành cho các chuyên 

gia tư vấn về tâm lý, sức khỏe, vay vốn ngân hàng chính sách xã hội, các hình thức 
học bổng;

- Bên cạnh đó, các chuyên gia sẽ hỗ trợ cho học sinh về những tiêu chí nghề 
nghiệp và định hướng chọn ngành.

5. Thành viên của Sở GDĐT tham gia Ban tổ chức 
- Ông Phùng Văn Huy, Phó Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam;
- Ông Lê Đức Quý, Phó Trưởng phòng Quản lý chất lượng - Giáo dục 

thường xuyên, Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam;
- Ông Huỳnh Quang Thành, Chuyên viên chính Phòng Quản lý chất lượng - 

Giáo dục thường xuyên, Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam;
- Ông Hồ Ngọc Tiên, Chuyên viên Phòng Quản lý chất lượng - Giáo dục 

thường xuyên, Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam.
6. Đối tượng học sinh tham gia
- Học sinh lớp 12 năm học 2022-2023 của các trường THPT: chuyên 

Nguyễn Bỉnh Khiêm, Trần Cao Vân, Phan Bội Châu, Lê Quý Đôn và Duy Tân 
tham dự trực tiếp tại hội trường Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam. Mỗi 
trường cử 180 học sinh tham buổi tư vấn.

- Học sinh các trường THPT, PTDTNT còn lại đề nghị các trường thông báo 
cho các cho học sinh lớp 12 biết để theo dõi; cùng tham gia bằng cách đặt câu 
hỏi về các vấn đề liên quan đến tuyển sinh đại học, cao đẳng, hướng nghiệp để 
được giải đáp thắc mắc (qua số điện thoại đường dây nóng hiển thị trên màn 
hình trong buổi truyền hình trực tiếp) hoặc tương tác trên Youtube, ngoài ra học 
sinh có thể đăng ký trên YouTube để theo dõi các chương tư vấn của Tạp chí 
Giáo dục thành phố Hồ Chí Minh thực hiện ở các tỉnh hoặc xem lại trên các 
kênh YouTube, Trang tin điện tử nêu trên).

- Tại buổi tư vấn, Tạp chí GDTPHCM phối hợp với các nhà tài trợ trao 05 
suất học bổng, mỗi suất 500.000 đồng, cho học sinh lớp 12 năm học 2022-2023 tại 
buổi tư vấn; để nghị các trường THPT: chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Trần Cao 
Vân, Phan Bội Châu, Lê Quý Đôn và Duy Tân, mỗi trường cử 01 học sinh với 
điều kiện: gia đình gặp khó khăn, có sự cố gắng và tiến bộ trong rèn luyện và 
học tập (theo mẫu đính kèm) và gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng quản lý 
chất lượng - Giáo dục thường xuyên nhận) qua phần "Trao đổi nội bộ" của Hệ 
thống Q-Office trước 10 giờ 00 ngày 15/3/2023.
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7. Về chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ buổi tư vấn
Tạp chí GDTPHCM chủ công trong việc chuẩn bị về  cơ sở vật chất và các 

điều kiện khác phục vụ buổi tư vấn và truyền hình trực tiếp.
8. Một số yêu cầu đối với các trường có học sinh tham dự buổi tư vấn
- Buổi tư vấn được truyền hình trực tiếp, để nghị các trường cử đủ số lượng 

học sinh tham dự và cử thầy cô giáo để tham gia theo dõi, quản lý , bố trí cho các 
em ngồi đúng vị trí theo quy định của Ban tổ chức, đảm bảo buổi truyền hình trực 
tiếp đạt yêu cầu đề ra.

- Học sinh đến tham dự , để thuận lợi trong việc quản lý yêu cầu các em mặc 
đồng phục từng trường và có mặt tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam trước 14 
giờ 00 ngày 17/3/2023 để ổn định tổ chức.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị phối hợp và các trường THPT 
triển khai thực hiện để buổi tư vấn đạt hiệu quả cao./.

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở:
- Các trường THPT, PTDTNT;
- Lưu: VT, QLCL-GDTX. 

PHÓ GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao
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Mẫu
 

SỞ GDĐT TỈNH QUẢNG NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT ....................... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH ĐỀ NGHỊ CẤP HỌC BỔNG
CỦA TẠP CHÍ GIÁO DỤC TP HỒ CHÍ MINH

TT Họ và tên Ngày sinh HS lớp Nơi thường trú Ghi chú
1

Tam Kỳ, ngày      tháng 03 năm 2022
NGƯỜI LẬP BẢNG HIỆU TRƯỞNG

(họ tên, chữ ký) (họ tên, chức vả đóng dấu)


		2023-03-13T13:33:45+0700
	Quảng Nam


		2023-03-13T13:46:50+0700
	Quảng Nam


		2023-03-13T13:46:54+0700
	Quảng Nam


		2023-03-13T13:46:55+0700
	Quảng Nam




