UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

/SGDĐT-GDTX-ĐH

V/v phối hợp tổ chức Ngày hội tư vấn
xét tuyển cao đẳng, đại học năm 2022
tại Hà Nội

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày

tháng 7 năm 2022

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông
Thực hiện kế hoạch phối hợp thường niên cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo,
Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, năm 2022,
Báo Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chính Minh đã tổ chức chương trình Tư vấn tuyển sinh
- hướng nghiệp tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, trong đó có Hà Nội. Ngày
11/7/2022, Báo Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh có Công văn số 37/BTT-VPHN
về việc tổ chức Ngày hội tư vấn xét tuyển đại học, cao đẳng tại Hà Nội, cụ thể
như sau:
Nội dung: Tư vấn xét tuyển vào các trường cao đẳng, đại học cho học sinh
(ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT)
Thời gian: Chủ nhật, ngày 24/7/2022. Từ 7h00.
Địa điểm: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội; Số 1, phố Đại Cồ Việt,
Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Trên cơ sở các kết quả đạt được của Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng
nghiệp trước đây; nhằm hỗ trợ tốt nhất cho học sinh các trường THPT trên địa bàn
Thành phố trong việc xét tuyển cao đẳng, đại học năm 2022, Sở Giáo dục và Đào
tạo đề nghị Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông trên địa bàn Thành phố
phối hợp để thông tin về Ngày hội xét tuyển cao đẳng, đại học năm 2022 đến học
sinh lớp 12 bằng các hình thức phù hợp, tạo điều kiện để đại diện Ban Tổ chức là
Báo Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng đại diện tại Hà Nội) thông tin,
quảng bá về Ngày hội đến học sinh, phụ huynh.
(Thông tin chi tiết về Ngày hội, đề nghị liên hệ nhà báo Nguyễn Văn Hải,
Thư ký tòa soạn Báo Tuổi trẻ; Điện thoại: 0962.062.289).
Nơi nhận:
- Như trên;

- Đ/c Giám đốc Sở;
- Đ/c PGĐ Nguyễn Quang Tuấn;
- Báo Tuổi trẻ TP HCM;
- Các phòng: QLT, GDTrH, CTTT - KHCN;
- PA03, Công an Thành phố;
- Lưu: VT, GDTX-ĐH.
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