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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài  

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế và đẩy mạnh công 

nghiệp hoá, hiện đại hóa, Đảng và Nhà nước đã xác định phát triển nguồn nhân lực 

được coi là một trong ba khâu đột phá của chiến lược phát triển KT - XH của đất 

nước; đồng thời phát triển nguồn nhân lực là nền tảng phát triển bền vững và tăng 

lợi thế cạnh tranh quốc gia. Theo Đ ều tra dân số và nhà ở giữa kỳ thờ    ểm 

1/4/2014 của T ng cục thống kê, Việt Nam có gần 90 triệu người. Trong đó có 53,7 

triệu người từ 15 tu i trở lên thuộc lực lượng lao động tính đến 1/7/2014 [39, tr.1]. 

Điều này cho thấy Việt Nam đang có một nguồn nhân lực phát triển dồi dào. Tuy 

nhiên, hiện nay cơ cấu đào tạo hiện còn bất hợp lý được thể hiện qua các tỷ lệ: ĐH 

và trên ĐH là 1, trung học chuyên nghiệp là 1,3 và công nhân kỹ thuật là 0,92; trong 

khi trên thế giới, tỷ lệ này là 1-4-10. Điều này đã dẫn đến việc Việt Nam đang rất 

thiếu lao động có trình độ tay nghề, công nhân kỹ thuật bậc cao. Cơ cấu phân b  lao 

động theo ngành nghề cũng mất cân đối như: các ngành kỹ thuật - công nghệ, nông 

- lâm - ngư nghiệp ít và chiếm tỉ trọng thấp, trong khi đó các ngành xã hội như luật, 

kinh tế, ngoại ngữ... lại quá cao. Nhiều ngành nghề, lĩnh vực có tình trạng vừa thừa 

vừa thiếu nhân lực. Những lĩnh vực hiện đang thiếu lao động như: Kinh doanh tài 

chính, ngân hàng, kiểm toán, công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông, cơ khí chế 

tạo.... Nghị quyết số 29 của Ban chấp hành TW khóa XI khẳng định: “Tình trạng 

mất cân  ố  tron  cơ cấu trình  ộ và ngành nghề  ào tạo, giữa các vùng miền chậm 

 ược khắc phục”. Vậy có giải pháp nào để giải quyết vấn đề cấp thiết trên của 

nguồn nhân lực quốc gia?  

Phân luồng giáo dục được coi là một giải pháp mang tính chiến lược trong 

“phát triển nhân lực của mỗi quốc gia nhằm phát triển một  ộ  n ũ nhân lực  ồng 

bộ về cơ cấu ngành nghề và trình  ộ phù hợp với nhau c u về nhân lực của  ất 

nước trong từn    a   oạn phát triển” [24, tr.22]. Phân luồng HS một mặt làm cho 

hệ thống giáo dục có cấu trúc hợp lý, phù hợp với yêu c u phát triển kinh tế - xã 

hội; mặt khác có thể giúp HS chủ  ộng lựa chọn con  ường tiếp tục học tập phù 

hợp vớ  năn  lực, sở trường và hoàn cảnh   a  ình  ể các em tham gia học tập tốt 
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hơn hoặc    vào c c n ành n hề thích  ng, phát huy hết khả năng của mình,   n  

góp cho sự nghiệp  ổi mớ   ất nước [37, tr.1]. Đặc biệt, phân luồng sau THCS là một 

trong những xu thế của thế giới. Việc thực hiện tốt phân luồng HS sau THCS là vô 

cùng cấp bách và cần thiết của ngành giáo dục và đào tạo nhằm phát triển nguồn nhân 

lực, đáp ứng nhu cầu của sự nghiệp CNH - HĐH đất nước ta hiện nay. Đi đôi với đó, 

phân luồng HS sau THCS “còn tạo ra sự phát triển năn  lực cho HS một cách tố  ưu, 

giúp cho HS chọn nghề phù hợp với yêu c u phát triển KT - XH  ồng thời phù hợp 

với năn  lực cá nhân” [24, tr.1]. Đây còn “là một sự   ều chỉnh hệ thống mang tính 

chiến lược  ể một mặt gắn giáo dục với các mục tiêu phát triển KT - XH, và nâng cao 

chất lượng giáo dục, mặt khác giúp ph n  ịnh hướn   ể phát triển nguồn nhân lực 

một cách hợp lý và có hiệu quả” [28, tr.24]. 

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã nhận thấy được vai trò quan 

trọng của công tác phân luồng HS sau THCS đối với việc phát triển nguồn nhân lực 

quốc gia. Điều này được thể hiện thông qua các chủ trương, chính sách về phân 

luồng HS sau THCS trong hệ thống giáo dục quốc dân. Trong Luật Giáo dục 2005 

(sửa đ i, b  sung 2009) đã nhấn mạnh: “Chươn  trình    o dục phả   ảm bảo tính 

hiện  ại, tính ổn  ịnh, tính thống nhất, tính thực tiễn, tính hợp lý và kế thừa giữa 

các cấp học và trình  ộ  ào tạo; tạo   ều kiện cho sự phân luồng...”. Luật Giáo dục 

nghề nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 27/11/2014, tại Điều 6 khoản 4 đã quy 

định: “Nhà nước có chính sách phân luồng HS tốt nghiệp trung học cơ sở, trung 

học phổ thông vào giáo dục nghề nghiệp phù hợp với từn    a   oạn phát triển kinh 

tế - xã hội”. Chiến lược phát triển giáo dục 2011 – 2020 đã xác định mục tiêu cụ thể 

là đạt được “...80% thanh n ên tron   ộ tuổ   ạt trình  ộ học vấn trung học phổ 

thôn  và tươn   ươn ; hoàn th ện cơ cấu hệ thống giáo dục nghề nghiệp và ĐH; 

  ểu chỉnh cơ cấu ngành nghề và trình  ộ  ào tạo; c c cơ sở giáo dục nghề nghiệp có 

 ủ khả năn  t ếp nhận 30% số HS tốt nghiệp THCS”. Chiến lược phát triển dạy nghề 

thời kỳ 2011 – 2020 cũng đã xác định: “Thực hiện l ên thôn  tron   ào tạo và phân 

luồng mạnh mẽ vào dạy nghề. Nhà nước quy  ịnh tỷ lệ HS tốt nghiệp trung học cơ sở  

vào học nghề”. Nghị quyết số 29 của Hội nghị TW 8 (khóa XI) về Đ i mới căn bản, 

toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa trong 
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điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã xác định mục tiêu cụ thể 

đó là: “Bảo  ảm cho HS c  trình  ộ THCS (hết lớp 9) có tri th c phổ thông nền tảng, 

  p  ng yêu c u phân luồng mạnh sau THCS; THPT phải tiếp cận nghề nghiệp và 

chuẩn bị cho   a   oạn học sau phổ thông có chất lượng”.  

Tuy nhiên, cũng tại Hội nghị TW 8 (khóa XI) đã nhận định: “Công tác phân 

luồn  và hướng nghiệp chưa tr ển kha   ược nhiều và chưa man  lại hiệu quả”. 

