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THUYẾT MINH1 

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN CẤP QUỐC GIA 

 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI 

1 Tên đề tài:Giải pháp phân luồng học sinh sau trung 
học cơ sở 

1a. Mã số: KHGD/16-20.ĐT.002 

 

 

2 Loại đề tài: 

Thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ cấp Quốc gia giai đoạn 2016-2020 “Nghiên cứu 
phát triển khoa học giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt 
Nam”. Mã số của Chương trình:  KHGD/16-20 

3 Thời gian thực hiện: 30 tháng 

4 Kinh phí thực hiện: 

Tổng kinh phí: 2.300 triệu đồng, trong đó: 

- Từ ngân sách sự nghiệp khoa học: 2.300 triệu đồng  

- Từ nguồn tự có của tổ chức: 0 đồng 

- Từ nguồn khác: 0 đồng 

5 Phương thức khoán chi: 

 Khoán đến sản phẩm cuối cùng               

    

  Khoán từng phần, trong đó:     

- Kinh phí khoán:  1.950 triệu đồng 

- Kinh phí không khoán: 350triệu đồng                                                                 

6 Chủ nhiệm đề tài:  

Họ và tên: Đỗ Thị Bích Loan 

Ngày, tháng, năm sinh: 11 tháng 10 năm 1957                            Nam/ Nữ: Nữ 

Học hàm, học vị:   PGS. TS. 

Chức danh khoa học: Nghiên cứu viên cao cấp                 Chức vụ:........................ 

Điện thoại của tổ chức: (04) 32321001    Nhà riêng: (04) 38439850   

                                     Mobile: 0904172221 

Fax:(04) 38221521  E-mail: bichloan1095@gmail.com; loaneta@yahoo.com 

Tên tổ chức đang công tác: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Địa chỉ tổ chức: . Số 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Địa chỉ nhà riêng:  201 Ngõ 170, Phố Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội 

7 Thư ký đề tài:  

Họ và tên: Phạm Thị Thuý Hồng 

Ngày, tháng, năm sinh: 25/11/1978. Nam/ Nữ: Nữ. 

Học hàm, học vị: Tiến sĩ 

Chức danh khoa học: Nghiên cứu viên      Chức vụ: không. 

                                                           



Điện thoại của tổ chức: 04.3232.1001 Nhà riêng: 0435523628 

Mobile:  0906877886 

Fax: ........................................................... E-mail: hongptt@pcc.edu.vn  

Tên tổ chức đang công tác: Viện Khoa học Giáo dục Việt  Nam 

Địa chỉ tổ chức: 101 Trần Hưng Đạo 

Địa chỉ nhà riêng: số 126, Đường Tân Triều, Triều khúc, Thanh Trì, Hà Nội 

8 Tổ chức chủ trì đề tài 2:  

Tên tổ chức chủ trì đề tài: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 

Điện thoại: (04) 04-39423108.    Fax: (04) 04-38221521. 

E-mail: tcphong@moet.edu.vn 

Website: http://www.vnies.edu.vn/ 

Địa chỉ: Số 101 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: GS.TS. Trần Công Phong 

Số tài khoản: 3713.1 .1084143 

Mở tại kho bạc:  Kho bạc Nhà nước Quận Hoàn Kiếm. 

Cơ quan chủ quản đề tài: Bộ Giáo dục và Đào tạo 

9 Các tổ chức phối hợp chính thực hiện đề tài:  

1. Tổ chức 1: Trường Đại học Giáo dục,  Đại học Quốc Gia Hà Nội  

Cơ quan chủ quản: Chính phủ Việt Nam 

Điện thoại: 04. 37548092              Fax: 04. 37548092      

Địa chỉ: Nhà G7, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: GS.TS Nguyễn Quý Thanh  

Số tài khoản: 1059416 

Tại ngân hàng: Kho bạc nhà nước Quận Cầu Giấy, Mã ngân sách 1059416 

2. Tổ chức 2 :Viện Nghiên cứu Khoa học Dạy nghề   

Cơ quan chủ quản: Tổng cục Dạy nghề 

Điện thoại: 04. 39745198              Fax: 04. 39745020  

Địa chỉ: Tầng 14, Khu nhà làm việc liên cơ quan – Bộ Lao động Thương binh và Xã Hội 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Vũ Xuân Hùng 

Số tài khoản: 0011000511619 

Tại Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam 

3. Tổ chức 3: Hội Khuyến học Việt Nam   

Cơ quan chủ quản: Chính phủ Việt Nam 

Điện thoại: 043 7726151                    Fax: 043 7726152 

Địa chỉ: Tầng 13 - Cung Trí Thức Thành Phố - Đường Trần Thái Tông - Cầu        Giấy - Hà Nội  

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Nguyễn Thị Doan 

Số tài khoản: 001.100.0069557 

Tại: Sở giao dịch Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương, Việt Nam 31-33 Ngô Quyền, 
Hà Nội 

 

 

4. Tổ chức 4: Vụ Giáo dục, Đào tạo và Dạy nghề  

                                                           
2 Tổ chức chủ trì đăng ký chủ trì đề tài là tổ chức có tư cách pháp nhân, có chức năng hoạt động phù hợp với lĩnh vực chuyên 



Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên Giáo Trung ương   

Điện thoại: 0915166343        Fax:  

Địa chỉ: Số 2b, Hoàng Văn Thụ, Ba Đình, Hà Nội  

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Nguyễn Đắc Hưng 

Email: ndhung.tgtw@gmail.com 

5. Tổ chức 5: Vụ Giáo dục Trung học 

Cơ quan chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo   

Điện thoại: 0913459444                    Fax:  

Địa chỉ: 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội  

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Vũ Đình Chuẩn 

Email: vdchuan@moet.edu.vn 

6. Tổ chức 6: Viện Nghiên cứu Thanh niên 

Cơ quan chủ quản: Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh   

      Điện thoại: 04 37751811                   Fax: 043.775.4262 

      Địa chỉ: Số 5, phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức:  Đỗ ngọc Hà 

      Email: vienthanhnientwd@gmail.com 

7. Tổ chức 7: Viện Nghiên cứu Thiết kế trường học 

Cơ quan chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo   

Điện thoại: 04 38253382                  Fax: 04. 38259998 

Địa chỉ: 12-14 Lê Thánh Tông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Phạm Ngọc Phương 

Email: viennctkth@moet.edu.vn 

8. Tổ chức 8: Cục Nhà giáo và cán bộ Quản lý giáo dục 

Cơ quan chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo   

Điện thoại: 04 3623072                 Fax: 04. 3623062 

Địa chỉ: Toà nhà 8c, Ngõ 30 Tạ Quang Bửu, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Hà nôi 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Hoàng Đức Minh 

Email: cucnh@moet.edu.vn 

 

10  Các cán bộ thực hiện đề tài:
  

 (Ghi những người có đóng góp khoa học và chủ trì thực hiện những nội dung chính thuộc tổ chức chủ 
trì và tổ chức phối hợp tham gia thực hiện đề tài, không quá 10 người kể cả chủ nhiệm đề tài. Những thành 
viên tham gia khác lập danh sách theo mẫu này và gửi kèm theo hồ sơ khi đăng ký) 

 

 
Họ và tên, học 

hàm học vị 

Tổ chức 

công tác 

Nội dung công việc 

tham gia 

Thời gian làm việc 
cho đề tài 

(Số tháng quy đổi3)
 

1 
PGS.TS. Đỗ Thị 

Bích Loan 

Viện 

Khoa học 
Giáo dục 

Việt Nam 

Chủ nhiệm đề tài. 

- Xây dựng thuyết minh, 

- Tham gia viết nội dung cơ sở 
lý luận 

- Tổng hợp báo cáo kết quả 
khảo sát 

15.9 

 

 

 

                                                           



- Xây dựng Báo cáo tổng luận, 
báo cáo khuyến nghị 

- Chủ trì viết sách chuyên 
khảo 

 

2 
TS. Phạm Thị 

Thuý Hồng 

Viện 

Khoa học 
Giáo dục 

Việt Nam 

- Thư ký đề tài 

- - Tham gia xây dựng thuyết 
minh, báo cáo tổng quan. 

 - Tham gia viết nội dung kinh 
nghiệm quốc tế 

- Tham gia viết sách chuyên 
khảo. 

9.7 

 

 

 

3 
GS. TS. Phan Văn 

Kha 

Viện 

Khoa học 
Giáo dục 

Việt Nam 

- Tham gia viết nội dung cơ sở lý 
luận. 

- - Tham gia viết sách chuyên 
khảo. 

3 

 

 

 

4 
PGS.TS Phan Văn 

Nhân 

Viện 

Khoa học 
Giáo dục 

Việt Nam 

- Tham gia viết nội dung về cơ 
sở lý luận 

- Tham gia xây dựng mẫu phiếu 
điều tra, khảo sát 

6.5 

 

 

 

5 
PGS.TS. Nguyễn 

Đức Huy 

Đại học Giáo 
dục, Đại học 

Quốc gia 

Hà Nội 

- Tham gia viết nội dung về cơ 
sở lý luận. 

3 

 

 

 

6 
TS. Lê Đông 

Phương 

Viện 

Khoa học 
Giáo dục Việt 

Nam 

- Tham gia viết về thực trạng và 
giải pháp 

- Tham gia xây dựng mẫu phiếu 
điều tra, khảo sát 

- Tham gia viết sách chuyên 
khảo. 

 

3 

 

 

 

7 
Ths. Phạm Xuân 

Thu 

Viện 

Nghiên cứu 
Khoa học Dạy 

nghề 

- Tham gia viết nội dung 

- Tham gia xây dựng mẫu phiếu 
điều tra, khảo sát 

7 

 

 

 

8 
TS. Trịnh Thị Anh 

Hoa 

Viện 

Khoa học 
Giáo dục Việt 

Nam 

- Tham gia viết nội dung về thực 
trạng và giải pháp 

- Tham gia xây dựng mẫu phiếu 
điều tra, KS 

- Tham gia khảo sát. 

- Tham gia viết sách chuyên 
khảo. 

8 

 

 

 

9 
TS. Lương Việt 

Thái 

Viện 

Khoa học 
Giáo dục Việt 

Nam 

- Tham gia viết nội dung  về cơ 
sở lý luận 

- Tham gia xây dựng mẫu phiếu 
điều tra, KS 

6 

 

 



10 
ThS. Mạc Thị Việt 

Hà 

Viện 

Khoa học 
Giáo dục Việt 

Nam 

- Tham gia viết nội dung  về cơ 
sở lý luận 

Tham gia xây dựng mẫu phiếu 
điều tra, KS 

7.7 

 

 

II. MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 

11 Mục tiêu của đề tài:   

Mục tiêu chung 

Xác lập luận cứ khoa học về phân luồng học sinh sau THCS, từ đó đề xuất cơ chế, chính sách và 

các giải pháp thực hiện 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. 

Mục tiêu cụ thể 

(1) Xác lập cơ sở khoa học về 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; 

(2) Kinh nghiệm quốc tế, bài học rút ra cho Việt Nam trong việc định hướng, cơ chế, chính 

sách và giải pháp giáo dục hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS; 

(3) Phân tích đánh giá thực trạng giáo dục hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS, 

các nhân tố ảnh hưởng, cơ hội và thách thức của 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; 

(4)  Xác lập luận cứ khoa học đề xuất: tiêu chí đánh giá chương trình giáo dục hướng 

nghiệp; chuẩn năng lực nghề nghiệp của giáo viên hướng nghiệp; chuẩn cơ sở vật chất 

và thiết bị phục vụ cho công tác giáo dục hướng nghiệp theo định hướng chương trình 

giá dục phổ thông mới; 

(5) Nghiên cứu xây dựng mô hình tư vấn hướng nghiệp cho học sinh THCS đáp ứng nhu 

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

tế; 

(6) Nghiên cứu xây dựng sơ đồ luồng học sinh sau THCS phục vụ cho công tác quản lý, cho 

việc hoạch định chính sách, cho nhà trường, gia đình và xã hội trong việc định hướng 

nghề nghiệp cho học sinh; 

(7) Nghiên cứu xây dựng mô hình phối hợp giữa nhà trường, gia đình, cơ sở đào tạo, đơn vị 

sử dụng lao động và cộng đồng trong việc giáo dục hướng nghiệp và phân luồng HS 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; 

(8) Đề xuất cơ chế quản lý, chính sách huy động sự tham gia đóng góp của toàn xã hội đối 

với công tác giáo dục hướng nghiệp và phân luồng HS sau THCS; 

(9) Xây dựng hệ thống các giải pháp thực hiện hiệu quả phân luồng HS 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. 

Để thực hiện mục tiêu trên, đề tài cần nghiên cứu giải quyết các vấn đề:  



1) Xác lập cơ sở lý luận về phân luồng học sinh sau THCS 

(1) Làm rõ nội hàm các khái niệm, quan niệm cơ bản: phân luồng học sinh sau THCS; 

nguồn nhân lực, phát triển nguồn nhân lực; nhu cầu, nhu cầu nhân lực; nhu cầu học tập 

suốt đời, hội nhập quốc tế, sự tham gia của xã hội… ; 

(2) Xác lập cơ sở tâm sinh lý học, cơ sở giáo dục học, cơ sở kinh tế -xã hội của phân luồng 

học sinh sau THCS;  

(3) Xác lập mối quan hệ giữa giáo dục phổ thông và giáo dục nghề trong hệ thống giáo dục 

quốc dân; Mối quan hệ giữa phân luồng học sinh với chương trình giáo dục phổ thông và 

khung trình độ quốc gia; 

(4) Xác lập mối quan hệ của phân luồng học sinh sau THCS với phát triển nguồn nhân lực; 

với nhu học tập suốt đời và việc thực hiện các mục tiêu về công bằng xã hội trong bối 

cảnh hội nhập quốc tế; 

(5) Xác định vai trò điều tiết của Nhà nước trong việc định hướng phân luồng HS 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; 

(6) Xác  định vị trí, vai trò, trách nhiệm và nhiệm vụ của giáo dục hướng nghiệp trong nhà 

trường phổ thông đối với việc 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; 

(7)  Làm rõ vai trò của công tác tư vấn hướng nghiệp trong nhà trường phổ thông 

(8) Làm rõ cơ chế phối hợp giữa nhà trường, gia đình, cơ sở đào tạo, đơn vị sử dụng LĐ và 

cộng đồng trong việc giáo dục hướng nghiệp và thực hiện phân luồng HS 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; 

(9) Xác định các yếu tố ảnh hưởng và điều kiện đảm bảo thực hiện phân luồng HS 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. Đề tài tập trung nghiên cứu các yếu tố chủ quan và khách quan 

như: yếu tố chính trị, chính trị - xã hội; nhân tố dân số - lao động; yếu tố kinh tế; yếu tố 

văn hóa - xã hội, tôn giáo… 

(10) Nghiên cứu tiêu chí đánh giá chương trình GD hướng nghiệp theo  định hướng của 

chương trình GD phổ thông mới; 

(11) Nghiên cứu chuẩn năng lực của giáo viên hướng nghiệp và tư vấn nghề trong trường 

THCS theo  định hướng của chương trình GDPT mới; 

(12) Nghiên cứu chuẩn cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin 

đáp ứng yêu cầu giáo dục hướng nghiệp theo  định hướng của chương trình GD phổ thông 

mới. 

2) Xác lập cơ sở thực tiễn về giáo dục hướng nghiệp và phân luồng HS sau THCS 

a) Kinh nghiệm quốc tế về giáo dục hướng nghiệp và phân luồng HS sau THCS  

(1) Chính sách phân luồng học sinh sau THCS và các yếu tố ảnh hưởng ở các nước 

ASEAN và một số nước trên thế giới, đặc biệt là các nước có nhiều nét tương đồng với 



Việt Nam như: Trung Quốc, Hàn Quốc, singapore… và những nước có ảnh hưởng lớn 

đến Việt Nam như: Mỹ, Đức, Pháp…; 

(2) Chương trình GD hướng nghiệp cho học sinh phổ thông ở một số nước, tiêu chí đánh 

giá và các điều kiện đảm bảo về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất; 

(3) Thực tiễn giáo dục hướng nghiệp trong nhà trường phổ thông và phân luồng học sinh 

sau THCS; sự phối hợp của nhà trường, gia đình, cơ sở đào tạo, đơn vị sử dụng lao động 

và cộng đồng trong việc giáo dục hướng nghiệp và phân luồng HS sau THCS ở một số 

nước; 

(4) Xu hướng phân luồng học sinh sau THCS trên thế giới; tác động của cách mạng công 

nghệ 4.0 đến phân luồng học sinh sau THCS; 

(5) Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. 

 b) Thực trạng phân luồng học sinh sau THCS ở Việt Nam 

(1) Chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước chỉ đạo công tác phân luồng học sinh sau 

THCS hiện nay; 

(2) Phân tích hiện trạng giáo dục THCS; giáo dục sau THCS; cơ cấu nhân lực; phân luồng 

học sinh sau THCS với việc đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực; với nhu cầu học 

tập suốt đời và việc thực hiện mục tiêu công bằng xã hội trong bối cảnh hội nhập quốc 

tế; 

(3) Phân tích thực trạng giáo dục hướng nghiệp trong trường THCS (mục tiêu, nội dung, 

chương trình, phương pháp, hình thức tổ chức thực hiện và kiểm tra, đánh giá); 

(4) Thực trạng đội ngũ giáo viên và nhân viên hướng nghiệp trong trường THCS; 

(5) Thực trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giáo dục hướng nghiệp trong trường 

THCS; 

(6) Thực trạng quản lý giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THCS; 

(7) Thực trạng cơ chế quản lý và chính sách huy động sự tham gia đóng góp của toàn xã hội 

(nhà trường, gia đình, cơ sở đào tạo, đơn vị sử dụng lao động và cộng đồng) đối với 

công tác giáo dục hướng nghiệp trong giáo dục phổ thông và phân luồng HS 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; 

(8) Đánh giá chung: thành tựu, tồn tại, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm. 

 c) Nghiên cứu xác định cơ hội và thách thức đối với phân luồng HS 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 

(1) Phân tích yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và nhân lực đối với việc phân luồng học 

sinh sau THCS; 

(2) Phân tích những yêu cầu của phân luồng HS sau THCS đáp ứng nhu cầu học tập suốt 

đời và yêu cầu phát triển nguồn nhân lực đặt ra cho công tác giáo dục hướng nghiệp 

trong trường THCS (nội dung, chương trình, phương pháp, hình thức tổ chức, kiểm tra, 

đánh giá, điều kiện thực hiện…);  

(3) Xác định những thuận lợi, khó khăn, cơ hội và thách thức đối với công tác giáo dục 



hướng nghiệp trong chương trình giáo dục phổ thông mới đáp ứng yêu cầu phân luồng 

HS sau THCS. 

3) Nghiên cứu đề xuất tiêu chí đánh giá chương trình giáo dục hướng nghiệp; chuẩn năng 

lực giáo viên hướng nghiệp; chuẩn cơ sở vật chất và các mô hình phục vụ công tác giáo dục 

hướng nghiệp và phân luồng HS sau THCS 

(1) Nghiên cứu xây dựng sơ đồ phân luồng học sinh sau THCS phục vụ cho công tác quản lý, 

cho việc hoạch định chính sách, cho nhà trường, gia đình và xã hội  trong việc định hướng 

nghề nghiệp cho học sinh; 

(2) Nghiên cứu đề xuất tiêu chí đánh giá chương trình giáo dục hướng nghiệp theo định hướng 

chương trình giáo dục phổ thông mới;  

(3)  Nghiên cứu đề xuất tiêu chuẩn năng lực giáo viên hướng nghiệp theo định hướng chương 

trình giáo dục phổ thông mới;  

(4) Nghiên cứu đề xuất chuẩn cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giáo dục hướng nghiệp theo 

định hướng chương trình giáo dục phổ thông mới;  

(5) Nghiên cứu xây dựng và thử nghiệm mô hình tư vấn hướng nghiệp cho học sinh THCS đáp 

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

quốc tế; 

(6) Nghiên cứu xây dựng và thử nghiệm mô hình phối hợp giữa nhà trường, gia đình, cơ sở đào 

tạo, đơn vị sử dụng lao động và cộng đồng trong việc giáo dục hướng nghiệp và phân luồng 

HS sau THCS. 

4) Đề xuất cơ chế, chính sách và các giải pháp 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 

(1) Tăng cường công tác truyền thông nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, học sinh, 

cha mẹ học sinh, cơ sở đào tạo, đơn vị sử dụng lao động và cộng đồng về tầm quan trọng 

của công tác giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau THCS; 

(2) Bổ sung, hoàn thiện cơ chế quản lý và chính sách huy động sự tham gia đóng góp của 

toàn xã hội đối với công tác giáo dục hướng nghiệp trong giáo dục phổ thông nhằm thực 

hiện hiệu quả phân luồng học sinh sau THCS; 

(3) Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên tư vấn về hướng nghiệp, 

phân luồng học sinh sau THCS nhằm đảm bảo có đủ thông tin, đủ năng lực và điều  kiện 

để thực hiện nhiệm vụ; 

(4) Tăng cường công tác xã hội hóa trong việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ 

cho công tác giáo dục hướng nghiệp, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, xây dựng chương trình 

và thực tập nghề, chú trọng sự tham gia của các cơ sở đào tạo và đơn vị sử dụng lao động.  

 

12 Tình trạng đề tài:         

   Mới  Kế tiếp hướng nghiên cứu của chính nhóm tác giả 

                                Kế tiếp nghiên cứu của người khác 

13 Tổng quan tình hình nghiên cứu, luận giải về mục tiêu và những nội dung nghiên cứu của 



đề tài: 

13.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 

Phân luồng học sinh sau THCS và THPT là xu thế của tất cả các quốc gia trên thế giới. Mỗi quốc 

gia có mô hình phân luồng trong hệ thống giáo dục khác nhau tùy thuộc vào sự phát triển kinh tế - xã 

hội và truyền thống văn hóa của quốc gia đó. Đặc điểm chung của các quốc gia là đều rất quan tâm, chú 

trọng đến việc phân luồng học sinh sau THCS và THPT, coi đó là bản lề, là điểm xuất phát cho chiến 

lược phát triển GD&ĐT và là giải pháp cơ bản nhằm thực hiện những mục tiêu giáo dục cả về quy mô, 

chất lượng và công bằng xã hôi. Khi nghiên cứu việc phân luồng sau THCS tại Việt Nam, chúng ta có 

thể khái quát các công trình đã nghiên cứu ở một số điểm chính sau. 

13.1.1 Tổng quan các công trình nghiên cứu trong nước 

Vấn đề phân luồng trong hệ thống giáo dục Việt Nam đã được quan tâm từ nửa thế kỷ trước, đến 

nay đã hình thành nhiều hướng nghiên cứu  liên quan đến phân luồng trong hệ thống giáo dục quốc 

dân, trong đó phải kể đến các nghiên cứu về phân luồng học sinh, mối quan hệ giữa phân luồng học 

sinh với phát triển nguồn nhân lực, mối quan hệ giáo dục hướng nghiệp và  phân luồng học sinh với các 

nghiên cứu về hướng nghiệp học sinh 

a.Các nghiên cứu về phân luồng học sinh  

Nguyễn Đức Trí (chủ nhiệm, 1997) với đề tài“Sự thay đổi diện mạo và cơ cấu ngành đào tạo 

trung học chuyên nghiệp ở nước ta trong thời gian tới”, đã trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn của sự 

thay đổi toàn diện, trong đó nhấn mạnh về đổi mới cơ cấu ngành đào tạo trung học chuyên nghiệp 

(THCN); dự báo một số thay đổi diện mạo và cơ cấu ngành đào tạo THCN đến năm 2010; đề xuất 

hướng đổi mới mục tiêu đào tạo và nội dung chương trình đào tạo phù hợp yêu cầu NNL. 

“Nghiên cứu đề xuất các giải pháp thực hiện phân luồng học sinh sau trung học cơ sở” , Lê Vân 

Anh (chủ nhiệm, 2000) đã nghiên cứu cơ sở lý luận có liên quan tới phân luồng học sinh sau THCS; 

Nghiên cứu tình hình và xu thế phân luồng học sinh sau THCS ở một số nước trên thế giới. Đồng thời, 

đề tài đã đề xuất một số giải pháp thực hiện phân luồng học sinh sau THCS. 

