
 1 

 



 2 

 
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM 

----------------------------- 

 

 

 

 

 

CHƢƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

CẤP QUỐC GIA (2016-2020) 

 

 

 

 

NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN KHOA HỌC GIÁO DỤC ĐÁP ỨNG 

YÊU CẦU ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC VIỆT NAM 

 

 

 

BÁO CÁO TÓM TẮT 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

 

 

Đề tài: GIẢI PHÁP PHÂN LUỒNG HỌC SINH 

SAU TRUNG HỌC CƠ SỞ 

 

Mã số: KHGD/16-20.ĐT.002 

 

 

 

 

 

Đơn vị chủ trì 

VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM 

 

 

 

Chủ nhiệm 

 

 

 

 

 

 

PGS.TS Đỗ Thị Bích Loan 

 

 

 

 

 

 

 

Hà Nội - 2020  



 3 

MỞ ĐẦU 

 

1. Lí do chọn đề tài 

Phân luồng HS là một vấn đề có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp của mỗi con người và sự 

phát triển nguồn nhân lực quốc gia. Phân luồng HS sau cấp THCS là sự điều chỉnh hệ thống mang 

tính chiến lược để gắn GD với các mục tiêu phát triển KT-XH, nâng cao hiệu quả giáo dục và góp 

phần định hướng phát triển nguồn nhân lực một cách hợp lý và có hiệu quả. Ở VN, phân luồng HS 

sau THCS là chủ trương của Đảng đã được khẳng định trong các văn kiện của Đảng và chính sách 

pháp luật của NN. Mặc dù đươc thực hiện từ lâu và đã có những thay đổi đáng kể, đặc biệt trong 

những năm gần đây, nhưng vẫn là vấn đề nóng, còn nhiều bất cập. Hiện nay, tỷ lệ HS tốt nghiệp 

THCS vào GDNN chỉ dừng lại ở 1 con số. Hệ luỵ là mất cân đối về cơ cấu đào tạo và cơ cấu trình 

độ của đội ngũ nhân lực. Nguyên nhân chủ yếu là do chưa thực hiện đồng bộ, triệt để công tác 

GDHN, định hướng nghề nghiệp cho học sinh THCS. Muốn thực hiện tốt phân luồng học sinh sau 

THCS, cần đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp để các em HS có định hướng nghề nghiệp đúng, tự 

lựa chọn con đường học vấn và ngành nghề phù hợp với năng lực, sở trường, hứng thú cá nhân, 

nhu cầu của xã. Vì vậy nghiên cứu “Giải pháp phân luồng học sinh sau trung học cơ sở ” đáp ứng 

nhu cầu học tập suốt đời và yêu cầu phát triển nguồn nhân lực là một vấn đề cần thiết, có ý nghĩa 

lý luận và thực tiễn cao. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

  ác lập luận cứ khoa học về phân luồng học sinh sau  HCS, từ đó đề  uất cơ chế, ch nh sách 

và các giải pháp thực hiện phân luồng học sinh sau  HCS đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời và y u 

cầu phát triển nguồn nhân lực trong  ối cảnh hội nhập quốc tế  

3. Nội dung nghiên cứu: 

 Cơ sở lý luận về phân luồng HS sau  HCS đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời và y u cầu 

phát triển NN  trong  ối cảnh hội nhập;  

 Kinh nghiệm của một số nước về GDHN cho HS và thực hiện phân luồng HS sau THCS, 

bài học cho Việt Nam; 

 Thực trạng phân luồng HS sau  HCS đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời và y u cầu phát 

triển NN  trong  ối cảnh hội nhập quốc tế ;  

 Nghi n cứu  ác định cơ hội và thách thức đối với phân luồng HS sau  HCS đáp ứng nhu 
cầu học tập suốt đời và y u cầu phát triển NN  trong  ối cảnh hội nhập quốc tế; 

 Đề  uất ti u ch  đánh giá thực hiện GDHN; chuẩn năng lực giáo vi n HN; chuẩn CS C và 
các m  h nh phục vụ GDHNp và phân luồng HS sau  HCS   

 Đề xuất hoàn thiện cơ chế, CS và các giải pháp thực hiện phân luồng HS sau  HCS đáp ứng 

nhu cầu học tập suốt đời và y u cầu phát triển NN  trong  ối cảnh hội nhập Q  

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

3.1 Đối tƣợng nghiên cứu: Phân luồng học sinh sau  HCS; Các giải pháp thực hiện phân luồng 

học sinh sau THCS. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu:  

- Giới hạn về nội dung Phân luồng HS sau THCS và giải pháp thực hiện phân luồng học 

sinh sau THCS; giáo dục hướng nghiệp cho học sinh tại các trường THCS tại 6 tỉnh/Tp (Lai 

Châu,  ĩnh Phúc, Đăk  ăk, Ki n Giang, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh). 

 Giới hạn về đối tượng điều tra, KS: NC khảo sát điều tra, thu thập số liệu khảo sát đối với 

5 đối tượng là: CBQL, GV, CB Bộ/ngành, đoàn thể, HS, CMHS;  

 Giới hạn về địa bàn NC: Tổ chức điều tra, khảo sát tại các trường THCS, TT. GDNN-

GDTX, TT.GDTX tại 6 tỉnh/ p:  ai Châu,  ĩnh Phúc, Đăk  ăk, Ki n Giang, Hà Nội, TP. HCM. 

6. Phƣơng pháp nghiên cứu 

6.1 Cách tiếp cận nghiên cứu 

 Đề tài sử dụng phương pháp tiếp cận các khoa học liên ngành: giáo dục học, kinh tế học, xã hội 

học: Tiếp cận kinh tế học; Tiếp cận xã hội học; Tiếp cận giáo dục học; Tiếp cận hệ thống;  iếp cận 
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lịch sử - lôgíc; Tiếp cận phân tích chính sách; Tiếp cận phát triển nguồn nhân lực; Tiếp cận thị 

trường và thị trường lao động; Tiếp cận về lợi  ch của các   n li n quan:  

Các lý thuyết khoa học đƣợc áp dụng: 
Đề tài dựa vào các lý thuyết KH: Lý thuyết về nhu cầu của (Abraham Maslow 1940); Lý thuyết 

vốn con người của (Becker 1993); Các lý thuyết về hành động xã hội của Marshall (1998) Weber, 

Durkheim và Vilfredo Pareto; Lý thuyết Holland về lựa chọn nghề nghiệp theo năng lực sở trường; 

Lý thuyết về đa tr  tuệ của Howard Gardner; Lý thuyết về năng lực nghề nghiệp cá nhân của Bandura; 

Lý thuyết phát triển nghề nghiệp của Super:  

6.2. Phương pháp nghiên cứu 

Đề tài sử dụng kết hợp các phương pháp nghi n cứu sau:  

- Phương pháp nghi n cứu lí luận: Khảo cứu tài liệu phục vụ các nội dung nghiên cứu; Nghiên 

cứu định tính thông qua phỏng vấn chuyên gia, hội thảo, tọa đàm, thảo luận nhóm với các đối 

tượng nghiên cứu, thông qua các công cụ nghiên cứu có sự tham gia phục vụ các nội dung 

nghiên cứu; Phương pháp phân t ch tài liệu thống kê có sẵn. 

 - Phương pháp NC thực tiễn: Phương pháp nghi n cứu định t nh; Phương pháp điều tra định 

lượng bằng bảng hỏi có sẵn; phương pháp chuy n gia, phỏng vấn bán cấu trúc; phương pháp 

nghiên cứu trường hợp 

Các kỹ thuật sử dụng: Quan sát trực tiếp: - Kỹ thuật phân tích tài liệu,  

-  Các phương pháp khác: NC điển hình; Phương pháp tâm lý  ã hội; 

- Xử lý thông tin: Sử dụng phương pháp m  tả để phân t ch; phương pháp toán thống k  để  ử l  

số liệu và đánh giá kết quả thu được; Sử dụng phần mềm phần mềm xử lý dữ liệu thống kê SPSS 

20 0 để xử lý các số liệu định lượng và phần mềm N I O để xử lý dữ liệu định tính 

7. Thời gian thực hiện:  ừ 5/2017 đến 5/2020 

8. Sản phẩm: 

- Đã c ng  ố 12  ài  áo tr n tạp ch  khoa học trong và ngoài nước   rong đó có 02  ài tr n tạp 

ch  quốc tế (01  ài tr n tạp ch  SCOPUS) và 10  ài tr n tạp ch  khoa học chuy n ngành trong 

nước (trong Danh mục tạp ch  của Hội đồng chức danh GS Nhà nước); 01  ài trong Kỷ yếu Hội 

thảo khoa học quốc tế (Vượt trội 06 bài báo so với đăng ký trong thuyết minh, trong đó có 2 bài 

báo quốc tế). 

- 01 Chuyên khảo “Phân luồng học sinh sau trung học cơ sở: Lý luận và thực tiễn” (dạng bản 

thảo) (có Giấy xác nhận đang biên tập để in tại Nhà xuất bản Lao động). 

- 01 Báo cáo tổng kết đề tài, 01 Báo cáo tóm tắt đề tài. 

- Đào tạo thành công 04 thạc sĩ  

- Hỗ trợ 03 NCS. 

- Phụ lục gồm: Thuyết minh đề tài; Bộ công cụ khảo sát; Danh mục các bài báo; Danh mục các 

văn  ản pháp qui. 