Điều này được minh chứng dựa trên số liệu thống kê giáo dục và đào tạo các năm 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tỷ lệ HS sau khi tốt nghiệp THCS lên học THPT 

ngày càng tăng: năm học 1990 -1991 là 40,27%, đến năm học 2011- 2012 là 

80,36%; tỷ lệ tuyển sinh vào ĐH, cao đẳng tăng qua các năm làm cho tỷ lệ HS sau 

khi tốt nghiệp THPT lên học ĐH ngày càng cao (tăng xấp xỉ 50%). Số HS tốt 

nghiệp trung học (cả THCS và THPT) đi học nghề và trung cấp chuyên nghiệp 

(TCCN) chỉ chiếm trên dưới 27%; số HS đi vào thị trường lao động trên dưới 23%.  

Quận Hai Bà Trưng là một quận thuộc trung tâm thành phố Hà Nội, có kinh tế 

xã hội sự phát triển về,  trình độ dân trí cao. Công tác phân luồng HS sau THCS đã 

được ngành giáo dục  quận Hai Bà Trưng triển khai thực hiện từ nhiều năm qua 

nhưng thực tế vẫn chưa hiệu quả khi đa số học sinh tốt nghiệp THCS vẫn thích vào 

THPT để học lên ĐH, CĐ hơn học nghề, nên chủ yếu HS trên địa bàn quận chọn 

con đường học lên THPT để học tiếp lên cao đẳng, ĐH. Những HS không đủ điều 

kiện học lên trung học ph  thông thì việc đăng kí các nghề để học dường như vẫn 

theo phong trào, theo tâm lý chủ quan chứ không dựa vào nhu cầu thực sự của bản 

thân cũng như thị trường lao động trên địa bàn quận và thành phố. Mặt khác, do các 

em còn là “vị thành niên” và yêu cầu lao động xã hội còn mang nặng tâm lý “phải 

tốt nghiệp THPT” mới được coi là đủ khả năng để tham gia lao động sản xuất. 

Thêm vào đó, tâm lý của phụ huynh vẫn là luôn mong muốn con em mình phải tốt 

nghiệp ĐH, CĐ chứ không muốn con em mình vào các trường dạy nghề. Tại các 

nhà trường THCS ở quận Hai Bà Trưng, công tác phân luồng HS thông qua hoạt 

động hướng nghiệp được thực hiện chưa thực sự hiệu quả. Bên cạnh đó,  chính 

quyền quận, thành phố, các trường THCN - dạy nghề trên địa bàn lại chưa có sự 

phối hợp chặt chẽ với các nhà trường trung học trong công tác phân luồng, hướng 

http://nld.com.vn/nganh-giao-duc.html
http://nld.com.vn/hoc-sinh-tot-nghiep-thcs.html
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nghiệp cho HS, công tác quản lý nhà nước vẫn còn chồng chéo, đôi khi thiếu sự 

thống nhất, dẫn đến cản trở việc đào tạo liên thông tạo ra rào cản cho cho việc 

phân luồng. Để làm tốt công tác phân luồng HS sau THCS trên địa bàn quận 

Hai Bà Trưng góp phần đáp ứng phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn quận 

nói riêng và thành phố Hà Nội nói chung, cần có những biện pháp quản lý phân 

luồng HS sau THCS. 

Từ những lý do trên, tôi lựa chọn vấn đề “Một số biện pháp quản lý phân 

luồng học sinh sau trung học cơ sở tại quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội" 

làm đề tài nghiên cứu của mình. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Đề xuất một số biện pháp quản lý phân luồng HS sau THCS trên địa bàn quận 

Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.  

3. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu 

3.1. Khách thể nghiên cứu 

Hoạt động phân luồng HS sau THCS. 

3.2. Đối tượng nghiên cứu 

Các biện pháp quản lý phân luồng HS sau THCS. 

4. Phạm vi nghiên cứu 

Nghiên cứu một số biện pháp quản lý phân luồng HS sau THCS trên địa bàn 

quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. 

5. Nhiệm vụ nghiên cứu 

5.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận về vấn đề phân luồng HS và quản lý phân luồng 

HS sau THCS trong hệ thống giáo dục quốc dân, kinh nghiệm phân luồng HS ở một 

số quốc gia trên thế giới. 

5.2. Nghiên cứu thực trạng quản lý phân luồng HS sau THCS trên địa bàn 

quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. 

5.3. Nghiên cứu đề xuất một số biện pháp quản lý phân luồng HS sau THCS 

trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. 

6. Phƣơng pháp nghiên cứu 

6.1. Cách tiếp cận 



 5 

- Tiếp cận hệ thống: Quản lý phân luồng HS sau THCS là hoạt động nằm trong 

hệ thống các hoạt động quản lý nhà nước về giáo dục và quản lý nhà trường. Do 

vậy, nghiên cứu về quản lý phân luồng trong giáo dục phải dựa trên cơ sở tiếp cận 

hệ thống, trong mối tương quan với các hoạt động quản lý khác trong GD&ĐT. Bên 

cạnh đó, GD&ĐT là một bộ phận của hệ thống KT - XH, GD&ĐT phải phục vụ 

cho việc phát triển KT - XH của đất nước, chịu sự tác động của KT - XH. Do vậy, 

nghiên cứu quản lý phân luồng HS sau THCS phải đặt GD&ĐT trong hệ thống KT 

- XH của đất nước trong từng giai đoạn phát triển. 

- Tiếp cận phát triển nguồn nhân lực: Mục tiêu cơ bản của phân luồng 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 HS có thể phát huy cao độ tiềm năng 

và sức sáng tạo dựa trên năng lực của bản thân. Vì vậy, nghiên cứu phân luồng trong 

giáo dục phải hướng tới đề xuất các biện pháp quản lý phát triển nguồn nhân quốc gia 

nhằm thực hiện CNH - HĐH, hội nhập quốc tế. 

6.2. Phương pháp nghiên cứu 

6.2.1. Phươn  ph p nghiên c u lý thuyết: T ng hợp tư liệu để hệ thống hóa, 

khái quát hóa những vấn đề lý luận có liên quan đến đề tài. 

6.2.2. Phươn  ph p nh ên c u thực tiễn: 

- Phương pháp điều tra bằng phiếu hỏi: Dùng phiếu hỏi để trưng cầu ý kiến của 

cán bộ quản lý, GV, HS, CMHS về nhận thức, thực trạng phân luồng và quản lý 

phân luồng HS sau THCS, các yếu tố ảnh hưởng tới quản lý phân luồng HS, những 

khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý phân luồng HS. 

- Phương pháp phỏng vấn: Trao đ i với HS và CMHS về định hướng nghề 

nghiệp; Trao đ i GV về hoạt động phân luồng trong nhà trường; Trao đ i với cán 

bộ quản lý về công tác quản lý phân luồng HS ở các nhà trường và trên địa bàn 

nghiên cứu. 

6.2.3. Phươn  ph p thống kê toán học: Sử dụng phương pháp toán học để xử lý 

các số liệu thu được từ điều tra. 

