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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 1195/KH-ĐHSPKT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng  12  năm 2021 

 
 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức cho sinh viên tham gia hoạt động tư vấn hướng nghiệp và tuyển sinh 

năm 2022 tại các trường Trung học phổ thông ở địa phương  

 
 

Nhằm hỗ trợ công tác tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp, tuyên truyền, quảng bá 

thương hiệu của nhà trường đến các thầy cô giáo, phụ huynh, học sinh các trường THPT, 

phối hợp tăng cường các mối quan hệ giữa Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí 

Minh và các trường THPT ở địa phương, phát huy tốt nhất nguồn lực là các cựu học sinh 

trường THPT đang là sinh viên của trường. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố 

Hồ Chí Minh tổ chức cho sinh viên tham gia hoạt động Tư vấn hướng nghiệp và tuyển sinh 

năm 2022 tại các trường THPT địa phương như sau. 

1. Mục đích, yêu cầu 

- Truyền tải đầy đủ, chính xác những thông tin, hình ảnh, thành tích, lịch sử hình 

thành và phát triển cùa trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh đến thầy, cô 

giáo, phụ huynh, học sinh các trường Trung học phổ thông (THPT). Giới thiệu về môi 

trường học tập, đời sống, sinh hoạt, những lợi thế học tại trường và cơ hội việc làm của 

sinh viên tốt nghiệp các ngành đào tạo tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí 

Minh. 

- Cung cấp những thông tin về các phương thức xét tuyển, tuyển thẳng và chính sách 

ưu đãi, học bổng, khuyến khích tài năng của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí 

Minh trong kỳ tuyển sinh năm 2022. Tư vấn hướng nghiệp cho học sinh về chọn ngành, 

chọn nghề phù hợp với năng lực và sở trường của các em. 

- Tạo dựng được mối quan hệ, cầu nối giữa trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ 

Chí Minh và các trường THPT. 

- Tạo được ấn tượng tốt với các thầy, cô, phụ huynh, học sinh trường THPT, ngành 

Giáo dục và giới truyền thông địa phương, mang lại hiệu quả và tính tương tác cao. 

- Phát huy tốt nguồn lực sinh viên là Cộng tác viên tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh 

của trường là cựu học sinh các trường THPT. 

2. Nội dung và hình thức tổ chức 

2.1 Thành phần, đối tượng tham gia 

- Các cựu học sinh các trường THPT là sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 

TP. HCM (ưu tiên sinh viên năm 2, 3, 4), sau đây gọi là Tư vấn viên. 

- Các thầy, cô giáo trường THPT, phụ huynh, học sinh lớp 12 (chủ yếu) và học sinh 

lớp 10, 11 quan tâm. 
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Lưu ý: Nhóm trưởng các nhóm phải là cộng tác viên tư vấn hướng nghiệp tuyển 

sinh của trường có ít nhất 1 năm kinh nghiệm và trong nhóm phải có ít nhất 01 tư vấn viên 

là cựu học sinh của trường THPT tổ chức tư vấn, mỗi nhóm chỉ đăng ký tối đa về 02 trường 

THPT; Mỗi nhóm có từ 3-5 thành viên. 

2.2 Thời gian – Địa điểm 

- Từ 13/12/2021 – 31/12/2021: sinh viên liên hệ với các thầy cô giáo, BGH trường 

THPT cũ, nơi mình đã học và thực hiện đăng ký tham gia tại link https://bom.so/owonEE 

- Công bố kết quả đăng ký Tư vấn viên tuyển sinh trước ngày 05/01/2022 trên 

facebook và website phòng Tuyển sinh và công tác sinh viên, mail sinh viên. 

- Các Tư vấn viên tham gia tập huấn online vào lúc 14h00 - 16h30 ngày 07/01/2022. 

- Ban tổ chức sẽ gửi Giấy giới thiệu, Phiếu đánh giá phản hồi, tài liệu tư vấn tuyển 

sinh năm  2022 về cho Nhóm trưởng các nhóm từ ngày 10/01 - 14/01/2022 qua đường Bưu 

điện chuyển phát nhanh theo địa chỉ các nhóm đăng ký.  

- Các Tư vấn viên trở về trường THPT tham gia tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh từ 

ngày 15/01/2022 đến 25/02/2022 tại trường THPT mà mình đăng ký.  

- Tư vấn viên báo cáo kết quả tư vấn – Phiếu phản hồi về cho Ban tổ chức chậm nhất 

vào ngày 31/03/2022, nộp tại Phòng Tuyển sinh và công tác sinh viên (A1.203 – T. Tùng) 

để tổng hợp báo cáo và đánh giá, phân loại, cộng điểm công tác xã hội cho các thành viên 

các nhóm. 