Nghiên cứu về phương thức thực hiện phân luồng được tác giả Nguyễn Minh Đường nhắc đến 

thông qua các bài viết: vấn đề cải tổ lại giáo dục Trung học“ Thông tin công tác Khoa giáo (Số 3), Ban 

Khoa Giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Hoàn thiện cơ cấu hệ thống giáo dục nghề nghiệp, 

một giải pháp quan trọng để thực hiện chiến lược phát triễn giáo dục, Tạp chí Phát triển giáo dục, Số 6, 

2002; Liên thông giữa giáo dục phổ thông và giáo dục nghề nghiệp –một xu thế của thời đại, Tạp chí 

khoa học giáo dục,  Số 50,  11/2009 

Những giải pháp hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau trung học cơ sở ở Đồng bằng sông Cửu 

Long của tác giả Pham Văn Khanh trong Tạp chí Khoa học giáo dục số 52, tháng 1/2010 đã đề xuất bốn 

nhóm giải pháp để tháo gỡ những khó khăn trong việc phân luồng học sinh THCS ở Đồng bằng sông 

Cửu Long là: (1) nhóm giải pháp về nhận thức, (2) nhóm giải pháp đầu tư, (3) nhóm giải pháp chính 

sách và xã hội, (40 nhóm giải pháp về quản lí nhà nước, đồng thời đề xuất một số kiến nghị nhằm cải 

tiến và đổi mới công tác giáo dục hướng nghiệp ở trường phổ thông, phát triển giáo dục nghề nghiệp, 

giáo dục thường xuyên để thực hiện phân luồng HS sau trung học cơ sở đúng hướng, lành mạnh, hiệu 



quả. 

“Phân luồng HS sau THCS và THPT góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Đồng Tháp 

trong thời kỳ hội nhập” (2013), được tác giả Hồ Văn Thống4 phân tích nguyên nhân của những bất cập về 

phân luồng học sinh sau THCSvà THPT ở Đồng Tháp và đề xuất các giải pháp khắc phục. 

“Giải pháp phân luồng và liên thông trong hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam” (2012), đề tài 

cấp Bộ mã số B2010-37-89CT (Chương trình NCKHCN về Đổi mới quản lý giáo dục) do tác giả Đỗ 

Thị Bích Loan chủ trì đã xây dựng cơ sở lý luận và thực tiễn của việc phân luồng và liên thông trong hệ 

thống giáo dục, mối quan hệ chặt chẽ giữa phân luồng và liên thông, giữa phân luồng, liên thông với 

phát triển nguồn nhân lực và xây dựng xã hội học tập. Từ thực trạng phân luồng và liên thông trong hệ 

thống giáo dục Việt Nam, với những bài học kinh nghiệm quốc tế, nhóm nghiên cứu đã đề xuất các 

nhóm giải pháp tăng cường phân luồng và liên thông trong hệ thống giáo dục, đáp ứng nhu cầu nhân 

lực và nguyện vọng của người dân...  

Trong cuốn sách “Phân luồng và liên thông trong hệ thống giáo dục quốc dân: Lý luận và thực tiễn” 

tác giả Trần Công Phong và Đỗ Thị Bích Loan (Đồng chủ biên, 2016); trên cơ sở phân tích lý luận và thực 

tiễn của phân luồng trong giáo dục và liên thông giữa các trình độ đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân, 

với những bài học kinh nghiệm quốc tế, nhóm nghiên cứu đã đề xuất nhóm giải pháp chung và riêng cho 

phân luồng và liên thông trong hệ thống giáo dục. 

Ngoài ra còn có một số bài viết của các tác giả Mạc Văn Trang, Phan Chính Thức, Nguyễn Đức Trí, 

Trịnh Thị Anh Hoa (1998) đã phân tích thực trạng phân luồng học sinh sau THCS, sự phân bổ thí sinh 

trúng tuyển CĐ, ĐH theo địa phương, cơ cấu ngành nghề, luồng vào THCN, trên cơ sở đó đề xuất các 

giải pháp và khuyến nghị cho công tác cho phân luồng học sinh 

Các công trình nghiên cứu trên đã góp phần làm sáng tỏ khái niệm phân luồng, phân tích thực trạng 

phân luồng HS ở một số địa phương và đề xuất những ý tưởng phân luồng HS sau THCS và THPT ở nước 

ta dưới những góc độ khác nhau.  

Về một số công trình nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế 

Năm 2012 tác giả Đỗ Thị Bích Loan, đã công bố bài “Phân luồng trong hệ thống giáo dục của một 

số nước và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam”, trong bài viết tác giả đã đưa ra kinh nghiệm của một số 

nước trong việc phân luồng học sinh sau giáo dục phổ cập (trung học cơ sở) và bài học đối với Việt 

Nam; Và bài“ Phân luồng và liên thông trong hệ thống giáo dục hướng đến xã hội học tập” trong đó tác 

giả đã phân tích mối quan hệ giữa phân luồng và liên thông trong giáo dục với học tập suốt đời và xã hội 

học tập, đề xuất một số giải pháp thúc đẩy phân luồng và liên thông trong hệ thống giáo dục hướng tới xã 

hội học tập. 

Năm 2015, công trình công bố của tác giả Đỗ Thị Bích Loan và Nguyễn Thuỵ Vân “Career 

Guidance in Secondary schools - A literature Review and Strategic Solutions for Vietnamese Rural 

Areas”5 đã nghiên cứu tổng quan về vai trò của công tác giáo dục hướng nghiệp trong nhà trường phổ 

thông ở một số nước trên thế giới, khu vực và ở Việt Nam, từ đó đề xuất các giải pháp mang tính định 

hướng chiến lược về công tác giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trung học cơ sở ở vùng nông thôn 

Việt Nam nhằm góp phần làm giảm tỷ lệ cử nhân thất nghiệp hiện nay và cung ứng đủ số lượng công 

nhân nghề phục vụ cho nhu cầu công nghiệp hóa.  

Tác giả Trần Trung Hiếu, 2014, trong công trình “Thực trạng quản lý phân luồng học sinh sau 
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THCS ở Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh” đã đưa ra giải pháp ứng dụng dạy học phân hóa 

trong dạy học sẽ giúp chia học sinh thành các nhóm khác nhau về sở thích, nguyện vọng và xu hướng 

lựa chọn nghề nghiêp do vậy sẽ tạo ra các luồng khác nhau trong lựa chọn nghề. 

Bài viết “Phân luồng học sinh sau trung học - Thực trạng và giải pháp” của tiến sĩ Nguyễn Đắc 

Hưng6, 2014, đã đưa ra những khó khăn trong công tác phân luồng học sinh sau THCS. 

b.Các nghiên cứu về mối quan hệ giữa phân luồng HS với phát triển nguồn nhân lực 

Nguyễn Minh Đường (chủ nhiệm, 2006) với đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước KX 05- 

10) “Những giải pháp đào tạo lao động kỹ thuật (từ sơ cấp đến trên đại học) đáp ứng yêu cầu chuyển 

dịch cơ cấu lao động trong điều kiện kinh tế thị trường, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế”. Đề tài đã đề 

cập đặc điểm của nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, nhu cầu nhân lực của nền kinh tế và những 

giải pháp đào tạo nhân lực các cấp trình độ đáp ứng nhu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nền kinh 

tế thị trường và hội nhập quốc tế 

Hoàng Thị Thành nghiên cứu đề tài “Một số định hướng chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng yêu 

cầu từng bước phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam những thập niên đầu thế kỷ XXI”. Đề tài đã trình 

bày luận chứng về tính tất yếu của sự phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam và vai trò của nguồn nhân 

lực trong phát triển kinh tế tri thức. Khảo sát kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực của một số nước 

đang phát triển. Đánh giá thực trạng NNL nước ta trước yêu cầu phát triển kinh tế tri thức, đặc biệt chú 

trọng nguồn nhân lực TP. Hà Nội. Đề xuất các giải pháp chuẩn bị NNL cho phát triển kinh tế tri thức ở 

Việt Nam. 

Nguyễn Đắc Hưng (chủ nhiệm, 2009) với đề tài “Một số vấn đề dạy nghề cho nông dân thiếu đất 

sản xuất” đã đánh giá thực trạng và xu thế phát triển NNL, nhu cầu dạy nghề cho nông dân vùng thu 

hồi đất sản xuất”: đề xuất những giải pháp phát triển công tác dạy nghề cho nông dân do thu hồi đất; 

kiến nghị với Đảng và Nhà nước về chế độ chính sách dạy nghề cho nông dân. 

Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phân luồng học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú 

(2010). Đề tài trọng điểm cấp Bộ  mã số: B2008-37-54TĐ do tác giả Trần Thanh Phúc chủ trì đã hệ 

thống hóa những nội dung chủ yếu về cơ sở lý luận của công tác phân luồng học sinh phổ thông nhằm 

góp phần đào tạo đội ngũ cán bộ và nguồn nhân lực người dân tộc đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - 

xã hội ở vùng dân tộc và miền núi, đánh giá thực trạng tình hình công tác phân luồng học sinh trong các 

trường phổ thông dân tộc nội trú, từ đó đề xuất một số giải pháp phân luồng học sinh trong các trường 

PTDTNT. 

Tác giả Ngô Hợi7 với bài viết  “Phân luồng học sinh sau trung học cơ sở - Một giải pháp tích cực 

để cung ứng nhanh nguồn nhân lực cho xã hội và củng cố chất lượng giáo dục đào tạo ở Quảng Ninh” 

cho thấy: tình trạng quá thiên về luồng học lên THPT ở  Quảng Ninh vẫn thể hiện khá rõ. Tác giả đã 

phân tích làm rõ nguyên nhân về phía người học, nguyên nhân của hệ thống giáo dục và đề xuất một số 

giải pháp khắc phục. 

Ngoài ra, Còn có một số nghiên cứu về phổ cập và phân luồng học sinh ở các địa phương như: Hà 

Tây (Lý Quốc Hào-1998); Phú Thọ (Lê Văn Phớt-1998); Nghệ An (Phan Văn Lân-1998); Lai Châu 

(Nguyễn Xuân Ngạn -1998). Các tác giả đã phân tích thực trạng và nhu cầu phổ cập giáo dục THCS ở địa 

phương và điều kiện để thực hiện phổ cập THCS, đặc biệt nhấn mạnh đến tác động của yếu tố tâm lý, yếu tố 

quy hoạch nhân lực, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp phân luồng. 
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c. Các nghiên cứu về mối quan hệ giữa giáo dục hướng nghiệp trong nhà trường đối với việc 

phân luồng HS 

Năm 2005, khoa sư phạm Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Viện Nghiên cứu quốc gia về 

lao động hướng nghiệp Cộng hòa Pháp đã tổ chức hội thảo “Đối thoại Pháp Á về các vấn đề và hướng 

đi cho GDHN tại Việt Nam”. Tại hội thảo, nhiều tham luận của các nhà khoa học trong và ngoài nước 

đã trình bày sâu các nội dung, hướng đi cần thiết để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giáo dục nghề tại Việt 

Nam. Các tác giả: Phạm Tất Dong, Đặng Danh Ánh, Nguyễn Đức Trí,...đã đề cập một loạt vấn đề bức 

xúc hiện tại của giáo dục Việt Nam và vấn đề phân luồng học sinh phổ thông và cả cho sinh viên các 

trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp (TCCN). 

Đề tài cấp Viện, 2008, điều tra xu hướng nghề nghiệp của học sinh trung học phổ thông  do Ths. Bùi 

Đức Thiệp làm chủ nhiệm. Đề tài đã điều tra khảo sát thực và tác động của các nhân tố liên quan đến xu 

hướng nghề nghiệp của HS THPT, từ đó đề xuất một số khuyến nghị để nâng cao chất lượng công tác giáo 

dục hướng nghiệp nhằm phân luồng HS THPT. 

Ngày 11/9/2009, Bộ GD&ĐT tổ chức hội nghị trực tuyến tại sáu đầu cầu Thái Nguyên, Hà Nội, 

Vinh, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh và Cần Thơ về giải pháp phân luồng học sinh sau THCS và THPT. 

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã kết luận vấn đề hướng nghiệp và phát triển đào tạo 

nghề (mà phân luồng chỉ là một công đoạn) sẽ tiếp tục được Chính phủ cùng các tổ chức xã hội, đoàn 

thể nghiên cứu tìm giải pháp tháo gỡ.  

Đề tài "Giải pháp phân luồng học sinh sau THCS tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2010- 2020" do 

Phạm Văn Khanh8 chủ trì đã đề xuất những giải pháp phân luồng học sinh sau THCS tỉnh Tiền Giang 

theo hướng ổn định, bền vững trong giai đoạn từ năm 2010 đến 2020, giúp cải tiến công tác hướng 

nghiệp. 

Bài viết của Nguyễn Đình Anh9 đã chia sẻ kinh nghiệm của Nghệ An trong việc triển khai hướng 

nghiệp phân luồng học sinh sau THCS. 

Sở GD&ĐT Nam Định  triển khai đề tài “Nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp phân luồng học 

sinh sau THCS, THPT tỉnh Nam Định” thực hiện năm 2012 trong đó có đẩy mạnh tư vấn hướng nghiệp 

để thực hiện công tác phân luồng theo chỉ tiêu đề ra. 

Bài viết “Quản lí các loại hình hướng nghiệp cho học sinh cuối cấp trung học cơ sở và trung học 

phổ thông tỉnh Tuyên Quang”, 2014, Vũ Đình Hưng, phân tích thực trạng về hiệu quả của từng loại 

hình hướng nghiệp trong nhà trường trung học tại tỉnh Tuyên Quang, nguyên nhân hạn chế của từng 

loại hình hướng nghiệp, đề xuất giải pháp quản lí hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau THCS, 

THPT. 

Bùi Thị Thúy Hằng, 2014, “Định hướng nghề nghiệp của học sinh tại Pháp và giải pháp phân luồng 

sau trung học cơ sở tại Việt Nam”. Bài viết nghiên cứu về công tác định hướng học sinh sau Trung học cơ 

sở tại Pháp, từ đó, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm cải tiến việc phân luồng học sinh tại Việt Nam. 

Vũ Đình Hưng, 2014, “Quản lí các loại hình hướng nghiệp cho học sinh cuối cấp trung học cơ sở và 

trung học phổ thông tỉnh Tuyên Quang”. Bài viết phân tích thực trạng về hiệu quả của từng loại hình hướng 

nghiệp trong nhà trường trung học tại tỉnh Tuyên Quang, nguyên nhân hạn chế của từng loại hình hướng 

nghiệp, đề xuất giải pháp quản lí hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau THCS, THPT. 
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Ninh Văn Bình, 2015, “Công tác phân luồng và hướng nghiệp cho học sinh phổ thông thành phố 

Hồ Chí Minh”. Bài viết phân tích thực trạng và nguyên nhân công tác phân luồng và hướng nghiệp cho 

học sinh phổ thông; nhiệm vụ và giải pháp phân luồng, hướng nghiệp cho học sinh phổ thông. 

Hồ Văn Thông, “Hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau trung học cơ sở ở tỉnh Bình Dương - 

Thực trạng và giải pháp”. Bài viết phân tích công tác quản lý giáo dục hướng nghiệp và phân luồng 

học sinh hiện nay ở tỉnh Bình Dương; nguyên nhân về những hạn chế, bất cập về hướng nghiệp và phân 

luồng học sinh sau THCS ở Bình Dương; đề xuất giải pháp vè hướng nghiệp và phân luồng học sinh 

sau THCS ở Bình Dương. 

Ngoài ra, còn nhiều công trình nghiên cứu liên quan khác có liên quan 

- Mạc Văn Trang (1998). Phân luồng học sinh sau THCS – vấn đề quan trọng và cấp bách;  

- Phan Chính Thức (1998). “Đào tạo nghề , một nhánh phân luồng sau THCS”; 

-  Nguyễn Đức Trí (1999). “Phân luồng học sinh sau trung học phổ thông”  

- Trần Khánh Đức, Tình hình và xu hướng phân luồng học sinh sau THCS ở một số nước trên thế 
giới  (1998); 

- Lưu Xuân Mới (2003). Giáo dục hướng nghiệp ở Cộng hòa Pháp. Tạp chí Thông tin Khoa học 
giáo dục số 94/2003; 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nhân lực (2012): “Tổ chức 

hướng nghiệp, phân luồng sau THCS theo định hướng quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 

2011-2020”. (Tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý, giaos viên hướng nghiệp THCS). 

d. Nghiên cứu về giáo dục và định hướng Giá trị nghề. 

Năm 1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Trong việc giáo dục và học tập phải chú trọng đủ 

các mặt: đạo đức cách mạng, giác ngộ XHCN, văn hóa, kỹ thuật, lao động và sản xuất”. Trong bài báo 

“Học hay, cày giỏi”, Người đã đề cập đến “việc cung cấp cho học sinh những tri thức cơ bản về kỹ 

thuật sản xuất công nghiệp và nông nghiệp và những ngành sản xuất chủ yếu”. 

Năm 1993, tại Hà Nội đã tổ chức hội thảo khoa học “Cơ sở khoa học và giải pháp thực tiễn kết 

hợp nội dung giáo dục văn hóa - khoa học với nội dung giáo dục kỹ thuật nghề nghiệp trong các trường 

phổ thông và chuyên nghiệp”. Hội thảo được sự tham gia và phối hợp tích cực của cán bộ nghiên cứu 

của Viện Khoa học Giáo dục, Trung tâm Giáo dục Lao động - Hướng nghiệp và một số cơ sở đào tạo 

khác như tác giả: Nguyễn Tiến Đạt, Trần Khánh Đức, Trần Đức Xước, Đinh Quang Báo, Cù Nguyên 

Hanh,..Các kết quả nghiên cứu của đề tài đã góp phần tích cực vào việc tăng cường và nâng cao chất 

lượng, hiệu quả công tác hướng nghiệp bằng việc đề xuất các giải pháp để kết hợp nội dung giáo dục 

văn hóa - khoa học và giáo dục kỹ thuật - nghề nghiệp trong các loại hình trường phổ thông và chuyên 

nghiệp ở nước ta. 

Năm 2002, tại Hà Nội đã tổ chức hội thảo “GDPT và hướng nghiệp - Nền tảng để phát triển 

nguồn nhân lực đi vào công nghiệp hóa, hiện đại hóa”. Có 20 bài viết của các nhà khoa học, nhà 

nghiên cứu có kinh nghiệm như là: Phạm Tất Dong, Đặng Danh Ánh, Nguyễn Viết Sự, Cù Nguyên 

Hanh, Nguyễn Sinh Huy, Hà Thế Truyền, Lưu Xuân Mới,..các bài viết tham luận thật sự là những 

nghiên cứu, tìm tòi, tổng kết về lý luận và thực tiễn của giáo dục phổ thông (GDPT) và GDHN, đồng 

thời cũng chỉ ra các giải pháp làm cho GDHN và GDPT phục vụ tốt nhất cho việc chuẩn bị nguồn nhân 

lực trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. 

Hướng nghiên cứu về định hướng giá trị nghề nghiệp được nghiên cứu nhiều, tập trung vào việc 



nghiên cứu các định hướng giá trị nghề nghiệp của học sinh bởi các tác giả cho rằng việc định hướng 

nghề nghiệp sẽ quyết định việc học sinh sẽ chọn nghề gì, bậc học nào để thi vào sau khi kết thúc bậc 

học hiện tại. Những nghiên cứu này là tài liệu quý giá để đề xuất ra các giải pháp giáo dục giá trị nghề 

nghiệp cho học sinh. Các hướng nghiên cứu này có thể kể đến là: 

Nghiên cứu về định hướng giá trị nghề nghiệp cho học sinh/sinh viên có các công trình: 

“Điều tra xu hướng nghề nghiệp của học sinh trung học phổ thông” (Năm 2008, tác giả Bùi Đức Thiệp 

chủ nhiêm đề tài cấp Viện) đã tiến hành điều tra khảo sát thực tế về xu hướng nghề nghiệp của HS 

THPT và tác động của các nhân tố liên quan đến xu hướng nghề nghiệp của HS THPT, từ đó đề xuất 

một số khuyến nghị để nâng cao chất lượng công tác giáo dục hướng nghiệp nhằm phân luồng HS 

THPT; Đặc điểm chung về định hướng giá trị nghề nghiệp của học sinh trung học phổ thông vùng 

Đồng bằng sông Cửu Long.( Lâm Thị Sang, Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 52/2010). Trên cơ sở 

nghiên cứu 1160 học sinh ở các tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cần Thơ và An Giang, tác giả trình bày một 

số nét cơ bản về định hướng giá trị nghề nghiệp, các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị nghề nghiệp của học 

sinh trung học phổ thông khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời đề xuất các biện pháp giáo dục 

định hướng giá trị nghề nghiệp cho học sinh trung học phổ thông ở khu vực này; Định hướng giá trị 

nghề nghiệp của học sinh THPT là người Dân tộc thiểu số ở tỉnh Thái Nguyên của tác giả Phùng Thị 

Hằng10 (2012) đã đề cập đến một số khía cạnh cơ bản về định hướng giá trị nghề nghiệp của học sinh 

DTTS như: dự định tương lai, lý do chọn nghề, định hướng giá trị nghề nghiệp và xu hướng chọn nghề 

của học sinh DTTS. Trên cơ sở khảo sát thực trạng, tác giả đã đưa ra những đề xuất về vấn đề giáo dục 

định hướng giá trị nghề nghiệp cho học sinh;  

Nghiên cứu về giáo dục giá trị nghề nghiệp cho học sinh/sinh viên: Vai trò của gia đình trong 

việc giáo dục định hướng giá trị nghề. Trong bài viết  “Vì sao hướng nghiệp lại có tác động to lớn như 

vậy” Tác giả Nguyễn Tùng Lâm11 đã chia sẻ những kinh nghiệm cho các gia đình trong việc phối hợp 

với nhà trường để làm tốt công tác giáo dục hướng nghiệp cho con em mình;  “Cha mẹ học sinh với vấn 

đề hướng nghiệp” của tác giả Lê Vân Anh (Tạp chí Nghiên cứu giáo dục. Số 5/1998); Nghiên cứu giá 

trị nhân cách theo phương pháp NEO PI-R cải biên. Phạm Minh Hạc (chủ biên), NXB Khoa học xã 

hội, Hà Nội, 2007;  

Khảo sát, đánh giá thực trạng giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THPT, (đề tài cấp Bộ mã số: 

B2010-37-26 do tác giả Phan Văn Nhân chủ trì) đã xác định cơ sở lý luận về giáo dục hướng nghiệp 

trong các trường THPT, xây dựng bộ tiêu chí và công cụ đánh giá thực trạng giáo dục hướng nghiệp 

trong các trường THPT, đánh giá thực trạng giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THPT và đề xuất 

những giải pháp giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THPT;   

Giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học qua hoạt động thực hành 

nghiệp vụ sư phạm (Luận án tiến sĩ của tác giả Nguyễn Hoàng Hải, 2012) đã cho thấy tổ chức có hiệu 

quả quá trình giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên là yếu tố cơ bản nhất bảo đảm chất lượng đào 

tạo của nhà trường sư phạm, góp phần xây dựng đội ngũ giáo viên có đạo đức, lối sống mẫu mực, có 

trình độ chuyên môn cao và có tay nghề giỏi cho xã hội. Với vị trí là cầu nối giữa lý thuyết và thực tiễn, 

thực hành nghiệp vụ sư phạm tạo ra những điều kiện thuận lợi để sinh viên có sự nhận thức sâu sắc về 

các giá trị nghề nghiệp, được trải nghiệm về các giá trị nghề nghiệp và vận dụng chúng vào việc giải 

quyết các tình huống đa dạng của thực tiễn giáo dục tiểu học. Trong nhà trường sư phạm, giáo dục giá 

trị nghề nghiệp cho sinh viên mới chỉ được kết hợp phần nào trong các hoạt động dạy học, giáo dục, mà 
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chưa được tổ chức theo một chương trình cụ thể, nên thiếu đi tính vững chắc, dễ bị biến đổi trước 

những tác động đa dạng của cuộc sống. Vì vậy việc tổ chức giáo dục giá trị nghề nghiệp theo một quy 

trình được tích hợp trong quy trình tổ chức hoạt động thực hành nghiệp vụ sư phạm là có tính khả thi, 

hợp lý và có hiệu quả cao;  

Bên cạnh các công trình nghiên cứu trên, tác giả Đỗ Thị Bích Loan cũng đã có nhiều công trình 

công bố liên quan đến phân luồng, liên thông và định hướng giá trị nghề nghiệp cho học sinh phổ 

thông: Đề tài “Định hướng giá trị nghề nghiệp cho học sinh THPT các tỉnh miền núi phía Bắc trong bối 

cảnh hiện nay”, mã số B2014-37-33: Nhóm nghiên cứu đã xác định cơ sở lý luận và thực tiễn của định 

hướng giá trị nghề nghiệp cho học sinh THPT, xác định hệ thống giá trị nghề nghiệp cần giáo dục cho 

học sinh, trên cơ sở đó đề xuất hệ thống các biện pháp giáo dục nhằm định hướng đúng cho học sinh 

trong việc lựa chọn ngành nghề phù hợp với nguyện vọng, sở trường và nhu cầu của xã hội. Đề tài 

“Định hướng giá trị nghề nghiệp cho học sinh THCS khu vực nông thôn đáp ứng yêu cầu xây dựng 

nông thôn mới ở Việt Nam”.( Mã số VI1.2-2013.20) đã xây dựng cơ sở lý luận và thực tiễn của định 

hướng giá trị nghề nghiệp cho học sinh THCS khu vực nông thôn, làm rõ hệ thống giá trị nghề nghiệp 

cần giáo dục cho học sinh THCS khu vực nông thôn đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới, trên cơ 

sở đó đề xuất hệ thống các biện pháp giáo dục nhằm định hướng giá trị nghề  nghiệp cho học sinh khu 

vực nông thôn đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới. 