7.1. Cấu trúc của luận văn 

Luận văn được cấu trúc bao gồm phần mở đầu, 3 chương, phần kế luận, 
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khuyến nghị và tài liệu tham khảo. Cụ thể như sau: 

Mở đầu 

Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý phân luồng học sinh sau trung học cơ sở 

Chương 2: Thực trạng quản lý phân luồng học sinh sau trung học cơ sở tại 

quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

Chương 3: Biện pháp quản lý phân luồng học sinh sau trung học cơ sở tại 

quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

Kết luận và khuyến nghị 

Tài liệu tham khảo 

Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ PHÂN LUỒNG HỌC SINH 

SAU TRUNG HỌC CƠ SỞ 

 

1.1. T ng qu n nghiên cứu vấn đề  

Vấn đề phân luồng trong giáo dục đã được quan tâm tâm nghiên cứu trong 

những thời gian qua như một vấn đề quan trọng của giáo dục nước nhà.  

Viện nghiên cứu Phát triển Giáo dục đã t  chức Hội thảo khoa học vào tháng 

12/1998 tại Hà Nội với chủ đề: “Giáo dục THCS: Thực trạng, dự báo, giải pháp về phổ 

cập và phân luồng HS”. Các bài viết trong hội thảo đã tập trung đi sâu vào vấn đề ph  

cập THCS và phân luồng HS ở nước ta dựa trên dự báo quy mô phát triển THCS đến 

năm 2020. Các nghiên cứu đã làm rõ vấn đề ph  cập THCS và phân luồng HS ở một số 

địa phương, các loại hình trường trong các nhánh phân luồng HS chính. 

Đề tài “Nghiên c u  ề xuất các giải pháp thực hiện phân luồng học sinh sau 

THCS” mã số B98-52-TĐ17 (2000) do tiến sĩ Lê Vân Anh là chủ nhiệm đã thực 

hiện trên quy mô toàn quốc. Đề tài đã đề làm rõ cơ sở lý luận về phân luồng HS sau 

THCS, tình hình và xu thế phân luồng HS sau THCS ở một số nước trên thế giới, từ 

đó đề xuất các giải pháp thực hiện phân luồng HS sau THCS trên phạm vi cả nước. 

Đề tài C-200: “Khảo sát thực trạng về phân luồng học sinh sau THCS tại 

huyện Đôn  Anh, Hà Nội” do Nguyễn Thị Hoàng Yến làm chủ nhiệm (2002) đã 

thực hiện khảo sát thực trạng về phân luồng HS sau THCS tại huyện Đông Anh, Hà 
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Nội. Từ thực trạng đó, nhóm nghiên cứu đã đề xuất một số giải pháp phân luồng HS 

sau THCS tại huyện Đông Anh, Hà Nội. 

Một số luận văn thạc sỹ  đã quan tâm và nghiên cứu về vấn đề phân luồng HS 

sau THCS từ đó đề xuất một số biện pháp nhằm đáp ứng các yêu cầu về đào tạo 

nguồn nhân lực của địa phương như: 

- Trần Khắc Phúc với đề tài “Một số giải pháp quản lý góp ph n phân luồng 

học sinh sau trung học cơ sở ở thành phố Hồ Chí Minh của trung tâm kỹ thuật tổng 

hợp hướng nghiệp Lê Thị Hồng Gấm” (2004); 

- Hồ Văn Thông với đề tài “Các giải pháp quản lý phân luồng học sinh sau 

trung học cơ sở tỉnh Bình Dươn ” (2006); 

- Ninh Thành Viên với đề tài “Một số biện pháp phân luồng học sinh sau 

THCS   p  ng yêu c u  ào tạo nhân lực kỹ thuật ở tỉnh Kiên Giang” (2006); 

- Đỗ Thị Thu Hằng với đề tài “Thực trạng và giả  ph p  ẩy mạnh việc phân 

luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS ở tỉnh Thái Bình” (2010). 

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ của Trần Thanh Phúc (2010) “Nghiên c u 

thực trạng và giải pháp phân luồng học s nh c c trường phổ thông dân tộc nội trú” 

đã tiến hành nghiên cứu vấn đề phân luồng HS ở các trường ph  thông dân tộc nội 

trú. Đề tài đã làm rõ cơ sở lý luận về phân luồng HS và đi sâu làm rõ vấn đề mang 

tính đặc trưng của các trường ph  thông dân tộc nội trú, từ đó đề xuất những giải 

pháp nhằm phân luồng tốt cho nhóm đối tượng học sinh có tính đặc thù này. 

 Đề tài khoa học cấp Bộ của PGS.TS Đỗ Thị Bích Loan về “Giải pháp phân 

luồng và liên thông trong hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam” (2013) đã nghiên 

cứu cùng lúc hai vấn đề nóng bỏng trong hệ thống giáo dục quốc dân nước ta hiện 

nay là phân luồng và liên thông. Đề tài đã làm sáng tỏ những khái niệm về phân 

luồng và liên thông trong hệ tthống giáo dục quốc dân, mối quan hệ chặt chẽ giữa 

phân luồng, liên thông với phát triển nguồn nhân lực và xây dựng xã hội học tập; 

Xây dựng được cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn của việc phân luồng và liên thông 

trong hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam và kinh nghiệm của một số quốc gia 

trên thế giới. Từ đó, nhóm nghiên cứu đã đề xuất các nhóm giải pháp nhằm tăng 
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cường phân luồng và liên thông trong hệ thống giáo dục, đáp ứng nhu cầu nhân lực 

và nguyện vọng của người dân. 

Các nghiên cứu về phân luồng tập trung chủ yếu vào phân tích thực trạng phân 

luồng HS sau THCS của cả nước hoặc một vùng hoặc một địa phương cụ thể, từ đó 

đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả công tác phân luồng HS sau THCS ở 

nước ta. 

Tuy  nhiên cho đến nay chưa có nghiên cứu nào đề cập và tiến hành nghiên 

cứu vấn đề quản lý phân luồng HS sau THCS tại địa bàn quận Hai Bà Trưng, thành 

phố Hà Nội. Do đó, luận văn đã lựa chọn đi sâu nghiên cứu về “Một số biện pháp 

quản lý phân luồng học sinh sau trung học cơ sở tại quận Ha  Bà Trưn , thành phố 

Hà Nội”. 

1.2. Các khái niệm cơ bản  

1.2.1. Quản lý và quản lý giáo dục 

a) Khái niệm về quản lý 

Mọi hoạt động trong xã hội đều cần đến quản lý. Quản lý vừa là khoa học vừa 

là nghệ thuật trong việc điều khiển một hệ thống xã hội cả ở tầm vĩ mô và vi mô. 

Đó là những hoạt động cần thiết phải thực hiện khi con người kết hợp với nhau 

trong các nhóm, các t  chức nhằm đạt được những mục tiêu chung. 

Thuật ngữ “quản lý” (management) như một số tác giả hiện nay quan 

niệm, đó là hoạt động nhằm làm cho hệ thống vận động theo mục đích đề ra và 

tiến tới trạng thái chất lượng mới. Cũng có ý kiến cho rằng, quản lý là hoạt 

động thực hiện nhằm đảm bảo sự hoàn thành công việc qua những nỗ lực của 

người khác. Cũng có tác giả lại cho rằng, quản lý là hoạt động phối hợp hiệu 

quả hoạt động của những người cộng sự khác nhau cùng chung một t  chức. 