* Sản phẩm chính 

- Cơ sở khoa học về phân luồng HS sau  HCS đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời và y u cầu 

phát triển nguồn nhân lực trong  ối cảnh hội nhập quốc tế (lý luận và thực tiễn); 

- Báo cáo kinh nghiệm quốc tế và  ài học cho  N về phân luồng HS sau  HCS; 

- Bản phân t ch đánh giá thực trạng phân luồng HS sau  HCS; 

- Bộ ti u ch  đánh giá thực hiện chương tr nh giáo dục hướng nghiệp cho HS  HCS và các 

chuẩn về giáo vi n và cơ sở vật chất phục vụ hướng nghiệp (Báo cáo đề  uất khung năng lực giáo 

dục hướng nghiệp và ti u chuẩn lựa chọn giáo vi n làm c ng tác giáo dục hướng nghiệp trong 

trường  HCS; Báo cáo đề  uất ti u chuẩn, ti u ch  về cơ sở vật chất, trang thiết  ị phục vụ giáo 

dục hướng nghiệp trong trường phổ th ng); 

- M  h nh tư vấn giáo dục hướng nghiệp cho HS  HCS đáp ứng nhu cầu học tập của HS và y u 

cầu phát triển nguồn nhân lực trọng  ối cảnh hội nhập quốc tế; 

- Sơ đồ luồng học sinh sau  HCS phục vụ cho c ng tác quản lý, cho việc hoạch định ch nh sách 

và cho nhà trường, gia đ nh,  ã hội trong việc định hướng nghề nghiệp cho học sinh; 

- M  h nh phối hợp giữa nhà trường, gia đ nh, cơ sở đào tạo, đơn vị sử dụng lao động và cộng 

đồng trong c ng tác giáo dục hướng nghiệp và phân luồng HS sau  HCS; 
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- Bản đề  uất điều chỉnh,  ổ sung cơ chế, ch nh sách và các giải pháp thực hiện hiệu quả phân 

luồng HS đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời, y u cầu phát triển nguồn nhân lực trong  ối cảnh hội 

nhập quốc tế  

* Sản phẩm trung gian: 

- 02 Kỷ yếu hội thảo 

- Báo cáo nghiên cứu điển hình tại Cộng hoà  i n  ang Đức 

- Các số liệu (điều tra, khảo sát, phân t ch…) 

* Sản phẩm chính 

- Cơ sở khoa học của phân luồng học sinh sau THCS 

- Báo cáo kinh nghiệm quốc tế 

- Báo cáo kết quả khảo sát 

- Báo cáo đề xuất ti u ch  đánh giá thực hiện giáo dục hướng nghiệp trong trường phổ thông 

- Báo cáo đề xuất khung năng lực giáo dục hướng nghiệp và tiêu chuẩn lựa chọn giáo viên làm 

công tác giáo dục hướng nghiệp trong trường THCS 

- Báo cáo đề xuất tiêu chuẩn, tiêu chí về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giáo dục hướng 

nghiệp trong trường phổ thông 

- Báo cáo đề xuất m  h nh đổi mới giáo dục hướng nghiệp trong trường THCS 

- Báo cáo đề xuất mô hình phối hợp giữa nhà trường với gia đ nh, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp 

và cộng đồng trong giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THCS 

- Báo cáo đề xuất Sơ đồ phân luồng học sinh sau THCS 

* Sản phẩm trung gian: 

- 02 Kỷ yếu hội thảo 

- Báo cáo nghiên cứu điển hình tại Cộng hoà  i n Bang Đức 

- Báo cáo Kết quả xử lý số liệu khảo sát 

8. Những đóng góp mới của Luận án 

8.1. Về lí thuyết 

Kết quả nghi n cứu của đề tài đóng góp những tri thức khoa học trong việc  ây dựng cơ sở lý 

luận và thực tiễn về phân luồng HS sau  HCS đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời và y u cầu phát 

triển nguồn nhân lực trong  ối cảnh hội nhập quốc tế, cụ thể:  

- Đề tài đã hệ thống hóa và làm phong phú th m lý luận về phân luồng HS sau  HCS:  àm 

sáng tỏ những khái niệm cốt lõi đề tài: phân luồng, li n th ng trong giáo dục, nhu cầu học tập 

suốt đời, nhu cầu phát triển nguồn nhân lực, hội nhập quốc tế, giáo dục hướng nghiệp);  ác định 

cơ sở tâm sinh lý học, cơ sở giáo dục học, cơ sở kinh tế - ã hội của phân luồng học sinh sau 

 HCS; Phân t ch làm rõ  ản chất, mục ti u, nội dung và các nguy n tắc phân luồng học sinh sau 

 HCS  Đồng thời phân t ch nội hàm của các vấn đề phân luồng học sinh sau  HCS đáp ứng nhu 

cầu học tập suốt đời trong  ối cảnh hội nhập quốc tế, cũng như phân luồng học sinh sau  HCS 

đáp ứng y u cầu phát triển nguồn nhân lực trong  ối cảnh hội nhập quốc tế   ừ đó  ác định các 

điều kiện để thực hiện hiệu quả phân luồng học sinh sau  HCS, trong đó, làm tốt giáo dục hướng 

nghiệp cho học sinh là một điều kiện quan trọng nhất,  ởi v  các em học sinh ch nh là chủ thể 

thực hiện phân luồng  Để nâng cao chất lượng và hiệu quả c ng tác giáo dục hướng nghiệp cho 

học sinh, Đề tài đã nghi n cứu cơ sở khoa học của  ây dựng khung ti u chuẩn, ti u ch  đánh giá 

thực hiện chương tr nh giáo dục hướng nghiệp và  ác định các chuẩn về đội ngũ giáo vi n, cơ sở 

vật chất phục vụ cho c ng tác giáo dục hướng nghiệp  Ngoài ra, sự đồng thuận của  ã hội cũng là 

một điều kiện cần để thực hiện thành c ng phân luồng học sinh sau  HCS   r n cơ sở phân t ch 

vai trò và trách nhiệm của nhà trường, gia đ nh, đơn vị sử dụng lao động và cộng đồng, đề tài đã 

nghi n cứu m  h nh phối hợp giữa các   n li n quan để thực hiện hiệu quả c ng tác giáo dục 

hướng nghiệp cho học sinh và phân luồng HS sau  HCS  

- Ý nghĩa thực tiễn: 

+  Kết quả nghiên cứu của đề tài cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoàn thiện chính sách về 

phân luồng HS sau  HCS đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời và yêu cầu phát triển nguồn nhân lực 

trong bối cảnh hội nhập quốc tế.  
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+ Với bộ công cụ được thiết kế công phu, Đề tài đã thực hiện khảo sát thực tế tại 6 tỉnh (Lai 

Châu,  ĩnh Phúc, Đăk  ăk, Ki n Giang, Hà Nội và TP. HCM) về thực trạng giáo dục hướng 

nghiệp và phân luồng học sinh sau  HCS  Đã đánh giá được khá toàn diện về thực trạng các điều 

kiện thực hiện và kết quả đạt được trong công tác phân luồng học sinh sau THCS. Phân tích làm 

rõ những mặt được, những bất cập và tìm ra nguyên nhân của chúng. 

+  r n cơ sở phân tích lý luận, kinh nghiệm quốc tế và từ thực tiễn Việt Nam, đề tài đã đề xuất 

3 nhóm giải pháp với 8 giải pháp cụ thể nhằm thực hiện hiệu quả phân luồng học sinh sau THCS 

đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời và yêu cầu phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh hội nhập 

quốc tế  Đó là nhóm giải pháp tạo lực đẩy cho việc thực hiện phân luồng học sinh sau THCS vào 

giáo dục nghề nghiệp; nhóm giải pháp tạo lực hút học sinh sau THCS vào giáo dục nghề nghiệp 

và nhóm giải pháp tạo m i trường thuận lợi để thực hiện phân luồng học sinh sau THCS vào giáo 

dục nghề nghiệp. 

+ Ý nghĩa thực tế của đề tài còn được thể hiện qua việc đề  uất ti u ch  đánh giá thực hiện 

chương tr nh giáo dục hướng nghiệp, các chuẩn về năng lực giáo vi n, về cơ sở vật chất phục vụ 

giáo dục hướng nghiệp theo định hướng của chương tr nh giáo dục phổ th ng mới  Ngoài ra, đề 

tài còn góp phần làm chuyển  iến nhận thức của các tầng lớp  ã hội, từ các nhà hoạch định ch nh 

sách, các nhà quản lý, mỗi người dân về phân luồng HS sau  HCS, đồng thời làm rõ trách nhiệm 

của nhà trường, gia đ nh, cơ sở đào tạo, đơn vị sử dụng lao động và cộng đồng trong c ng tác 

giáo dục hướng nghiệp và phân luồng HS sau  HCS  

+ Kết quả nghi n cứu của đề tài còn được sử dụng làm tài liệu tham khảo trong nghi n cứu, 

giảng dạy ngành quản lý giáo dục ở các cơ sở đào tạo đại học và sau đại học trong phạm vi cả 

nước  

9. Cấu trúc của báo cáo 

Ngoài phần mở đầu, kết luận và khuyến nghị, tài liệu tham khảo, phụ lục, nội dung Báo cáo 

tổng kết đề tài gồm 3 chương: 

- Chương 1: Cơ sở l  luận về phân luồng HS sau  HCS đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời và yêu 

cầu phát triển NNL trong bối cảnh hội nhập quốc tế và kinh nghiệm quốc tế 

- Chương 2:  hực trạng phân luồng HS sau THCS đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời và yêu cầu 

phát triển NNL trong bối cảnh hội nhập quốc tế và kinh nghiệm quốc tế 

- Chương 3: Giải pháp phân luồng HS sau  HCS đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời và yêu cầu 

phát triển NNL trong bối cảnh hội nhập quốc tế. 
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Chƣơng 1: 

Cơ sở     uận về phân luồng học sinh sau THCS đáp ứngnhu cầu học tập suốt đời 

và yêu cầu phát triển NNL trong bối cảnh hội nhập quốc tế 

 

1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề  

1.1.1 Các NC về cơ sở khoa học của phân luồng học sinh 

Vấn đề phân luồng, phân hóa trong giáo dục đã được nghiên cứu với nhiều kh a cạnh khác 

nhau: làm sáng tỏ khái niệm phân luồng và các khái niệm có liên quan; tác dụng, sự cần thiết phải 

phân luồng; mối quan hệ giữa PL với P  NN , phương pháp và những điều cần lưu ý trong quá 

tr nh phân luồng HS; những yếu tố tác động đến việc phân luồng HS, hay một số gợi ý ch nh sách; 

NC về thực trạng phân luồng HS ở một số địa phương và đề xuất những giải pháp phân luồng HS sau 

 HCS và  HP  dưới những góc độ khác nhau.   

1.1.2.Các NC về vai trò của phân luồng học sinh đối với phát triển nguồn nhân lực 

Vai trò của phân luồng học sinh đối với phát triển nguồn nhân lực đã được nghiên cứu với 

nhiều khía cạnh khác nhau: Giáo dục phổ th ng và hướng nghiệp là nền tảng để phát triển nguồn 

nhân lực đi vào c ng nghiệp hóa, hiện đại hóa; phân luồng học sinh sau  HCS đáp ứng yêu cầu 

đào tạo nhân lực kỹ thuật; chuẩn bị nguồn nhân lực trong thời kỳ CNH, HĐH và hội nhập quốc tế. 