 Năm 2015, trong bài viêt “Định hướng giá trị nghề nghiệp cho học sinh đáp ứng yêu cầu 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động”, tác giả đã phân tích về giáo dục định hướng giá trị nghề nghiệp 

cho học sinh trong nhà trường phổ thông nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục hướng nghiệp đáp ứng yêu 

cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động hiện nay; Năm 2016, với “Giáo dục định hướng giá trị nghề 

nghiệp cho học sinh trung học cơ sở khu vực nông thôn đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới”,  tác 

giả đã đưa ra một số khái niệm cơ bản về giá trị, giá trị nghề nghiệp, định hướng giá trị nghề nghiệp; 

chức năng cơ bản của giáo dục; giáo dục định hướng giá trị nghề nghiệp ở trường THCS; những vấn đề 

cần quan tâm để đáp ứng yêu cầu nhân lực cho nông thôn mới; Bài viết “Định hướng giá trị nghề 

nghiệp cho học sinh phổ thông đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam” (2016, tác giả đã 

đề cập đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động để xây dựng nông thôn; giá trị nghề nghiệp 

trong nền kinh tế thị trường; định hướng giá trị nghề nghiệp cho học sinh phổ thông đáp ứng yêu cầu 

xây dựng nông thôn mới; giải pháp đẩy mạnh việc định hướng giá trị nghề nghiệp cho học sinh phổ 

thông; Với bài “Các yếu tố ảnh hưởng đến định hướng giá trị nghề nghiệp của học sinh trung học phổ 

thông các tỉnh miền núi phía Bắc” (2016) tác giả đã trình bày các yếu tố ảnh hưởng đến định hướng giá 

trị nghề nghiệp của học sinh THPT các tỉnh miền núi phía Bắc; Bài viết “ Nhận diện những thay đổi về 

giá trị nghề nghiệp của học sinh phổ thông trong bối cảnh xây dựng nông thôn mới” (2016) tác giả đã 

trình bày quan niệm về giá trị và định hướng giá trị; đặc trưng chuyển dịch cơ cấu kinh tế và lao động 

trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam; nhận diện những thay đổi về giá trị nghề nghiệp 

của học sinh phổ thông trong bối cảnh xây dựng nông thôn mới 

Ngoài ra còn có các nghiên cứu trường hợp khác cũng đưa ra những giải pháp định hướng giá trị 

nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên: Định hướng nghề nghiệp của học sinh THPT Hải Phòng, Luận 

văn thạc sĩ của tác giả Đỗ Thị Ngọc Chi (2013); Định hướng giá trị nghề nghiệp của sinh viên trường 

Đại học Hải Phòng Luận văn Thạc sĩ của tác giả Nguyễn Thị Huệ (2007);  Định hướng giá trị nghề 

nghiệp và tính tích cực học nghề của sinh viên trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội, Luận văn thạc sĩ 

của tác giả Phan Thị Lan (1999); Định hướng giá trị nghề nghiệp và tính tích cực học nghề của sinh 

viên trường Đại học Sư phạm thể dục thể thao Hà Tây của tác giả Ngô Thanh Huyền (2006); Ảnh 

hưởng của giáo dục hướng nghiệp trong nhà trường đến việc lựa chọn ngành nghề của học sinh THPT 



tại Hà Nội hiện nay. Luận văn thạc sĩ của tác giả Nguyễn Thị Huyền12 (2013); Giải pháp quản lý giáo 

dục hướng nghiệp ở các trường phổ thông dân tộc nội trú cấp THPT của tỉnh Lào Cai trong giai đoạn 

hiện nay.  

 Nhận xét về tổng quan nghiên cứu  

 Những giá trị đạt được 

- Các tài liệu nghiên cứu đã đưa ra một số vấn đề lý luận cơ bản về phân luồng học sinh THCS, 

THPT; Mối quan hệ giữa phát triển nguồn nhân lực và phân luồng học sinh, mối quan hệ giữa phân 

luồng và định hướng giá trị nghề nghiệp; 

- Các nhà giáo dục học đã chỉ rõ phân luồng học sinh đóng vai trò quan trọng trong phát triển nguồn 

nhân lực quốc gia;  

- Các tài liệu nghiên cứu đã đưa ra những giải thích rất rõ ràng về tầm quan trọng của phân luồng 

học sinh trong những điều kiện khác nhau của từng nghiên cứu điển hình; 

- Các tài liệu công bố đã chỉ rõ quan điểm của Đảng và Nhà nước về định hướng phát triển nguồn 

nhân lực, sự cần thiết phải thực hiện phân luồng học sinh sau trung học cơ sở, trung học phổ thông; 

- Các nghiên cứu đã đưa ra nhiều khuyến nghị khả thi để phân luồng học sinh phổ thông.  

 Những giá trị chưa đạt được 

- Mặc dù các tài liệu nghiên cứu trong nước đã hình thành khung lý thuyết về phân luồng học sinh 

nói chung, nhưng chưa đi sâu nghiên cứu một cách đầy đủ về phân luồng học sinh sau trung học cơ sở. 

- Chưa có công trình nghiên cứu toàn diện về phân luồng học sinh THCS, mối quan hệ giữa phân 

luồng HS sau THCS và phát triển nguồn nhân lực; Các yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện phân luồng 

HS sau THCS; Mối quan hệ giữa giáo dục hướng nghiệp trong nhà trường đối với việc phân luồng HS 

sau THCS. Các điều kiện và phương thức thực hiện việc phân luồng HS sau THCS trong bối cảnh hiện 

nay; 

- Chưa nhận diện đầy đủ về thực trạng phân luồng học sinh THCS tại Việt Nam trong bối cảnh hiện 

nay, chưa xác định được các yếu tố ảnh hưởng đến phân luồng học sinh sau THCS.   

13.1.2.Nước ngoài 

- Nghiên cứu về  phân luồng 

Vấn đề phân luồng trong hệ thống giáo dục là một vấn đề quan trọng, có ảnh hưởng trực tiếp 

đến chiến lược phát triển nhân lực của mỗi Quốc gia. Mỗi quốc gia có những cách thực hiện phân luồng 

ở mức độ và hình thức khác nhau. Độ tuổi học sinh được phân luồng cũng có thể không hoàn toàn 

giống nhau, song đại đa số các nước đều thực hiện phân luồng cho HS ở độ tuổi khoảng 15, hay sau cấp 

học THCS. Đã có nhiều công trình nghiên cứu về vấn đề này ở nhiều khía cạnh khác nhau. 

Một số công trình đã cố gắng đánh giá tác động của phân luồng đối với kết quả của HS. Chẳng 

hạn, mới đây, ngày 7/3/2016, Tạp chí Giáo dục Úc (Australian journal of education) đã công bố nghiên 

cứu của Olivia Johnston Helen Wildy về tác động của việc phân luồng đối với kết quả học tập của HS 

trung học Úc (“The effects of streaming in the secondary school on learning outcomes for Australian 

students – A review of the international literature”). Công trình nghiên cứu này đã xem xét tài liệu của 

rất nhiều nước trên thế giới về phân luồng đồng thời phân tích những tác động thực tiễn của phân luồng 

                                                           



đối với kết qủa học tập cũng như đối với các mặt tâm lí-xã hội của học sinh trung học tại Úc. 

Công trình “The Effects of Streaming on Secondary School Students' Achievements in 

Mathematics” được công bố trên Tạp chí “European Journal of Social Sciences”  tháng 3/2015 · đã 

nghiên cứu tác động của phân luồng đối với thành tích học tập nói chung và kết quả học tập môn Toán 

nói riêng của HS trung học. Mẫu khảo sát bao gồm 365 HS lớp 10 đang theo học tại các trường công 

lập ở Bruney. Những HS này đã được phân luồng, phân nhóm phù hợp với năng lực của mình trên cơ 

sở kết quả thi cuối cấp THCS. Các dữ liệu phân tích đã cho thấy những tác động tích cực của việc phân 

luồng đối với kết quả học tập môn Toán của HS. 

Nghiên cứu “Tracking our progress Post-secondary outcomes and implications for our practice” 

đã phân tích sự cần thiết phải thu thập, chia sẻ và sử dụng dữ liệu về kết quả học tập và hoạt động của 

HS trung học trong hệ thống GD để từ đó thấy được những xu hướng chính của HS sau khi các em tốt 

nghiệp trung học, bởi sau trung học, HS sẽ được phân luồng, hoặc tiếp tục học nâng cao, hoặc bước vào 

nghề kiếm sống. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, để tạo điều kiện cho HS, nhất thiết phải có một nền tảng 

chính sách lấy HS làm trung tâm. 

Phân luồng HS là một phương pháp GD được áp dụng ở nhiều nước trên thế giới, song việc phân 

luồng nên được thực hiện ở độ tuổi nào cũng là một vấn đề cần nghiên cứu. Một số nghiên cứu đã đi 

sâu tìm hiểu vấn đề phân luồng, dạy học phân hóa theo trình độ năng lực ở cấp tiểu học và đi đến kết 

luận rằng phân luồng, phân hóa không phải lúc nào cũng mang lại những kết quả tích cực cho HS tiểu 

học. 

Trong bài báo “Streaming primary school pupils labels them for life” (Melisa Ben, The Guardian, 

8/8/2011): Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng, HS tiểu học ở các lớp hỗn hợp (không phân hóa) thường có 

kết quả học tập tốt hơn và có khả năng giao tiếp xã hội tốt hơn so với các lớp phân hóa. 

Tương tự như vậy, bài báo “School streaming helps brightest pupils but nobody else, say 

researchers” (Richard Adam, The Guardian, 25/9/2014) đề cập đến vấn đề phân luồng, phân lớp sớm 

dựa trên năng lực của HS từ đầu cấp tiểu học. Các nhà nghiên cứu đã khảo sát 2500 học sinh 6-7 tuổi ở 

một số trường tiểu học ở Anh và đi đến kết luận rằng việc phân chia HS theo kiểu trường chuyên lớp 

chọn từ quá sớm chỉ giúp cho bộ phận HS giỏi trở nên giỏi hơn song không hề có tác dụng gì đối với 

nhóm những HS trung bình hoặc yếu kém. Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra rằng việc phân luồng sớm 

khiến cho kết quả học tập môn Toán và Đọc hiểu của nhóm HS yếu càng thấp hơn, vì vậy nó mang lại 

tác động tiêu cực cho nhóm học yếu và nhóm những HS có hoàn cảnh gia đình đặc biệt hoặc ở địa vị 

kinh tế - xã hội thấp trong xã hội. 

Cũng quan tâm đến đối tượng HS thuộc nhóm yếu thế, trong nghiên cứu của mình “School tracking 

and access to higher education among disadvantaged groups”, Ofer Malamud (Journal of Public 

Economics, 29/4/2011) đã nghiên cứu quá trình cải cách GD tại Rumani bằng việc đánh giá tác động 

của việc phân luồng thành hai hướng – học thuật và nghề nghiệp – đối với các HS thuộc nhóm yếu thế. 

Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng đối với nhóm HS này, thực hiện phân luồng quá sớm sẽ trở nên bất lợi 

cho các em, ngược lại việc phân luồng muộn sẽ tạo cơ hội cho một số em có cơ hội vươn lên và đi theo 

hướng học thuật thay vì hướng nghề nghiệp nếu được phân luồng sớm. 

Phân luồng theo hướng học nghề ở trường trung học là một cách làm mới được áp dụng ở các nước 

đang phát triển. Trong tác phẩm “Intergrating vocational stream in secondary school: A qualitative 

case study”của các tác giả Mohamad Hisyam Mohd. Hashim and Abdullah Ibrahim Abstract (Journal 

of Technical Education, 2010) đã đưa ra một số yếu tố được cho là hết sức quan trọng cần được sử dụng 



để hướng nghiệp cho HS, chẳng hạn các phương pháp định tính như: phỏng vấn, phân tích tài liệu, quan 

sát…các tác giả cũng đề xuất rằng một số yếu tố có thể được đưa vào cuốn sách Hướng dẫn về Kinh 

nghiệm quốc tế trong việc tích hợp giáo dục nghề nghiệp vào trường trung học. Tuy nhiên, các tác giả 

cũng lưu ý rằng việc tích hợp chưa nên áp dụng nếu trường trung học chưa đủ điều kiện để dạy nghề. 

Việc phân luồng, phân hóa HS sẽ thành công nếu mọi yếu tố liên quan đều được cân nhắc và tìm 

hiểu. Nghiên cứu của Jeannie Oakes “Tracking in Secondary Schools: A Contextual Perspective” 

(Educational Psychologist, 8/6/2010) xem xét đến khía cạnh bối cảnh thực tiễn trong nhà trường và 

ngoài xã hội đối với việc phân luồng, phân hóa HS trung học. Theo  tác giả, việc hiểu rõ bối cảnh trong 

và ngoài nhà trường là điều hết sức quan trọng giúp người lãnh đạo nhà trường và các giáo viên trả lời 

được câu hỏi vì sao phải phân luồng và nên phân luồng như thế nào? Việc phân tích bối cảnh sẽ cho 

thấy việc thực hiện phân luồng là không hề dễ dàng, tuy nhiên đây là việc làm cần thiết nhằm đáp ứng 

nhu cầu đa dạng của HS. 

Một yếu tố khác cũng hết sức quan trọng và không thể bỏ qua trong các nghiên cứu liên quan đên 

phân luồng HS đó là yếu tố gia đình. 

Nghiên cứu “Parental background, secondary school track choice, and wages” (Christian 

Dustmann, Oxford University Press, 2004) đã chỉ ra tác động của cha mẹ đối với việc lựa chọn phân 

luồng của con cái. Khác với Anh, Mỹ hay hầu hết các nước, ở Đức, việc phân luồng HS được thực hiện 

từ rất sớm – ngay sau khi HS kết thúc tiểu học, tức là khoảng 10 tuổi. Trong công trình nghiên cứu bày, 

các tác giả đã phân tích dữ liệu và cho thấy mối liên hệ giữa trình độ học vấn và nghề nghiệp của cha 

mẹ với việc lựa chọn trường trung học cũng như triển vọng nghề nghiệp tương lai của con mình. Kết 

quả nghiên cứu đã khẳng định rằng trình độ GD của cha mẹ có quan hệ mật thiết với thành tích học tập 

của trẻ và vì vậy cũng ảnh hướng đến việc lựa chọn con đường học tập của trẻ. 

Ngoài ra, vấn đề phân luồng hay đào tạo liên thông cũng đã được đề cập ở rất nhiều các báo cáo 

khác, chẳng hạn: “International Standard Clasification Education”. UNESCO (1997); “Trends in 

Articulation arrangements for Technical and Vocational Education in the South East Asian Region”. 

UNEVOC (1999); “Educational Reforms in Asia and the Pacific”. UNESCO (1998); “Case studies on 

Technical and Vocational Education in ASIA and the Pacific (Thailand, China, Japan, Australia, 

Malaysia, India, Indonesia, Korea)” UNESCO (1994)…; nhìn chung các công trình nghiên cứu này đã 

đề cập đến vấn đề phân luồng trong hệ thống giáo dục với những nét đặc thù ở mỗi quốc gia.  

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

nhau, như: tác dụng, sự cần thiết phải phân luồng; phương pháp và những điều cần lưu ý trong quá trình 

phân luồng HS; những yếu tố tác động đến việc phân luồng HS, hay một số gợi ý chính sách…Tuy 

nhiên, trong số các công trình này, chưa có nghiên cứu nào đưa ra được một bức tranh toàn diện với các 

cơ sở lí luận và thực tiến cũng như các giải pháp phân luồng cho HS sau khi các em tốt nghiệp trung 

học. 

- Nghiên cứu về Định hướng/tư vấn nghề 

Vấn đề định hướng/tư vấn nghề cho học sinh phổ thông luôn được các nhà nghiên cứu quan tâm.  

Từ giữa thế kỉ 19, các nhà khoa học tiến bộ và các nhà hoạt động xã hội theo dõi sự gia tăng của nền 

sản xuất lớn đã đi đến kết luận rằng: để con người có thể làm được công việc cụ thể thì người đó phải 

có những năng lực phù hợp với nghề, do đó những thanh niên đang chọn nghề cần phải được giúp đỡ 

một cách thỏa đáng. 

Năm 1849, ở Pháp đã cho ra đời cuốn chỉ dẫn về chọn nghề đầu tiên có tên là “Hướng dẫn chọn 



nghề”, trong đó có phân tích các nghề và những năng lực cần thiết để nắm vững nghề. 

Lịch sử cho thấy, các nhà tâm lí học cũng hết sức quan tâm tới việc xây dựng lí luận và phương 

pháp hướng nghiệp. Năm 1883, nhà tâm lí học người Anh -  F. Galton lần đầu tiên đã dùng test để chẩn 

đoán nhân cách nhằm mục đích tư vấn nghề. Sau đó, năm 1895, F. Galton cùng với nhà tâm lí học Pháp 

là A. Binet đã thành lập sở tư vấn nghề. Đến đầu thế kỉ 20, các sở dịch vụ tư vấn hướng nghiệp lần lượt 

ra đời ở Anh, Mỹ, Đức... 

Năm 1908, giáo sư F. Parson (trường ĐH  Harvard – Mỹ) đã thành lập Hội đồng hướng nghiệp ở 

Boston. Năm 1910, một hội đồng tương tự cũng được thành lập ở New York. Nhiệm vụ của các Hội 

đồng hướng nghiệp này là nghiên cứu các yêu cầu của nghề đối với con người, tìm hiểu một cách chi 

tiết năng lực của học sinh. 

Đầu thế kỉ 20, các nhà sư phạm tiền bối của Xô Viết (N.C. Krupxkaia, A.V. Lunatratxki, 

P.P.Blonxki, A.C.Makarenco...) đã phát triển lí luận hướng nghiệp và đưa tư tưởng hướng nghiệp giáo 

dục kĩ thuật tổng hợp vào cuộc sống. Họ coi hướng nghiệp là một trong những biện pháp quan trọng để 

giải quyết vấn đề kinh tế xã hội. Họ đã đóng góp quan trọng vào sự nghiệp nghiên cứu, soạn thảo 

những cơ sở khoa học sư phạm của công tác hướng nghiệp cho học sinh. Họ lập luận rằng hướng 

nghiệp phải được thực hiện trong quá trình dạy học, giáo dục hoàn chỉnh. Các nhà khoa học tiền bối 

của Xô Viết  (đặc biệt là N.C. Krupxkaia và P.P.Blonxki) rất coi trọng vấn đề chọn nghề  của thanh 

niên trong công tác hướng nghiệp. Trong bài báo « Chọn nghề »  (1925) Krupxkaia  chỉ rõ: Khi giải 

quyết vấn đề tuyển chọn nghề, phải chú ý sao cho thanh niên chọn được nghề có thể giúp họ phát triển 

nhân cách hài hòa, đem lại cho họ sự thỏa mãn và niềm vui. Bà đề nghị chú trọng đến những đặc điểm 

cá nhân của họ như hứng thú, năng lực...  

Qua nghiên cứu lí luận và thực tiễn, các nhà khoa học của Liên Xô (cũ ) khẳng định rằng muốn tiến 

hành các nhiệm vụ hướng nghiệp có hiệu quả thì phải trên cơ sở tiếp cận hệ thống vì hướng nghiệp là 

vấn đề lớn, đa diện, liên quan đến nhiều mặt của cuộc sống. 

Ở Mỹ, tư vấn nghề nghiệp trong trường học được xây dựng trên khuôn khổ chặt chẽ của những lí 

thuyết tâm lí học phát triển. Các lí thuyết tâm lí học phát triển làm tiên cho tư vấn hướng nghiệp thường 

được nhắc đến là lí thuyết các giai đoạn phát triển của Havighurst (Havighurst Developmental Stages), 

lí thuyết về các giai đoạn phát triển nhận thức của Piaget (Piaget' Statges of Cognitive Development), lí 

thuyết các giai đoạn phát triển tâm lí xã hội của Enkson (Stages of psychosiocal development), các khái 

niệm phát triển cái tôi của Super và Gottfredson. 

Dù mỗi tác giả có những quan điểm khác nhau về phát triển tâm lí người nói chung và tư vấn hướng 

nghiệp nói riêng, nhưng họ đều thống nhất ờ một điểm rằng các đặc điểm phát triển tâm lí là nền tảng 

quan trọng trong phát triển nghề nghiệp. Ví dụ: Ginzberg và cộng sự nhận định rằng trước giai đoạn 11 

tuổi, thông qua hoạt động trò chơi trẻ đã có những đánh giá ban đầu về giá trị của những công việc. 

Việc tham gia vào những trò chơi như vậy có ý nghĩa rất quan trọng đối với trẻ con, mỗi đứa trẻ sẽ có 

thể có những lựa chọn nghề nghiệp của mình một cách khá thực tế. Khi đến cuối cấp 2, những đứa trẻ 

đã phát triển hơn trong các nhìn nhận về thực tế những công việc của người lớn, các đánh giá của 

chúng mang tính độc lập và tự chủ hơn. 

Không chỉ đánh giá cao vai trò nền tảng của sự phát triển tâm lí, các nhà tư vấn Mỹ còn chú trọng 

đến việc xem xét những ảnh hưởng của văn hoá. kinh tế xã hội đến phát triển nghề nghiệp của trẻ em. 

Ví dụ, trong tư vấn hướng nghiệp. Nhà tư vấn phải tính đến yếu tố vị thế kinh tế xã hội - SES 

(Socioeconomic Status) của cá nhân người được tư vấn, cụ thể là thu nhập, giáo dục, nghề nghiệp, và vị 



trí chỗ ở hiện tại để góp phần xác định rõ vị trí của mỗi cá nhân trong xã hội, bởi lẽ, cứ 5 trẻ em của Mỹ 

thì có 1 em đang sống trong điều kiện nghèo khổ và chúng có nguồn gốc xuất thân hoàn toàn khác nhau 

(người Mỹ gốc châu Âu, người Mỹ gốc Phi, người Mỹ gốc Á...), do vậy sự mong đợi của cha mẹ và 

của bản thân mỗi đứa trẻ về nghề nghiệp cũng khác nhau.  

Các nghiên cứu gần đây về hướng nghiệp cũng đã xem xét việc định hướng nghề nghiệp cho thanh 

thiếu niên với nhiều góc độ khác nhau, chẳng hạn: 

Nghiên cứu của nhóm tác giả Refvem, Joanna; Plante, Jean C.; Osborne, W. Larry Đại học North 

Carolina tại Greensboro (Interactive Career Counseling in Middle and Secondary Schools 

[microform]; Integrating the Use of the Internet into School Career Development Programs; 

Califorlia, 2000) đã xem xét vấn đề tương tác tư vấn nghề nghiệp trong trường Trung học qua việc tích 

hợp sử dụng của Internet vào chương trình phát triển giáo dục nghề nghiệp trong trường học. Nghiên 

cứu cho thấy các chuyên gia và sinh viên cần trợ giúp trong quá trình thu thập, giải mã, và sau đó sử 

dụng thông tin nghề nghiệp.  

Công trình của Frederick T. L. Leong -  Southern Illinois University, Carbondale, và Thomas J. 