Một vài quan điểm khác lại cho rằng quản lý là hoạt động thiết yếu đảm bảo 

phối hợp những nỗ lực cá nhân nhằm đạt được mục đích của nhóm hay t  chức.  

Theo tác giả Harold Koontz: “Quản lý là thiết kế và duy trì một mô  trường mà 

tron     c c c  nhân làm v ệc với nhau trong các nhóm, có thể hoàn thành nhiệm 

vụ và các mục t êu  ã  ịnh” . 
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Theo tác giả Phan Văn Kha: “Quản lý là là một tập hợp các hoạt  ộng lập kế 

hoạch, tổ ch c, lãnh  ạo và kiểm tra các quá trình tự nhiên, xã hội, khoa học, kỹ 

thuật và công nghệ  ể chúng phát triển hợp quy luật, các nguồn lực (hiện hữu và 

tiềm năn ) vật chất và tinh th n, hệ thống tổ ch c và các thành viên thuộc hệ thống 

 ể  ạt  ược các mục  ích  ã  ịnh” [17]. 

Một số điểm cần lưu ý khi xem xét các quan niệm và định nghĩa trên về quản lý: 

- Quản lý bao giờ cũng là một tác động có hướng đích, có mục tiêu xác định. 

- Quản lý thể hiện mối quan hệ giữa chủ thể quản lý và đối tượng quản lý, đây 

là quan hệ mệnh lệnh - phục tùng, không đồng cấp và có tính bắt buộc. 

- Quản lý nêu ra ở đây bao giờ cũng là quản lý con người. 

- Quản lý là sự tác động mang tính chất chủ quan nhưng phải phù hợp với quy 

luật khách quan. 

- Quản lý xét về mặt công nghệ là sự vận động của thông tin.  

- Quản lý có khả năng thích nghi giữa chủ thể với đối tượng quản lý và ngược lại. 

Như vậy, tùy theo từng góc độ xem xét, nhưng tất cả các quan niệm về quản lý 

đều thống nhất rằng có sự tác động của chủ thể quản lý đến đối tượng quản lý và 

được hiểu: Quản lý là sự tác động có mục đích của chủ thể quản lý đến đối tượng 

quản lý nhẳm đạt được những mục tiêu quản lý đã được xác định. 

b) Bản chất của hoạt  ộng quản lý 

Bản chất của hoạt động quản lý là sự tác động có mục đích của người quản lý đến 

đối tượng quản lý nhằm đạt mục tiêu chung đã định. Trong các cơ sở GD – ĐT, đó là 

sự tác động của nhà quản lý giáo dục đến tập thể giáo viên, nhân viên, học sinh và các 

lực lượng giáo dục khác có liên quan trong xã hội nhằm thực hiện hệ thống các mục 

tiêu quản lý giáo dục. Bản chất đó có thể được mô hình hóa như sơ đồ 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 
Chủ thể 

quản lý 

Đối tƣợng 

quản lý 

Công cụ 

Phƣơng pháp 

Mục tiêu 
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Sơ đồ 1.1. Mô hình về quản lý 

Chủ thể quản lý có thể là một cá nhân, một nhóm hay một t  chức. 

Đố  tượng quản lý là những con người cụ thể, một nhóm người hay một t  

chức, các điều kiện bảo đảm chất lượng và sự hình thành tự nhiên các mối quan hệ 

giữa con người với con người. 

Công cụ quản lý là phương tiện tác động của chủ thể quản lý tới đối tượng 

quản lý như: mệnh lệnh, quyết định, chính sách, luật lệ… 

Phươn  ph p quản lý là cách thức tác động của chủ thể quản lý tới đối tượng 

quản lý. 

Mục tiêu quản lý được xác định theo nhiều cách thức khác nhau, nó có thể do 

các thể chế quy định, do chủ thể quản lý áp đặt hoặc do sự  cam kết giữa chủ thể và 

đối tượng quản lý. 

c) Ch c năn  cơ bản của quản lý 

Theo các tác giả Phan Văn Kha [17], Trần Kiểm và Nguyễn Xuân Thức [19], 

quản lý có 4 chức năng cơ bản, đó là: Lập kế hoạch - Tổ ch c thực hiện - Lãnh  ạo, 

Chỉ  ạo - Kiểm tra,   nh    . Các chức năng trên có mối quan hệ qua lại và gắn bó 

chặt chẽ với nhau tạo thành quá trình quản lý khép kín. 

 

 

 

 

 

 

 

Lãnh đạo,  

chỉ đạo 

Kiểm tra, 

đánh giá 

Lập kế hoạch T  chức  

thực hiện 
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Sơ đồ 1.2. Các chức năng của quản lý 

Ch c năn  lập kế hoạch là chức năng cơ bản nhất của quản lý, là bước soạn 

thảo và thông qua được những quyết định về chủ trương quản lý quan trọng. Trên 

cơ sở những yêu cầu cơ bản kết hợp với những thực tiễn của t  chức để đưa ra các 

mục tiêu, những phương hướng kế hoạch cho sát hợp và có tính khả thi cao. 

Ch c năn  tổ ch c thực hiện là chức năng t  chức để thực hiện các chủ 

trương, kế hoạch, các quyết định bằng cách xây dựng cấu trúc t  chức của đối tượng 

quản lý, xây dựng mạng lưới quan hệ t  chức tuyển lựa, phân công, sắp xếp, bồi 

dưỡng cán bộ, làm cho mục tiêu trở nên có ý nghĩa hiện thực và tăng tính hiệu quả 

về mặt t  chức. 

Ch c năn  lãnh  ạo, chỉ  ạo là chức năng nhằm chỉ dẫn, vận động, điều 

chỉnh và phối hợp với các lực lượng tích cực, chủ động theo sự phân công và 

kế hoạch đã định. 

Ch c năn  k ểm tra,   nh     là chức năng liên quan đến mọi cấp quản lý để 

đánh giá kết quả hoạt động của hệ thống. Chức năng này nhằm thực hiện việc xem 

xét tình hình thực hiện công việc, đối chiếu với yêu cầu để có sơ sở đánh giá. 

d) Quản lý giáo dục 

Theo tác giả Nguyễn Đức Trí, quản lý giáo dục là “hệ thống nhữn  t c  ộng 

có mục  ích, c  kế hoạch, hợp quy luật của chủ thể quản lý trong hệ thống giáo 

dục, là sự   ều hành hệ thống giáo dục quốc dân, c c cơ sở giáo dục nhằm thực 

hiện mục t êu nân  cao dân trí,  ào tạo nhân lực, bồ  dưỡng nhân tài”. 

Theo cấp quản lý giáo dục có quản lý hệ thống giáo dục quốc dân và quản lý 

nhà trường. Theo chức năng quản lý bao gồm các chức năng lập kế hoạch, t  chức, 

chỉ đạo, kiểm tra – đánh giá. Theo đối tượng quản lý có quản lý con người, quản lý 

quá trình và quản lý vật chất. 
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Hệ thống giáo dục là một hệ thống xã hội [43, tr.16], vì vậy quản lý giáo dục 

chịu sự tác động và chi phối của các quy luật xã hội và có những đặc điểm sau: 

- Trong quản lý giáo dục các hoạt động quản lý hành chính nhà nước và quản 

lý sự nghiệp chuyên môn đan xen vào nhau, thâm nhập lẫn nhau không thể tách rời 

tạo thành hoạt động quản lý thống nhất. 