Phân luồng học sinh sau trung học cơ sở là giải pháp tích cực để cung ứng nhanh nguồn nhân lực 

cho xã hội và củng cố chất lượng giáo dục đào tạo 

1.1.3 Các NC về điều kiện để thực hiện phân luồng học sinh 
- Nghiên cứu về GDHN cho học sinh - điều kiện quan trọng để thực hiện phân luồng trong 

giáo dục. Hướng nghiệp và GDHN đã  uất hiện từ rất lâu trên thế giới; vai trò của hướng nghiệp 

đối với thanh niên, HS là giúp các em chọn được nghề phù hợp với  năng  lực, sở thích, hứng thú; 

khuyến khích kết hợp HN trong nhà trường với  lao động sản xuất, tham quan, thực tập ở các nhà 

máy, xí nghiệp nhằm nâng cao  nhận thức của HS về nghề. Tại  N đã có nhiều chương tr nh/dự 

án được thực hiện nhằm hình thành và phát triển năng lực định hướng nghề nghiệp cho HS, giúp 

HS định hướng nghề nghiệp một cách đúng đắn, phù hợp; Hình thức tư vấn hướng nghiệp cho HS 

ở trường phổ thông là một trong những biện pháp hiệu quả nhằm hình thành và phát triển năng 

lực ĐHNN cho HS. Hình thức này cũng được coi là một xu thế trong hoạt động phát triển năng 

lực định hướng nghề nghiệp cho học sinh nước ta hiện nay; Hình thức trải nghiệm nghề nghiệp 

dựa trên tinh thần xã hội hóa trong quá trình GD là hình thức mới đang được chú trọng quan tâm 

tổ chức ở VN và vai trò quan trọng của gia đ nh trong việc giáo dục định hướng giá trị nghề; có 

rất nhiều các biện pháp được thực hiện nhằm giúp cho HS hình thành và phát triển N  định 

hướng nghề nghiệp. Các biện pháp đó có thể là xây dựng các chương tr nh, dự án về hướng 

nghiệp; hoặc thực hiện đa dạng các hình thức hướng nghiệp khác nhau như   HN; trải nghiệm 

nghề hoặc tích hợp GD hướng nghiệp trong các môn học hoặc kế hoạch hoạt động tại nhà trường. 

- Nghiên cứu về liên thông trong HTGD- điều kiện cần thiết để thực hiện phân luồng học sinh. 

Nhiều nghiên cứu cho thấy liên thông giữa giáo dục phổ thông và giáo dục nghề nghiệp – một xu 

thế của thời đại; phân luồng và li n th ng trong hệ thống Giáo dục - Hướng đến  ã hội học tập  

- Nghiên cứu về sự phối hợp của các cơ sở giáo dục và các lực lượng xã hội giúp người học 

trải nghiệm nghề nghiệp và tạo sự đồng thuận của xã hội. Nhiều nghiên cứu đã khẳng định vai trò 

của các lực lượng xã hội trong công tác GDHN, cũng như h nh thức trải nghiệm nghề nghiệp dựa 

trên tinh thần xã hội hóa đã mang lại nhiều kết quả tích cực. 

1.1.4 Các nghiên cứu về thực trạng và giải pháp phân luồng học sinh 
Nhiều NC đã được thực hiện cho thấy thực trạng phân luồng HS sau THCS ở các địa phương 

khác nhau và đề xuất các giải pháp phù hợp cho mỗi địa phương   rong đó có 2 nhóm giải pháp 

quan trọng là nhóm GP Đổi mới công tác giáo dục và tư vấn hướng nghiệp trong nhà trường phổ 

th ng để tạo lực đẩy học sinh sau THCS vào giáo dục nghề nghiệp và nhóm GP Mở rộng quy mô 

đào tạo GDNN phù hợp với nhu cầu của địa phương để tạo lực hút học sinh sau THCS vào giáo 

dục nghề nghiệp. 
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1.2. Một số khái niệm cốt lõi của đề tài 

- Phân luồng: Phân luồng trong GD là biện pháp tổ chức hoạt động giáo dục tr n cơ sở thực 

hiện hướng nghiệp trong giáo dục, tạo điều kiện để HS tốt nghiệp THCS, THPT tiếp tục học ở cấp 

học, tr nh độ cao hơn hoặc theo học GDNN hoặc tham gia  Đ phù hợp với năng lực, điều kiện cụ 

thể của cá nhân và nhu cầu  ã hội, góp phần điều tiết cơ cấu ngành nghề của    Đ phù hợp với 

yêu cầu phát triển của đất nước.  

- Liên thông trong giáo dục: “ i n th ng trong giáo dục” là việc sử dụng kết quả học tập đã có 

để học tiếp ở các cấp học, tr nh độ khác cùng ngành, nghề đào tạo hoặc khi chuyển sang ngành, 

nghề đào tạo, hình thức giáo dục và tr nh độ đào tạo khác phù hợp với yêu cầu nội dung tương ứng, 

bảo đảm liên thông giữa các cấp học, tr nh độ đào tạo trong giáo dục phổ thông, giáo dục nghề 

nghiệp và giáo dục đại học.  

- Nhu cầu học tập suốt đời: Nhu cầu học tập suốt đời là sự đòi hỏi của con người về những 

hình thức học tập đa dạng nhằm tăng năng lực thích nghi với công việc và thực hiện tốt bổn phận 

công dân của con người” 

- Nhu cầu phát triển NNL: là nhu cầu nhân lực về số lượng, chất lượng và cơ cấu (theo ngành 

nghề, tr nh độ nghề nghiệp) cho những loại công việc nào đó của thị trường lao động; 

- Hội nhập quốc tế: Hội nhập quốc tế là sự gắn kết nền kinh tế của mỗi quốc gia vào các tổ 

chức hợp tác kinh tế khu vực và toàn cầu, trong đó các nước thành vi n chịu sự ràng  uộc theo 

những quy định chung của cả khối 

- Giáo dục hướng nghiệp: “Hướng nghiệp trong giáo dục là hệ thống các biện pháp tiến hành 

trong và ngoài cơ sở giáo dục để giúp học sinh có kiến thức về nghề nghiệp, khả năng lựa chọn 

nghề nghiệp tr n cơ sở kết hợp nguyện vọng, sở trường của cá nhân với nhu cầu sử dụng lao động 

của xã hội  

1.3 Lý luận về phân luồng HS sau THCS đáp ứng nhu cầu HTSĐ và yêu cầu PTNNN trong 

bối cảnh HNQT 

1.3.1 Cơ sở tâm sinh lý, cơ sở GDH, cơ sở KT-XH của phân luồng HS sau THCS 

- Mỗi con người nói chung, HS, SV nói riêng, có những đặc điểm sinh học – di truyền, đặc 

điểm tâm lý- xã hội khác nhau, làm nên những đặc điểm cá biệt, độc đáo kh ng ai giống ai… Do 

đó việc “phân luồng”, “phân ngành nghề”, cấp bậc học… cho phù hợp với đặc điểm mỗi cá nhân là 

có tính khoa học, nhân văn, là có lợi ích cho cá nhân và xã hội. Để nhận thức và đánh giá đúng 

những đặc điểm cá nhân (một cách tương đối), học sinh, sinh viên phải được tuyên truyền, giáo 

dục. Việc phân luồng, vào học các cấp bậc đào tạo, ngành nghề… cũng chỉ là những quyết định 

 an đầu, sau đó nền giáo dục cần tạo cơ hội liên thông dễ dàng để đáp ứng nguyện vọng và khả 

năng của các cá nhân thay đổi con đường học tập của bản thân. 

- Dưới góc độ giáo dục học và tiếp cận tr n cơ sở hoạt động thì PLHS là hoạt động giáo dục 

nhằm tư vấn cho học sinh lựa chọn  u hướng phát triển (tiếp tục học, làm việc gì ở đâu) tr n cơ sở 

hứng thú, năng lực và tiềm năng nghề nghiệp của mỗi cá nhân và nhu cầu của xã hội. 

- Phân luồng học sinh làm cho cơ cấu tuyển sinh, cơ cấu đào tạo, cơ cấu lao động hợp lý phù 

hợp với cơ cấu nguồn nhân lực tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, từ đó nâng cao chất lượng, 

hiệu quả của nền kinh tế.  

-  Phân luồng là việc lựa chọn, sắp xếp mang tính xã hội để học sinh sau khi tốt nghiệp tiếp 

tục được học tập theo những khuynh hướng và ngành học khác nhau phù hợp với nguyện vọng, 

năng lực học sinh và nhu cầu xã hội hoặc tham gia  ĐS  nhằm phát huy tốt nhất năng lực của 

người học theo khả năng, hoàn cảnh, điều kiện mà họ có được. 

1.3.2 Bản chất của PLHS sau THCS:  

Định hướng phân  ổ tỷ lệ học sinh sau khi tốt nghiệp  HCS đi vào các luồng để tiếp tục học 

tập theo các chương tr nh đào tạo khác nhau hoặc tham gia vào    Đ;  ạo cung ứng nguồn nhân 

lực với cơ cấu phù hợp với nhu cầu của nền kinh tế, tạo cơ hội được học tập suốt đời cho mọi 

người; 

Định hướng cho HS lựa chọn hướng đi phù hợp với năng lực, sở trường và nguyện vọng của 

bản thân, Phù hợp với y u cầu nhân lực của xã hội, của nền kinh tế, góp phần điều chỉnh cơ cấu 

tr nh độ và cơ cấu ngành nghề đào tạo nhân lực, đáp ứng nhu cầu chuyển dịch cơ cấu nhân lực, 
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phù hợp với chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong  ối cảnh hội nhập quốc tế;  ạo điều kiện cho người 

học dễ dàng chuyển đổi giữa các chương tr nh đào tạọ, học thường xuyên, học suốt đời,  

1.3.3 Mục tiêu của phân luồng HS sau THCS:  

Tạo ra sự phát triển cân đối về cơ cấu tr nh độ và cơ cấu ngành nghề của nguồn nhân lực; Tạo 

cơ hội tiếp cận giáo dục cho học sinh sau THCS nhằm phát huy năng lực của người học tốt nhất 

theo khả năng, hoàn cảnh, điều kiện mà họ có được; Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và 

hiệu quả xã hội 

1.3.4 Nội dung của của công tác phân luồng:  

Theo Luật Giáo dục 2019, các luồng sau THCS bao gồm 2 luồng chính là: luồng tiếp tục học 

lên (THPT, TC/Dạy nghề) và luồng đi vào thị trường lao động. Cụ thể giáo dục sau THCS có thể 

chia thành 4 luồng: 

 

 
 

Như vậy, phân luồng HS sau THCS xuất phát từ yêu cầu giáo dục phải gắn với mục tiêu phát 

triển KT-XH, hình thành cho HS những cơ sở  an đầu của nhân cách người lao động mới. Phân 

luồng HS sau  HCS được điều khiển bằng các biện pháp quản lý có kế hoạch, tính toán hợp lý 

nhằm đạt được mục tiêu giáo dục và phát triển kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn phát triển. 

