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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội nghị “Gặp mặt học sinh các trƣờng THPT về định hƣớng 

nghề nghiệp trong lĩnh vực Công nghệ thông tin” 

 

Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương 

8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo, đáp ứng nhu cầu 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã 

hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế và Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 03/2/2020 

của UBND tỉnh về phát tri n ngu n nh n  ực công nghệ thông tin tỉnh Th a 

Thiên Huế năm 2020;  

Nhằm thực hiện giải pháp, chiến  ư c phối h p đào tạo ngu n nh n  ực 

CNTT gi a nhà nước, cơ s  đào tạo, thị trường  ao động  NTT cho tỉnh một 

cách hiệu quả, bền v ng và   u dài, Ủy ban nh n d n tỉnh Th a Thiên Huế ban 

hành Kế hoạch tổ chức Hội thảo “Đổi mới nội dung giảng dạy tin học gắn với 

định hướng nghề nghiệp trong các trường phổ thông” với nội dung như sau: 

I. MỤC TIÊU 

Hội nghị “Gặp mặt học sinh các trường THPT về định hướng nghề nghiệp 

trong  ĩnh vực  ông nghệ thông tin” có các mục tiêu chính sau: 

-  huy n tải thông tin đến giáo viên và học sinh các trường THPT trên 

địa bàn tỉnh về định hướng phát tri n của tỉnh Th a Thiên Huế trong  ĩnh vực 

 ông nghệ thông tin; 

- Đối thoại trực tiếp gi a  ãnh đạo tỉnh, các s , ngành với học sinh, giáo 

viên, phụ huynh và các trường THPT đ  giải đáp các thắc mắc, vướng mắc về 

cơ hội về nghề nghiệp trong  ĩnh vực  ông nghệ thông tin; 

-  hia sẻ cơ hội nghề nghiệp trong  ĩnh vực  ông nghệ thông tin t  thực 

tiễn các doanh nghiệp. 

II. THÔNG TIN HỘI NGHỊ 

1. Tên Hội nghị:  

Gặp mặt học sinh các trường THPT về định hướng nghề nghiệp trong  ĩnh 

vực  ông nghệ thông tin. 

2.  ơ quan chỉ đạo: Ủy ban nh n d n tỉnh Th a Thiên Huế. 

3.  ơ quan thực hiện: S  Giáo dục và Đào tạo, Viện Nghiên cứu phát tri n 

tỉnh, Đại học Huế. 

4.  ơ quan phối h p thực hiện: S  Thông tin và Truyền thông, Trung t m 

 ông nghệ thông tin tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh. 
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III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian: 8h00 - 11h00 ngày 06/6/2020; 

2. Địa đi m: Hội trường Đại học Huế, 04 Lê L i, Tp Huế. 

IV. NỘI DUNG 

1. Phần trình bày về định hướng phát tri n ngành  ông nghệ thông tin của 

tỉnh Th a Thiên Huế 

2.  hia sẻ cơ hội nghề nghiệp trong  ĩnh vực  ông nghệ thông tin của các 

doanh nghiệp  

3. Đối thoại gi a  ãnh đạo tỉnh với giáo viên, phụ huynh và học sinh các 

trường THPT trên địa bàn tỉnh Th a Thiên Huế 

4. Gian hàng tri n  ãm của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp có 

đào tạo ngành  ông nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Th a Thiên Huế. 

V. THÀNH PHẦN THAM DỰ 

Thành phần tham dự Hội nghị khoảng 500 người, bao g m: 

1. Lãnh đạo tỉnh,  ãnh đạo các s  ban ngành;  

2.  ác trường đại học, cao đẳng, trung cấp có đào tạo  ông nghệ thông tin 

trên địa bàn tỉnh;  

3. Doanh nghiệp hoạt động trong  ĩnh vực  ông nghệ thông tin;  

4.  ác trường THPT trên địa bàn tỉnh: Giáo viên, phụ huynh và học sinh; 

5.  ác cơ quan báo chí. 

VI. CHƢƠNG TRÌNH 

Thời gian  Nội dung  
Diễn giả/Đơn vị trình 

bày (dự kiến) 

8:00 - 8:30 Đón tiếp khách mời 

8:30 - 8:35 Khai mạc Hội thảo 

8:35 - 8:55 

Phát bi u về Định hướng phát tri n 

ngành  ông nghệ thông tin của tỉnh 

Th a Thiên Huế 

 hủ tịch UBND tỉnh 

8:55 - 9:05 

Trình bày về  ơ hội nghề nghiệp về 

 ĩnh vực  NTT và đề án phát tri n 

10.000 nhân  ực công nghệ thông tin 

Giám đốc Trung t m 

 ông nghệ thông tin 

tỉnh Th a Thiên Huế 

9:05 - 9:15 

Trình bày cơ hội học tập về  ĩnh vực 

 NTT tại Đại học Huế và Th a Thiên 

Huế nói chung 

Đại học Huế 

9:15 - 9:25 
Trình bày cơ hội học tập về  ĩnh vực 

 NTT tại Đại học Phú Xuân 

Trường Đại học Phú 

Xuân 
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9:25 - 9:35 
Xu hướng nghề nghiệp về  NTT và 

cơ hội phát tri n tại Th a Thiên Huế  

Đại diện doanh nghiệp 

CNTT (Công ty 

Aureole) 