- Quản lý giáo dục đòi hỏi những yêu cầu cao về tính toàn diện, tính thống 

nhất, tính kế thừaa và tính phát triển. 

- Giáo dục là sự nghiệp của quần chúng, vì vậy quản lý giáo dục phải quán 

triệt quan điểm quần chúng của Đảng và Nhà nước. 

1.2.2. Quản lý nhà nước về giáo dục 

Quản lý nhà nước về giáo dục là hoạt động của nhà nước (các cơ quan quản lý 

nhà nước) trong lĩnh vực giáo dục trên các phương diện lập pháp, hành pháp và tư 

pháp nhằm thực hiện chức năng đối nội, đối ngoại của nhà nước. Nói cách khác, 

quản lý nhà nước về giáo dục là sự tác động của chủ thể quản lý mang quyền lực 

nhà nước (các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục), chủ yếu bằng pháp luật tới 

các đối tượng quản lý  nhằm thực hiện mục tiêu đề ra. 

Điều 99 Luật Giáo dục 2005 (sửa đ i 2009) đã quy định cụ thể nội dung quản 

lý nhà nước về giáo dục như sau: 

- Xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách 

phát triển giáo dục; 

- Ban hành và t  chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục; 

ban hành điều lệ nhà trường; ban hành quy định về t  chức và hoạt động của cơ sở 

giáo dục khác; 

- Quy định mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục; tiêu chuẩn nhà giáo; 

tiêu chuẩn cơ sở vật chất và thiết bị trường học; việc biên soạn, xuất bản, in và phát 

hành sách giáo khoa, giáo trình; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; 

- T  chức, quản lý việc bảo đảm chất lượng giáo dục và kiểm định chất lượng 

giáo dục; 

- Thực hiện công tác thống kê, thông tin về t  chức và hoạt động giáo dục; 

- T  chức bộ máy quản lý giáo dục; 
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- T  chức, chỉ đạo việc đào tạo, bồi dưỡng, quản lý nhà giáo và cán bộ quản 

lý giáo dục; 

- Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển sự nghiệp giáo dục;  

- T  chức, quản lý công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ trong 

lĩnh vực giáo dục; 

- T  chức, quản lý công tác hợp tác quốc tế về giáo dục; 

- Quy định việc tặng danh hiệu vinh dự cho người có nhiều công lao đối với 

sự nghiệp giáo dục; 

- Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giáo dục; giải quyết khiếu 

nại, tố cáo và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về giáo dục. 

1.2.3. Quản lý nhà trường 

Theo nhóm tác giả Trần Trung, Nguyễn Đức Trí và Đỗ Thế Hưng (2013), nhà 

trường là một t  chức giáo dục mang tính quyền lực nhà nước - xã hội, trực tiếp làm 

công tác GD&ĐT, thực hiện việc giáo dục cho thế hệ trẻ và đội ngũ nhân lực xã hội. 

Nhà trường là tế bào cơ sở, chủ chốt, là khách thể cơ bản của tất cả các cấp quản lý, 

lại vừa là một hệ thống độc lập, tự quản của xã hội, do đó quản lý nhà trường nhất 

thiết vừa phải có tính nhà nước, vừa có tính xã hội. [42, tr.156] 

Nhà trường là một t  chức xã hội có mục đích đặc thù, nhiệm vụ chủ chốt là 

tạo chất lượng giáo cho HS… [35, tr.14]. Theo tác giả Trần Kiểm (2002), trường 

học hay nhà trường là một t  chức sư phạm – xã hội, do đó ngoài đặc điểm sư 

phạm, trường học còn có đặc điểm như một t  chức xã hội [18, tr.24]. Dựa trên 

phân tích về điều khiển học và lý thuyết hệ thống, tác giả Trần Kiểm đã rút ra rằng 

nhà trường là một hệ tự quản [35, tr.26], từ đó làm cơ sở để xem xét khái niệm quản 

lý trường học/nhà trường. 

Theo tác giả Trần Kiểm (2002), quản lý nhà trường có thể hiểu là “một hệ thống 

nhữn  t c  ộn  sư phạm hợp lý và c  hướn   ích của chủ thể quản lý  ến tập thể 

giáo viên và học sinh và các lực lượng xã hội trong và ngoài  trường nhằm huy  ộng 

và phối hợp s c lực, trí tuệ của họ vào mọi mặt hoạt  ộng của nhà trường nhằm 

hướng vào việc hoàn thành có chất lượng và hiệu quả mục tiêu dự kiến” [18, tr.27]. 
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Trong quản lý và thực tiễn quản lý nhà trường, có thể phân thành 2 loại quản 

lý như sau [42, tr.157]: 

- Một là, quản lý của chủ thể bên trên và bên ngoài nhà trường nhằm định 

hướng cho nhà trường, tạo điều kiện cho nhà trường hoạt động và phát triển (các 

cấp quản lý nhà nước như các bộ, ngành, ủy ban nhân dân các địa phương và sự hợp 

tác của xã hội/cộng đồng). 

- Hai là, quản lý của chính chủ thể bên trong nhà trường, hoạt động t  chức các 

chủ trương, chính sách giáo dục thành các kế hoạch hoạt động, t  chức chỉ đạo và 

kiểm tra để đưa nhà trường đạt tới những mục tiêu đã đề ra (thực hiện các chức 

năng quản lý của một t  chức). 

Theo các tác giả Đặng Quốc Bảo, Nguyễn Thành Vinh (2011), quản lý nhà 

trường có 7 nội dung cơ bản, đó là [3, tr.30-93]: 

- Quản lý hoạt động dạy học và kiểm định chất lượng; 

- Quản lý các hoạt động giáo dục, hỗ trợ hoạt động dạy học; 

- Quản lý nhân sự trong nhà trường; 

- Quản lý tài chính trong nhà trường; 

- Quản lý cơ sở vật chất – kỹ thuật của nhà trường; 

- Quản lý hành chính trường học; 

- Kiểm tra nội bộ trường học. 

Trong đó, nội dung quản lý hoạt động giáo dục, hỗ trợ hoạt động dạy học có 

nhiệm vụ phát triển nhân cách toàn diện cho HS, và bao gồm các hoạt động quản lý 

thành phần như: Quản lý hoạt động thực hiện chương trình giáo dục ngoài giờ lên 

lớp; Quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho HS; Quản lý hoạt động giáo dục 

lao động cho HS; Quản lý hoạt động xã hội đối với HS. 

1.2.4. Phân luồng học sinh 

* Phân luồng và phân luồng học sinh 

Từ “luồng” trong tiếng Anh thường được dùng bởi hai từ là “current”  hoặc 

“stream” với hàm nghĩa nói về dòng di chuyển theo một chiều nhất định [28, tr.4], 

Còn theo Từ điển Tiếng Việt của Viện Ngôn ngữ học và Đại từ điển Tiếng Việt thì 
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“phân luồng” có thể được hiểu một cách đơn giản là sự tách dòng ra thành nhiều 

luồng nhỏ hơn, tách biệt với nhau. 

