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- Xây dựng cơ chế phối hợp, gắn kết chặt chẽ công tác dạy nghề với thị trường
lao ñộng và sự tham gia của doanh nghiệp; tổ chức theo dõi, thu thập thông tin về
học sinh học nghề sau khi tốt nghiệp. Tổ chức ñánh giá lao ñộng qua ñào tạo làm
việc trong các lĩnh vực công nghệ, dịch vụ và trong các ngành công nghiệp của tỉnh.
- Xây dựng kế hoạch tự kiểm ñịnh chất lượng dạy nghề, tăng cường và mở
rộng hợp tác, liên kết ñào tạo với các cơ sở ñào tạo trong và ngoài nước, ñẩy mạnh
công tác nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ dạy nghề tiên
tiến ñể ñào tạo nhân lực có tay nghề cao.
- Thiết lập mối quan hệ với trường phổ thông. Từ ñó, tạo ra mối liên hệ chặt
chẽ giữa cơ sở dạy nghề và trường phổ thông, có kế hoạch công tác rõ ràng về nội
dung hợp tác, thời gian thực hiện và trách nhiệm của mỗi bên nhằm nâng cao hiệu
quả hướng nghiệp cho học sinh. Nội dung hợp tác có thể bao gồm: giới thiệu ngành
nghề ñào tạo, dạy nghề hướng nghiệp, sinh hoạt ngoại khóa hay tư vấn nghề nghiệp
tại trường phổ thông...
- Thành lập tổ hướng nghiệp ở cơ sở dạy nghề. Hướng nghiệp trong cơ sở dạy
nghề giúp các em tìm hiểu sâu về nghề, giáo dục lòng yêu nghề, tạo ñiều kiện ñể các
em nhanh chóng thích ứng với nghề, hào hứng trong quá trình học nghề và an tâm
với nghề ñã chọn.
Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; các
doanh nghiệp có trách nhiệm tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.
Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.
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