9:40 - 11:10 
Đối thoại trực tiếp gi a  ãnh đạo tỉnh 

với giáo viên và học sinh THPT 

-  hủ tịch UBND tỉnh 

- Giám đốc S  Giáo 

dục và Đào tạo 

- Đại diện Lãnh đạo 

Đại học Huế 

- Giám đốc Trung t m 

 ông nghệ thông tin 

tỉnh Th a Thiên Huế 

- Đại diện doanh 

nghiệp  NTT tại tỉnh 

11:10 Bế mạc Hội nghị  

8:00 - 11:10 

Tri n  ãm giới thiệu chương trình đào 

tạo của các Trường ĐH,  Đ, T  có 

đào tạo ngành  ông nghệ thông tin, 

giới thiệu cơ hội việc  àm của các 

doanh nghiệp tham dự hội nghị 

 

VII. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- Ngu n kinh phí sự nghiệp giáo dục và huy động xã hội hóa. 

- Giao S  Giáo dục và Đào tạo phối h p với S  Tài chính thực hiện theo 

quy định hiện hành.  

VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Viện Nghiên cứu phát triển: 

- Viện Nghiên cứu phát tri n chủ trì, phối h p với S  Giáo dục và Đào tạo 

trong việc x y dựng nội dung chương trình, kịch bản tổng th , kịch bản chi tiết 

của t ng phiên; công tác gửi thư mời.  

-  hủ trì công tác kết nối diễn giả, doanh nghiệp và các trường Đại học, 

 ao đẳng, Trung cấp tham gia Hội nghị; 

-  hủ trì tổ thư ký, ghi chép nội dung Hội nghị; thực hiện livetreams trên 

facebook; thông cáo báo chí; hướng dẫn báo chí tác nghiệp;  

-  hủ trì và phối h p với các đơn vị  iên quan dự thảo báo cáo kết quả của 

Hội nghị đ  báo cáo  ãnh đạo tỉnh. 

2. Sở Giáo dục và Đào tạo: 

- Phối h p với Viện Nghiên cứu phát tri n trong việc x y dựng nội dung 

chương trình, kịch bản tổng th  và kịch bản chi tiết của Hội nghị. 
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- Phát hành giấy mời học sinh, phụ huynh, giáo viên tham dự; thực hiện 

công tác phục vụ hậu cầu,  ễ t n, đón tiếp tại Hội nghị. 

- Thực hiện dự trù kinh phí và thanh quyết toán kinh phí theo quy định. 

-  hủ trì và phối h p với Đại học Huế chuẩn bị hạ tầng cho Hội nghị. 

3. Đại học Huế: 

Bố trí Hội trường; phối h p với S  Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị hạ tầng 

cho Hội nghị và nh n sự tham gia hỗ tr . 

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh: 

Phối h p với Viện Nghiên cứu phát tri n S  Giáo dục và Đào tạo trong 

việc x y dựng nội dung chương trình, kịch bản tổng th  và kịch bản chi tiết của 

t ng phiên diễn đàn. 

5. Văn phòng UBND tỉnh: 

Tham mưu UBND tỉnh ban hành giấy mời các diễn giả, đơn vị, cá nh n tham 

gia; rà soát các chương trình và kịch bản.  

6. Báo Thừa Thiên Huế và Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa 

Thiên Huế (TRT) 

Thực hiện chương trình tin tức hoặc tin phóng sự số báo sau ngày diễn ra 

Hội nghị, trên kênh truyền hình của TRT về ngày tổ chức Hội nghị. 

 ác s , ban, ngành và các cơ quan, đơn vị  iên quan đư c ph n công trong 

kế hoạch này tri n khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ đư c giao, khi có vấn đề 

phát sinh cần kịp thời thông tin cho Viện Nghiên cứu phát tri n đ  báo cáo Ủy 

ban nh n d n tỉnh xem xét, giải quyết, đảm bảo cho Hội thảo diễn ra thành công 

và hiệu quả./. 

 

Nơi nhận: 

-  T, các P T UBND tỉnh; 

- Thủ trư ng các đơn vị tại mục VIII; 

-  ác trường ĐH,  Đ trên địa bàn tỉnh; 

- CVP, các PCVP BND tỉnh; 

- Lưu: VT, GD. 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phan Ngọc Thọ 
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