Trong GD&ĐT, người học được phân luồng theo các luồng trong hệ thống 

giáo dục quốc dân, đó là các “luồng giáo dục” hay “luồng học sinh”. Theo Từ điển 

Giáo dục học (2001), “luồng học sinh” được hiểu là “sự lưu chuyển trong hệ thống 

giáo dục”, còn phân luồng học sinh được hiểu là “quá trình phân chia khối HS tốt 

nghiệp theo  ịnh hướng sử dụng và tiếp tục  ào tạo” [16]. 

Theo tác giả Lê Vân Anh (2000), “phân luồn  HS  ược hiểu là sau khi tốt 

nghiệp mỗi cấp học thuộc hệ thống giáo dục chính quy hoặc không chính quy, học 

sinh lựa chọn nhữn  con  ườn  kh c nhau  ể    t ếp” [1, tr.12]. Cũng theo tác giả, 

phân luồng HS còn được hiểu là “việc x c  ịnh các mục tiêu và tổ ch c hệ thống 

GD - ĐT phù hợp với yêu c u, cơ cấu của lực lượn  lao  ộng xã hội nhằm   p  ng 

chiến lược phát triển cân  ối, bền vững của mỗi quốc   a, trên cơ sở     ịnh hướng 

cho sự phát triển giáo dục các ngành, các cấp học”. 

Theo tác giả Đỗ Thị Bích Loan (2013), khái niệm “phân luồng học sinh” được 

hiểu là “việc tạo ra c c con  ườn  và  ịnh hướng cho học sinh sau khi tốt nghiệp 

một cấp, bậc học nào    c  thể lựa chọn con  ường phù hợp  ể học tiếp hoặc    

vào  ờ  tham   a lao  ộng”. Phân luồng là việc quy hoạch phát triển giáo dục theo 

các hướng khác nhau của toàn hệ thống giáo dục sau cấp học ph  cập bắt buộc để 

định hướng cho việc phát triển nhân lực quốc gia [24, tr.29]. 

Tác giả Nguyễn Viết Sự (2005) lại cho rằng “phân luồng trong giáo dục  ược 

hiểu là c c hướn    , c c khả năn   ể HS các cấp học, bậc học có thể tham gia” 

[32]. Phân luồng trong giáo dục được nhắc đến ở đây chính là phân luồng HS, giúp 

cho HS có thể chủ động trong việc lựa chọn con đường học tập tiếp theo của mình 

hoặc cũng có thể đi luôn vào lĩnh vực nghề nghiệp phù hợp với hoàn cảnh, năng 

lực, hứng thú của bản thân và phù hợp với yêu cầu của sự phát triển KT - XH [46, 

tr.11]. 

Điều 3 Nghị định số 75/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục 2005 đã quy định: “Phân luồng 

trong giáo dục là biện pháp tổ ch c hoạt  ộng giáo dục trên cơ sở thực hiện hướng 
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nghiệp trong giáo dục, tạo   ều kiện  ể học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, trung 

học phổ thông tiếp tục học ở cấp học hoặc trình  ộ cao hơn, học trung cấp, học 

nghề hoặc lao  ộng phù hợp vớ  năn  lực,   ều kiện cụ thể của cá nhân và nhu c u 

xã hội; góp ph n   ều tiết cơ cấu ngành nghề của lực lượn  lao  ộng phù hợp với 

nhu c u phát triển của  ất nước” [10]. 

Như vậy, từ những cách hiểu trên về phân luồng HS hay phân luồng giáo dục, 

có thể rút ra một số những đặc điểm của việc phân luồng như sau: 

- Phân luồng HS là biện pháp có tính định hướng (hướng nghiệp), tạo điều 

kiện (cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân, chính sách) cho HS lựa chọn con đường 

tiếp tục học tập sau khi hoàn thành một cấp học, bậc học ph  thông. 

- Phân luồng HS phải dựa trên cơ sở điều kiện KT - XH, cơ cấu nguồn nhân 

lực của quốc gia, địa phương trong một giai đoạn nhất định. 

- Phân luồng HS là một vấn đề không chỉ của ngành giáo dục mà còn là vấn đề 

của toàn xã hội, nó chịu sự tác động của nhiều yếu tố khách quan và chủ quan. 

- Phân luồng HS được thực hiện bởi các cơ quan quản lý giáo dục, các nhà 

quản lý giáo dục. 

* Ý nghĩa của việc phân luồng giáo dục 

Theo tác giả Lê Vân Anh (2000), mục đích của việc phân luồng HS là “nhằm 

ph t tr ển cân  ố  hợp lý hệ thốn     o dục phổ thôn , chuyên n h ệp,  ạ  học, tạo 

cơ hộ  cho mọ  n ườ  c    ều k ện  ược học tập, nân  cao học vấn và năn  lực 

n hề n h ệp  ể tham   a c  h ệu quả vào thị trườn  lao  ộn ,   p  n  yêu c u 

của sự n h ệp CNH - HĐH  ất nước” [1, tr.12]. Do đó, vấn đề phân luồng HS “có 

ý n hĩa hết s c quan trọng không nhữn   ối với sự nghiệp của mỗ  con n ười, mà 

còn  ặc biệt quan trọn   ối với sự phát triển nguồn nhân lực cũn  như sự phát 

triển KT - XH của mỗi quốc gia” [24, tr.29]. 

Đối với cá nhân, phân luồng  giúp cho mỗi HS với những thiên hướng, năng 

lực, sở trường, nguyện vọng và hoàn cảnh khác nhau có điều kiện thuận lợi để mỗi 

HS cơ hội để lựa chọn cho mình được con đường phát triển nghề nghiệp phù hợp 

với được năng lực, sở trường, nguyện vọng của mình và thích hợp với hoàn cảnh cụ 

thể cùa cá nhân cũng như phù hợp với nhu cầu phát triển KT - XH của đất nước và 
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cống hiến, góp phần sự nghiệp CNH - HĐH của đất nước. 

Đối với quốc gia, phân luồng HS 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. 

Nhữn    ều kiện  ể phân luồng giáo dục: 

-  Để phân luồng giáo dục, việc đầu tiên là cần phải có chiến lược phát triển 

nguồn nhân lực quốc gia để làm định hướng cho việc phân luồng HS với cơ cấu 

các luồng hợp lý, phù hợp với nhu cầu nhân lực về cơ cấu ngành nghề và trình độ 

trong từng giai đoạn phát triển của đất nước. Nếu không có chiến lược này thì 

không có cơ sở thực tiễn để phân luồng hợp lý. 

- Cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân phải được thiết kế với các luồng cần thiết 

sau các cấp, bậc học để thực hiện việc phân luồng. 

- Cần thực hiện tốt việc hướng nghiệp cho học sinh ph  thông, đặc biệt là sau 

cấp ph  cập bắt buộc giúp các em có thể lựa chọn được nghề phù hợp với cá nhân 

cũng như với yêu cầu xã hội để một mặt có thể phát triển cao độ được nhân cách 

của bản thân đồng thời có thể cống hiến được nhiều cho xã hội. 