Hayes - Trung tâm y tế, Milwaukee, Wisconsin nghiên cứu về rập khuôn nghề nghiệp của người Mỹ 

gốc Á (Career Assessment With Asian-Americans; Journal of Career Assessment February, 2002) 

Nghiên cứu này điều tra sự hiện diện các khuôn mẫu nghề nghiệp trong xếp hạng của 16 nghề nghiệp 

được xác định là đại diện của Châu Á da trắng (nhóm khác biệt). Ba kích thước của khuôn mẫu là đo 

(xác suất của sự thành công, trình độ học tập, và sự chấp nhận bởi những người khác). Hệ thống câu hỏi 

đã được thay đổi bởi chủng tộc và giới tính (nam so với nữ). Sự khác biệt đáng kể chủng tộc và giới 

tính được ghi nhận trên hai chiều (trình độ đào tạo và khả năng thành công).Người châu Á đã được 

đánh giá là ít có khả năng để thành công một số nghề như bảo hiểm…, nhưng có nhiều khả năng để 

thành công như kỹ sư, khoa học máy tính và toán học. Phụ nữ đã được xem như là chưa đủ điều kiện để 

đào tạo kỹ sư, nhân viên cảnh sát, và kinh tế nhưng có nhiều điều kiện để đào tạo nghề thư ký. 

Nghiên cứu của  hai nhà khoa học Mỹ Vondracek, F. W., & Porfeli, E. J. (Social contexts for 

career guidance throughout the world: Developmental-contextual perspectives on career cross the 

lifespan; International handbook of career guidance, 2008) về định hướng nghề nghiệp tích cực 

sẽ giảm đi các hành vi tiêu cực của thanh thiếu niên.  

 Nghiên cứu của Alberta M. Gloria Jeanett Castellanos, Theresa A. Segura-Herrera and 

Melissa Mayorga, Hoa kỳ năm 2010 (Assessing Cultural Orientation, Cultural Fit, and Help-

Seeking Attitudes of Latina Undergraduates; Journal of College Counseling) đã kiểm tra về sự 

khác biệt trong quyết định nghề nghiệp liên quan tới bản sắc dân tộc, nghiên cứu chỉ ra rằng học sinh da 

trắng có quyết định nghề nghiệp tự tin và hiệu quả hơn học sinh dân tộc thiểu số hoặc da màu.  

 Trong khi đó, bài viết của Sandra C.Taylor, (Workshop to Orient Students to Career Planning 

Services; pages 293–296, (2011)) trợ lý giáo sư tại trường đại học Wisconsin–Green Bay- Hoa Kỳ đã 

mô tả kĩ một 1 giờ hội thảo được thiết kế để định hướng nghề nghiệp và hỗ trợ sinh viên ra quyết định 

nghề nghiệp. 

Vai trò của giáo viên trong việc hướng dẫn, định hướng nghề nghiệp cho HS đã được đề cập và 

phân tích trong công trình nghiên cứu của Thomas P. Dick and Sharon F. Rallis (Factors and 

Influences on High School Students' Career Choices. Ở đây, các tác giả đã khảo sát, tìm hiểu nhận thức 

của HS trung học về năng lực, sở thích...liên quan đến nghề nghiệp tương lai, đồng thời yêu cầu các em 

xác định những yếu tố ảnh hưởng đến việc chọn nghề của mình. Và kết quả là yếu tố giáo viên đã được 



các em nhắc đến thường xuyên như là một tác nhân ảnh hưởng quan trọng đến việc chọn nghề của 

mình. 

R.M. Harden và  Joy Crosby trong bài báo The good teacher is more than a lecturer - the twelve roles 

of the teacher, đã khẳng định: nhà giáo không chỉ là người giảng bài. Các tác giả đã nêu lên và phân 

tích 12 vai trò/nhiệm vụ của nhà giáo, trong đó một vai trò trò quan trọng đó là định hướng nghề nghiệp 

tương lai cho HS. 

- Nghiên cứu về giá trị nghề nghiệp 

Định hướng  phát triển nghề nghiệp cho mỗi công dân tương lai trong độ tuổi thanh thiếu niên được 

xem là nhiệm vụ chính yếu, (Erikson, 1968; Super, 1990) làm cơ sở cho sự phát triển nguồn nhân lực 

của quốc gia, sự thịnh vượng của gia đình và thành công của mỗi cá nhân. Nhận thức được tầm quan 

trọng này, nhiều quốc gia trên thế giới đã có chiến lược thiết kế chương trình, lập kế hoạch và xây dựng 

đội ngũ để hỗ trợ và giúp đỡ học sinh từ cấp trung học cơ sở và THPT có những chuẩn bị cần thiết để 

thành công trong nghề nghiệp ở tương lai. (OECD/ European Communities, 2004). Từ đây, nhiều trung 

tâm về phát triển khả năng thích ứng nghề nghiệp ra đời nhằm giúp học sinh lựa chọn nghề nghiệp phù 

hợp với khả năng và sở thích, chuẩn bị tâm lý sẵn sàng và khả năng thích ứng để thể thực hiện những 

công việc được dự đoán trước cũng như vai trò và giá trị của nghề nghiệp này và định hướng cả việc 

tích cực và linh hoạt điều chỉnh bản thân để phù hợp với sự thay đổi và phát triển của môi trường làm 

việc không đoán trước. (Savickas, 1997).  

 Gần đây nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng những thanh thiếu niên càng có khả năng thích ứng nghề 

nghiệp cao thể hiện trong các lĩnh vực như tự tin ở bản thân, có kỹ năng đưa ra quyết định lựa chọn phù 

hợp, lập kế hoạch rõ ràng, logic, kỹ năng khảo sát thăm dò, nhận định đánh giá chính xác…, thì càng 

thành công trong việc phát triển nghề nghiệp của họ13.  Một số nghiên cứu khác gần đây cũng đã chỉ ra 

mối liên hệ giữa giáo dục định hướng giá trị nghề nghiệp trong giai đoạn thanh thiếu niên với những sự 

phát triển tích cực của thế hệ trẻ. Một số nghiên cứu liên ngành cũng đưa ra vai trò và ý nghĩa của việc 

giáo dục khả năng thích ứng và phát triển nghề nghiệp trong giai đoạn thanh thiếu niên để lại dấu ấn 

sâu đậm cho việc phát triển nghề nghiệp, niềm hạnh phúc đích thực và sự thịnh vượng của mỗi cá nhân. 

Cụ thể, trong các nghiên cứu với học sinh trung học Mỹ (Gore, Kadish, và Aseltine năm 2003; 

Skorikov, 2007b; Skorikov & Vondracek,2007). 

Trong cuốn sách “Understanding the values of professionals and professional bodies” (Brain 

Green, Charter Institute of Building, 2015) đã đưa ra khái niệm về giá trị nghề nghiệp, đạo đức nghề 

nghiệp và những người hành nghề chuyên nghiệp. Cuốn sách cũng phân tích vai trò của sự chuyên 

nghiệp hóa trong việc tăng năng suất lao động, tạo tiền đề cho sự phát triển của toàn xã hội. 

Công trình nghiên cứu của Sam Ashe-Edmunds (“Professional value in business” (phân tích giá trị 

và trách nhiệm của các cá nhân trong công viêc nói chung và trong việc kinh doanh nói riêng. Theo tác 

giả, con người khi làm việc phải có những giá trị như: lòng trung thành, sự chính trực, tính chuyên 

nghiệp. 

Một hướng nghiên cứu khác cũng chỉ ra việc giáo dục định hướng giá trị nghề nghiệp tích cực và 

những chuẩn bị tốt để cá nhân phát triển nghề nghiệp góp phần tích cực trong việc chăm sóc sức khỏe 

cho nguồn lực lao động và giảm căng thẳng về sức khỏe tâm thần (Skorikov, 2007); bên cạnh đó một số 

nghiên cứu khác nhấn mạnh tính tích cực trong việc nâng cao lòng tự trọng về giá trị nghề nghiệp bản 

                                                           
13 Creed, Muller, & Patton, 2003; Germeijs & Verschueren, 2007; Neuenschwander & Garrett, 2008; Patton, Creed, & 

.



thân trong việc hạn chế tội phạm và bạo lực trong xã hội.  

Ngoài ra còn có nhiều nghiên cứu điều tra tương quan sự thích ứng nghề nghiệp có liên quan đến 

giới tính, tuổi tác và trải nghiệm bản thân (Patton & Creed, 2001); hoặc phụ thuộc vào sự tự tin vào 

khả năng bản thân, đặc điểm tính cách cá nhân, các cư xử của cha mẹ và nhiều yếu tố khác. (Bartley 

& Kurbitschek năm 2000; Betz & Klein Voyten năm 1997; Kracke, 2002). Hills, M. D. (2002). 

Kluckhohn and Strodtbeck's Values Orientation Theory. Online Readings in Psychology and Culture.  

13.2 Luận giải về sự cần thiết, tính cấp bách, ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài  

13.2.1. Sự cần thiết, tính cấp bách 

Phân luồng HS là một vấn đề có ý nghĩa hết sức quan trọng không chỉ đối với sự nghiệp của mỗi 

con người, mà còn đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển nguồn nhân lực, cũng như sự phát triển 

kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia.  

Trên bình diện một cá thể, phân luồng nhằm tạo điều kiện thuận lợi để mỗi học sinh đều có cơ hội 

để lựa chọn cho mình được con đường nghề nghiệp phù hợp để phát triển được năng lực, sở trường, 

nguyện vọng của mình và thích hợp với hoàn cảnh cụ thể của cá nhân, cũng như phù hợp với nhu cầu 

của đất nước để có thể phát triển tới đỉnh cao của nghề nghiệp và cống hiến được nhiều cho xã hội.  

Trên bình diện quốc gia, phân luồng nhằm điều chỉnh sự phân bố nguồn nhân lực của quốc gia cho 

phù hợp với yêu cầu của đất nước trong từng giai đoạn phát triển để sử dụng một cách có hiệu quả nhất 

nguồn nhân lực, vốn quý của đất nước. Vì vậy, phân luồng học sinh hợp lý là một chiến lược phát triển 

nhân lực của các quốc gia trên thế giới. 

Ở Việt Nam, Đảng và Nhà nước hết sức coi trọng giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) và đã khẳng định 

GD&ĐT là quốc sách hàng đầu, cùng với khoa học và công nghệ là yếu tố quyết định góp phần tăng trưởng 

kinh tế và phát triển xã hội, GD&ĐT phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội với khoa học công 

nghệ và củng cố quốc phòng an ninh. GD&ĐT là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và toàn xã hội.  

Chủ trương phân luồng học sinh đã được khẳng định trong các văn kiện của Đảng qua các kỳ đại 

hội: Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2 (khoá VIII) về định hướng chiến lược phát triển giáo dục - đào 

tạo trong thời kỳ CNH, HĐH và nhiệm vụ đến năm 2000 đã xác định những tư tưởng chỉ đạo phát triển 

giáo dục - đào tạo trong thời kỳ CNH, HĐH là: “ GD & ĐT  là sự nghiệp của toàn Đảng, của Nhà nước 

và của toàn dân. Mọi người đi học, học thường xuyên, học suốt đời”; “đa dạng hoá các loại hình GD & 

ĐT..., tạo cơ hội cho mọi người có thể lựa chọn cách học phù hợp với nhu cầu và hoàn cảnh của 

mình”;  

Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ X đã xác định phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 

năm 2006 - 2010 là: “...bảo đảm công bằng về cơ hội học tập cho mọi người, tạo điều kiện để toàn xã 

hội học tập và học tập suốt đời...; Hoàn chỉnh và ổn định lâu dài hệ thống giáo dục quốc dân; chú trọng 

phân luồng đào tạo sau THCS; bảo đảm liên thông giữa các cấp đào tạo...; ..Mở rộng quy mô dạy nghề 

và trung học chuyên nghiệp, bảo đảm tốc độ tăng nhanh hơn đào tạo đại học, cao đẳng;  

Năm 2009, Ban chấp hành TW Đảng đã ra Thông báo số 242-TB/TW ngày 15/4/2009 về tiếp tục 

thực hiện Nghị quyết TW 2 (Khóa 8), phương hướng phát triển GD & ĐT đến năm 2020 xác định rõ 

tiếp tục “xây dựng xã học tập, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người có thể học tập suốt đời”; “làm tốt 

việc phân luồng, giáo dục hướng nghiệp.  

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI (2011) trên cơ sở kế thừa những tư tưởng chỉ đạo chiến lược của 

các kỳ đại hội trước, với tinh thần đổi mới mạnh mẽ, toàn diện GD&ĐT đã chỉ rõ: Nâng cao chất lượng 



nguồn nhân lực, đổi mới manh mẽ toàn diện GD&ĐT, tập trung chuyển đào tạo từ chiều rộng sang 

chiều sâu, quan tâm đặc biệt đến đào tạo nghề. Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 10-CT/TW về phổ 

cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và THCS, tăng cường 

phân luồng học sinh sau THCS  và xóa mù chữ cho người lớn.  

Đặc biệt, Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 14/11/2013 của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo 

dục và đào tạo đã khẳng định mục tiêu: “...Bảo đảm cho học sinh có trình độ THCS có tri thức phổ 

thông nền tảng, đáp ứng yêu cầu phân luồng mạnh sau THCS, THPT phải tiếp cận nghề nghiệp và 

chuẩn bị cho giai đoạn học sau phổ thông có chất lượng....”. 

Hơn nữa, phân luồng học sinh sau cấp THCS là một yêu cầu cần thiết nhằm đảm bảo thực hiện phổ 

cập giáo dục cơ bản và tạo điều kiện cho những học sinh không có đủ khả năng tiếp tục học lên trung 

học phổ thông có thể tiếp tục học nghề nghiệp và phát triển nghề nghiệp theo sở thích và nguyện vọng. 

Đây là nguồn cung cấp lực lượng lao động để phát triển kinh tế cộng đồng ở địa phương một cách bền 

vững, góp phần xây dựng đất nước ổn định, văn minh và phát triển. Ngoài ra, nếu làm tốt phân luồng 

học sinh sau THCS sẽ góp phần hạn chế tệ nạn xã hội ở lứa tuổi vị thành niên, giúp các em có lý tưởng 

và khát vọng sống, biết nuôi dưỡng đam mê khi nhận thức đầy đủ những giá trị nghề nghiệp và giá trị 

bản thân, từ đó phát huy tiềm năng, có kế hoạch phát triển nghề nghiệp để đi đến thành công trong sự 

nghiệp.  

Như vậy, phân luồng học sinh sau THCS chẳng những không làm triệt tiêu các cơ hội học lên của 

HS mà còn đa dạng hoá phương thức học, luồng học cho người học, tạo điều kiện học tập suốt đời 

người học và cho cả việc học lên của HS, góp phần xây dựng xã hội học tập. Đồng thời còn có tác dụng 

tích cực đến chất lượng giáo dục trên bình diện cá nhân của từng học sinh, cũng như môi trường giáo 

dục nói chung. Ngoài ra, phân luồng học sinh còn nhằm thực hiện các mục tiêu công bằng xã hội, giúp 

cho cho hệ thống giáo dục gắn kết chặt chẽ hơn với thị trường lao động, góp phần thúc đẩy phát triển 

kinh tế và xã hội. 

Ở Việt Nam, từ năm 2010, 100% các tỉnh/thành phố đã đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS, góp 

phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực cho đất nước. Mặc dù chủ trương phân luồng học sinh sau 

THCS đã được quán triệt trong các văn bản chỉ đạo các cấp từ TW đến địa phương, nhưng việc triển 

khai trong thực tế còn rất nhiều bất cập, xảy ra tự phát nên đã dẫn đến lãng phí. Cho đến nay, công tác 

phân luồng học sinh sau THCS ở nước ta vẫn là một vấn đề khó và “nóng” thu hút sự quan tâm của 

toàn xã hội. Trước đây, do sự chia cắt về quản lý nhà nước nên hệ giáo dục nghề nghiệp và hệ giáo dục 

phổ thông chưa có sự phối hợp với nhau trong việc hướng nghiệp và phân luồng cho học sinh phổ 

thông; hệ giáo dục nghề nghiệp chủ yếu vẫn đang tuyển học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông làm 

cho học sinh tốt nghiệp THCS không có con đường nào khác là phải tiếp tục học trung học phổ thông. 

Bên cạnh đó, do văn hóa “sính” bằng cấp nên học sinh tốt nghiệp THCS vẫn muốn học tiếp lên THPT 

để vào học các trường CĐ, ĐH. Thực trạng này là cản trở lớn cho việc thực hiện chủ trương phân luồng 

học sinh sau trung học cơ sở. Điều đó được minh chứng rõ qua các số liệu sau: 

Theo tính toán từ số liệu của Tổng cục Thống kê và Bộ Giáo dục và Đào tạo, mỗi năm có khoảng từ 

90 - 95% học sinh tốt nghiệp THCS vào THPT; khoảng một triệu học sinh tốt nghiệp THPT nhưng có 

tới 90% thi vào các trường ĐH, CĐ và chỉ khoảng 10% học nghề. Trên thực tế, số đỗ chính thức vào 



các trường ĐH khoảng 60%, nhưng số còn lại sẽ tiếp tục vào các trường đại học tư thục, hoặc các 

trường CĐ14. 

Ngay từ năm 2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội thảo trực tuyến qua mạng về các giải 

pháp phân luồng học sinh sau THCS và THPT tại sáu điểm cầu: Hà Nội, Nghệ An, Thái Nguyên, Đà 

Nẵng, Cần Thơ và TP Hồ Chí Minh do Phó Thủ tướng Chính phủ, GS.TS Nguyễn Thiện Nhân, Bộ 

trưởng Giáo dục và Đào tạo chủ trì. Trong hội thảo đó các đại biểu đã thảo luận và cho rằng đối với 

Việt Nam, vấn đề phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS đã được nói đến từ lâu, được đưa vào kế 

hoạch năm học của nhiều tỉnh, thành. Thậm chí, mục tiêu của Bộ GD-ĐT từ năm 2010 đến năm 2020 là 

phải thu hút 30% học sinh tốt nghiệp THCS vào học TCCN và học nghề. Tuy nhiên, cho đến nay tỉ lệ 

học sinh tốt nghiệp THCS vào học nghề cũng chỉ dừng lại ở một con số. Trong nhiều nguyên nhân dẫn 

đến tình trạng trên, có nguyên nhân từ công tác giáo dục hướng nghiệp, định hướng nghề nghiệp cho 

học sinh THCS chưa được thực hiện đồng bộ, triệt để. Hình thức giáo dục hướng nghiệp còn mang 

nặng tính hình thức, không thể hiện đúng mục tiêu. Các môn học công nghệ, kỹ thuật chỉ mang tính lý 

thuyết chung chung, chưa hình thành được kỹ năng cơ bản như mục tiêu của môn học.  

 

Phân luồng HS sau THCS là một đề tài nghiên cứu có ý nghĩa khoa học và thực tiễn. Ý tưởng khi 

nghiên cứu về các giải pháp phân luồng học sinh sau THCS được thể hiện ở một số câu hỏi 

nghiên cứu sau:  

- Cơ sở lý luận của phân luồng HS sau THCS? 

- Mối quan hệ và vai trò của phân luồng HS sau THCS đối với phát triển kinh tế - xã hội, với thực 
hiện mục tiêu công bằng xã hội, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập? 

- Mối quan hệ giữa giáo dục phổ thông và giáo dục nghề trong hệ thống giáo dục quốc dân? Mối 
quan hệ giữa phân luồng học sinh với chương trình giáo dục phổ thông và khung trình độ quốc gia? 

- Vai trò và trách nhiệm của nhà trường, gia đình, đơn vị sử dụng lao động và cộng đồng trong 
việc thực hiện phân luồng HS sau THCS? 

- Vai trò điều tiết của Nhà nước trong việc định hướng phân luồng HS sau THCS? 

- Cơ chế quản lý và chính sách huy động sự tham gia đóng góp của toàn xã hội đối với công tác 
giáo dục hướng nghiệp trong giáo dục phổ thông và phân luồng HS sau THCS? 

- Vai trò và mối quan hệ của giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THCS với phân luồng HS sau 
THCS? 

- Kinh nghiệm quốc tế về giáo dục hướng nghiệp và phân luồng HS sau THCS?  

- Xu hướng phân luồng học sinh sau THCS trên thế giới; tác động của cách mạng công nghệ 
4.0 đến phân luồng học sinh? 

- Các yêu cầu của phân luồng học sinh sau THCS đối với công tác giáo dục hướng nghiệp trong 
chương trình giáo dục phổ thông mới? 

- Điều kiện, phương thức và các yếu tố ảnh hưởng đến thực hiện phân luồng HS sau THCS? 

- Thực trạng cơ chế, chính sách về hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau THCS? 

- Thực trạng giáo dục hướng nghiệp, cơ chế, chính sách huy động sự tham gia đóng góp của toàn 
xã hội đối với công tác giáo dục ?  

- Nguyên nhân và những khó khăn khi thực hiện phân luồng HS sau THCS? 

                                                           
14 Theo số liệu của Bộ GD&ĐT, năm 2015 trong tổng số 1.004.484 thí sinh dự thi THPT quốc gia có 735.000 thí sinh tham 
gia xét tuyển vào ĐH và có 531.180 thí sinh đỗ vào các trường ĐH. Số còn lại, gần 200 nghìn sẽ vào các trường ĐH top 



- Tiêu chí đánh giá chương trình giáo dục hướng nghiệp? 

- Chuẩn năng lực của giáo viên, nhân viên hướng nghiệp? 

- Chuẩn cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giáo dục hướng nghiệp? 

- Các giải pháp tháo gỡ khó khăn để thực hiện thành công phân luồng HS sau THCS? 

- … 

Ý tưởng khi nghiên cứu giải pháp phân luồng học sinh sau THCS được xuất phát từ quan điểm nhất 

nguyên cho rằng: Giá trị nghề nghiệp mang tính khách quan ngoài ý thức của mỗi người, nó tồn tại 

trong một giai đoạn lịch sử nhất định. Giá trị nghề nghiệp chỉ được chuyển hóa thành định hướng nghề 

nghiệp của mỗi cá nhân phải thông qua một quá trình giáo dục và tự giáo dục một cách tự giác. Do đó, 

muốn phân luồng học sinh sau THCS, cần giáo dục để các em học sinh có định hướng nghề nghiệp 

đúng đắn, phù hợp với năng lực, sở trường, hứng thú cá nhân, nhu cầu của xã hội và hội nhập quốc tế. 

Như vậy, không có cách nào khác là phải nghiên cứu tìm ra con đường để chuyển hóa những giá trị 

khách quan thành những định hướng nghề nghiệp của mỗi học sinh THCS. Nếu làm được việc đó, sẽ 

giúp các em HS tự lựa chọn được ngành nghề và con đường học vấn của mình phù hợp, góp phần phát 

triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu nhân lực ở mỗi địa phương và trên phạm vi cả nước. 

Hơn nữa, phân luồng học sinh sau cấp học phổ cập là một trong những xu thế quan trọng trong tiến 

trình cải tổ hệ thống giáo dục hiện nay trên thế giới. Ở nhiều nước, cấp học phổ cập là trung học cơ sở, 

đây là một sự điều chỉnh hệ thống mang tính chiến lược để một mặt gắn giáo dục với các mục tiêu phát 

triển kinh tế - xã hội, và nâng cao hiệu quả của giáo dục, mặt khác góp phần định hướng phát triển 

nguồn nhân lực một cách hợp lý và có hiệu quả. 

Xuất phát từ bối cảnh trên, việc nghiên cứu những vấn đề về lý luận và thực tiễn phân luồng học 

sinh sau THCS sẽ cung cấp những luận cứ khoa học cho việc đề xuất cơ chế chính sách và các giải 

pháp nhằm thực hiện thành công phân luồng học sinh sau THCS đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời và 

hội nhập quốc tế là một vấn đề rất cần thiết. 

13.2.2. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của nghiên cứu đề tài 

- Ý nghĩa lý luận: 

 Hệ thống hóa và làm phong phú thêm lý luận về phân luồng HS sau THCS:   

+ Làm rõ một số khái niệm và nội hàm các khái niệm: nguồn nhân lực, phát triển nguồn nhân lực; 

nhu cầu, nhu cầu xã hội, hội nhập quốc tế, học tập suốt đời… );  

+ Xây dựng cơ sở tâm sinh lý học, cơ sở giáo dục học, cơ sở kinh tế -xã hội của phân luồng học 

sinh sau THCS;  

+ Xác định mối quan hệ giữa giáo dục phổ thông và giáo dục nghề trong hệ thống giáo dục quốc 

dân; Mối quan hệ giữa phân luồng học sinh với chương trình giáo dục phổ thông và khung trình độ 

quốc gia; Mối quan hệ của phân luồng học sinh sau THCS với phát triển nguồn nhân lực và phát triển 

kinh tế - xã hội; với việc thực hiện các mục tiêu về công bằng xã hội và học tập suốt đời hướng tới xây 

dựng xã hội học tập;  

+ Làm rõ vai trò của giáo dục hướng nghiệp đối với việc thực hiện 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; 

Vai trò và trách nhiệm của nhà trường, gia đình, đơn vị sử dụng lao động và cộng đồng trong việc giáo 

dục hướng nghiệp và thực hiện phân luồng HS sau THCS;  



+ Nghiên cứu vấn đề phân luồng học sinh sau THCS trong đổi mới chương trình, sách giáo khoa 

giáo dục phổ thông; phân tích làm rõ tác động của chương trình giáo dục phổ thông mới đối với việc 

phân luồng HS sau THCS;  

+ Xây dựng tiêu chí đánh giá chương trình giáo dục hướng nghiệp và các chuẩn về đội ngũ giáo 

viên, cơ sở vật chất phục vụ giáo dục hướng nghiệp.  