2.3 Nội dung thực hiện 

-  Nhà trường cung cấp cho Tư vấn viên tài liệu tư vấn tuyển sinh năm 2022, giấy giới 

thiệu và các thủ tục cần thiết khi tham gia chương trình. Hỗ trợ một phần kinh phí cho các 

nhóm và sẽ chuyển vào tài khoản ngân hàng BIDV chi nhánh Đông Sài Gòn (Tài khoản 

được tích hợp cùng với thẻ sinh viên) của Nhóm trưởng các nhóm. 

-  Các Tư vấn viên 

+ Giới thiệu về Nhà trường, các ngành nghề đào tạo, quá trình đào tạo, về các điều 

kiện thuận lợi có liên quan tới sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí 

Minh (môi trường học tập, ký túc xá, nhà trọ, chi phí, chợ, siêu thị, giao thông, giải trí…) 

+ Hướng dẫn học sinh tham gia like vào trang facebook: Tuyển sinh ĐH SPKT 

TPHCM; website: hcmute.edu.vn; tuyensinh@hcmute.edu.vn để tìm hiểu thông tin, đặt câu 

hỏi giao lưu, giải đáp, tư vấn về các vấn đề liên quan đến nhà trường, hướng nghiệp, tuyển 

sinh năm 2022. 

+ Giới thiệu về kế hoạch, thông tin tuyển sinh năm 2022 của trường Đại học Sư phạm 

Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, ưu thế khi học tại trường và cơ hội việc làm sau khi ra trường 

của sinh viên. 

+ Giải đáp các thắc mắc của các em học sinh và phụ huynh học sinh. 

+ Khảo sát nhu cầu tìm hiểu thông tin và tình hình hiện tại của các em học sinh. 

+ Liên hệ kết nối thông tin tuyển sinh, hướng nghiệp của trường Đại học Sư phạm Kỹ 

thuật Tp. Hồ Chí Minh trên website, trang fanpage của trường THPT mà tư vấn viên thực 

hiện. 

mailto:tuyensinh@hcmute.edu.vn
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- Thực hiện đánh giá điểm Công tác xã hội hoặc điểm rèn luyện cho SV tham gia 

chương trình. 

- Để thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh Covid-19, tư vấn viên tham gia chương 

trình phải thực hiện nghiêm các quy định và tuân thủ 5K. Tùy vào tình hình dịch bệnh ở 

các địa phương, các nhóm có thể điều chỉnh thời gian, hình thức tư vấn tư vấn cho phù hợp, 

hiệu quả. 

3. Thành lập ban chỉ đạo – Ban tổ chức 

3. 1 Ban Chỉ đạo 

- PGS.TS Nguyễn Trường Thịnh – Phụ trách trường Trưởng ban 

- PGS.TS Lê Hiếu Giang - Phó Hiệu trưởng  Phó ban 

- TS. Trần Thanh Thưởng - TP. Tuyển sinh & CTSV Thành viên  

3. 2. Ban Tổ chức 

- TS. Trần Thanh Thưởng - TP. Tuyển sinh & CTSV Trưởng ban 

- KS. Đặng Hữu Khanh - P.TP Tuyển sinh & CTSV Phó ban  

- ThS. Nguyễn Hữu Tùng - Chuyên viên P.TS&CTSV  Thành viên 

- ThS. Lê Quang Bình - Chuyên viên P. TS&CTSV  Thành viên  

- CN. Lê Thanh Hữu - Chuyên viên P. TS&CTSV  Thành viên 

- KS. Nguyễn Đoàn Xuân Trường - CV P.TS&CTSV  Thành viên 

- CN. Phạm Thị Như Quỳnh - Chuyên viên P.TS&CTSV Thành viên 

4. Tiến độ thực hiện 

- Tháng 12/2021: Lập kế hoạch, trình ký. 

- Từ  13/12 - 31/12/2021: Thông báo đến sinh viên toàn trường, tư vấn viên đăng ký 

tham gia. 

- Công bố kết quả đăng ký, điều chỉnh, xử lý phát sinh: Trước ngày 05/01/2022  

- Ngày 07/01/2022: Tổ chức tập huấn online cho các Tư vấn viên. 

- Ngày 10/01 - 14/01/2022: Gửi tài liệu, giấy tờ cho Tư vấn viên qua đường Bưu điện. 

Chuyển khoản hỗ trợ kinh phí cho các nhóm. 

- Ngày 15/01/2022 đến 25/02/2022: Các Tư vấn viên triển khai chương trình tư vấn. 

- Ngày 31/03/2022: Hạn cuối các Tư vấn viên báo cáo kết quả về Ban tổ chức./. 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo trường (chỉ đạo);  

- Các đơn vị; 

- Đăng web, mail SV; 

- Lưu: VT, TSCTSV. 

 

 
PHỤ TRÁCH TRƯỜNG 

(Đã ký) 

 

 

 

PGS.TS Nguyễn Trường Thịnh 

 

 