1.2.5. Phân luồng HS sau THCS 

Những cơ sở về khoa học và kinh nghiệm thực tiễn cho thấy, phân luồng HS 

trong sự phát triển giáo dục phù hợp và chủ yếu được đặt ra từ sau bậc THCS. Đó 

cũng là xu thế chung của đa số các quốc gia trên thế giới. 

THCS là một cấp học thuộc giáo dục ph  thông, là cầu nối giữa cấp tiểu học 

và THPT. Theo Luật Giáo dục 2005, mục tiêu của giáo dục THCS là nhằm “giúp 

HS củng cố và phát triển những kết quả của giáo dục tiểu học; có học vấn phổ 

thông ở trình  ộ cơ sở, những hiểu biết ban   u về kỹ thuật và hướng nghiệp  ể tiếp 

tục học THPT, trung cấp, học nghề hoặc    vào cuộc sốn  lao  ộng”. HS ở lứa tu i 

THCS có những đặc trưng riêng. Lứa tu i học sinh THCS được gọi là “thời kỳ quá 

 ộ” từ thời thơ ấu sang tu i trưởng thành. Đây là lứa tu i có nhiều khác biệt so với 

các lứa tu i khác trong quá trình phát triển nhân cách. Đặc biệt, HS “ở l a tuổi này 

bắt   u xuất hiện một th    ộ nhất  ịnh với nghề nghiệp tươn  la ” và đó là cơ sở 

của “sự thay  ổ  xu hướng học tập, tăn  cường tinh th n trách nhiệm với chính bản 
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thân” [46, tr.13]. Do đó, phân luồng HS sau THCS là sự lựa chọn của HS ngay sau 

khi tốt nghiệp THCS, con đường tiếp tục học tập phù hợp với khả năng của bản thân 

và nhu cầu của xã hội.  

1.2.6. Quản lý phân luồng HS sau THCS  

Quản lý nói chung và quản lý giáo dục nói riêng là quá trình t  chức và điểu 

khiển các hoạt động của hệ thống theo những mục tiêu nhất định. Hiểu một cách 

chung nhất, quản lý phân luồng HS sau THCS là sự tác động của các cấp quản lý 

giáo dục, của các cơ sở giáo dục đối với HS và CMHS. Cụ thể hơn, quản lý phân 

luồng HS sau THCS  ược hiểu là sự t c  ộng của cơ quan quản lý  ối với HS, 

CMHS cấp học THCS nhằm tách dòng HS sau THCS ra thành từng luồng nhỏ hơn, 

tách biệt phù hợp với nhu c u phát triển nguồn nhân lực nước ta và phù hợp với 

hướng phát triển của HS sau THCS. Việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối 

với phân luồng HS sau THCS không ngoài mục đích làm cho HS lựa chọn đúng đắn 

nhất về hướng phát triển nghề nghiệp của bản thân nhằm thực hiện mục tiêu giáo 

dục đào tạo của địa phương và quốc gia. 

1.3. Cơ sở phân luồng HS sau THCS  

1.3.1. Cơ sở tâm sinh lý 

a) Cơ sở tâm lý học phát triển (tâm lý học l a tuổi) 

Các nhà tâm lý học lứa tu i hay tâm lý học phát triền đều có nhận thức chung 

rằng, lứa tu i thiếu niên (học sinh THCS) từ 11 – 12 đến 15 – 16 tu i là một giai 

đoạn phát triển đặc biệt cả về mặt tự nhiên và tâm lý - xã hội. Sự phát triển đó diễn 

ra bùng n  đa dạng và phân hóa, nhất là vào thời đoạn cuối, bước quá độ chuyển 

sang giai đoạn đầu tu i thanh niên. Những đặc điểm sinh lý - tâm lý - xã hội bộc lộ 

ra ở giai đoạn cuối tuổi thiếu niên là khá rõ ràng, có thể là một trong những cơ sở 

để phân hóa, phân luồng học sinh sau THCS. Có thể đề cập một số yếu tố sau: 

- Sự phát triển sinh lý - thể chất  

- Năng lực học tập  

- Năng khiếu, sở trường  

- Hứng thú của HS 

- Tự ý thức, tự đánh giá của bản thân HS và đánh giá của CMHS về đặc điểm 
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cá nhân và hoàn cảnh của gia đình học sinh cũng khá rõ.  

Những cơ sở trên giúp cho bản thân HS, CMHS và các giáo viên thấy rõ được 

đặc điểm của bản thân mỗi HS nên tiếp tục phát triển theo hướng nào thì thuận lợi 

hơn, phù hợp hơn. Trên thực tế, sau THCS gia đình cũng đã định hướng cho HS học 

thêm một số môn học nào đó phù hợp và có triển vọng với con mình; như vậy, nên 

 ịnh hướng phân luồng cho HS sau THCS nên tiếp tục học tập,  ào tạo theo hướng 

nào là phù hợp hơn với mỗi em. Tất nhiên đó chỉ là những cơ sở ban đầu ở thời 

điểm đó. Đối với từng cá thể, con đường phát triển sau này của mỗi HS lại phụ 

thuộc vào rất nhiều yếu tố, có cả tất yếu và ngẫu nhiên, không lường trước hết được.  

b) Cơ sở tâm lý học nhân cách (cá nhân) 

Về Tâm lý học cá nhân đã chỉ rõ: mỗi cá nhân con người là một cá thể độc đáo, 

cả biệt, có một không hai, không lặp lại. Một số nghiên cứu Tâm lý học nhân cách 

gần đây chú ý đi sâu vào các đặc điểm/nét cá tính khác nhau trong nhân cách mỗi 

con người để có hướng đào tạo, sử dụng, phát triển, ứng xử phù hợp... 

Từ những lý thuyết Tâm lý học cá nhân/nhân cách nêu trên có thể rút ra 

những kết luận làm cơ sở cho đề tài này như sau: 

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

truyền, đặc điểm tâm lý - xã hội khác nhau, làm nên những đặc điểm cá biệt, độc 

đáo không ai giống ai... Do đó, việc “phân hóa” trong học tập, “phân luồng”, “phân 

ngành nghề”, cấp bậc học... cho phù hợp vởi đặc điểm mỗi cá nhân là có tính khoa 

học, nhân văn, là có lợi ích cho cá nhân và xã hội. 

- Để nhận thức và đánh giá đúng những đặc điêm cá nhân (một cách tương 

đối), HS phải được tuyên truyền, giáo dục để tự nhận thức về bản thân và có các 

chuyên gia tư vấn với sự hỗ trợ cùa các công cụ khách quan mới xác định rõ hơn 

những đặc điểm cá nhân và giúp cá nhân có quyết định phù hợp trong việc chọn 

ngành nghề phù hợp với bản thân. 

- Những đặc điểm cá nhân được hình thành và bộc lộ dần trong quá trình 

trưởng thành; được nhận thức dần dần qua các hoạt động, trải nghiệm trong cuộc 

sống. Con người thường chi hiểu rõ mình và hoàn cảnh trong quá trình học tập, 

hoạt động nghề nghiệp, giao tiếp xã hội... nên trong quá trình đó có những nhận 
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thức mới, quyết định mới... là điều bình thường, rất tự nhiên.  