+ Kết quả nghiên cứu của đề tài đóng góp những tri thức khoa học trong việc xây dựng cơ sở lý 

luận và thực tiễn về phân luồng HS sau THCS đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời và hội nhập quốc tế. 

- 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 THCS đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời và yêu cầu phát triển nguồn nhân lực trong bối 

cảnh hội nhập quốc tế; 

+ Kết quả nghiên cứu của đề tài đề xuất bộ tiêu chí đánh giá chương trình giáo dục hướng nghiệp, 

các chuẩn về năng lực giáo viên và cơ sở vật chất phục vụ giáo dục hướng nghiệp theo định hướng của 

chương trình giáo dục phổ thông mới; 

+ Kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần làm chuyển biến nhận thức của các tầng lớp xã hội, từ các 

nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý, mỗi người dân về phân luồng HS sau THCS; đồng thời 

thấy rõ trách nhiệm của nhà trường, gia đình, cơ sở đào tạo, đơn vị sử dụng lao động và cộng đồng 

trong việc giáo dục hướng nghiệp thực hiện phân luồng HS sau THCS; 

+ Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ được sử dụng làm tài liệu tham khảo trong nghiên cứu, giảng 

dạy ngành khoa học xã hội và nhân văn, ngành giáo dục có liên quan ở các cơ sở đào tạo đại học và sau 

đại học trong phạm vi cả nước. 
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15. Nội dung nghiên cứu của đề tài: 

Qua tổng quan các công trình nghiên cứu nêu trên, đối chiếu với định hướng mục tiêu, nội dung 

cũng như các yêu cầu đối với sản phẩm mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đặt hàng tại Đề tài “Giải pháp 

phân luồng học sinh sau trung học cơ sở” thuộc Chương trình Khoa học Giáo dục cấp quốc gia giai 

đoạn 2016-2020 “Nghiên cứu phát triển khoa học giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn 

diện nền giáo dục Việt Nam”, đề tài sẽ phải tiếp tục nghiên cứu để giải quyết những vấn đề về lý luận 

và thực tiễn sau: 

Nội dung 1: Cơ sở 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  (Nhánh 1) 

Phân luồng học sinh sau THCS được hiểu là việc tạo ra các con đường và định hướng cho học 

sinh sau khi tốt nghiệp THCS, có thể lựa chọn con đường phù hợp để học tiếp hoặc bước vào đời 

tham gia lao động theo định hướng phát triển nhân lực của quốc gia. Mặt khác, theo tiếp cận hoạt 

động, phân luồng HS sau THCS được hiểu là quá trình tác động có mục đích, có tổ chức, có kế 

hoạch, có nội dung và bằng phương pháp khoa học của nhà trường, gia đình, đơn vị sử dụng lao động 

và cộng đồng tới các đối tượng liên quan (học sinh, cán bộ quản lý, giáo viên, cha mẹ học sinh, đơn 

vị sử dụng lao động và cộng đồng) nhằm định hướng cho HS tự nhận biết khả năng của mình, lựa 



chọn hướng đi phù hợp với năng lực, sở trường của mình và nhu cầu lao động của xã hội. Với khái 

niệm như trên, phân luồng học sinh sau THCS là một vấn đề có ý nghĩa hết sức quan trọng không 

những đối với sự nghiệp của mỗi con người, mà còn đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển nguồn 

nhân lực, cũng như sự phát triển kinh tế - xã hội nhằm đáp ứng chiến lược phát triển cân đối và bền 

vững của mỗi quốc gia, trên cơ sở đó định hướng cho sự phát triển giáo dục các ngành, các cấp học. 

Tuy nhiên, cần phải tiếp tục hoàn thiện khái niệm này từ những cách tiếp cận khác nhau và cần làm 

rõ các vấn đề lý luận liên quan. 

Nhánh 1 gồm các vấn đề nghiên cứu chủ yếu sau:  

(1) Một số khái niệm, quan niệm cốt lõi (nguồn nhân lực, phát triển nguồn nhân lực; nhu cầu, nhu 

cầu xã hội; hội nhập quốc tế; học tập suốt đời …); 

(2) Cơ sở tâm sinh lý học, cơ sở giáo dục học, cơ sở kinh tế -xã hội của phân luồng học sinh sau 

THCS; 

(3) Mối quan hệ giữa giáo dục phổ thông và giáo dục nghề trong hệ thống giáo dục quốc dân; 

Mối quan hệ giữa phân luồng học sinh với chương trình giáo dục phổ thông và khung trình độ 

quốc gia; 

(4) Mối quan hệ của phân luồng học sinh sau THCS với phát triển nguồn nhân lực; với nhu học 

tập suốt đời  và việc thực hiện các mục tiêu về công bằng xã hội trong bối cảnh hội nhập quốc 

tế; 

(5) Vai trò điều tiết của Nhà nước trong việc định hướng phân luồng HS 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; 

(6) Vị trí, vai trò, trách nhiệm và nhiệm vụ của giáo dục hướng nghiệp trong nhà trường phổ 

thông đối với việc thực hiện phân luồng học sinh sau THCS đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời 

và phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh hội nhập quốc tế; 

(7) Vai trò của công tác tư vấn hướng nghiệp cho học sinh trong trường phỏ thông; 

(8) Cơ chế phối hợp giữa nhà trường, gia đình, đơn vị sử dụng lLĐ và cộng đồng trong việc thực 

hiện phân luồng HS sau THCS đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời  và yêu cầu phát triển nguồn 

nhân lực của đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế; 

(9) Các yếu tố ảnh hưởng đến phân luồng HS 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; 

(10) Các tiêu chí đánh giá chương trình GD hướng nghiệp theo  định hướng của chương trình 

GDPT mới; 

(11) Bộ chuẩn năng lực của giáo viên hướng nghiệp và tư vấn nghề trong trường THCS theo  định 

hướng của chương trình GDPT mới; 

(12) Bộ chuẩn cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu 

cầu giáo dục hướng nghiệp theo  định hướng của chương trình GDPT mới. 

Nội dung 2: Kinh nghiệm của một số nước về giáo dục hướng nghiệp cho học sinh và 

thực hiện phân luồng học sinh sau THCS, bài học cho Việt Nam (Nhánh 2) 

Phân luồng học sinh của một số nước đã được một số nghiên cứu đề cập tới, nhưng chưa có 

những tổng kết cụ thể về thành công, thất bại, nguyên nhân. Đề tài cần thiết nghiên cứu và làm rõ kinh 

nghiệm của một số nước trong việc thực hiện phân luồng học sinh sau THCS, trong đó phân tích làm 



rõ chính sách phân luồng,  mối quan hệ giữa các yếu tố: hệ thống chính trị, bối cảnh KT-XH, truyền 

thống văn hoá, thực tiễn phân luồng ….  

Nhánh 2 gồm các vấn đề nghiên cứu chủ yếu sau:  

(1) Phân tích chính sách phân luồng học sinh sau THCS ở các nước ASEAN và một số nước trên 

thế giới, đặc biệt là các nước có nhiều nét tương đồng với Việt Nam như: Trung Quốc, Hàn 

Quốc, singapore… và những nước có ảnh hưởng lớn đến Việt Nam như: Mỹ, Đức, Pháp; 

(2) Làm rõ ảnh hưởng của các yếu tố: hệ thống chính trị, bối cảnh KT-XH, truyền thống văn hoá 

… đối với việc thực hiện phân luồng học sinh sau THCS; 

(3)  Chương trình GD hướng nghiệp, tiêu chí đánh giá và các điều kiện đảm bảo về đội ngũ giáo 

viên và cơ sở vật chất;  

(4) Thực tiễn giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trong nhà trường phổ thông và phân luồng học 

sinh sau THCS; sự phối hợp của nhà trường, gia đình, đơn vị sử dụng lao động và cộng đồng 

trong giáo dục hướng nghiệp và phân luồng HS sau THCS ở một số nước;  

(5) Xu hướng phân luồng học sinh sau THCS trên thế giới. Sự tác động của cách mạng công nghệ 

4.0 đến phân luồng học sinh; 

(6) Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. 

Nội dung 3: Thực trạng phân luồng HS 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  (Nhánh 3) 

Đã có nhiều tài liệu đề cập đến thực trạng phân luồng học sinh phổ thông nói chung và phân 

luồng học sinh sau THCS nói riêng, tuy nhiên, những nghiên cứu đó chưa nghiên cứu sâu về phân 

luồng HS 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, điều kiện và các yếu tố tác động đến phân luồng học sinh sau THCS; 

    Để đánh giá được các vấn đề trên cần phải có các số liệu định lượng chính xác về thực trạng 

phân luồng học sinh sau THCS trong những năm qua. Các số liệu định lượng được thu thập từ các 

nguồn sơ cấp và thứ cấp, cũng như từ các xử lý kết quả khảo sát của nhóm nghiên cứu. Chuỗi số liệu 

phải liên tục từ năm 2010 đến nay, đặc biệt chú trọng cho 5 năm gần đây; 

 Ngoài ra, để có được bức tranh toàn diện về phân luồng học sinh sau THCS, cần dựa vào các số 

liệu tổng quan về dân số trong độ tuổi THCS, số học sinh tốt nghiệp THCS, số học sinh tuyển mới 

vào THPT, số liệu về lao động và việc làm để phân tích được xu thế phân luồng học sinh sau THCS, 

thực trạng tác động của những nhân tố ảnh hưởng đến phân luồng học sinh sau THCS; 

 Nhóm nghiên cứu sẽ tiến hành các khảo sát để đánh giá thực trạng hoạt động giáo dục hướng 

nghiệp và dạy nghề trong trường THCS; sự tham gia của nhà trường, gia đình, cơ sở đào tạo, đơn vị 

sử dụng lao động và cộng đồng vào công tác giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh, cũng 

như việc thực hiện các chính sách về phân luồng học sinh sau THCS; 

 Điểm mấu chốt cuối cùng là các phân tích đánh giá ở trên phải được xem xét trong sự so sánh 

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

quốc tế để phát hiện những thành tựu, hạn chế, những bài học kinh nghiệm về thành công và chưa 

thành công, những nguyên nhân cần phải tháo gỡ...làm cơ sở cho các đề xuất kiến nghị về cơ chế, 



chính sách và các giải pháp phân luồng học sinh sau THCS theo hướng đảm bảo phát triển cả về xã 

hội và về kinh tế cho đất nước. 

Nhánh 3 gồm các vấn đề nghiên cứu chủ yếu sau:  

(1) Chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước chỉ đạo về phân luồng học sinh sau THCS;  

(2) Phân tích hiện trạng giáo dục THCS, giáo dục sau THCS, cơ cấu nhân lực; 

(3) Phân tích thực trạng phân luồng học sinh sau THCS; 

(4) Thực trạng hoạt động giáo dục hướng nghiệp trong trường THCS;  

(5) Thực trạng chương trình giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THCS; 

(6) Thực trạng đội ngũ giáo viên và nhân viên tư vấn hướng nghiệp trong trường THCS; 

(7) Thực trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giáo dục hướng nghiệp trong trường THCS; 

(8) Thực trạng quản lý giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THCS; 

(9) Thực trạng cơ chế phối hợp và sự tham gia của nhà trường, gia đình, cơ sở đào tạo, đơn vị sử 

dụng lao động và cộng đồng trong giáo dục hướng nghiệp và thực hiện phân luồng HS sau 

THCS;  

(10) Đánh giá chung: thành tựu, tồn tại, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm. 

Nội dung 4:  Nghiên cứu xác định cơ hội và thách thức đối với phân luồng HS 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 (nhánh 4) 

Nhánh 4 gồm các vấn đề nghiên cứu chủ yếu sau:  

(1)  Phân tích yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và nhân lực đối với việc phân luồng học sinh 

sau THCS; 

(2) Phân tích những yêu cầu của phân luồng HS sau THCS đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời và 

yêu cầu phát triển nguồn nhân lực đặt ra cho công tác giáo dục hướng nghiệp trong trường 

THCS (nội dung, chương trình, phương pháp, hình thức tổ chức, kiểm tra, đánh giá, điều kiện 

thực hiện…);  

(3) Xác định những thuận lợi, khó khăn, cơ hội và thách thức đối với công tác giáo dục hướng 

nghiệp trong chương trình giáo dục phổ thông mới đáp ứng yêu cầu phân luồng HS sau 

THCS. 

Nội dung 5: Đề xuất tiêu chí đánh giá chương trình giáo dục hướng nghiệp; chuẩn năng lực 

giáo viên hướng nghiệp; chuẩn cơ sở vật chất và các mô hình phục vụ giáo dục hướng nghiệp và 

phân luồng HS sau THCS  (Nhánh 5) 

Nhánh 5 gồm các vấn đề nghiên cứu chủ yếu sau:  

(1) Nghiên cứu xây dựng sơ đồ luồng học sinh sau THCS; 

(2)  Nghiên cứu đề xuất tiêu chí đánh giá chương trình giáo dục hướng nghiệp theo định hướng 

chương trình giáo dục phổ thông mới; 



(3) Nghiên cứu đề xuất chuẩn năng lực giáo viên hướng nghiệp theo định hướng chương trình giáo 

dục phổ thông mới; 

(4) Nghiên cứu đề xuất chuẩn cơ sở vật chất, trang  thiết bị phục vụ giáo dục hướng nghiệp theo 

định hướng chương trình giáo dục phổ thông mới;  

(5) Nghiên cứu xây dựng và thử nghiệm mô hình tư vấn hướng nghiệp cho học sinh THCS đáp ứng 

nhu cầu học tập suốt đời và yêu cầu phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh hội nhập quốc tế; 

(6) Nghiên cứu xây dựng và thử nghiệm mô hình phối hợp giữa nhà trường, gia đình, cơ sở đào 

tạo, đơn vị sử dụng lao động và cộng đồng trong công tác giáo dục hướng nghiệp, thực hiện 

phân luồng HS sau THCS  

Nội dung 6: Đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách và các giải pháp thực hiện phân luồng 

HS 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  (Nhánh 6) 

Đã có một số nghiên cứu đề xuất nhiều kiến nghị, giải pháp cho phân luồng học sinh phổ 

thông. Một số kiến nghị đáng lưu ý như: Nâng cao nhận thức của xã hội về công tác phân luồng học 

sinh phổ thông, đổi mới công tác giáo dục hướng nghiệp, đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo 

viên dạy hướng nghiệp, phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp…. Các kiến nghị này sẽ là những ý 

tưởng quan trọng trong quá trình triển khai nghiên cứu Đề tài. Tuy nhiên, do các kiến nghị còn mang 

tính đơn lẻ, chưa có tính hệ thống và quan trọng hơn là các căn cứ đề xuất kiến nghị chưa tập trung 

vào vấn đề phân luồng học sinh sau THCS đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế. Do vậy để có 

các kiến nghị mang tính toàn diện hơn và có căn cứ cần phải tiếp tục nghiên cứu một cách công phu, 

khoa học với một cách tiếp cận cụ thể theo tiếp cận từ “quyền con người” và “sự tham gia”. Trên cơ 

sở tổng kết lý luận và phân tích thực trạng, Đề tài sẽ kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách và đề 

xuất các giải pháp về điều kiện và phương thức thực hiện phân luồng học sinh sau THCS nhằm đáp 

ứng nhu cầu học tập suốt đời của người dân và yêu cầu phát triển nguồn nhân lực của đất nước và hội 

nhập quốc tế.  

Nhánh 6 gồm các vấn đề nghiên cứu chủ yếu sau:  

(1) Công tác truyền thông nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh 

về tầm quan trọng của công tác giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau trung học 

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

hội nhập quốc tế; 

(2)  Hoàn thiện cơ chế quản lý và chính sách huy động sự tham gia đóng góp của xã hội 

đối với công tác giáo dục hướng nghiệp trong giáo dục phổ thông, thực hiện phân 

luồng học sinh sau THCS đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời và yêu cầu phát triển nhân 

lực trong bối cảnh hội nhập quốc tế; 

(3)  Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên tư vấn về hướng nghiệp, 

phân luồng học sinh sau THCS nhằm đảm bảo có đủ thông tin, đủ năng lực và điều  

kiện để thực hiện nhiệm vụ; 

(4)  Tăng cường công tác xã hội hóa trong việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho 



giáo dục hướng nghiệp, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, xây dựng chương trình và thực 

tập nghề, đặc biệt sự tham gia của các  cơ sở đào tạo và đơn vị sử dụng lao động. 

Từ các nội dung nghiên cứu trên, có thể trình bày khung lý thuyết của đề tài trong Sơ đồ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ. Khung lý thuyết về phân luồng học sinh sau THCS 
đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của người dân và yêu cầu 

Giáo dục 
hướng 
nghiệp 

Định hướng 
quốc gia 

Phân luồng học sinh sau THCS 
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BỐI CẢNH KT-XH VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ 

BỐI CẢNH KT-XH VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ 

Nhu cầu xã hội Nhu cầu cá nhân 

Nhà 
trường 

Gia 
đình 

Cơ sở 
ĐT 

Đơn vị sử dụng 
lao động 

Phương 
pháp 

Điều kiện 
đảm bảo 

Hình thức Kế hoạch 

Định hướng nghề nghiệp của 
học sinh 

Giáo dục 
thường xuyên 

Trung học 
phổ thông 

Trung cấp Thị trường 
lao động 

Giáo dục 
hướng nghiệp 

Nội dung 

Giáo dục 
hướng 
nghiệp 



phát triển nhân lực  trong bối cảnh hội nhập quốc tế 

16 Các hoạt động phục vụ nội dung nghiên cứu của đề tài: 

(giải trình các hoạt động cần thiết dưới đây phục vụ cho nội dung nghiên cứu của đề tài) 

       16.1. Sưu tầm/dịch tài liệu phục vụ nghiên cứu (các tài liệu chính) 

Đề tài sưu tầm, khảo cứu các chủ trương, đường lối của Đảng, Chính sách pháp luật của nhà 

nước, các  đề tài, đề án, dự án, sách, báo cáo nghiên cứu khoa học, kỷ yếu hội thảo... của Bộ 

GD&ĐT, các bộ ngành, các tổ chức quốc tế có liên quan đến các vấn đề nghiên cứu từ các nguồn 

chính sau: 

+ Các đề án, dự án của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

+ Thư viện Quốc gia và thư viện các cơ quan nghiên cứu, giảng dạy lớn như: Viện Hàn lâm khoa 

học Xã hội Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Kinh tế quốc dân, các trường Đại học, học 

viện lớn khác. 

+ Trung tâm thông tin của Quốc hội, thư viện và các trung tâm lưu trữ kết quả nghiên cứu của 

các cơ quan, bộ ngành liên quan ở Trung ương; Văn phòng các Chương trình Dự án. 

+ Khai thác thông tin từ tổ chức chính trị, chính trị - xã hội: Ban Tuyên giáo TW, Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Viện nghiên cứu thanh niên.. 

+ Ủy ban Văn hoá giáo dục Thanh, thiếu niên, nhi đồng- Quốc hội, Uỷ ban Các vấn đề xã hội - 

Quốc hội...  

+ Khai thác thông tin từ các tổ chức đoàn thể khác: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt 

Nam, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO)..... 

+ Mua bộ dữ liệu của Tổng cục Thống kê, và một số bộ dữ liệu khác  

+ Dịch về phân luồng và giáo dục hướng nghiệp của một số nước ASEAN và trên thế giới như: 

Thái Lan, Singapore, Trung Quốc, Malaysia, Đức, Mỹ…. 

16.2.  Hội thảo/toạ đàm khoa học (số lượng, chủ đề, mục đích, yêu cầu) 

Đề tài tổ chức 15 cuộc toạ đàm (nằm trong 6 nội dung nghiên cứu) và 02 hội thảo mở rộng: Với 

cán bộ, chuyên gia, cán bộ nghiên cứu, cán bộ hoạt động thực tiễn… thuộc cơ quan hoạch định, thực 

thi chính sách, các tổ chức và hội liên quan về các nội dung nghiên cứu liên quan tới phân luồng học 

sinh sau THCS; tổ chức 02 cuộc hội thảo mớ rộng xin ý kiến chuyên gia về cơ sở lý luận, cơ sở thực 

tiên và các giải pháp, kiến nghị. 

16.2.1. Tổ chức 15 cuộc tọa đàm với các cán bộ quản lý, chuyên gia, cán bộ nghiên cứu, cán bộ 

hoạt động thực tiễn: 

 

Chủ đề và thành phần tham gia Mục đích 
Yêu cầu và Địa 

điểm 



 Chủ đề: Cụ thể sau: 

     -Những vấn đề lý luận chung về phân luồng học sinh. 

Cơ sở tâm sinh lý học, cơ sở giáo dục học, cơ sở kinh tế -

xã hội của phân luồng học sinh sau THCS;  

- Mối quan hệ giữa giáo dục phổ thông và giáo dục nghề 

trong hệ thống giáo dục quốc dân; Mối quan hệ giữa 

phân luồng học sinh với chương trình giáo dục phổ 

thông và khung trình độ quốc gia; 

- Mối quan hệ của phân luồng học sinh sau THCS với 

phát triển nguồn nhân lực và phát triển kinh tế - xã hội; 

-  Mối quan hệ của phân luồng học sinh sau THCS với 

việc thực hiện các mục tiêu về công bằng xã hội và học 

tập suốt đời; 

- Vai trò của giáo dục hướng nghiệp trong việc thực hiện 

phân luồng học sinh sau THCS đáp ứng nhu học tập suốt 

đời, phát triển NNL và hội nhập quốc tế; 

- Vai trò và trách nhiệm của nhà trường, gia đình, cơ sở 

đào tạo, đơn vị sử dụng lao động và cộng đồng trong 

việc giáo dục hướng nghiệp và phân luồng HS sau 

THCS; 

- Vấn đề phân luồng học sinh sau THCS trong chương 

trình giáo dục phổ thông mới; 

- Điều kiện, phương thức và các yếu tố ảnh hưởng đến 

thực hiện phân luồng HS sau THCS đáp ứng nhu cầu xã 

hội và hội nhập quốc tế; 

     - Kinh nghiệm của một số nước ASEAN và trên thế giới 

về giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau 

THCS; 

      - Thực trạng giáo dục hướng nghiệp trong trường 

THCS; Thực trạng phân luồng học sinh sau THCS và các 

yếu tố ảnh hưởng; 

      - Định hướng hoàn thiện chính sách và các giải pháp 

thực hiện phân luồng học sinh sau THCS đáp ứng nhu cầu 

học tập suốt đời và yêu cầu phát triển NNL; 

- Thành phần: các nhà quản lý giáo dục, chuyên gia, các 

nhà khoa học, cán bộ hoạt động thực tiễn… đến từ các cơ 

quan, tổ chức: 

 Ban tuyên giáo TW 

 Bộ GD&ĐT, Bộ LĐ,TB&XH 

Những ý kiến chuyên 

sâu của các chuyên 

gia và các ý kiến từ 

trực tiễn có tính định 

hướng cho 06 nội 

dung nghiên cứu, từ 

các vấn đề lý luận – 

thực trạng – giải 

pháp, kiến nghị. 

Mỗi tọa đàm sẽ tập 

trung vào một số 

nhóm vấn đề tương 

ứng với 06 nội dung 

nghiên cứu 

Hà Nội hoặc tại các 

tỉnh tổ chức khảo 

sát. 



 Viện KHGDVN 

 Các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, tổ chức xã 
hội. 

 Viện nghiên cứu, trường đại học;  

 Cơ quan, tổ chức quốc tế tại Việt Nam. 

 Các cán bộ hoạt động thực tiễn ở địa phương, cơ 
sở. 