1.3.5 Các nguyên tắc phân luồng HS sau THCS 

- Tự nguyện 

- Lợi ích các bên 

- Dân chủ, công khai 

- Tuân thủ luật pháp 

- Phù hợp, thích ứng 

1.3.6 Phân luồng HS sau THCS đáp ứng nhu cầu HTSĐ trong bối cảnh hội nhập quốc tế 

Phân luồng HS sau THCS trong hệ thống giáo dục một cơ chế vận hành mới nhằm một mặt tạo 

sự gắn bó mật thiết giữa phân luồng và liên thông, mặt khác đặt cả sự vận hành của phân luồng và 

liên thông trong khuôn khổ của việc xây dựng hệ thống học tập suốt đời trên nguyên tắc gắn đào 

tạo với sử dụng 

1.3.7 Phân luồng HS sau THCS đáp ứng yêu cầu phát triển NNL trong bối cảnh hội nhập 

QT 

Phân luồng có vai trò quan trọng để phát triển NNL với cơ cấu phù hợp, đáp ứng nhu cầu 

phát triển của đất nước. Giáo dục, đào tạo có sứ mệnh là phát triển nhân cách cho mỗi cá thể con 

người và phát triển một đội ngũ nhân lực đồng  ộ về cơ cấu ngành nghề và tr nh độ để độ để thực 

hiện mục tiêu phát triển KT-XH của đất nước trong từng giai đoạn phát triển   

1.3.8 Những điều kiện để thực hiện hiệu quả phân luồng học sinh sau THCS  

(1) Có kế hoạch phát triển nhân lực theo từng giai đoạn (5 năm, 10 năm) để làm căn cứ cho 

việc thực hiện phân luồng; (2) Có kế hoạch phân luồng hợp lý HS sau THCS phù hợp với qui 

hoạch phát triển nhân lực; (3) Thực hiện tốt công tác giáo dục hướng nghiệp cho HS phổ thông; (4) 

Tạo sự đồng thuận của xã hội, đặc biệt là cha mẹ học sinh về phân luồng học sinh; (5) Thực hiện 

nhất quán phân luồng với liên thông trong giáo dục; (6) Thực hiện nhất quán phân luồng trong các 
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hệ thống con của hệ thống giáo dục quốc dân; (7) Có cơ chế, chính sách khuyến khích, tạo thuận 

lợi cho việc phân luồng, đặc biệt là chính sách tài chính; (8)  ăng cường công tác tuyên truyền; (9) 

Làm tốt công tác chỉ đạo, kiểm tra giám sát 

1.4 Các yếu tố ảnh hƣởng đến phân luồng HS sau THCS đáp ứng nhu cầu HTSĐ và yêu cầu 

PTNNN trong bối cảnh HNQT 

1.4.1 Những yếu tố ảnh hưởng vĩ mô:  

- Yếu tố kinh tế; yếu tố chính trị; sự phát triển KHCN; quá trình toàn cầu hóa và hội nhập 

quốc tế; - Yếu tố m i trường xã hội: Những yếu tố về xã hội li n quan đến các vấn đề về dân số, 

lao động, việc làm, khoảng cách giàu nghèo, giới tính, dân tộc, v.v... ; Chính sách và khung pháp 

lý về giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh có ảnh hưởng nhiều đến GDHN và phân 

luồng học sinh; yếu tố văn hoá (Đặc điểm tâm sinh lý ở lứa tuổi  HCS); Định hướng nghề nghiệp 

của bản thân học sinh; Gia đ nh; Giá trị xã hội của nghề nghiệp; Bạn bè; Truyền thông và các tổ 

chức đoàn thể: Hội phụ nữ, Đoàn thanh ni n, Hội cựu chiến binh, các trung tâm tư vấn... ;Yếu tố 

việc làm  

1.4.2. Một số vấn đề trong GD ảnh hưởng đến phân luồng HS sau THCS:  

Nhà trường; Hoạt động GDHN trong nhà trường;  Đảm bảo li n th ng trong đào tạo ; Cách 

dạy và cách học khác nhau giữa các tr nh độ đào tạo; là tổ chức, mức độ tự trị khác nhau giữa hai 

bậc học. 

1.5 Kinh nghiệm quốc tế 

Bài hoc kinh nghiệm cho Việt Nam:  

- Về cơ cấu hệ thống giáo dục: Phân luồng trong HTGD là xu thế tất yếu; phân luồng HS sau 

 HCS, được coi đó là  ản lề, điểm xuất phát của chiến lược phát triển NNL của đất nước; hệ 

thống giáo dục phải là hệ thống giáo dục mở, mềm dẽo và linh hoạt, thỏa mãn nhu cầu giáo dục 

cho mọi thành viên trong xã hội với quan điểm giáo dục liên tục (Continuing Education) và học 

tập suốt đời (lifelong learning), đồng thời thỏa mãn nhu cầu nhân lực với cơ cấu ngành nghề, 

tr nh độ đào tạo hết thức đa dạng ; Đa dạng của hệ thống GD sau trung học với  u hướng phân 

thành 2 luồng chính: luồng hàn lâm (Academic) và luồng chuyên nghiệp (Professional) và đa 

dạng hóa các loại hình hoạt động giáo dục nhằm tạo nhiều cơ hội tiếp cận    Đ và học suốt đời 

là cách được thực hiện ở nhiều nước, đặc biệt singapore và Nhật Bản. 

- Về chương trình: Các nước đều chú ý hình thành, phát triển những năng lực cần cho việc 

học suốt đời, đảm bảo phân luồng và liên thông. Ở cấp THPT, việc phân hóa được thực hiện ở 

mức độ cao hơn, nhằm hướng tới việc đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng,  u hướng nghề 

nghiệp của từng học sinh; Đảm bảo tính kết nối giữa các tr nh độ và chương tr nh đào tạo (tính 

liên thông).  

- Về GDHN cho HS trong nhà trường phổ thông phải đóng vai trò là cầu nối và có tác dụng 

điều phối giữa GD và    Đ góp phần tạo nên một XH từ những công dân có trách nhiệm và 

biết y u quý lao động; C ng tác GDHN được thực hiện trong chương tr nh GD trong nhà trường 

ngay từ cấp Tiểu học  Đội ngũ làm công tác GDHN phải được đạo tạo chuyên nghiệp; Các cơ sở 

đào tạo nghề, doanh nghiệp tham gia sâu vào hoạt động giáo dục hướng nghiệp trong nhà trường 

- Về tích hợp giáo dục nghề nghiệp trong trường trung học: 

Giáo dục NN được chú trọng sau cấp học THCS, cần định hướng NN phù hợp với nhu cầu 

của    Đ; Phải đảm bảo: Sự phù hợp của chương tr nh GDNN với chương tr nh GD ở trường 

trung học: Các chương tr nh dạy nghề phải được xây dựng phù hợp với kế hoạch phát triển các 

chương tr nh giáo dục quốc gia ở  cấp THCS; Các trường THCS gắn bó hệ mật thiết với những 

cơ sở đào tạo nghề: ở các cấp học tiếp theo; Các phụ huynh và cộng đồng cần có sự nhận thức 

đúng về triển vọng của các chương tr nh dạy nghề ở cấp trung học và có sự nhìn nhận về con 

đường đó sẽ mang lại lợi ích cho họ trong tương lai; NC học hỏi từ các mô hình thành công; Các 

chương tr nh đào tạo phục vụ đời sống và giáo dục kĩ năng sống là một phần của chương tr nh 

dạy nghề; Nhân viên hỗ trợ các chương tr nh giúp giáo vi n cập nhật những phương pháp dạy tốt 

nhất để họ phân phối chương tr nh học một cách hợp lí và theo kịp sự phát triển nhanh chóng 

của công nghệ. 
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-  Về chính sách phát triển giáo dục. Giáo dục nghề nghiệp ở tr nh độ trung học vẫn có vai trò 

lớn trong đảm bảo cơ cấu tr nh độ nhân lực của một xã hộ công nghiệp. Tỷ lệ này ở châu Âu vào 

khoảng 47% vào năm 2020
1.
 Ở các nước công nghiệp phát triển như  hụy Sỹ, Hà Lan, tỷ lệ học 

sinh sau  HCS đi vào học các trường nghề là 70%; Ở Đài  oan, quy m  học sinh tốt nghiệp 

 HCS đi học trường nghề thường gấp đ i số học sinh đi vào học trường THPT; Ở Trung Quốc, tỷ 

lệ học sinh sau  HCS vào trường Nghề chiếm 50-60%; Hội nhập quốc tế trong mọi lĩnh vực, kinh 

tế xã hội phát triển, khoa học và công nghệ phát triển như vũ  ão đòi hỏi người lao động nâng cao 

tr nh độ văn hóa đạt học vấn trung học phổ thông – nền tảng để phát triển văn hóa và nghề nghiệp 

của người lao động;  

- Giải pháp thu hút học sinh vào giáo dục nghề nghiệp: 

+ Nhà nước và xã hội cần nhận thức được vai trò quan trọng của khu vực GDNN đối với sự 

nghiệp phát triển kinh tế – xã hội.; Hệ thống GDNN phải được coi là hệ thống con trong hệ thống 

giáo dục, hệ thống kinh tế - xã hội quốc gia, khu vực và quốc tế. cần có sự liên thông ngang dọc 

trong nội bộ của hệ thống giáo dục nghề nghiệp và giữa hệ thống giáo dục nghề nghiệp với hệ 

thống giáo dục quốc tế;  

+ Để tạo nguồn đầu vào cho hệ thống GDNN, Cần có sự phân luồng học sinh phổ thông vào 

hai luồng chính (giáo dục nghề nghiệp, giáo dục hàn lâm).  

+ Về đầu tư cho GDNN: con đường đúng cho đầu tư là C ng -  ư kết hợp, chủ yếu là Nhà 

nước – Doanh nghiệp tư nhân (Ở Cộng hòa Liên bang Đức, tỉ lệ Công – Tư này là 3/7).  

+ Nhà nước cần ban hành hệ thống các Luật quy định rõ nghĩa vụ cũng như quyền lợi của 

khu vực tư nhân khi đầu tư vào giáo dục nghề nghiệp. Cần có sự thừa nhận  lẫn nhau đối với các 

chứng chỉ/ bằng cấp về đào tạo nghề nghiệp, vấn đề ngoại ngữ…; Nhà nước và doanh nghiệp cần 

tạo nhiều việc làm, có thu nhập đủ sống cho khu vực giáo dục nghề nghiệp; 

+ Khi vận dụng những kinh nghiệm hay, mô mình giáo dục tiên tiến nhất ở trên thế giới, như 

m  h nh đào tạo nghề ở CH B Đức, mô hình Kosen (Nhật Bản) cần phải nghiên cứu kỹ các điều 

kiện để thực hiện, phải chắt lọc những cái tinh túy nhất để nghiên cứu áp dụng.  

 + Trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4,    Đ  ị thách thức nghiêm trọng giữa chất 

lượng cung và cầu cũng như cơ cấu lao động  Đây là thách thức đối với tất cả các nước trong 

giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh phổ th ng, đòi hỏi phải đổi cho phù hợp 

+ Giải quyết việc làm là một trong những khâu cực kỳ quan trọng nhằm phát huy nhân tố con 

người, ổn định và phát triển kinh tế, làm lành mạnh xã hội, đồng thời đáp ứng nguyện vọng và 

nhu cầu của nhân dân. 

Từ những phân tích trên, có thể đưa ra khung lý luận về phân luồng học sinh sau trung học cơ 

sở đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời và yêu cầu phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh hội nhập 

quốc tế (Sơ đồ 1). 

 

                                           
1
 Future skill needs in Europe: critical labour force trends. CEDEFOP 2016. 
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Sơ đồ 1: Khung  ý  uận về phân  uồng HS sau THCS đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời và 

yêu cầu phát triển NNL trong bối cảnh hội nhập quốc tế 
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Chƣơng 2. 

