
SÔI NỔI NGÀY HỘI TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP TUYỂN SINH NĂM 2019 
TẠI TRƯỜNG THPT HOÀI ĐỨC B 

 
 Ngày 14/3/2019, Trường THPT Hoài Đức B đã tổ chức Ngày hội tư vấn hướng 
nghiệp – tuyển sinh năm 2019. Tham gia ngày hội có Chuyên gia tư vấn tuyển sinh 
Tiến sĩ Nguyễn Lê Minh – Nguyên phó vụ trưởng, phó ban chương trình quốc gia 
việc làm, trưởng Tiểu ban lao động của Việt Nam trong Asean; Thầy Nguyễn Danh 
Thông – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng; các thầy cô lãnh đạo; Đoàn thanh niên và các 
thầy cô giáo viên chủ nhiệm. Chương trình đã thu hút sự tham gia của gần 600 học 
sinh trong trường và hơn 20 đơn vị các trường Đại học – Cao đẳng - Trung cấp trên 
địa bàn thành phố Hà Nội.  
 

 
 Nhằm giúp cho các em học sinh định hướng nghề nghiệp, chọn ngành, chọn trường phù hợp 

với khả năng và sở thích của mình, ngày 14/3/2019, Trường THPT Hoài Đức B tổ chức Ngày hội Tư 

vấn hướng nghiệp tuyển sinh tại trường. Trong bài phát biểu khai mạc, thầy Nguyễn Danh Thông – 

Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đã nhấn mạnh: “Việc lựa chọn nghề đối với các em học sinh 

khối 12 trước khi rời ghế nhà trường phổ thông là vô cùng quan trọng, nó quyết định tới toàn bộ 

cuộc sống và sự nghiệp của các em sau này (…) Nhà trường tổ chức ngày hội tư vấn hướng nghiệp 

tuyển sinh nhằm giúp các em học sinh tiếp cận với những thông tin cơ bản để có sự lựa chọn đúng, 

phù hợp với năng lực cá nhân và sự phát triển của xã hội ”. Chuyên gia tư vấn tuyển sinh Tiến sĩ 

Nguyễn Lê Minh cũng đã truyền lửa và định hướng cho các em học sinh có cái nhìn bao quát hơn 

trong chọn ngành, chọn nghề. Đại diện các trường Đại học – Cao đẳng - Trung cấp đã cung cấp 

thông tin bổ ích trong công tác hướng nghiệp cho học sinh. Ngày hội tư vấn hướng nghiệp – tuyển 

sinh năm 2019 của Trường THPT Hoài Đức B đã để lại ấn tượng tốt đẹp đối với người tham dự. 
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