TT Chủ đề Mục đích Yêu cầu 

1 Cơ sở lý luận 

và kinh nghiệm 

quốc tế về 

phân luồng HS 

sau THCS đáp 

ứng nhu cầu 

học tập suốt 

đời và phát 

triển NNL 

trong bối cảnh 

hội nhập quốc 

tế“ 

 

Thu nhận những ý kiến về: 

+ Cơ sở lý luận, cách tiếp cận 

nghiên cứu đề tài, thống nhất các 

khái niệm 

+ Lý luận khoa học liên quan về 

phân luồng học sinh sau THCS 

đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời 

và phát triển NNL 

+ Nghiên cứu kinh nghiệm của 

một số nước ASEAN và quốc tế 

về giáo dục hướng nghiệp và 

phân luồng học sinh sau THCS. 

Từ đó rút ra bài học thực tiễn cho 

Việt Nam 

- Xác định khung lý luận của đề 

tài 

- Các ý kiến của chuyên gia xã hội 

học, kinh tế, lao động, giáo dục, quản 

lý nhà nước... 

- Có được cách tiếp cận, phương 

pháp nghiên cứu phù hợp, thống nhất 

các khái niệm cốt lõi. 

- Xây dựng được khung lý luận của 

đề tài 

- Rút ra những bài học từ kinh 

nghiệm quốc tế 

 

2 Thực trạng và 

giải pháp phân 

luồng HS sau 

THCS đáp ứng 

nhu cầu học 

tập suốt đời và 

phát triển 

nguổn nhân lực 

ở Việt Nam 

 

* Thông qua các tư liệu, số liệu 

có liên quan và qua khảo sát trực 

tiếp, sẽ đánh giá: 

+ Thực trạng phân luồng HS sau 

HCS đáp ứng nhu cầu học tập 

suốt đời và phát triển nguổn nhân 

lực ở Việt Nam 

+ Nhận diện thực trạng thể chế, 

chính sách chỉ đạo phân luồng HS 

sau THCS 

+ Hiện trạng giáo dục THCS, 

giáo dục sau THCS, cơ cấu nhân 

lực + Thực trạng giáo dục hướng 

nghiệp trong nhà trường phổ 

thông đối với việc thực hiện phân 

luồng học sinh sau THCS 

Các ý kiến góp ý để hoàn thiện các 

phân tích về: 

+ Đánh giá thực trạng phân luồng HS 

sauTHCS đáp ứng nhu cầu học tập 

suốt đời và phát triển nguổn nhân lực 

ở Việt Nam 

+ Đánh giá mặt tích cực, hạn chế, 

nguyên nhân của thành công, cũng 

như hạn chế 

+ Nhận diện thực trạng thể chế, chính 

sách chỉ đạo phân luồng HS sau 

THCS; Hiện trạng giáo dục THCS, 

giáo dục sau THCS, cơ cấu nhân lực 

và phân luồng học sinh sau THCS; 

hiện trạng giáo dục hướng nghiệp 

trong nhà trường phổ thông đối với 



+ Sự tham gia của các bên liên 

quan trong việc giáo dục hướng 

nghiệp và phân luồng HS sau 

THCS 

+ Thực trạng các điều kiện đảm 

bảo cho giáo dục hướng nghiệp 

(đội ngũ giáo viên, cơ sở, vật 

chất, công tác quản lý 

+ Đề xuất cơ chế, chính sách huy 

động sự tham gia của XH trong 

công tác GD hướng nghiệp và 

phân luồng HS sau THCS 

+ Đề xuất các giải pháp thực hiện 

hiệu quả phân luồng HS sau 

THCS 

+ Đề xuất các mô hình phục vụ 

giáo dục hướng nghiệp và phân 

luồng HS 

* Thu nhận những ý kiến góp ý 

về các vấn đề trên 

việc thực hiện phân luồng học sinh 

sau THCS; mức độ tham gia của các 

bên liên quan trong việc thực hiện 

phân luồng HS sau THCS; hiện  trạng 

cơ sở, vật chất, nguồn lực thực hiện 

phân luồng HS sau THCS 

+ Đề xuất cơ chế, chính sách huy 

động sự tham gia của XH trong công 

tác GD hướng nghiệp và phân luồng 

HS sau THCS; các giải pháp thực hiện 

hiệu quả phân luồng HS sau THCS; 

các mô hình phục vụ giáo dục hướng 

nghiệp và phân luồng HS sau THCS 

 

 

16.3. Khảo sát/điều tra thực tế trong nước (quy mô, địa bàn, mục đích/yêu cầu, nội dung, phương 

pháp): 

- Mục đích:  

Đánh giá thực trạng phân luồng học sinh sau THCS; công tác giáo dục hướng nghiệp trong 

trường THCS; sự phối hợp của nhà trường, gia đình, đơn vị sử dụng lao động và cộng đồng trong công 

tác giáo dục hướng nghiệp và thực hiện phân luồng HS sau THCS; tìm hiểu nhu cầu và xu thế phân 

luồng học sinh sau THCS.  

- Lựa chọn địa bàn khảo sát của đề tài phải đảm bảo tính khoa học, khả thi, khả dụng trong quá trình 

triển khai và đảm bảo tính đại diện. 

o Quy mô mẫu khảo sát:  

Các tỉnh được lựa chọn nghiên cứu phải đáp ứng các tiêu chí: đại diện vùng, đông dân cư, có khu 

công nghiệp. Trên cơ sở các tiêu chí trên, chúng tôi lựa chọn 6 tỉnh đại diện cho các vùng thành phố, 

đồng bằng và miền núi. Cụ thể khảo sát tại 6 tỉnh sau:  

Lai Châu, Vĩnh Phúc, Đăk Lăk, Kiên Giang, Hà Nội, TP. HCM. 

Quy mô khảo sát cấp TW - 15 người, gồm: 

- Bộ GD&ĐT: 3 người (Lãnh đạo Bộ và Vụ GD Trung học, Vụ GDTX) 

- Bộ LĐ, TB&XH: 3 người (Lãnh đạo Bộ và Tổng cục dạy nghề) 

- Ban Tuyên giáo TW: 3 người 

- Hội Khuyến học TW: 3 người 

- TW Đoàn thanh niên CS HCM: 3 người 



Quy mô mẫu khảo sát tại mỗi tỉnh: 433 người, gồm: 

- Sở, phòng GD&ĐT: 5 người 

- Sở, phòng  LĐ, TB&XH: 3 người 

- Hội Khuyến học địa phương (tỉnh, huyện): 5 người 

- Cơ sở đào tạo nghề: 3 người 

- Doanh nghiệp: 5 người 

- 4 trường THCS thuộc 2 huyện (mỗi huyện chọn 2 trường THCS - thành thị và nông thôn) với 

103 người/trường 

Quy mô mẫu khảo sát tại một trường THCS - 103 người, gồm: 

- 80 học sinh lớp 9 

- 3 cán bộ Ban giám hiệu 

- 10 giáo viên (giáo viên chủ nhiệm, giáo viên hướng nghiêp, GV dạy môn công nghệ,..) 

- 10 CMHS 

Tổng mẫu khảo sát tại 6 tỉnh: 2.613 người (xem Bảng 1). 

- 1920 Học sinh lớp 9 

- 72  Ban giám hiệu 

- 240 Giáo viên 

- 240 Cha mẹ học sinh 

- 141 người từ Bộ GD&ĐT, Bộ LĐ, TB&XH; sở, phòng GD&ĐT; Sở, phòng LĐ, TB&XH; Ban 

Tuyên giáo TW, TW Đoàn thanh niên Cộng sản HCM, Hội khuyến học TW và địa phương, Cơ 

sở đào tạo nghề; Doanh nghiệp. 

Bảng 1: Quy mô mẫu khảo sát tại 6 tỉnh 

(Lai Châu, Vĩnh Phúc, Đăk Lăk, Kiên Giang, Hà Nội, TP. HCM) 

Đối tượng khảo sát 
Quy mô mẫu khảo sát 

Số lượng 
mẫu/ trường  

Sô lượng 
mẫu/tỉnh 

Số tỉnh 
KS 

Tổng 
cộng 

Cán bộ Bộ GD&ĐT (LĐ Bộ, Vụ GD Trung học, Vụ 
GDTX) 

      3 

Cán bộ Bộ LĐ, TB&XH (LĐ Bộ, Tổng cục Dạy nghề)       3 

Cán bộ Ban Tuyên Giáo TW       3 

Cán bộ Hội Khuyến học VN       3 

Cán bộ TW Đoàn Thanh niên CS HCM       3 

Cán bộ Sở, phòng GD&ĐT   5 6 30 

Cán bộ Sở, phòng LĐ &TB&XH   3 6 18 

Cơ sở đào tạo nghề nghiệp   3 6 18 

Doanh nghiệp   5 6 30 

Hội khuyến học địa phương (tỉnh, huyện)   5 6 30 

Ban Giám hiệu trường THCS 3 12 6 72 

Giáo viên (GV) 10 40 6 240 



Học sinh lớp 9 (HS) 80 320 6 1920 

Cha mẹ học sinh (CMHS) 10 40 6 240 

Tổng cộng 103 433 6 2613 

       - Phương pháp: khảo sát bằng phiếu hỏi, toạ đàm, phiếu thống kê số liệu.  

16.4. Khảo sát nước ngoài  

Đoàn khảo sát: gồm 05 người là cán bộ thuộc nhóm nghiên cứu của đề tài  

Thời gian: 8 ngày (bao gồm cả thời gian di chuyển). 

Nước đến: Cộng hoà Liên Bang Đức 

- Cộng hoà Liên bang Đức là nước thực hiện phân luồng rất sớm theo năng lực của HS ngay sau 

giáo dục tiểu học và bậc THCS. Có nhiều con đường rẽ nhánh cho HS để họ có thể hoặc đi làm, hoặc 

học tiếp trong các trường đại học tổng hợp hoặc đại học khoa học ứng dụng, hoặc vừa làm vừa học. 

Luật pháp vừa bắt buộc, vừa tạo điều kiện cho khu vực tư nhân, khu vực phi chính phủ, các công 

ty/doanh nghiệp được/phải tham gia vào hệ thống gáo dục nghề nghiệp và hệ thống tạo việc làm cho 

học sinh học nghề. Thông qua con đường này mà học sinh, nhà nước, công ty, xã hội và các bên liên 

quan đều được hưởng lợi. Đây là một mô hình phân luồng có hiệu quả kinh tế – xã hội cao. 

 - Ở Cộng hoà Liên bang Đức có mô hình giáo dục nghề nghiệp đặc sắc có tên gọi là Dual System of 

Vocational Education tức là mô hình giáo dục nghề nghiệp công- tư kết hợp hay còn gọi tắt là mô hình 

đào tạo “kép”. Đây chính là cơ sở tạo nên mô hình phân luồng có hiệu quả KT-XH cao ở Đức. Hệ 

thống đào tạo nghề kép này đã gắn kết chặt chẽ với sự phát triển KT-XH và thế giới nghề nghiệp, nhằm 

cung cấp NNL có trình độ tay nghề cao cho nhiều lĩnh vực nghề nghiệp và thích ứng một cách linh hoạt 

với những nhu cầu luôn thay đổi của xã hội; gắn kết hiệu quả giữa học tập trong nhà trường với việc 

học tập trong công việc, nhằm giúp cho người học có tay nghề vững vàng và nhanh chóng thích ứng 

với môi trường làm việc trực tiếp sau khi ra trường; có tính đa dạng và thống nhất và gắn kết chặt chẽ 

với thực tiễn của địa phương. Đây là hệ thống mở và linh hoạt cho tất cả mọi người hoàn thành thành 

chương trình giáo dục bắt buộc và dễ dàng chuyển đổi giữa các loại trường và có nhiều lựa chọn để 

bước vào thế giới nghề nghiệp, tạo cơ hội học tập suốt đời cho người dân. Hơn nữa, hệ thống đào tạo 

nghề kép này còn thu hút sự tham gia quản lý của tất cả các bên liên quan (Chính phủ, đại diện người 

lao động, chủ sử dụng lao động và các cơ quan việc làm…). 

-  Mục đích/ yêu cầu: 

 Thu thập thông tin cơ bản về chính sách phân luồng học sinh sau THCS; các yếu tố ảnh 

hưởng: hệ thống chính trị, bối cảnh KT-XH, truyền thống văn hoá … đối với việc thực hiện phân 

luồng học sinh sau THCS. Thực tiễn phân luồng học sinh sau THCS, công tác giáo dục hướng nghiệp 

trong nhà trường phổ thông và sự phối hợp của nhà trường, gia đình, đơn vị sử dụng lao động và 

cộng đồng trong việc thực hiện phân luồng HS sau THCS ở Cộng hoà Liên Bang Đức. 

 Trao đổi, tham khảo kinh nghiệm về xây dựng các chính sách về phân luồng học sinh sau 

THCS; 

 Trao đổi, tham khảo kinh nghiệm về mô hình nhà trường thực hiện hiệu quả phân luồng 

học sinh sau THCS 

 Trao đổi về tiêu chí đánh giá chương trình GD hướng nghiệp và các chuẩn về giáo viên, cơ 

sở vật chất phục vụ công tác giáo dục hướng nghiệp 



- Đối tác hỗ trợ, hợp tác phía Cộng hoà Liên Bang Đức 

VIỆN NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ (WiB e.V),  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC POSTDAM, CỘNG HOÀ LIÊN BANG ĐỨC 

Địa chỉ: Gerlachstrasse 33, 14480 

Potsdam,  Germany 

Tel.: ( +49) 331 977 2017 

Fax: ( +49) 331 977 2078 

Email: meierbe@uni-potsdam.de 

Người đại diện: GS. TS. Bernd Meier  

Chức vụ: Chủ tịch Viện 

Đào tạo nâng cao trình độ (WiB), Trường Đại học Potsdam. 

- Nội dung khảo sát nước ngoài: 

 Thu nhận thông tin về chính sách phân luồng học sinh sau THCS; 

 Thu nhận những thông tin về thực trạng, xu hướng phân luồng học sinh sau THCS 

 Toạ đàm, trao đổi, chia sẻ thông tin công tác giáo dục hướng nghiệp trong nhà trường phổ 

thông, về tiêu chí đánh giá chương trình GD hướng nghiệp và các chuẩn về giáo viên, cơ sở vật chất 

phục vụ công tác giáo dục hướng nghiệp 

 Toạ đàm, trao đổi thông tin về dự báo nhu cầu nhân lực, sự tác động cách mạng công nghệ 

4.0 đến phân luồng HS  

  Thăm quan giáo dục hướng nghiệp trong trường THCS, THPT 

17 Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng: 

(Luận cứ rõ cách tiếp cận vấn đề nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật dự kiến sử dụng gắn 

với từng nội dung chính của đề tài; so sánh với các phương pháp giải quyết tương tự khác và phân tích 

để làm rõ được tính ưu việt của phương pháp sử dụng) 

 Cách tiếp cận: 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: Định hướng nghiên cứu làm sáng tỏ vai trò của giáo dục hướng nghiệp 

đối với việc thực hiện phân luồng học sinh sau THCS. Đề tài sẽ tiến hành điều tra giáo dục hướng 

nghiệp nghiệp cho học sinh THCS, tìm hiểu mối quan hệ giữa giáo dục hướng nghiệp với phân luồng 

học sinh sau THCS đáp ứng chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu nguồn nhân lực quốc gia. 

+ Tiếp cận xã hội học: Tiến hành điều tra xã hội học về thực trạng phân luồng học sinh sau 

THCS,  thực trạng giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THCS, các yếu tố ảnh hưởng và các điều kiện 

thực hiện 

+ Tiếp cận giáo dục học: Các biện pháp giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THCS được 

nghiên cứu và xây dựng trên cơ sở logic sư phạm và logic hành nghề. Điều đó được thể hiện ở sự phù 

hợp của các thành tố trong giáo dục hướng nghiêp như; mục tiêu, nội dung, chương trình, phương pháp 

và hình thức tổ chức, những điều kiện và nguồn lực, tổ chức đào tạo, kiểm tra, đánh giá kết quả giáo 

dục.  

+ Tiếp cận hệ thống: Công tác phân luồng học sinh sau THCS chịu sự tác động của nhiều yếu tố 

như nhà trường, gia đình và xã hội. Do đó, giáo dục hướng nghiệp phải được xem xét trong mối quan 



hệ với các yếu tố này, không phải thuần túy trong nhà trường mà cần có sự tham gia của toàn bộ hệ 

thống xã hội. Mặt khác, giáo dục phổ thông được nghiên cứu với tư cách là một phân hệ của hệ thống 

giáo dục quốc dân, có mối quan hệ tương tác với các phân hệ khác của hệ thống giáo dục như: giáo dục 

nghề nghiệp, giáo dục đại học, vì vậy cần phải chú ý đến xu hướng phát triển giáo dục phổ thông, giáo 

dục nghề nghiệp và giáo dục đại học. Đồng thời, cùng với hệ thống giáo dục quốc dân, phân hệ giáo 

dục phổ thông cũng có quan hệ tương tác và phụ thuộc vào hệ thống lớn: kinh tế - xã hội, thị trường lao 

động- việc làm trong nước và quốc tế. 

- Tiếp cận lịch sử - lôgíc:  Với tiếp cận này, giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau 

THCS  được xem xét theo thời gian, trong những hoàn cảnh lịch sử cụ thể và trong mối quan hệ nhân 

quả cả trong quá khứ và tương lai. 

- Tiếp cận phân tích chính sách: Chính sách là một trong những công cụ của Chính phủ để quản lý 

và điều hành vĩ mô nền kinh tế. Để hoạch định chính sách phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước 

trong mỗi giai đoạn, các nhà lãnh đạo, các nhà quản lý cần phải kết hợp những nguyên lý cơ bản của sự 

phát triển với những vấn đề thực tiễn đặt ra. Quá trình hoạch định và thực thi một chính sách bao gồm 

năm giai đoạn: Xác định vấn đề chính sách; hình thành chính sách; phê chuẩn chính sách; áp dụng 

chính sách và đánh giá chính sách. Phân tích chính sách cung cấp thông tin được hình thành từ năm giai 

đoạn phân tích tương ứng với năm giai đoạn của quá trình chính sách, đó là: Cấu trúc vấn đề chính 

sách; dự báo tương lai chính sách; đề xuất hoạt động chính sách; giám sát kết quả đầu ra chính sách và 

đánh giá thực hiện chính sách. Tiếp cận phân tích chính sách là sử dụng phương pháp nghiên cứu thực 

chứng, phê phán, dựa trên những nguyên lý chung, sử dụng tư duy logic cùng với sự hỗ trợ của các 

công cụ toán học, thống kê...nhằm phân tích chính sách đối với toàn bộ quy trình hoạch định và thực thi 

chính sách phát triển. 

- Tiếp cận phát triển nguồn nhân lực: Mục tiêu cơ bản của phân luồng và liên thông trong giáo dục 

là chuẩn bị cho việc phát triển một đội ngũ nhân lực chất lượng cao, đồng bộ về cơ cấu ngành nghề và 

trình độ, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho mỗi các thể con người Việt nam có thể phát huy cao độ 

được tiềm năng và sức sáng tạo của mình. Do vậy, nghiên cứu Phân luồng và liên thông trong giáo dục 

phải hướng tới việc phát triển nguồn nhân lực dể CNH, HĐH đất nước trong tiến trình hội nhập.  

- Tiếp cận thị trường và thị trường lao động: Trong tiếp cận này, giáo dục hướng nghiệp nhằm 

định hướng nghề nghiệp cho học sinh được xem xét nghiên cứu, điều chỉnh trên cơ sở đánh giá tác 

động của những quy luật thị trường và cơ chế thị trường đối với cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động và cơ 

cấu ngành nghề. Trong đó, phân tích thị trường lao động với nhu cầu và yêu cầu nghề nghiệp có tính 

quy luật cung – cầu và cạnh tranh – thải loại dựa trên giá trị hàng hóa sức lao động… 

- Tiếp cận về lợi ích của các bên liên quan: Để có thể đưa ra những giải pháp thực hiện phân 

luồng có tính khả thi và hiệu quả, cần khảo sát, phân tích đánh giá thực trạng trên cơ sở tiếp cận về lợi 

ích của 4 nhóm đối tượng: (i) Cá nhân người học; (ii) Cơ sở giáo dục và đào tạo; (iii) Doanh nghiệp 

(người sử dụng lao động); (iv) Nhà nước (Trung ương và địa phương). Trong cơ chế thị trường, để việc 

phân luồng đạt được hiệu quả, cần thỏa mãn yêu cầu và lợi ích của cả 4 nhóm đối tượng nêu trên. 

Các lý thuyết khoa học được áp dụng 

 Để đảm bảo tính khoa học của các giải pháp phân luồng học sinh sau THCS đề tài dựa vào các 

lý thuyết khoa học sau  

 + Lý thuyết về nhu cầu của (Abraham Maslow 1940): Nhằm lý giải cho các yếu tố ảnh hưởng 

đến giáo dục hướng nghiệp cho học sinh như; nhu cầu nhân lực qua đào trong quá trình chuyển dịch cơ 



cấu kinh tế và cơ cấu lao động, nhu cầu lao động nghề nghiệp, nhu cầu học tập nghề nghiệp, nhu cầu 

phát triển kinh tế của cá nhân và hộ gia đình… 

+ Lý thuyết vốn con người của (Becker 1993): Cơ sở của lý thuyết vốn con người là những sự 

đầu tư vào con người để gia tăng năng suất lao động của họ. Lý thuyết vốn con người nhấn mạnh đến 

khái niệm các cá nhân là những nhà đầu tư, cũng giống như các công ty trong các lý thuyết đầu tư vốn 

hữu hình. Lý thuyết này cho rằng các cá nhân sẽ đầu tư vào giáo dục, đào tạo để kiếm được lợi ích cao 

hơn trong sản xuất, kinh doanh. Sự đầu tư này bao gồm các chi phí học tập và việc mất thu nhập trong 

ngắn hạn, tuy nhiên, nhà đầu tư hi vọng sẽ thu được thu nhập cao trong tương lai. Dựa trên cơ sở lý 

thuyết này nhằm giải thích các hướng lựa chọn nghề của học sinh THCS nhằm đáp ứng các kỳ vọng về 

lợi ích mang lại cho họ. 

+ Các lý thuyết về hành động xã hội của Marshall (1998) Weber, Durkheim và Vilfredo Pareto: 

Những lý thuyết này đã chỉ ra nguồn gốc và nền tảng của hành động con người thông qua các khái niệm 

cơ bản: "ý nghĩa của đối tượng hành động”, “chuẩn mực của những hành động” và "giá trị đối với bản 

thân và xã hội của những hành động”. Cùng với khái niệm hành động xã hội, ba khái niệm trên đồng 

thời là những thành phần cơ bản của xã hội học. 

 +  Lý thuyết Holland về lựa chọn nghề nghiệp theo năng lực sở trường: Holland cho rằng con 

người lựa chọn nghề nghiệp theo khả năng và sở thích. Ông đã phân loại 6 lĩnh vực nghề nghiệp để định 

hướng phù hợp với 6 loại tính cách đặc trưng của con người. 

  + Lý thuyết về đa trí tuệ của Howard Gardner: 8 kiểu trí tuệ thường thấy ở con người là cơ sở để lựa 

chọn ngành nghề phù hợp, phát huy được tiềm năng của bản thân. 

             + Lý thuyết về năng lực nghề nghiệp cá nhân của Bandura: năng lực cá nhân bị ảnh hưởng bởi 

nhiều mối quan hệ: di truyền, bối cảnh xã hội, giới tính, chủng tộc, thể trạng kinh nghiệm học tập,… Hoạt 

động giáo dục nghề nghiệp phải chú ý đến đặc điểm của từng cá nhân trong những hoàn cảnh cụ thể để giúp 

họ phát triển nghề nghiệp. 

   + Lý thuyết phát triển nghề nghiệp của Super: Đề xuất các giai đoạn phát triển nghề nghiệp 

bản thân dựa vào các mối quan hệ như gia đình, trường học, xã hội, nhóm bạn đồng đẳng, cộng đồng, 

thị trường lao động,… nhằm định hướng cho việc hoạch định cuộc đời hiệu quả, thiết thực và ý nghĩa. 

 Phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng:        

 Để thu thập thông tin được đầy đủ, khách quan trong nghiên cứu về phân luồng học sinh sau THCS, 

Đề tài cần sử dụng kết hợp đa dạng các phương pháp nghiên cứu.  