Thực trạng phân  uồng học sinh sau trung học cơ sở đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời 

và yêu cầu phát triển nguồn nhân  ực trong bối cảnh quốc tế 

 

2.1 Bối cảnh kinh tế - xã hội và nguồn nhân lực 

  2.1.1 Bối cảnh kinh tế - xã hội 

Năm 2019, GDP tăng khoảng 7%, gần với tỉ lệ tăng trưởng năm 2018   hu nhập  B của các hộ 

gia đ nh tăng gấp  ốn lần trong giai đoạn 1990 – 2018. Từ 2002 đến 2018, GDP/ đầu người tăng 

2,7 lần, đạt tr n 2 700 USD năm 2019   ỷ lệ hộ ngh o tiếp cận đa chiều chung cả nước năm 2018 

là 6,8%, giảm 1,1 điểm phần trăm so với năm 2017   

Dân số trung bình 2019 của cả nước ước tính 96,5 triệu người, tăng 1,15% so với năm 2018  

dân số đang  ị già hóa nhanh. Số năm đi học trung   nh đã tăng hơn gấp đ i  vẫn còn tồn tại 

khoảng cách giữa các địa phương, đặc  iệt là ở nhóm dân tộc thiểu số  Đồng thời  iệt Nam cũng 

cần nâng cao tr nh độ lực lượng lao động để tạo ra việc làm có năng suất cao hơn ở quy m  lớn 

trong tương lai  Giáo dục phổ th ng ở  iệt Nam tương đối tốt   iệt Nam đạt kết quả ấn tượng 

trong Chương tr nh Đánh giá Học sinh Quốc tế (PISA) năm 2012 và 2015 

  2.1.2 Thực trạng phát triển nguồn nhân lực  

- Dân số: Năm 2019, dân số là 96 208 984 người, trong đó nam chiếm 49,8%,  dân số nữ 

chiếm 50,2%;  dân số thành thị chiếm 34,4% tổng dân số cả nước; dân số n ng th n chiếm 65,6%  

-    Đ: năm 2019 đạt 55,8 triệu, khu vực thành thị chiếm 32,4%, khu vực nông thôn chiếm 

67,6%. 

-  r nh độ học vấn: ngày càng tăng, có sự khác biệt giữa các vùng. 

-  r nh độ CMK : năm 2019 đạt 22,8% (cao hơn mức 22,0% của năm 2018), trong đó  Đ đã 

qua đào tạo khu vực thành thị đạt 39%, cao hơn so với khu vực nông thôn; 

-Cơ cấu    Đ theo khu vực kinh tế: Năm 2018,  Đ trong khu vực  N ng, lâm, thuỷ sản  

chiếm 37,7%,; khu vực  C ng nghiệp và  ây dựng  tăng từ 13% tới 26,7% so với cùng thời kỳ;  

khu vực  Dịch vụ  tăng từ 24,8% tới 35,6%   

- Cơ cấu việc làm: năm 2019 cho thấy, tỷ trọng  Đ có việc làm được đào tạo CMK  chiếm 

23,1% (hơn  a phần tư lao động có việc làm chưa được đào tạo, chiếm 76,9%)   ỷ trọng lao động 

có việc làm và kh ng có CMK  ở khu vực N  cao gấp 1,3 lần ở khu vực thành thị (84,4% so với 

60,7%)   rong số lao động có việc làm có tr nh độ CMK , 45,9% lao động được đào tạo CMK  

tr nh độ từ ĐH trở l n  Dịch chuyển cơ cấu  Đ: khu vực N ng, lâm nghiệp và thủy sản giảm li n 

tục trong những năm qua, từ 46,3% (năm 2014)  uống đạt 35,3% (năm 2019)  So với năm 2017, 

đã có sự chuyển dịch của lao động khu vực n ng, lâm, thủy sản sang khu vực c ng nghiệp và  ây 

dựng và khu vực dịch vụ, đưa tỷ trọng lao động khu vực c ng nghiệp và  ây dựng l n 26,7%, khu 

vực dịch vụ l n 35,6%,  

-Thất nghiệp: Tỷ lệ thất nghiệp chính thức của Việt Nam rất thấp, chỉ khoảng 2%  tỷ lệ thất 

nghiệp của khu vực n ng th n thấp hơn gần hai lần so với khu vực thành thị (tương ứng là 1,64% 

và 2,93%)   ỷ lệ thất nghiệp cao nhất thuộc về nhóm  Đ có tr nh độ CĐ (3,19%), tiếp đến là 

nhóm có tr nh độ ĐH (2,61%)   ỷ lệ thất nghiệp của nữ giới cao hơn của nam giới (2,11% so với 

2,0%), đặc biệt đối với nhóm  Đ có tr nh độ sơ cấp  

Hiện tại thiếu lao động có tr nh độ đại học và tr n đại học, cũng như lao động có kỹ năng nghề  

2.2 Tình hình phát triển GD trung học, GDTX và GDNN 

 2.2.1 Tình hình phát triển GD THCS và THPT 

Năm học 2018-2019, cả nước có: 10 911 trường THCS với 5 455 875 HS và 3 356 trường 

THPT với và 2.655.221 HS.; 294.097 giáo viên (giảm 12.013 giáo viên so với năm trước). Các 

vùng đều có  u hướng giảm dần số GV.  ỷ lệ đi học đúng tuổi của cấp  HCS là 89,2% và  HP  

là 68,3%   ỷ lệ đi học đúng tuổi thấp nhất ở Đồng  ằng s ng Cửu  ong và  ây Nguy n. Tỷ lệ 

HS bỏ học cấp  HCS trong giai đoạn vừa qua giảm, từ 1,68% năm học 2015-2016 xuống còn 

0,56% năm học 2018-2019; Tỷ lệ HS bỏ học cấp THPT trên cả nước giảm từ 2,72% năm học 

2015-2016 xuống còn 1,13%. 
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Ưu: Mạng lưới trường, lớp học giáo dục  HCS và  HP  cơ  ản đáp ứng được nhu cầu học tập 

của con em nhân dân và yêu cầu PCGDTHCS; Chất lượng giáo dục mũi nhọn và giáo dục đại trà 

được nâng lên. Nội dung giảng dạy phong phú, toàn diện và cập nhật hơn; Chất lượng đội ngũ G  

và CBQL giáo dục  HCS và  HP  được nâng lên và chuẩn hóa. 

Tồn tại: Công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho HS ở một số địa phương, cơ sở 

giáo dục chưa đáp ứng được yêu cầu; Chất lượng giáo dục đại trà vẫn còn thấp, phương pháp giáo 

dục còn lạc hậu và chậm đổi mới. Kiến thức cơ  ản về xã hội, kỹ năng thực hành, kỹ năng sống và 

khả năng tự học, kỹ năng sáng tạo của một bộ phận HS  HCS và  HP  còn chưa đáp ứng được 

y u cầu   iệc giáo dục h nh thành năng lực làm người còn chưa được quan tâm đúng mức. Tỷ lệ 

HS   ỏ học, HS yếu k m đã giảm những vẫn còn cao  

2.2.2 Tình hình phát triển GDTX 

Năm học 2018 - 2019 có 15.553 TT. GDTX   rong đó có 71 trung tâm GD   cấp tỉnh; 591 trung 

tâm GDTX  cấp huyện (gồm trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX và một số trung tâm công 

lập cấp huyện chưa đổi tên); 10.917 trung tâm học tập cộng đồng (  H CĐ); 3 968 trung tâm 

ngoại ngữ, tin học. Trung tâm GDTX cả nước có hơn 276 200 lượt người tham gia học nghề ngắn 

hạn; đã huy động được 244.546 học viên học chương tr nh GD   cấp THCS và cấp  HP  (tăng 

23.896 học viên so với năm học 2017-2018); tỷ lệ học viên tham gia học văn hóa kết hợp với học 

nghề đạt 64,5% trong tổng số học viên GDTX cấp  HP  (tăng 4,5%)  Số giáo viên dạy nghề tại 

các   GD   tăng 162 G  so với năm học trước, trong khi đó, số giáo viên dạy văn hoá tại các 

TTGDTX lại giảm 128 GV. 

2.2.3 Tình hình phát triển GDNN 

Đến tháng 6/2019, cả nước có 1 917 cơ sở GDNN, trong đó: 400 trường cao đẳng, 492 trường 

trung cấp, 1 025 trung tâm GDNN  So với năm 2018, giảm 37 cơ sở (giảm 1,2%), t nh ri ng các cơ 

sở GDNN c ng lập giảm khoảng 4,28%  

Năm 2019, tuyển sinh GDNN đạt 2 338 ngh n người, trong đó 568 ngh n người vào  C, CĐ 

với tín hiệu tích cực thể hiện số lượng tốt nghiệp THCS vào học TC ngày một tăng l n   uyển sinh 

gắn với tuyển dụng, tạo việc làm bền vững. Quy mô cơ cấu nghề đào tạo được mở dần theo nhu 

cầu thực tế của doanh nghiệp với danh mục nghề của gần 400 nghề đào tạo ở tr nh độ cao đằng và 

khoảng 470 nghề đào tạo ở tr nh độ trung cấp. 

Số HS tốt nghiệp GDNN ngày càng tăng. Kết quả tốt nghiệp năm 2017:  ổng số là: 1 983 960 

người, trong đó:  r nh độ CĐ chiếm 8,7% (là 172 800 sinh vi n);  r nh độ  C chiếm 11,7% 

(232 500 học sinh);  r nh độ sơ cấp và các chương tr nh đào tạo nghề nghiệp khác chiếm 79,6% 

(1 578 660 người); 

Các điều kiện đảm bao được cải thiện: t nh đến ngày 31/12/2017, tổng số nhà giáo tại các cơ 

sở GDNN là 86 350 người, trong đó, trường cao đẳng chiếm tỷ lệ là 43,81% (37 826 người), trung 

cấp chiếm 21,07% (18 198 người), trung tâm GDNN là 17,93% (15 481 người) và tại các cơ sở 

khác có hoạt động GDNN là 17,19% (14 845 người); nữ chiếm tỷ lệ 34,39% (29 694 người)  

Tồn tại: Phân bố mạng lưới cơ sở GDNN vẫn còn nhiều bất cập; Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp 

trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT) vào GDNN còn rất thấp (khoảng 15%); 

Nhiều trung tâm GDNN vẫn tập trung tuyển sinh và đào tạo ngắn hạn và ở những ngành nghề có 

chi phí thấp như kế toán, tài chính, lái xe, dịch vụ; Cơ cấu tr nh độ đào tạo trong GDNN vẫn còn 

chưa hợp lý, chủ yếu vẫn là đào tạo nghề ngắn hạn có tr nh độ sơ cấp và dạy nghề dưới 3 tháng 

không chứng chỉ. 

2.3 Giới thiệu khảo sát 

 2.3.1. Mục đích khảo sát  

 Đánh giá thực trạng GDHN và phân luồng HS sau THCS; Phát hiện những khó khăn, trở ngại; 

Đưa ra những kết luận và kiến nghị từ kết quả khảo sát; Đề xuất các giải pháp hoàn thiện 

 2.3.2. Nội dung điều tra, khảo sát 

- Thu thập thông tin, số liệu về thực trạng phân luồng HS sau THCS; các điều kiện thực hiện và 

các giải pháp phân luồng HS sau THCS 

- Đề xuất các giải pháp phân luồng HS sau THCS. 
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2.3.3. Phương pháp khảo sát  

- Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia. 

- Phương pháp sử dụng bảng hỏi. 

2.3.4. Đối tượng, phạm vi khảo sát  

Qui mô khảo sát là 2 662 người gồm: 1.947 HS; 242 GV THCS; 82 Cán bộ QLGD; 303 CMHS; 

88 cán bộ Bộ/ngành, đoàn thể (Bộ GD&Đ , Bộ  Đ,  B& H, Ban  uy n Giáo  W, Hội Khuyến 

học  N,  W Đoàn  N CS HCM, doanh nghiệp). 

2.3.5. Công cụ khảo sát và xử lí kết quả khảo sát 

 Để thực hiện mục tiêu và nội dung khảo sát, nhóm nghiên cứu đã thiết kế 5 loại phiếu hỏi cho 5 

đối tượng. Các câu hỏi trong phiếu hỏi được thiết kế theo 5 mức độ với mức độ 1 là thấp nhất và 

mức độ 5 là cao nhất; Thiét kế Câu hỏi phỏng vấn nhóm. 

Các ý kiến đánh giá của đối tượng khảo sát sẽ được tổng hợp lại và đưa về giá trị trung bình với 

độ lệch chuẩn được  ác định bằng phần mềm SPSS. 

2.4 Thực trạng các điều kiện để thực hiện phân luồng HS sau THCS 

2.4.1 Ban hành chiến lược, qui hoạch PT nhân lực làm căn cứ cho việc triển khai thực hiện 

phân luồng HS sau THCS; 

Chính phủ đã  an hành Chiến lược và Qui hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-

2020  

2.4.2 Xây dựng và ban hành kế hoạch phân luồng hợp lý HS sau THCS phù hợp với qui hoạch 

phát triển NNL 

Căn cứ vào Chiến lược và Qui hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020, 

Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020; Chiến lược phát triển dạy nghề 2011-2020 đã được 

 an hành  Đề án 522 về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo 

dục phổ th ng được ban hành (2018), tạo cơ sở để đẩy manh thực hiện phân luồng HS sau THCS. 

2.4.3 Thực trạng giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trong trường THCS  

- Ưu điểm: GDHN đã được sự quan tâm hơn,  ước đầu đã có sự phối hợp giữa nhà trường, 

DoN, chuy n gia trong tư vấn hướng nghiệp cho HS góp phần làm thay đổi ĐHNN của HS, tạo 

tiền đề cho phân luồng hiệu quả HS sau  HCS  

- Tồn tại: Nhận thức từ  ã hội đến các tổ chức đoàn thể, các cơ sở sản  uất, các doanh nghiệp 

vẫn còn mờ nhạt; Hoạt động giáo dục hướng nghiệp trong nhà trường chưa hiệu quả; Chất lượng 

dạy và học môn Công nghệ, Nghề phổ thông còn hạn chế; Chưa thu hút được sự tham gia của các 

lực lượng xã hội trong công tác GDHN cho HS; Việc tổ chức cho HS gặp gỡ, giao lưu, t m hiểu 

nghề nghiệp ở các lĩnh vực lao động khác nhau và đưa HS đi thực tế tham quan tại các DoN của 

một số trường rất khó khăn;  iệc tổ chức để gắn việc học ở trường với các cơ sở GDNN, cơ sở 

SXKD gặp khó khăn  

- Nguyên nhân: Công tác tuyên truyền nhằm thay đổi nhận thức chưa được coi trọng; Chưa có 

giáo viên chuyên trách về c ng tác hướng nghiệp cho học sinh; Hệ thống thông tin thị trường lao 

động và thông tin về nhu cầu lao động của các ngành nghề còn hạn chế, thiếu cập nhật; Tài liệu 

phục vụ cho công tác giảng dạy còn thiếu; Thiếu tài liệu hướng dẫn giáo dục về hướng nghiệp 

qua các môn học, hoạt động giáo dụ; Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác giáo dục 

hướng nghiệp còn thiếu, lạc hậu; Công tác quản lý hoạt động GDHN trong nhà trường chưa hiệu 

quả, chưa có khung ti u ch  để giám sát, đánh giá việc thực hiện GDHN ; Thiếu những cơ chế 

ch nh sách đủ mạnh để nâng cao hiệu quả công tác GDHN. 

2.4.4 Thực trạng về sự đồng thuận của xã hội, đặc biệt là cha mẹ HS đối với việc thực hiện 

phân luồng HS sau THCS 

Mặc dù đã có sự chuyển biến tích cực, nhưng vẫn chưa thực sự tạo được sự sự đồng thuận của 

xã hội cho việc thực hiện phân luồng HS sau THCS 

2.4.5 Tình hình thực hiện nhất quán phân luồng HS sau THCS với liên thông trong giáo dục 

 Những chính sách về tự chủ GDĐH, đổi mới cơ chế tài chính, bỏ điểm sàn, tư nhân hóa 

GDĐH cũng đang là thách thức thật sự với công tác phân luồng học sinh; Tỷ lệ học sinh có nhu 

cầu học li n th ng l n tr nh độ CĐ đạt ở mức rất cao (82,8%). 
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2.4.6 Tình hình thực hiện nhất quán phân luồng trong các hệ thống con trong hệ thống giáo 

dục quốc dân 

Hệ thống giáo dục nghề nghiệp chưa tạo ra sức hút đối với học sinh, nhất là học sinh tốt 

nghiệp trung học cơ sở; TT.GDNN-GDTX vẫn còn những khó khăn, nhất là công tác quản lý, 

điều hành tại các trung tâm cũng chồng chéo. 

2.4.7 Tình hình thực hiện cơ chế, chính sách khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho phân 

luồng HS sau THCS, đặc biệt là chính sách tài chính 

Hiện vẫn thiếu cơ chế, ch nh sách đủ lớn để thu hút HS sau THCS vào GDNN; chính sách cho 

vay đang hướng đến đến nhóm sinh vi n CĐ và ĐH, v  thế việc phân luồng cũng gặp khó khăn  

2.4.8 Tình hình thực hiện công tác truyền thông về phân luồng HS sau THCS; 

Hiệu quả của công tác truyền thông vẫn chưa cao, chưa tạo được sự đồng thuận lớn của xã hội 

để thực hiện hiệu quả phân luồng học sinh sau THCS. 

2.4.9 Tình hình thực hiện công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát. 

Công tác kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên, còn mang tính hình thức, n n chưa nâng cao 

hiệu quả thực hiện đề án 522. 

2.5 Kết quả thực hiện phân luồng học sinh sau trung học cơ sở đáp ứng nhu cầu học tập 

suốt đời và yêu cầu phát triển NNL trong bôi cảnh hội nhập quốc tế  

2.5.1 Kết quả thực hiện phân luồng học sinh sau trung học cơ sở 

- Ưu điểm: Tạo cơ hội tiếp cận giáo dục cho mọi người phù hợp năng lực của cá nhân, đáp 

ứng nhu cầu học tập suốt đời;  Đáp ứng  nhu cầu chuyển dịch cơ cấu tr nh độ đào tạo của lực 

lượng lao động 

- Tồn tại: Tỷ lệ HS tốt nghiệp THCS vào học THPT vẫn cao, nhất là ở các tỉnh/thành phố lớn, 

làm ảnh hưởng đến cơ cấu tr nh độ đào tạo của lực lượng lao động; Tỷ lệ HS tốt nghiệp THCS và 

THPT vào GDNN còn thấp; Tỷ lệ HS tốt nghiệp THPT vào giáo dục nghề nghiệp thấp và xu thế 

vào ĐH vẫn là con đường mà các em lựa chọn 

- Hậu quả của sự phân luồng không hợp lý: Mất cân đối về cơ cấu tuyển sinh và số lượng cơ sở 

đào tạo; Mất cân đối về cơ cấu nguồn nhân lực; Sự chênh lệch giữa các luồng học sinh sau THCS 

vào THPT (76,82%) so với luồng vào dạy nghề (9,3%) tạo ra “sức  p tâm lý” rất lớn đối với HS, 

CMHS và toàn XH khi kỳ thi CĐ, ĐH đến; HS tốt nghiệp  HCS kh ng được vào THPT sẽ có  t cơ 

hội học tiếp các cơ sở GDNN, v  cơ sở GDNN phần lớn tuyển HS tốt nghiệp THPT 

- Nguyên nhân: Nhận thức về vị trí, vai trò của phân luồng, hướng nghiệp và lợi ích của công 

tác GDNN chưa đầy đủ, còn coi nhẹ; Triển khai chủ trương phân luồng còn nhiều bất cập; Định 

hướng NN của HS chưa đúng, do c ng tác GDHN cho HS chưa hiệu quả, chất lượng chưa đáp 

ứng yêu cầu thực tế; Hệ thống GD còn cứng nhắc, thiếu liên thông; Mạng lưới cơ sở GDNN bất 

hợp lý, chưa hiệu quả, chất lượng GDNN chưa đáp ứng yêu cầu của xã hội. Hệ thống thông tin, 

dự  áo chưa tốt; chưa thực sự tạo được sự đồng thuận của  H để thực hiện chủ trương phân 

luồng HS. Công tác kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên, còn mang tính hình thức. 

2.5.2 Thực trạng tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến phân luồng HS sau THCS 

- Thực trạng tác động của các yếu tố kinh tế- xã hội đến phân luồng HS sau THCS 

- Đánh giá mức độ phù hợp và tác động của một số chính sách về phân luồng giáo dục 

Kết quả khảo sát cho thấy các ch nh sách này được đánh giá phù hợp và có mức tác động cao 

đến phân luồng HS. Tuy nhiên có chính sách với chỉ tiêu phân luồng quá cao, n n khó đạt được 

trong thực tế.  
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Chƣơng 3: 

Giải pháp phân luồng học sinh sau THCS đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời 

và yêu cầu phát triển NNL trong bối cảnh hội nhập quốc tế 

 

3.1 Định hƣớng phân luồng học sinh sau trung học cơ sở vào giáo dục nghề nghiệp và xu 

hƣớng phát triển giáo dục nghề nghiệp 

3.1.1 Chủ trương, định hướng của Đảng về phân luồng học sinh 

Chủ trương phân luồng HS sau THCS tiếp tục được khẳng định trong các văn kiện của Đảng 

3.1.2 Chính sách của Nhà nước về phân luồng học sinh 

Quán triệt chủ trương của Đảng, Chính phủ đã  an hành nhiều CS về phân luồng HS sau 

THCS 

3.1.2 Xu hướng giáo dục nghề nghiệp trong tương lai:  ăng cường việc làm cho thanh 

niên và thúc đẩy tinh thần khởi tạo doanh nghiệp; thúc đẩy công bằng và   nh đẳng giới trong 

GDNN; tạo điều kiện cho sự chuyển đổi sang nền kinh tế xanh và xã hội bền vững. 