Bảng dưới đây tóm tắt các phương pháp nghiên cứu cụ thể áp dụng cho 2 giai đoạn nghiên cứu chính 

của đề tài: 

Giai đoạn  
nghiên cứu 

Phương pháp Khách thể nghiên cứu 

1.  Xây dựng cơ sở 
lý luận, lý thuyết và 
tổng quan, xây dựng 
cơ sở dữ liệu có sẵn 
cho nghiên cứu 

2. Kinh nghiệm quốc 
tế 

Khảo cứu, phân tích tài 
liệu có sẵn 

- Các công trình nghiên cứu của các cá nhân và tổ 
chức trong nước và quốc tế có liên quan 

- Các bài báo khoa học trong nước, quốc tế có liên 
quan. 

- Số liệu thống kê có sẵn về các khía cạnh có liên 
quan 

- Báo cáo, tài liệu liên quan  



2.  Thu thập thông 
tin, số liệu tại thực 
địa 

Hồi cứu tư liệu  - Nghiên  cứu kinh nghiệm quốc tế của một số nước 

1.  Điều tra định lượng 
bằng bảng hỏi 

- CBQL các cấp (TW, địa phương, trường THCS, cơ 
sở đào tạo nghề nghiệp) 

- GV và CMHS 

- HS THCS (lớp 9) 

- Các doanh nghiệp  

- Cộng đồng: chính quyền địa phương, các đoàn thể  

 

1.  Xây dựng cơ sở 
lý luận, lý thuyết 
và tổng quan, xây 
dựng cơ sở dữ 
liệu có sẵn cho 
nghiên cứu 

2.  Phỏng vấn sâu  - Đại diện CBQL giáo dục các cấp (TW, địa phương, 
cơ sở giáo dục); 

- GV, HS, CMHS; 

- Ban Tuyên giáo TW, Đoàn TNCS HCM, Hội 
Khuyến học TW và địa phương 

- Đại diện đơn vị sử dụng lao động, cộng đồng 

3.  Quan sát hiện trường - Quan sát ghi chép về hoạt động giáo dục hướng 
nghiệp và dạy nghề trong trường THCS, TT. 
GDTX-KTTH 

4.  Nghiên cứu ở điển 
hình 

- Tổ chức nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế điển hình 
tại Cộng hoà Liên Bang Đức 

Khảo cứu, phân tích tài 
liệu có sẵn 

- Các công trình nghiên cứu của các cá nhân và tổ 
chức trong nước và quốc tế có liên quan 

- Các bài báo khoa học trong nước, quốc tế có liên 
quan. 

- Số liệu thống kê có sẵn về các khía cạnh có liên 
quan 

- Báo cáo, tài liệu liên quan  

17. Giai đoạn xây dựng cơ sở lý luận, lý thuyết và xây dựng cơ sở dữ liệu có sẵn cho 

nghiên cứu 

- Khảo cứu tài liệu phục vụ các nội dung nghiên cứu về lý luận, đánh giá thực trạng và đề 

xuất giải pháp, kiến nghị 

Mục đích của phương pháp này là nhằm hiểu quá trình phân luồng học sinh sau THCS thông 

qua phân tích các tài liệu liên quan. Phương pháp này có thể cung cấp thông tin cơ bản về lĩnh vực 

nghiên cứu. Đồng thời, nó có thể cung cấp một nền tảng tốt để giải thích về những thay đổi đang diễn 

ra. Đây là một điểm khởi đầu cho việc đánh giá tổng quan và có thể phục vụ như một biện pháp thay 

thế cho điều tra cơ sở. Việc xem xét tài liệu ban đầu như vậy cũng có thể giúp xác định những lỗ 

hổng, khoảng trống  thông tin và các vấn đề chính cần giải quyết trong quá trình phân tích và đánh 

giá sâu hơn vấn đề nghiên cứu.  

Tư vấn làm việc với các cơ quan liên quan:  

(i) Xác định các nguồn thông tin hiện có mà có thể tiếp cận, bao gồm tài liệu, các báo cáo phát 

triển kinh tế - xã hội, dữ liệu thống kê hiện có về dân số trong độ tuổi THCS, tình hình lao động, việc 

làm, lao động có tay nghề  

(ii) Ưu tiên những nguồn có khả năng cung cấp thông tin hữu ích, xét về hiệu quả chi phí và 



thời gian;  

 (iii) Xác định các lỗ hổng thông tin còn tồn tại, sau đó kết hợp với phương pháp định lượng 

(thông qua phỏng vấn bảng hỏi) và phương pháp định tính (thông qua phỏng vấn những người cung 

cấp thông tin chủ chốt và thảo luận nhóm tập trung) để có thông tin bổ sung cho những chỗ trống đó. 

Bên cạnh đó, việc thu thập và phân tích các nghiên cứu kinh tế - xã hội có liên quan: Thống kê của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh & Xã hội, Báo cáo của Tổ chức Lao động quốc tế 

(ILO), Báo cáo của các tỉnh, thành phố về phân luồng học sinh sau THCS cũng cung cấp thêm cơ sở khoa 

học và thực tiễn của đề tài 

- 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 về đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp, kiến nghị. 

Mục đích của phương pháp này là nhằm thu thập thông tin chung, làm rõ hoặc tập hợp ý kiến, 

quan điểm về một vấn đề từ một nhóm nhỏ những người được lựa chọn đại diện cho các nhóm đối 

tượng như: CBQLGD các cấp từ TW đến các cơ sở giáo dục và đào tạo; HS THCS chính quy và 

GDTX; GV, CMHS, đại diện cơ sở sử dụng lao động tốt nghiệp THCS. Tọa đàm, thảo luận nhóm tập 

trung là một phương pháp tốt để đánh giá quan điểm của các bên liên quan và xác định những vấn đề 

cần quan tâm. Việc áp dụng các phương pháp phân tích SWOT (mạnh, yếu, cơ hội và thách thức) và 

xếp hạng ưu tiên trong các cuộc.  

-  Phân tích tài liệu thống kê có sẵn và điều tra bằng bảng hỏi 

Các phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng được kết hợp sử dụng trong giai đoạn 

này. 

Phương pháp định lượng (đã mô tả chi tiết tại 16) 

a. Phương pháp phân tích tài liệu thống kê có sẵn. 

- Mục đích  

- Loại tài liệu thống kê sẽ phân tích 

- Nguồn số liệu thu thập 

- Các nội dung cần thống kê, tổng hợp số liệu từ tài liệu có sẵn 

- Công cụ tổng hợp, phân tích thông tin 

b. Phương pháp điều tra định lượng bằng bảng hỏi có sẵn. 

- Mục đích 

- Câu hỏi nghiên cứu 

- Khách thể điều tra 

- Công cụ 

- Cỡ mẫu 

- Phương pháp chọn mẫu 

- Cơ sở để chọn trường và khoa đào tạo vào mẫu nghiên cứu 

- Phương pháp chọn sinh viên vào mẫu nghiên cứu 

- Quy trình điều tra bằng bảng hỏi 

- Xử lý thông tin 



- Phân tích thông tin 

Phương pháp định tính (đã mô tả chi tiết tại 16) 

a, Phương pháp phỏng vấn chuyên gia, phỏng vấn bán cấu trúc  

- Mục đích của nghiên cứu định tính 

 - Phương pháp định tính cụ thể được sử dụng 

- Khách thể nghiên cứu 

- Địa bàn nghiên cứu 

- Mẫu định tính và cỡ mẫu dự kiến đối với từng nhóm phỏng vấn 

- Công cụ nghiên cứu 

- Xử lý thông tin định tính 

- Phân tích thông tin định tính 

b, Nghiên cứu trường hợp 

- Mục đích nghiên cứu 

- Lựa chọn trường hợp nghiên cứu 

- Phương pháp nghiên cứu cụ thể áp dụng trong nghiên cứu trường hợp 

- Công cụ nghiên cứu 

- Xử lý, phân tích thông tin 

17 Kỹ thuật sử dụng:         

- Quan sát trực tiếp: Phương pháp này nhằm thu thập thông tin hữu ích và kịp thời bằng cách 

quan sát những gì đang diễn ra tại địa bàn điều tra, khảo sát để hiểu kỹ hơn về những kết quả nghiên 

cứu. Phương pháp này là hết sức quan trọng để bổ sung cho dữ liệu đã thu thập được bằng các 

phương pháp nêu trên, có thể sử dụng để hiểu bối cảnh trong đó thông tin được thu thập và có thể 

giúp giải thích kết quả khảo sát.  

- Kỹ thuật phân tích tài liệu, luận chứng đề tài, xây dựng khung lý thuyết, thao tác hoá khái 

niệm, xác định các chỉ báo, xây dựng biến số đã được sử dụng trong quá trình xây dựng đề cương 

nghiên cứu 

- Kỹ thuật tiếp cận đối tượng khảo sát, kỹ thuật phỏng vấn, ghi chép, quan sát, lắng nghe, đặt 

câu hỏi, dẫn dắt, định hướng và kỹ thuật sử dụng các phương tiện kỹ thuật hỗ trợ được sử dụng trong 

quá trình thu thập thông tin cá biệt. 

- Kỹ thuật điều hành thảo luận nhóm: kỹ thuật điều hành, đặt câu hỏi để các thành viên cùng 

có cơ hội thảo luận, kỹ thuật lắng nghe, điều hành quản lý thời gian, nội dung, thành viên tham gia 

thảo luận.  

- Kỹ thuật xử lý và phân tích thông tin: Để đánh giá về thực trạng dịch chuyển lao động có tay 

nghề và những nhân tố tác động dịch chuyển, đề tài vận dụng các kỹ thuật thống kê mô tả, thống kê 

suy luận. Trong thống kê mô tả, để tài sử dụng thống kê đơn biến, thống kê hai biến và thống kê đa 

biến. Thông tin thu được qua điều tra thực địa được xử lý với sự hỗ trợ của các phần mềm xử lý 

thông tin định tính và định lượng. Kỹ thuật xử lý và phân tích thông tin được tiến hành dựa trên dữ 

liệu được triển khai. Ngoài ra một số kỹ thuật phân tích nâng cao: gộp biến, tạo biến, phân tích đa 

nhân tố sẽ được áp dụng nhằm làm rõ hơn vấn đề nghiên cứu. Trên cơ sở các biến nhân tố tác động, 

đề tài lập mô hình xác định các mức độ tác động của từng nhân tố tới phân luồng học sinh sau THCS. 



18. Phương án phối hợp với các tổ chức nghiên cứu trong nước: 
Mô tả các phương án phối hợp nghiên cứu trong nước 

Nội dung thực hiện chính 
Nhóm phối  
hợp chính 

Phương án chính Kết quả chính 

1 Xây dựng cơ sở khoa học  

- Xây dựng mô hình tư vấn 

hướng nghiệp  

- Xây dựng sơ đồ luồng về 

HS sau THCS 

- Xây dựng mô hình phối 

hợp gia đình, nhà trường, 

cơ sở đào tạo, doanh 

nghiệp và xã hội trong 

việc  giáo dục hướng 

nghiệp và thực hiện phân 

luồng HS THCS 

- Xây dựng tiêu chí đánh 

giá chương trình giáo dục 

hướng nghiệp 

- Xây dựng chuẩn năng lực 

nghề nghiệp của giáo viên 

hướng nghiệp 

- Xây dựng chuẩn cơ sở vật 

chất, trang thiết bị phục vụ 

GD hướng nghiệp theo 

đinh hướng chương trình 

GD phổ thông mới 

- Viết các chuyên đề nghiên 

cứu đề tài và BC tổng kết 

- Xây dựng báo cáo tổng 

luận đề tài;  

- Biên soạn sách chuyên 

khảo 

- Viết 04 bài báo đăng trên 

tạp chí chuyên ngành 

trong nước 

Các Viện nghiên 

cứu, Trường đại 

học và các 

chuyên gia, các 

nhà quản lý và 

hoạch định chính 

sách. 

Đặt viết chuyên đề 

Toạ đàm 

Hội thảo 

Các báo cáo tổng hợp thuộc 

06 nội dung nghiên cứu. 

- Bản đề xuất Mô hình tư 

vấn hướng nghiệp  

- Sơ đồ luồng về HS sau 

THCS 

- Bản đề xuất Mô hình 

phối hợp gia đình, nhà 

trường, cơ sở đào tạo, 

doanh nghiệp và xã hội 

trong giáo dục hướng 

nghiệp và thực hiện phân 

luồng HS THCS 

- Bộ tiêu chí đánh giá 

chương trình giáo dục 

hướng nghiệp 

- Bộ chuẩn năng lực nghề 

nghiệp của giáo viên 

hướng nghiệp 

- Bộ chuẩn cơ sở vật chất, 

trang thiết bị phục vụ GD 

hướng nghiệp theo đinh 

hướng chương trình GD 

phổ thông mới 

- 01 Bản  kiến nghị 

- 01 Báo cáo tổng kết đề 

tài. 

- 01 sách chuyên khảo 

(dạng bản thảo) 

- 4 bài báo trong nước. 

2 Khảo sát nghiên cứu trong 

nước  

Các sở GD-ĐT, 

Các phòng GD, 

Các trường 

THCS, CMHS, 

Đơn vị sử dụng 

lao động, 

Cộng đồng  

Xây dựng bộ công 

cụ  

Tập huấn chuyên 

gia 

 Tổ chức khảo sát 

Nhập phân tích, xử 

lý số liệu 

Các phiếu hỏi và các BC 

Khảo sát được hoàn thành 



3 Toạ đàm, hội thảo khoa học 

lấy ý kiến 

Viện nghiên cứu, 

Ban Tuyên giáo 

TW, Quốc hội, 

các Bộ, Ban, 

ngành và tổ chức 

đoàn thể, Hội 

khuyến học 

Tổ chức các hội 

thảo khoa học và 

các tọa đàm khoa 

học  

- Các cuộc toạ đàm với các 

nhà khoa học về   nội dung 

nghiên cứu;  

- Các semina khoa học 

- Các cuộc tọa đàm tại các 

tỉnh khảo sát 

- Các hội thảo mở rộng của 

đề tài 

4 Hỗ trợ đào tạo thạc sỹ, tiến 

sỹ 

Các Viện nghiên 

cứu, Trường Đại 

học tham gia 

thực hiện đề tài 

-Hướng dẫn học 

viên cao học, và hỗ 

trợ nghiên cứu sinh 

trong việc thực hiện 

luận án  Tiến sĩ 

02 thạc sỹ 

01 tiến sỹ  

   

   

    

18.1. Viện Nghiên cứu Khoa học dạy nghề - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội – Tổ chức phối 

hợp nghiên cứu đề tài 

Viện Nghiên cứu Khoa học dạy nghề là đơn vị phối hợp chính với Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam trong 

nghiên cứu đề tài. Viện Nghiên cứu Khoa học dạy nghề phối hợp xây dựng mẫu phiếu điều tra, khảo sát; 

tham gia xây dựng thuyết minh, báo cáo tổng quan; tham gia viết các chuyên đề . Bên cạnh đó, Viện 

Nghiên cứu Khoa học dạy nghề tham gia các cuộc hội thảo, tọa đàm, điều tra nghiên c ứu trong nước và ngoài nước. 

Ngoài ra, Viện Nghiên cứu Khoa học dạy nghề sẽ phối hợp với Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 

trong việc cung cấp luận cứ khoa học để đề xuất định hướng hoàn thiện cơ chế chính sách nhằm phân luồng 

hiệu quả học sinh sau THCS. Đồng thời tham gia xây dựng và thử nghiệm mô hình phối hợp giữa nhà 

trường, gia đình, cộng đồng, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp trong công tác giáo dục hướng nghiệp 

nhằm thực hiện hiệu quả phân luồng học sinh sau THCS đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của người 

dân và yêu cầu phát triển nguồn nhân lực cho đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế. 

18.2 Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội – Tổ chức phối hợp nghiên cứu đề tài 

Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Viện Khoa học Giáo dục Việt 

Nam để tổ chức hội thảo khoa học, tham gia tọa đàm – hội thảo, thiết kế bộ công cụ nghiên cứu, xử lý 

và viết báo cáo điều tra khảo sát. 

Ngoài ra, trường Đại học Giáo dục phối hợp viết nội dung về thực trạng và dự báo cơ cấu nguồn 

nhân lực đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH và hội nhập quốc tế. 

18.3 Hội Khuyến học Việt Nam - Tổ chức phối hợp nghiên cứu đề tài 

Hội Khuyến học Việt Nam là đơn vị phối hợp với Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam trong việc thực 

hiện nghiên cứu các chuyên đề, tham gia toạ đàm và thảo luận tại các hội thảo chuyên môn. Bên cạnh 

đó, Hội Khuyến học Việt Nam còn tham gia góp ý hoàn thiện sản phẩm nghiên cứu của đề tài; Tham 

gia xây dựng giải pháp tuyên truyền cho người dân về ý nghĩa và vai trò quan trọng của phân luồng 

học sinh sau THCS; Tham gia xây dựng và thử nghiệm mô hình phối hợp giữa nhà trường, gia đình, 

cộng đồng, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp trong công tác giáo dục hướng nghiệp nhằm thực hiện hiệu 

quả phân luồng học sinh sau THCS đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của người dân và yêu cầu phát 

triển nguồn nhân lực cho đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế 

1.8.4 Vụ GD & ĐT, Dạy nghề - Ban Tuyên Giáo TW - Tổ chức phối hợp nghiên cứu đề tài 



Vụ GD & ĐT, Dạy nghề - Ban Tuyên Giáo TW phối hợp với Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 

tham gia hội thảo khoa học, tham gia tọa đàm – hội thảo về đề xuất định hướng cơ chế, chính sách 

phân luồng học sinh sau THCS và giải pháp tuyên truyền cho người dân về ý nghĩa, vai trò của phân 

luồng học sinh sau THCS.  

Ngoài ra, Vụ GD & ĐT, Dạy nghề còn đóng góp ý kiến cho các báo cáo về thực trạng và dự báo 

cơ cấu nguồn nhân lực, phương án phân luồng sau THCS đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của người 

dân và yêu cầu phát triển nguồn nhân lực cho đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế. 

1.8.5 Vụ Giáo dục Trung học – Bộ Giáo dục và Đào tạo - Tổ chức phối hợp NC đề tài 

Vụ Giáo dục Trung học phối hợp với Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đề xuất định hướng cơ 

chế, chính sách phân luồng học sinh sau THCS và đổi mới giáo dục hướng nghiệp nhằm thực hiện 

hiệu quả phân luồng học sinh sau THCS đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của người dân và yêu cầu 

phát triển nguồn nhân lực cho đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế.  

Ngoài ra, Vụ Giáo dục Trung học còn đóng góp ý kiến cho các báo cáo về thực trạng; định hướng 

cơ chế, chính sách, phương án phân luồng sau THCS; Tham gia xây dựng và thử nghiệm mô hình 

phối hợp giữa nhà trường, gia đình, cộng đồng, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp trong công tác giáo 

dục hướng nghiệp nhằm thực hiện hiệu quả phân luồng học sinh sau THCS đáp ứng nhu cầu học tập 

suốt đời của người dân và yêu cầu phát triển nguồn nhân lực cho đất nước trong bối cảnh hội nhập 

quốc tế. 

1.8.6 Viện Nghiên cứu Thanh niên- Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh – Tổ 

chức phối hợp nghiên cứu  đề tài 

Viện Nghiên cứu Thanh niên phối hợp với Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tham gia tọa đàm 

– hội thảo về công tác tuyên truyền cho thanh niên về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phân 

luồng học sinh sau THCS, về khởi nghiệp cho thanh niên và mối quan hệ của khời nghiệp với phân 

luồng học sinh sau THCS. 

Tham gia xây dựng và thử nghiệm mô hình phối hợp giữa nhà trường, gia đình, cộng đồng, cơ sở đào 

tạo và doanh nghiệp trong công tác giáo dục hướng nghiệp nhằm thực hiện hiệu quả phân luồng học 

sinh sau THCS đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của người dân và yêu cầu phát triển nguồn nhân lực 

cho đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế 

1.8.7 Viện Nghiên cứu Thiết kế Trường học- Bộ Giáo dục và Đào tạo – Tổ chức phối hợp nghiên 

cứu đề tài 

Viện Nghiên cứu Thiết kế Trường học phối hợp với Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam nghiên 

cứu đề xuất bộ chuẩn về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giáo dục hướng nghiệp trong trường 

THCS theo định hướng Chương trình giáo dục phổ thông mới. Tham gia  góp ý các báo cáo thực trạng, 

cơ chế, chính sách, phương án phân luồng sau THCS 

1.8.8 Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục- Bộ Giáo dục và Đào tạo – Tổ chức phối hợp 

nghiên cứu đề tài 

Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phối hợp với Viện Khoa học Giáo dục Việt 

Nam nghiên cứu đề xuất chuẩn nghề nghiệp của giáo viên, cộng tác viên làm công tác giáo dục hướng 

nghiệp trong trường THCS theo định hướng Chương trình giáo dục phổ thông mới. Tham gia  góp ý các 

báo cáo thực trạng, cơ chế, chính sách, phương án phân luồng sau THCS; 



19 Phương án hợp tác quốc tế: (nếu có) 

(Trình bày rõ phương án phối hợp: tên đối tác nước ngoài; nội dung đã hợp tác- đối với đối tác đã có 

hợp tác từ trước; nội dung cần hợp tác trong khuôn khổ đề tài; hình thức thực hiện. Phân tích rõ lý do 

cần hợp tác và dự kiến kết quả hợp tác, tác động của hợp tác đối với kết quả của đề tài) 

20 Kế hoạch thực hiện: 

 

Các nội dung, công 

việc 

 chủ yếu cần được 

thực hiện;  

các mốc đánh giá 

chủ yếu 

Kết quả phải đạt 

Thời 

gian 

(bắt 

đầu, 

 kết 

thúc) 

Cá nhân,  

tổ chức  

thực hiện* 

Dự kiến  

kinh phí
 

 Nghiên cứu cơ sở lý 

luận 

Báo cáo NC tổng quan 

và cơ sở lý luận 
2017 

Chủ nhiệm và các 

thành viên 
279.208.000 

Khảo sát thực tế 
Kết quả khảo sát thực 

tiễn 

2017-

2018 

Chủ nhiệm và các 

thành viên 
319.349.000 

 Đánh giá thực trạng 
Báo cáo đánh giá thực 

trạng 

2018-

2019 

Chủ nhiệm và các 

thành viên 
266.127.000 

Nghiên cứu điển hình 

ở nước ngoài 

Báo cáo NC điển hình ở 

nước ngoài 
2018 

Chủ nhiệm và các 

thành viên 
336.940.000 

Các nghiên cứu 

chuyên sâu 

Các báo cáo chuyên đề  

(bao gồm cả kinh 

nghiệm quốc tế 

2018-

2019 

Chủ nhiệm và các 

thành viên 
1.095.365 

Xây dựng và thử 

nghiệm một số mô 

hình 

Báo cáo thử nghiệm 
2018-

2019 

Chủ nhiệm và các 

thành viên 
117.830.000 

Kiến nghị và đề xuất 

giải pháp 

Bản kiến nghị và đề 

xuất giải pháp 

2018-

2019 

Chủ nhiệm và các 

thành viên 
92.553.000 

Đánh giá tổng kết Báo cáo tổng kết  2019 
Chủ nhiệm và các 

thành viên 
40.148.000 

Chuyên gia  Báo cáo chuyên đề 2017 
Chủ nhiệm và các 

thành viên 
60.000.000 

* Chỉ ghi những cá nhân có tên tại Mục 10 

III. SẢN PHẨM CỦA ĐỀ TÀI 

21 Sản phẩm chính của Đề tài và yêu cầu chất lượng cần đạt: (liệt kê theo dạng sản phẩm)  

21.1  Dạng I: Báo cáo khoa học: báo cáo chuyên đề, báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu, báo cáo 

kiến nghị. 

21.1.1. Sản phẩm trung gian 

TT Tên sản phẩm Yêu cầu khoa học cần đạt Ghi chú 



 

1 01 báo cáo phân tích kết quả 

nghiên cứu khảo sát trong 

nước 

- Thông tin tổng quan về dân số trong độ tuổi 

THCS, số HS THCS, số HS tốt nghiệp THCS; 

số liệu về phân luồng HS sau THCS 

- Kết quả phân tích định tính (thông qua 

phỏng vấn sâu các đối tượng và kết quả định 

lượng các phiếu về các chỉ tiêu theo nội dung 

khảo sát. 

 

2 01 báo cáo kết quả nghiên cứu 

điển hình tại Cộng hoà  Liên 

Bang Đức 

- Tổng quan các chính sách, giải pháp và bài 

học kinh nghiệm về giáo dục hướng nghiệp và 

phân luồng học sinh sau THCS ở Cộng hoà  

Liên Bang Đức  

- Các kết quả liên quan khác. 