Ngoài ra, nhiều quốc gia phát triển như Đức, Pháp,  Nhật, Hàn Quốc, Austrailia… đã đưa ra 

định hướng, quan điểm phát triển GDNN theo  u hướng hiện đại: Phát triển bền vững GDNN 

trong mối quan hệ chặt chẽ  với phát triển NNL; Giáo dục nghề nghiệp phát triển dưới nhiều hình 

thức và ngày càng mở rộng tới cấp trung học; Đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp giảng 

dạy và phương pháp đánh giá trong GDNN; Đẩy mạnh gắn kết đào tạo với doanh nghiệp để cải 

thiện chất lượng đào tạo, việc làm cho đào tạo, gắn đào tạo với sản xuất và dịch vụ; Gắn giáo dục 

nghề nghiệp với học suốt đời và giáo dục nghề nghiệp cho tất cả mọi người; Phân luồng và liên 

thông vẫn tiếp tục phát triển mạnh trong hệ thống GDNN 

3.2 CMCN 4.0, dự báo lao động và việc làm đến năm 2035 và 2030 

- Tác động của CMCN 4.0: Sự hình thành những ngành nghề mới; Đòi hỏi kỹ năng mới của 

người động; Thị trường lao động lu n thay đổi. CMCN 4,0 đòi hỏi nguồn nhân lực có chất lượng 

cao, có thể thích ứng với nhiều loại hình nghề nghiệp, người lao động phải biết di chuyển kĩ năng, 

di chuyển cảm  úc…khi chuyển đổi công việc. 

- Đến năm 2025: Dự báo về lao động 

+ Nhóm ngành CN&XD và ngành Thương mại-DV là hai ngành tập trung nhiều lao động; 

+ Nhóm nghề tập trung nhiều lao động nhất là các nhóm: Nhân viên dịch vụ bán hàng 

(13,919 triệu người);  ao động giản đơn (12,349 triệu người);  ao động có kỹ năng trong N ng 

Lâm Thuỷ sản (9,164 triệu người); Thợ lắp ráp và vận hành máy (7,665 triệu người);  ao động 

thủ công và các nghề có liên quan (7,457 triệu người). 

- Dự báo về việc làm: 

+ Nhóm ngành: N-L-Thuỷ sản:17416,2 ngh n người 

+ Nhóm ngành: CN& D: 17091,7 ngh n người 

+ Nhóm ngành: Dịch vụ: 23536,3 ngh n người 

3.3. Nguyên tắc đề xuất giải pháp 

3.3.1. Nguyên tắc đảm bảo tính mục tiêu 

3.3.2. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 

3.3.3. Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả, hiệu lực 

3.3.4. Nguyên tắc đảm bảo tính khoa học, tính cập nhật và tính khả thi 

3.3.5. Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống 

3.4 Giải pháp phân luồng HS sau THCS đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời và yêu cầu phát 

triển NNL trong bối cảnh hội nhập quốc tế 

3.4.1 Nh m giải pháp tạo lực đ y cho việc thực hiện phân luồng học sinh sau THCS vào giáo 

dục nghề nghiệp 

Giải pháp 1 1: Đổi mới nội dung và phương pháp giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trong 

trường  HCS đáp ứng y u cầu Chương tr nh giáo dục phổ th ng mới; 
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Giải pháp 1 2: Nâng cao năng lực giáo dục hướng nghiệp cho đội ngũ giáo viên làm công tác 

giáo dục hướng nghiệp tại trường  HCS đáp ứng y u cầu Chương tr nh giáo dục phổ th ng mới 

 

3.4.2 Nhóm các giải pháp tạo  ực hút học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở vào GDNN 

Giải pháp 2 1:  ây dựng quy hoạch mạng lưới và nâng cao chất lượng GDNN 

Giải pháp 2 2: Dạy các m n văn hóa cho học sinh học nghề sau  HCS tại cơ sở GDNN 

Giải pháp 2 3: Bổ sung, hoàn thiện các ch nh sách ưu đãi, khuyến kh ch học sinh tốt nghiệp 

THCS vào GDNN  

3.4.3 Nh m các giải pháp tạo môi trường thuận lợi để thực hiện hiệu quả phân luồng học 

sinh sau THCS 

Giải pháp 3 1:  ăng cường công tác truyền thông về ý nghĩa và tầm quan trọng của phân luồng 

học sinh sau trung học sơ sở, từ đó  ác định nhiệm vụ, trách nhiệm và tạo sự đồng thuận của xã 

hội để thực hiện hiệu quả phân luồng HS sau THCS; 

Giải pháp 3 2:  ăng cường công tác dự báo nhu cầu nguồn nhân lực, nhu cầu đào tạo và giải 

quyết việc làm cho người lao động qua đào tạo đang thất nghiệp; 

Giải pháp 3.3: Hoàn thiện cơ chế quản lý và ch nh sách huy động sự tham gia đóng góp của 

 H đối với công tác giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau THCS. 

3.5. Mối quan hệ giữa các giải pháp 

Các giải pháp có mối quan hệ phụ thuộc và tương hỗ lẫn nhau. Mỗi giải pháp đề xuất đều có vị 

trí, tầm quan trọng và tác động nhất định đến phân luồng HS sau THCS và chúng thống nhất với 

nhau trong một hệ thống, quan hệ tương tác với nhau, tạo động lực để thúc đẩy quá trình tổ chức 

thực hiện và nâng cao hiệu quả c ng tác GDHN trong nhà trường phổ thông và phân luồng HS 

sau THCS vào GDNN (Sơ đồ 2). 

 

 
 

Sơ đồ 2: Mối quan hệ giữa các nhóm giải pháp phân luồng HS sau THCS đáp ứng nhu cầu 

học tập suốt đời và yêu cầu phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh quốc tế 
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3.6 Khảo nghiệm mức độ cần thiết và tính khả thi của các giải pháp 

 Kết quả Khảo nghiệm mức độ cần thiết và tính khả thi của các giải pháp được thực hiện thông 

qua lấy ý kiến của CBQL, GV, CB Bộ/ngành, đoàn thể và chuyên gia cho thấy các giải pháp này 

 ước đầu được khẳng định là cần thiết và có tính khả thi cao (Hình 1) 

 

 
 

Hình 1.: Đánh giá về mức độ cần thiết và khả thi của các giải pháp                                   

qua ý kiến của GV, CBQL và cán bộ Bộ/ngành, đoàn thể 
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2,86	

2,93	

2,66	

2,76	2,91	

2,84	

2,85	

2,82	

2,85	

2,93	

2,61	

2,72	2,88	

2,77	

2,8	

GP	1.1:	Đổi	mới	ND	và	
PP	GDHN	cho	HS	trong	
trường	THCS	đáp	ứng	
yêu	cầu	CT	GDPT	mới	

GP	1.2:	Nâng	cao	NL	
GDHN	cho	đội	ngũ	GV	
làm	công	tác	GDHN	tại	
trường	THCS	đáp	ứng	
yêu	cầu	CT	GDPT	mới	

GP	2.1:	Xây	dựng	QH	
mạng	lưới	và	nâng	cao	
chất	lượng	GDNN	

GP	2.2	Dạy	các	môn	văn	
hóa	cho	HS	học	nghề	sau	
THCS	tại	cơ	sở	GDNN	

GP	2.3:	Bổ	sung,	hoàn	
thiện	các	CS	ưu	đãi,	
khuyến	khích	HS	tốt	
nghiệp	THCS	vào	GDNN		

GP	3.1.	Tăng	cường	
truyền	thông	về	ý	nghĩa	
và	tầm	quan	trọng	của	
PLHS	sau	THCS,	từ	đó	
xác	định	NV,	trách	
nhiệm	và	tạo	sự	đồng	
thuận	của	XH	để	thực	

GP	3.2:	Tăng	cường	công	
tác	dự	báo	nhu	cầu	NNL,	
nhu	cầu	ĐT	và	giải	quyết	
VL	cho	người	LĐ	qua	ĐT	
đang	thất	nghiệp		

GP	3.3	Hoàn	thiện	cơ	
chế	quản	lý	và	CS		huy	
động	sự	tham	gia	đóng	
góp	của	XH	đối	với	
GDHN	và	PLHS	sau	THCS	

Mức	độ	cần	thiết	

Mức	độ	khả	thi	
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KẾT LUẬN, KHUYẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT 

 

1. KẾT LUẬN 

Mỗi con người nói chung, HS, SV nói ri ng, đều có những đặc điểm sinh học – di truyền, đặc 

điểm tâm lý- xã hội khác nhau, tạo nên những đặc điểm cá biệt, độc đáo kh ng ai giống ai… Do 

đó “phân luồng”, “phân ngành nghề”, cấp bậc học… cho phù hợp với đặc điểm mỗi cá nhân là có 

tính khoa học, nhân văn, là có lợi cho cá nhân và xã hội. Việc phân luồng vào học các cấp, bậc 

đào tạo, ngành nghề…chỉ là những quyết định  an đầu, hệ thống giáo dục cần tạo cơ hội liên 

th ng để đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của mỗi cá nhân trong xã hội. 

 Phân luồng học sinh sau  HCS có ý nghĩa quan trọng trong việc cung cấp đội ngũ nhân lực 

đồng  ộ về cơ cấu ngành nghề và tr nh độ đào tạo đáp ứng y u cầu nhân lực của đất nước và tạo 

cơ hội thuận lợi cho mỗi người lao động được học tập suốt đời để kh ng ngừng phát triển tr nh độ 

nghề nghiệp phù hợp với năng lực của cá nhân và yêu cầu của xã hội  Phân luồng và li n th ng 

trong giáo dục ngày nay được coi là một chiến lược quan trọng để phát triển nguồn nhân lực của 

mỗi quốc gia và là một nhu cầu cấp thiết, đặc biệt với những quốc gia đang phát triển.  

Ở Việt Nam, chủ trương phân luồng trong hệ thống giáo dục đã được Đảng, Nhà nước và 

Chính phủ quan tâm, quán triệt và chỉ đạo trong các văn kiện của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước   uy nhi n, cho đến nay vấn đề phân luồng học sinh sau THCS vẫn còn khó khăn,  ất 

cập.  