 

3 02 tập kỷ yếu hội thảo theo 

các chủ đề 

- Kỷ yếu 1: Cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc 

tế về phân luồng HS sau THCS  

- Kỷ yếu 2: Thực trạng và giải pháp 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. 

 

 

21.1.2. Sản phẩm chính 

TT 
Tên sản phẩm 

 
Yêu cầu khoa học cần đạt Ghi chú 

1. 

Cơ sở khoa học về 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 (lý luận và thực tiễn) 

Xác lập được  các  cơ sở  khoa học 

của phân luồng học sinh sau THCS; 

mối quan hệ của phân luồng học sinh 

sau THCS; Vai trò điều tiết của nhà 

nước; vị trí, vai trò, trách nhiệm và 

nhiệm vụ của giáo dục hướng; cơ chế 

phối hợp; các yếu tố ảnh hưởng và 

các điều kiện đảm bảo thực hiện phân 

luồng HS 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;. 

 

2 

Bản kinh nghiệm quốc tế và bài học 

cho Việt Nam về phân  luồng học 

sinh THCS 

   Phân tích được chính sách, các yếu 

tố ảnh hưởng, thực tiễn phân luồng 

sau THCS ở một số nước trên thế 

giới và bài học kinh nghiệm cho Việt 

Nam. 

 



3 
Bản phân tích đánh giá thực trạng 

phân luồng học sinh sau THCS 

Phân tích đánh giá đúng thực trạng 

phân luồng học sinh sau THCS về 

chính sách, hiện trạng phân luồng, 

giáo dục hướng nghiệp, cơ chế phối 

hợp, các yếu tố ảnh hưởng và điều 

kiện đảm bảo… 

 

4 

Bộ tiêu chí đánh giá chương trình 

giáo dục hướng nghiệp cho học sinh 

THCS và các chuẩn về giáo viên và 

cơ sở vật chất phục vụ hướng nghiệp 

Tiêu chí đánh giá chương trình giáo 

dục hướng nghiệp; Bộ chuẩn năng lực 

nghề nghiệp của giáo viên hướng 

nghiệp; Bộ chuẩn về cơ sở vật chất, 

trang thiết bị phục vụ giáo dục hướng 

nghiệp theo chươn trình giáo dục phổ 

thông mới 

 

5 

Mô hình tư vấn hướng nghiệp cho 

học sinh THCS đáp ứng nhu cầu học 

tập của HS và yêu cầu phát triển 

nguồn nhân lực trong bối cảnh hội 

nhập quốc tế 

 

Xây dựng được  mô hình tư vấn 

hướng nghiệp cho HS trong trường 

THCS   

 

6 

Sơ đồ luồng học sinh sau THCS phục 

vụ cho công tác quản lý, cho việc 

hoạch định chính sách và cho nhà 

trường, gia đình, xã hội  trong việc 

định hướng nghề nghiệp cho học 

sinh. 

 

Sơ đồ luồng học sinh theo các hướng: 

THPT, GD nghề nghiệp, GDTX và 

thị trường lao động 

 

7 

Mô hình phối hợp giữa nhà trường, 

gia đình, 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 THCS 

Mô hình phải đảm bảo tính khoa học, 

thiết thực và khả thi   
 

8 

Bản đề xuất điều chỉnh, bổ sung cơ 

chế, chính sách và các giải pháp thực 

hiện hiệu quả phân luồng học sinh 

sau THCS đáp ứng nhu cầu học tập 

suốt đời yêu cầu phát triển nguồn 

nhân lực trong bối cảnh hội nhập 

quốc tế 

Các đề xuất phải dựa trên luận cứ 

khoa học, các chính sách phải phù 

hợp với thực tiễn, đặc thù vùng miền; 

các giải pháp phải có tính khả thi 

đảm bảo được yêu cầu phân luồng 

học sinh sau THCS 

 

9 01 Báo cáo tổng hợp đề tài Cơ sở lý luận về phân luồng học sinh 

sau trung học cơ sở đáp ứng nhu cầu 

xã hội và hội nhập quốc tế; Thực 

 



trạng cơ chế, chính sách và phương 

thức thực hiện phân luồng HS sau 

THCS; Kinh nghiệm của một số nước 

trong việc thực hiện phân luồng học 

sinh sau THCS, bài học kinh nghiệm 

cho Việt Nam; Kiến nghị về cơ chế, 

chính sách và các giải pháp về điều 

kiện và phương thức thực hiện phân 

luồng HS sau THCS đáp ứng nhu cầu 

xã hội và hội nhập quốc tế. 

10 01 báo cáo tóm tắt đề tài Phản ánh trung thực những nội dung 

đã nêu trong báo cáo tổng hợp. 

 

 

21.2 Dạng II:  Bài báo, Sách chuyên khảo.
 

TT Tên sản phẩm 
Yêu cầu khoa học  

cần đạt 

 

1 Bài đăng báo, tạp chí           (trong 

nước) 

  

 Công bố các kết quả nghiên cứu 

thông qua 06 bài báo về các vấn đề 

cốt lõi của đề tài 

.  

Các bài đăng báo phản ánh chắt lọc 

từng nội dung lớn mà đề tài đã thực 

hiện, trong đó trọng tâm vào các 

vấn đề là: lý thuyết áp dụng ở Việt 

Nam – thực trạng và giải pháp, đề 

xuất hoàn thiện chính sách. 

Tạp chí trong danh mục của Hội 

đồng chức danh Giáo sư Nhà nước 

 

2. Sách chuyên khảo   

  

“Phân luồng học sinh sau THCS ở 

Việt Nam: Lý luận và thực tiễn”  

(dạng bản thảo) 

Phản ánh cơ sở lý luận, cơ sở thực 

tiễn và đề xuất giải pháp hoàn thiện 

chính sách và đổi mới giáo dục 

hướng nghiệp đáp ứng yêu cầu 

phân luồng sau THCS đáp ứng nhu 

cầu xã hội và hội nhập quốc tế 

 

3 Hỗ trợ đào tạo: nghiên cứu sinh và 

thạc sỹ 

Đào tạo xong 02 thạc sỹ; hỗ trợ 

đào tạo 01 nghiên cứu sinh. 

 

22 Lợi ích của đề tài và phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu:  

22.1 Lợi ích của đề tài:  

a) Tác động đến xã hội (đóng góp cho việc xây dựng chủ trương, chính sách, pháp luật hoặc có 

tác động làm chuyển biến nhận thức của xã hội) và tác động đối với ngành, lĩnh vực khoa học (đóng 

góp mới, mở ra hướng nghiên cứu mới thông qua các công trình công bố ở trong và ngoài nước) 

- Cung cấp luận cứ khoa học để xây dựng và hoàn thiện chính sách về phân luồng học sinh 



sau THCS: Kết quả đề tài được cung cấp trực tiếp cho cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục- đào 

tạo: Vụ Giáo dục Trung học (Bộ Giáo dục và Đào tạo); Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (Tổng 

cục Dạy nghề), các cơ quan hữu quan của Đảng (Ban Tuyên giáo TW), Nhà nước, các tổ chức, cá 

nhân có chức trách ở cả Trung ương và địa phương. Đề tài góp phần cung cấp luận cứ khoa học để 

các cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan trên đề xuất định hướng, cơ chế, chính sách và các giải pháp 

thực hiện về phân luồng học sinh sau THCS đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của người dân và yêu 

cầu phát triển nguồn nhân lực cho đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế. 

- Đóng góp cho việc đề xuất giải pháp: Đề tài góp phần đề xuất xây dựng các giải pháp, chiến 

lược, chương trình, kế hoạch hoạt động của các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị và các tổ chức 

chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các hội đoàn thể liên quan ở cả cấp trung ương và địa phương 

trong việc thực hiện phân luồng học sinh sau THCS 

- Góp phần nâng cao nhận thức: Đề tài góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ tham gia 

nghiên cứu, cán bộ ở địa phương, các nhà quản lý, các chuyên gia; chuyển biến nhận thức về tầm 

quan trọng của việc phân luồng học sinh sau trung học cơ sở đối với cán bộ QLGD, giáo viên, HS, 

CNHS, đơn vị sử dụng lao động và cộng đồng tham gia nghiên cứu, điều tra, khảo sát. 

Mặc dù nghiên cứu chọn mẫu, quy mô không lớn, nhưng sẽ huy động được sự tham gia của 

nhiều thành phần, từ nhiều cơ quan, tổ chức khác nhau bằng phương pháp “nghiên cứu có sự tham 

gia”: Cơ quan, tổ chức tham mưu của Đảng (Ban Tuyên giáo TW), cơ quan hoạch định và thực thi 

chính sách của Nhà nước (Bộ GD&ĐT, Bộ LĐ, TB&XH) , các cơ sở đào tạo, các doanh nghiệp và 

các cơ quan, tổ chức của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội...(Hội Khuyến học, TW Đoàn 

thanh niên Cộng sản HCM, Viện Nghiên cứu Thanh niên) . Vì vậy, thông qua sự tham gia này, sự tác 

động về mặt kinh tế, văn hóa, xã hội của đề tài sẽ được mở rộng và lan tỏa không chỉ ở các cơ quan, 

tổ chức, cá nhân này. 

 - Đóng góp cho các tổ chức quốc tế quan tâm tới phân luồng học sinh ở Việt Nam: Với sự 

tham gia của các tổ chức quốc tế cũng như thông qua việc chuyển giao kết quả nghiên cứu cho các tổ 

chức này góp phần tác động đến việc hoàn thiện chính sách, tạo điều kiện và phương thức thực hiện 

việc phân luồng học sinh sau trung học cơ sở  đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế. 

- Đóng góp mở ra hướng nghiên cứu: Đề tài góp phần gợi mở các hướng nghiên cứu cho các 

cơ quan, tổ chức và cá nhân quan tâm để tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu hơn các vấn đề về phân 

luồng học sinh sau trung học cơ sở ở Việt Nam trong thời gian tới. 

b) Nâng cao năng lực nghiên cứu của tổ chức, cá nhân thông qua tham gia thực hiện đề tài, 

đào tạo trên đại học 

- Nâng cao năng lực nghiên cứu của các tổ chức, cá nhân tham gia đề tài: 

+ Góp phần nâng cao năng lực, kinh nghiệm trong tham gia tuyển chọn đề tài cấp Nhà nước; 
tổ chức và triển khai thực hiện đề tài. 

+ Góp phần đào tạo cán bộ nghiên cứu về phương pháp nghiên cứu khoa học, đặc biệt là cơ sở 
lý luận, cách tiếp cận, phương pháp chọn mẫu, phương pháp điều tra xã hội học, phương pháp nghiên 
cứu.... 

+ Góp phần nâng cao nhận thức chuyên sâu về phân luồng học sinh sau THCS 

+ Góp phần nâng cao kỹ năng nghiên cứu khoa học, đặc biệt là kỹ năng viết và phương pháp 
nghiên cứu. 

- Về đào tạo trên đại học: 



+ Phối hợp với Viện Nghiên cứu khoa học dạy nghề, Đại học Giáo dục và Hội Khuyến học, 
Viện nghiên cứu Thanh niên ...trong việc tham gia giảng dạy và hướng dẫn học viên cao học, nghiên 
cứu sinh về vấn đề liên quan đến nội dung đề tài. 

+ Chuyên ngành tham gia giảng dạy và hướng dẫn, có thể là: Quản lý giáo dục, Giáo dục học 

+ Đào tạo: 02 học viên cao học. 

+ Hỗ trợ đào tạo 01 nghiên cứu sinh. 

22.2. Phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu 

- Sản phẩm chính của đề tài gồm báo cáo tổng hợp về các luận cứ khoa học để xây dựng và hoàn 

thiện chính sách phân luồng học sinh sau THCS; tập kiến nghị về điều kiện đảm bảo thực hiện hiệu 

quả phân luồng học sinh sau THCS đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của người dân và yêu cầu phát 

triển nguồn nhân lực của đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế; Mô hình phối hợp giữa nhà 

trường, gia đình, cơ sở đào tạo, đơn vị sử dụng lao động và cộng đồng trong công tác giáo dục hướng 

nghiệp nhằm thực hiện hiệu quả phân luồng học sinh sau THCS; Sách chuyên khảo; các báo cáo 

chuyên đề, báo cáo khảo sát thực tế trong và ngoài nước. Các bài báo này phản ánh đầy đủ, toàn diện, 

trên cả phương diện lý luận khoa học và thực tiễn khoa học về các vấn đề lý luận - thực trạng - giải 

pháp, kiến nghị về điều kiện và phương thức thực hiện việc phân luồng học sinh sau trung học cơ sở 

Kết quả nghiên cứu đề tài có thể được tham khảo và vận dụng trong các lĩnh vực: tham mưu, 

hoạch định và thực thi chính sách ở cả tầm vĩ mô và vi mô; đưa vào các chương trình giảng dạy ở 

bậc sau đại học; ứng dụng vào tổ chức và triển khai thực tiễn ở địa phương… 

22.2.1. Chuyển giao kết quả nghiên cứu cho các cơ quan, tổ chức tham mưu, hoạch định 

chính sách phân luồng học sinh sau trung học cơ sở 

- Tên cơ quan, tổ chức ứng dụng: 

+ Cơ quan của Đảng: Ban Tuyên giáo TW (Vụ  Giáo dục- đào tạo và Dạy nghề) 

+ Cơ quan, tổ chức của Nhà nước: Văn phòng Quốc hội và một số đại biểu quốc hội, Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, Ủy ban các Văn hoá giáo dục thanh thiếu niên, nhi đồng vấn đề của Quốc hội, 

Văn phòng Chính phủ, Bộ GD&ĐT (Vụ Giáo dục Trung học, Vụ Giáo dục thường xuyên), Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội (Tổng cục dạy nghề)  

+ Cơ quan, tổ chức thuộc Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể: Trung ương mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Khuyến học Việt Nam, Hội Liên hiệp phụ 

nữ Việt Nam các cấp từ TW đến địa phương. 

- Nhu cầu của cơ quan, tổ chức ứng dụng: Các cơ quan, tổ chức nêu trên tham khảo, vận dụng 

các kết quả nghiên cứu vào việc tham mưu và hoạch định, xây dựng các chính sách với Trung ương 

Đảng, Quốc hội, Chính phủ...; tham khảo, vận dụng trong việc xây dựng các văn kiện, báo cáo, các 

chương trình, đề án, dự án của cơ quan, tổ chức. 

- Phương thức chuyển giao: 

+ Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam trình Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Vụ Giáo dục Trung học 

những luận cứ khoa học về phân luồng học sinh sau THCS và những đề xuất định hướng điều chỉnh, 

bổ sung cơ chế, chính sách đảm bảo thực hiên hiệu quả phân luồng học sinh sau THCS 

+ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam gửi văn bản kèm bản kiến nghị 

chính sách từ kết quả nghiên cứu của đề tài cho các cơ quan, tổ chức nêu trên. 



+ Mời tham gia viết chuyên đề, hội thảo, tọa đàm khoa học. 

+ Gửi sách cho các cơ quan, tổ chức nêu trên. 

+ Công bố kết quả trên các phương tiện thông tin đại chúng 

22.2.2. Chuyển giao kết quả nghiên cứu cho các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ 

hoạt động ở Việt Nam 

- Tên cơ quan, tổ chức ứng dụng: 

+ Tổ chức quốc tế: UNESCO, UNICEF, Tổ chức Lao động Quốc tế, Ngân hàng Thế giới, 
Ngân hàng Châu Á... 

+ Tổ chức phi chính phủ: Oxfarm, ActionAid, UNDP.... 

- Nhu cầu của cơ quan, tổ chức ứng dụng: Các cơ quan nêu trên có nhu cầu thu nhận các 

thông tin về phân luồng học sinh sau THCS, cũng như sự quan tâm đặc biệt tới nhu cầu phát triển 

nguồn nhân lực ở Việt Nam. Góp phần đưa những quan điểm, chủ trương và kiến nghị của Việt Nam 

ra các nước trong khu vực và trên thế giới nhằm tranh thủ sự quan tâm, hỗ trợ cho các chương trình, 

trợ giúp thực hiện thành công phân luồng học sinh sau THCS. 

- Phương thức chuyển giao: 

+ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam gửi văn bản kèm bản kiến nghị 

chính sách từ kết quả nghiên cứu của đề tài cho các cơ quan, tổ chức nêu trên. 

+ Mời tham gia tọa đàm, hội thảo. 

+ Gửi sách cho các cơ quan, tổ chức nêu trên. 

+ Công bố kết quả trên các phương tiện thông tin đại chúng 

22.2.3. Chuyển giao kết quả nghiên cứu cho các cơ quan, viện nghiên cứu khoa học và cơ 

sở đào tạo bậc đại học, sau đại học 

- Tên cơ quan, tổ chức ứng dụng: Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội, Bộ Giáo dục và 

Đào tạo (Vụ Giáo dục Trung học, Vụ Giáo dục thường xuyên, Cục nhà giáo và cán bộ quản lý các cơ 

sở giáo dục); Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Viện nghiên cứu Khoa học Dạy nghề, Tổng cục 

Dạy nghề); Viện nghiên cứu Sư phạm TP.HCM; Trường đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Việt 

Nam; Trường đại học sư phạm HN… 

- Nhu cầu của cơ quan, tổ chức ứng dụng: Các cơ quan, tổ chức nêu trên có nhu cầu tham 

khảo các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn hoạt động của đơn vị, công tác nghiên cứu khoa học, xây 

dựng giáo trình và đưa vào giảng dạy về quản lý giáo dục, giáo dục học, xã hội học, kinh tế học... ở 

bậc đại học và sau đại học... Bên cạnh đó, các cơ quan, tổ chức này có nhu cầu tham khảo để có điều 

kiện nghiên cứu chuyên sâu hơn từng vấn đề cũng như với vấn đề phân luồng học sinh sau THCS 

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

- Phương thức chuyển giao: 

+ Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam gửi kết quả nghiên cứu của đề tài cho các cơ quan, tổ 
chức nêu trên. 

+ Mời tham gia viết chuyên đề, hội thảo, tọa đàm khoa học. 

+ Gửi sách cho các cơ quan, tổ chức nêu trên. 

+ Công bố kết quả trên các phương tiện thông tin đại chúng. 



22.2.4. Chuyển giao kết quả nghiên cứu cho phương tiện thông tin đại chúng 

- Tên cơ quan, tổ chức ứng dụng: Bộ Giáo dục và Đào tạo (Phòng tuyên truyền báo chí); Đài 

Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Truyền hình Quốc hội, Báo Nhân dân, Báo Lao động, 

Báo Giáo dục và Thời đại, các tạp chí chuyên ngành giáo dục như: Tạp chí khoa học giá dục, Tạp chí 

GD, Tạp chí quản lý giáo dục … 

- Nhu cầu của cơ quan, tổ chức ứng dụng: Cácạ cơ quan, tổ chức nêu trên có nhu cầu thông 

tin về các vấn đề phân luồng học sinh sau THCS đáp ứng yêu cầu nhân lực CNH, HĐH đất nước và 

hội nhập quốc tế. 

- Phương thức chuyển giao: 

+ Gửi bài đăng báo, trả lời phỏng vấn báo chí. 

+ Mời tham gia hội thảo và phổ biến kết quả nghiên cứu. 

+ Gửi sách cho các cơ quan, tổ chức nêu trên. 



 

IV. NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI VÀ NGUỒN KINH PHÍ   

(Giải trình chi tiết trong phụ lục kèm theo) 

        
Đơn vị tính: triệu đồng
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Trả công lao 

động (khoa 

học, phổ 

thông, thuê 

chuyên gia) 

Nguyên, 

vật liệu, 

năng lượng

Thiết bị, 

máy móc

Xây dựng, 

sửa chữa 

nhỏ

Chi khác

Tổng kinh phí 2.300.000 1.103.310  0  0    0 1.196.689

Trong đó:

Ngân sách 

SNKH:
2.300.000 1.103.310 1.196.689

Năm thứ nhất: 1.150.000 537.529 612.471

Năm thứ hai: 970.000 405.781 564.218

Năm thứ ba: 180.000 160.000 20.000

2

Nguồn khác:

(vốn huy động, 

...)

1

Kinh phí thực hiện đề tài phân theo các khoản chi:

Nguồn kinh phí Tổng số

Trong đó

 
 

Ngày ….tháng…... năm 2017 
Chủ nhiệm đề tài 
(Họ tên và chữ  ký) 

 
 
 
 
 
 

PGS.TS. Đỗ Thị Bích Loan 

Ngày …. tháng …... năm 2017 
Văn phòng Chương trình 

 (Họ tên. chữ  ký và đóng dấu) 

Hà Nội. ngày….tháng….. năm 2017 
Tổ chức chủ trì đề tài 

(Họ tên. chữ  ký và đóng dấu) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hà Nội. ngày.... Tháng…..năm 2017 
Bộ Giáo dục và Đào tạo 

TL. Bộ trưởng 
Vụ trưởng Vụ Khoa học CN và Môi trường 

(Họ tên. chữ ký và đóng dấu) 



 

Biểu I.1  

DANH SÁCH CÁN BỘ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 

 

TT Họ và tên. học hàm. học vị 
Chức danh thực 

hiện15 Tổ công tác 

1 PGS.TS. Đỗ Thị Bích Loan Chủ nhiệm Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 

2 TS. Phạm Thị Thuý Hồng Thư ký Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 

3 GS. TS. Phan Văn Kha Thành viên chính Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 

4 PGS.TS Phan Văn Nhân Thành viên chính Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 

5 PGS.TS. Nguyễn Đức Huy Thành viên chính Trường ĐH Giáo dục , HH QG HN 

6 TS. Lê Đông Phương Thành viên chính Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 

7 Ths. Phạm Xuân Thu Thành viên chính Viện NC Khoa học Dạy Nghề - TCDN 

8 TS. Trịnh Thị Anh Hoa Thành viên chính Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 

9 TS. Lương Việt Thái Thành viên chính Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 

10 ThS. Mạc Thị Việt Hà Thành viên chính Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 

  

Hà Nội. ngày … tháng … năm 2017 Hà Nội. ngày … tháng … năm 2017 

Chủ nhiệm đề tài/đề án/dự án SXTN 

(Họ tên và chữ ký) 

Tổ chức chủ trì đề tài/đề án/dự án SXTN 

(Họ và tên. chữ ký. đóng dấu) 

 

 

 

 

                PGS.TS. Đỗ Thị Bích Loan                               GS. TS. Trần Công Phong 

                                                           
15 Theo quy định tại Điểm B Khoản 1 Điều 7 của Thông tư lien tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Khoa học 



Biểu I.2  

PHƯƠNG ÁN THUÊ CHUYÊN GIA THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 

1. Thuê chuyên gia trong nước 

Số 

TT 

Họ và tên. học 

hàm. học vị 

Thuộc tổ chức Lĩnh vực 

chuyên môn 

Nội dung thực hiện và 

giải trình lý do cần thuê 

Thời gian 

thực hiện 

quy đổi 

(tháng) 

1 GS.TS. Phạm  Tất 

Dong 

Hội Khuyến học 

Việt Nam 

Giáo dục 

học 

Là chuyên gia có nhiều 

kinh nghiệm trong lĩnh vực 

nghiên cứu giáo dục. có 

nhiều công trình nghiên 

cứu về  giáo dục cho mọi 

người. XH học tập. dạy 

nghề. hướng nghiệp. Hỗ trợ 

cho đề tài trong quá trình 

triển khai các nghiên cứu 

liên quan đến gia đình và 

cộng đồng  

1.5 tháng 

2 TS. Vũ Đắc Hưng 

 

Vụ GD & ĐT. 

Dạy nghề - Ban 

Tuyên giáo TW 

Giáo dục 

học 

Là chuyên gia có nhiều 

kinh nghiệm trong lĩnh vực 

nghiên cứu giáo dục. 

hướng nghiệp. nghề nghiệp 

có nhiều công trình nghiên 

cứu về  giáo dục nghề 

nghiệp. Hỗ trợ cho đề tài 

trong quá trình triển khai 

các nghiên cứu liên quan 

giáo dục hướng nghiệp và 

dạy nghề 

1.5 tháng 

 

Hà Nội. ngày … tháng .. năm 2017 Hà Nội. ngày … tháng … năm 2017 

Chủ nhiệm đề tài/đề án/dự án SXTN 

(Họ tên và chữ ký) 

Tổ chức chủ trì đề tài/đề án/dự án SXTN 

(Họ và tên. chữ ký. đóng dấu) 

 

 

 

 

        PGS.TS. Đỗ Thị Bích Loan                                  GS. TS. Trần Công Phong 
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DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐỀ TÀI/ĐỀ ÁN 

(từ biểu này được cụ thể trong Excel biểu I.4 đến I.9) 

 Biểu I.4 
 