Từ yêu cầu của thực tiễn, trong bối cảnh CMCN 4.0 và từ kinh nghiệm quốc tế, nhóm nghiên 

cứu đã đặt bài toán phân luồng học sinh sau THCS trong bối cảnh học tập suốt đời theo khung 

tiếp cận các kỹ năng hướng tới việc làm và năng suất nhằm giải quyết vấn đề này  Đây là cách 

tiếp cận tổng thể theo quan điểm học tập suốt đời, có sự chuẩn bị tốt về các kỹ năng cần thiết 

trước phân luồng và sau phân luồng, nhằm tạo cơ hội, động lực để người lao động nâng cao trình 

độ hoặc chuyển đổi ngành nghề theo yêu cầu công việc hoặc điều kiện cụ thể của cá nhân  Đây 

cũng ch nh là điểm mới của đề tài so với các nghiên cứu trước đây  

 heo định hướng tr n, đề tài đã làm phong phú hơn lý luận về phân luồng học sinh sau trung 

học cơ sở đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời và yêu cầu phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh 

quốc tế: làm sáng tỏ các khái niệm cốt lõi li n quan; phân t ch  ác định cơ sở tâm sinh lý, cơ sở 

giáo dục học, cơ sở kinh tế- xã hội, mục tiêu, bản chất và nội dung của phân luồng học sinh sau 

 HCS  Đặc biệt, Đề tài đã phân t ch các điều kiện để thực hiện hiệu quả phân luồng học sinh sau 

THCS theo tiếp cận học tập suốt đời trong bối cảnh hội nhập quốc tế và  ác định các yếu tố ảnh 

hưởng, từ đó thiết lập khung ly thuyết của đề tài. 

Dựa trên khung lý thuyết, với bộ công cụ khảo sát được thiết kế c ng phu, Đề tài đã tiến hành 

khảo sát thực tiễn tại 6 tỉnh đại diện cho vùng miền là:  ai Châu,  ĩnh Phúc, Hà Nội, Đăk  ăk, 

TP. HCM và Kiên Giang. Kết quả khảo sát được phân t ch,  ác định những điểm mạnh và những 

bất cập trong các điều kiện để thực hiện phân luồng HS sau  HCS, cũng như kết quả thực hiện 

phân luồng HS sau THCS hiện nay  Ngoài ra, đề tài còn phân tích làm rõ vai trò quyết định của 

định hướng nghề nghiệp của HS đến việc thực hiện phân luồng HS sau THCS, vì các em HS mới 

là chủ thể thực hiện phân luồng. 

Từ thực tiễn với những bài học kinh nghiệm thu được từ nghiên cứu tổng kết xu thế, kinh 

nghiệm về giáo dục hướng nghiệp và phân luồng trong hệ thống giáo dục của một số quốc gia 

(Đức, Australia, Singapore, Trung Quốc, Hàn Quốc…) , Đề tài đã đề xuất 3 nhóm giải pháp gồm: 

(1) Nhóm các giải pháp tạo lực đẩy cho việc thực hiện phân luồng học sinh sau THCS vào giáo 

dục nghề nghiệp; (2) Nhóm các giải pháp tạo lực hút học sinh tốt nghiệp THCS vào giáo dục 

nghề nghiệp; (3) Nhóm các giải pháp tạo m i trường thuận lợi để thực hiện hiệu quả phân luồng 

học sinh sau THCS.  
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Ngoài ra, Đề tài còn nghiên cứu đề xuất các công cụ để quản lý hoạt động GDHN trong nhà 

trường phổ thông là: Bộ ti u ch  đánh giá thực hiện giáo dục hướng nghiệp trong nhà trường phổ 

th ng theo Chương tr nh giáo dục phổ thông mới; Khung năng lực giáo dục hướng nghiệp của 

giáo vi n làm c ng tác hướng nghiệp trong trường  HCS và  i u chuẩn lựa chọn giáo vi n tư vấn 

và giáo dục hướng nghiệp ở trường trung học cơ sở;  i u chuẩn về cơ sở vật chất, trang thiết bị 

phục vụ giáo dục hướng nghiệp đáp ứng Chương tr nh giáo dục phổ thông mới. 

Đề  uất  ây dựng và triển khai th  điểm M  h nh trường mới “ rung cấp nghề nghiệp” 

( CNN) kết hợp dạy nghề và dạy văn hóa tương đương  HP  cho học sinh tốt nghiệp  HCS; 

 ây dựng Sơ đồ phân luồng học sinh sau trung học cơ sở theo định hướng của Đề án 522, theo đó 

các địa phương có thế tham khảo, vận dụng để  ây dựng Sơ đồ phân luồng HS sau  HCS của 

tỉnh phù hợp với điều kiện phát triển K -  H của địa phương  

Kết quả nghiên cứu của đề tài cũng được nghiên cứu mở rộng để có được bản thảo sách 

chuyên khảo: “Phân luồng học sinh sau trung học cơ sở: Lý luận và thực tiễn”  Kết quả nghiên 

cứu cũng đã được công bố trong 12 bài báo khoa học đăng tải trên các tạp chí khoa học về giáo 

dục trong nước và quốc tế   rong đó có 2  ài tr n tạp chí quốc tế (1 bài trong tạp chí SCOPUS). 

Đề tài đã hướng dẫn thành công 4 học viên cao học và đang hỗ trợ 3 nghiên cứu sinh. Kết quả 

nghiên cứu của đề tài còn được chuyển tải trong tài liệu giảng dạy trong Chương tr nh đào tạo 

tiến sĩ chuy n ngành “Quản lý giáo dục” của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam và được 3 

nghiên cứu sinh tham khảo sử dụng. 

 

2. KHUYẾN NGHỊ 

2.1 Khuyến nghị đối với Chính phủ  

- Tiếp tục chỉ đạo bộ, ban, ngành trong việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 

05/12/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết 

quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học 

cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn”. 

- Ban hành văn  ản pháp luật quy định chi tiết về hướng nghiệp và phân luồng trong giáo dục 

theo từng giai đoạn phù hợp với nhu cầu phát triển KT-XH (Thực hiện quy định tại  khoản 3-Điều 

9 của Luật giáo dục 2019);  

 2.2 Khuyến nghị đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo 

-  Để thực hiện thành c ng phân luồng học sinh sau  HCS cần có sự tham gia của toàn  ã hội. 

Bộ GD&Đ ; cần phối hợp chặt chẽ với UBND các cấp, cơ quan  rung ương các đoàn thể chính 

trị - xã hội, các cơ quan th ng tin, truyền thông của  rung ương và các địa phương tổ chức tuyên 

truyền về phân luồng trong giáo dục đến các cấp, các ngành, các tổ chức kinh tế-xã hội và người 

dân.  

- Chỉ đạo đổi mới công tác giáo dục với tư vấn hướng nghiệp ở giáo dục THCS, THPT;  

- Hoàn thiện phần mền quản lý về công tác phân luồng học sinh sau THCS. Chỉ đạo các Sở Giáo 

dục và Đào tạo tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý giáo dục; định kỳ hướng dẫn, 

kiểm tra đánh giá lại kết quả công tác phân luồng học sinh của các cơ sở.  

- Phối hợp với Bộ  ao động  hương  inh và  ã hội tổ chức triển khai thực hiện tốt phân luồng 

học sinh sau THCS ; 

2.3 Khuyến nghị đối với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội 

- Chỉ đạo các cơ sở GDNN làm tốt c ng tác đào tạo nghề cho lao động n ng th n, người 

khuyết tật, người dân tộc và công nhân tại khu công nghiệp, khu chế xuất. 

- Phối hợp với Bộ GD&Đ  tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác phân luồng học sinh sau 

THCS;  

- Xây dựng hoàn thiện chương tr nh đảm bảo liên thông trong các bậc học của hệ thống giáo 

dục gắn với khung tr nh độ quốc gia. 

- Nghiên cứu th  điểm đào tạo cao đẳng cho học sinh tốt nghiệp THCS (Chỉ thị số 24/CT-TTg 

ngày28/5/2020) 

- Phối hợp với Bộ Giáo dục và đào tạo thực hiện phân luồng học sinh sau THCS 

- Công khai, minh bạch thông tin dự báo nhân lực theo ngành nghề giúp người học định hướng 
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nghề nghiệp. 

 

 

2.4 Khuyến nghị đối với các bộ, ngành và địa phương 

- Kịp thời th ng tin về nhu cầu nhân lực trực tiếp phục vụ phát triển lĩnh vực, địa phương phụ 

trách,  ảo đảm dự  áo kịp thời nhu cầu đào tạo theo từng tr nh độ, ngành, nghề đào tạo, giúp các 

sở Giáo dục và Đào tạo  ây dựng kế hoạch phân luồng học sinh tốt nghiệp  HCS và  HP  phù 

hợp  

- Chỉ đạo việc thực hiện phân luồng học sinh tốt nghiệp  HCS,  HP  vào học GDNN theo tinh 

thần của Quyết định số 522/QĐ-  g ngày 14/5/2018 của  hủ tướng Ch nh phủ;  

-  ây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ sở GDNN với các trường  HCS,  HP  và về c ng tác 

giáo dục hướng nghiệp và phân luồng HS sau  HCS,  HP ;  

- Chỉ đạo, hỗ trợ Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ quan, đơn vị có li n quan tổ chức 

ngày hội tư vấn hướng nghiệp cho học sinh phổ th ng tr n địa  àn  

- Rà soát, bổ sung các văn  ản quy phạm pháp luật bảo đảm   nh đẳng về quyền và nghĩa vụ của 

người học và nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập; chính sách khuyến 

kh ch người đi học nghề, nhất là học các ngành nghề có yếu tố độc hại, nặng nhọc, kém hấp dẫn 

nhưng  ã hội có nhu cầu. 

2.5 Khuyến nghị đối với các trường THCS, THPT 

Đẩy mạnh đổi mới c ng tác giáo dục hướng nghiệp, tăng cường phối hợp với gia đ nh, cơ sở 

đào tạo, doanh nghiệp và cộng đồng trong c ng tác giáo dục hướng nghiệp cho học sinh nhằm 

góp phần thực hiện thành c ng phân luồng học sinh sau  HCS  

 

3. ĐỀ XUẤT 

3.1 Xây dựng “Sơ đồ luồng học sinh sau  HCS” 

3 2  Đề xuất “Khung ti u ch  đánh giá thực hiện giáo dục hướng nghiệp theo định hướng 

chương tr nh giáo dục phổ thông mới” 

3.3 Đề xuất “ i u chuẩn lựa chọn giáo vi n tư vấn và giáo dục hướng nghiệp ở trường trung 

học cơ sở” 

3 4 Đề xuất “Các tiêu chuẩn về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giáo dục hướng nghiệp đáp 

ứng yêu cầu Chương tr nh giáo dục phổ thông mới” 

3 5 Đề xuất “M  h nh phối hợp giữa nhà trường, gia đ nh, cơ sở đào tạo, đơn vị sử dụng lao 

động và cộng đồng trong công tác giáo dục hướng nghiệp và phân luồng HS sau  HCS” 

3 6 Đề xuất:  Xây dựng và triển khai th  điểm M  h nh trường mới “ rung cấp nghề nghiệp” 

(TCNN) kết hợp dạy nghề và dạy văn hóa tương đương  HP  cho học sinh tốt nghiệp THCS 

 

 

 