Vì thế việc phân luồng, vào học các cấp bậc đào tạo, ngành nghề... cũng chỉ là 

những quyết định ban đầu, sau đó nền giáo dục cần tạo cơ hội liên thông dễ dàng 

để đáp ứng nguyện vọng và khả năng của các cá nhân thay đ i con đường học tập 

của bản thân. 

1.3.2. Cơ sở giáo dục học 

Để thực hiện phân luồng trong hệ thống giáo dục, các nước đã xây dựng và 

hoàn thiện một hệ thống giáo dục mở, mềm dẻo và linh hoạt, nhằm thỏa mãn nhu 

cầu giáo dục cho mọi thành viên trong xã hội với quan điểm giáo dục liên tục 

(Continuing Education) và học tập suốt đời (long life learning), đồng thời thỏa mãn 

nhu cầu nhân lực với cơ cấu ngành nghề, trình độ đào tạo hết thức đa dạng. Thực tế 

cho thấy mô hình phân luồng trong hệ thống giáo dục có khác nhau, tùy thuộc vào 

sự phát triển KT - XH, cơ cấu lao động và truyền thống văn hóa dân tộc của mỗi 

nước. Song đều có đặc điểm chung là các nước rất quan tâm và chú trọng việc phân 

luồng HS sau THCS, coi đó là bản lề, điểm xuất phát của chiến lược phát triển 

nguồn nhân lực của đất nước. 

Dưới góc độ giáo dục học và được tiếp cận trên cơ sở hoạt động thì phân 

luồng HS được hiểu là quá trình tác động có mục đích, có t  chức, có kế hoạch, có 

nội dung và bằng phương pháp khoa học cùa các lực lượng sư phạm tới đối tượng 

giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, phát triển trí tuệ, hình thành kỹ năng và thái độ 

phù hợp với tiềm năng của mỗi cá nhân và điều kiện phát triển KT - XH trong mỗi 

giai đoạn nhất định. Phân luồng HS sau THCS dưới góc độ giáo dục học là hoạt 

động giáo dục nhằm tư vấn cho HS lựa chọn xu hướng phát triển (tiếp tục học, làm 

việc gì ở đâu) trên cơ sở hứng thú, năng lực và tiềm năng nghề nghiệp của mỗi cá 

nhân và nhu cầu của xã hội.  

1.3.3. Cơ sở kinh tế - xã hội 

Phân luồng trong giáo dục có ý nghĩa rất quan trọng đối với xã hội, cũng như 

mỗi cá nhân. Đối với xã hội, tùy thuộc vào các giai đoạn phát triển của tiến bộ khoa 

học kỹ thuật, người ta bố trí cơ cấu nguồn nhân lực theo hình tháp như sau [24]: 
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- Khu vực dịch vụ theo tỷ lệ: ĐH/ TCCN/ nhân viên = 1/4/10 

- Khu vực công nghiệp theo tỷ lệ: ĐH/ TCCN /CNKT: 

+ Ở giai đoạn cơ khí hóa: 1 Kỹ sư + 4 Trung Cấp + 60 Công nhân kĩ thuật 

lành nghề + 20 CN bán lành nghề và 15 lao động ph  thông. 

+ Ở giai đoạn thiết bị tự động hóa một phần trong từng khu vực, cơ cấu nhân 

lực được b  trí là : 1 Cán bộ nghiên cứu + 17 kỹ sư + 21 kỹ thuật viên + 60 công 

nhân lành nghề +11 công nhân bán lành nghề, không có lao động ph  thông. 

+ Ở giai đoạn tự động hóa toàn bộ mạng lưới hệ thống chương trình và công 

nghệ thông tin phát triển thì cơ cấu nhân lực được bố trí theo hình tháp cụt: 4 cán 

bộ nghiên cứu + 25 kỹ sư + 50 kỹ thuật viên + 21 công nhân lành nghề. 

Như vậy, phân luồng HS sau THCS là việc lựa chọn, sắp xếp mang tính xã hội 

để HS sau khi tốt nghiệp tiếp tục được giáo dục và đào tạo theo những khuynh 

hướng và ngành học khác nhau phù hợp với nguyện vọng, năng lực học sinh và nhu 

cầu xã hội hoặc tham gia lao động sản xuất. Phân luồng HS sau THCS là nhằm phát 

huy tốt nhất năng lực của người học theo khả năng, hoàn cảnh, điều kiện mà họ có 

được. Phân luồng HS sau THCS là biện pháp thực hiện hợp lý hoá xu hướng phân 

hoá của HS trên cơ sở năng lực học tập, nguyện vọng của HS và nhu cầu xã hội. Ở 

nước ta, nếu thực hiện không tốt việc phân luồng HS sau THCS cũng có nghĩa là 

chúng ta vô tình để cho một bộ phận đông đảo HS sau THCS yếu thế về học lực và 

hoàn cảnh, điều kiện gia đình không thuận lợi phải nghỉ học, phải tham gia lao 

động sản xuất mà trong tay không có nghề qua đào tạo. Thực hiện phân luồng HS 

sau THCS lành mạnh, đúng hướng thông thoáng thực chất là: nâng cao hiệu quả 

giáo dục và hiệu quả xã hội.  

1.3.4. Cơ sở pháp lý  

Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng và Nhà nước đã thấy được tầm quan 

trọng và ý nghĩa của công tác phân luồng giáo dục đối với việc chuẩn bị nguồn nhân 

lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chủ trương phân 

luồng và đào tạo liên thông trong giáo dục đã được khẳng định ngay từ Hội nghị 

TW 2 khóa VIII “Mọi n ườ     học, học thường xuyên, học suốt  ời”, “ a dạng hóa 

các loại hình giáo dục  ào tạo”, “tạo cơ hội cho mọ  n ười có thể lựa chọn cách 
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học phù hợp với nhu c u và hoàn cảnh của mình”. Chủ trương này tiếp tục được 

khẳng định trong Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ X với mục tiêu phát triển KT - XH 

giai đoạn 2006 - 2010 là “bảo  ảm công bằng về cơ hội học tập cho mọ  n ười, tạo 

  ều kiện  ể toàn xã hội học tập và học tập suốt  ờ …; chú trọng phân luồn   ào 

tạo sau THCS; bảo  ảm liên thông giữa các cấp  ào tạo…; Mở rộng quy mô dạy 

nghề và trung học chuyên nghiệp, bảo  ảm tốc  ộ tăn  nhanh hơn  ào tạo  ại học, 

cao  ẳng”. Thông báo số 242-TB/TW của Ban chấp hành TW Đảng về tiếp tục thực 

hiện Nghị quyết TW 2 (Khóa 8) đã xác định phương hướng phát triển GD&ĐT đến 

năm 2020 là tiếp tục “Xây dựng xã hội học tập, tạo   ều kiện thuận lợi cho mọi 

n ười có thể học tập suốt  ời”; “làm tốt việc phân luồng, giáo dục hướng nghiệp”. 

Hội nghị TW 6 (khóa XI) Ban Chấp hành TW đã kết luận tiếp tục thực hiện “Hoàn 

thiện hệ thống giáo dục quốc dân thành hệ thống giáo dục mở và xây dựng xã hội 

học tập”. Chỉ thị số 10-CT/TW của Bộ Chính trị nhấn mạnh “củng cố kết quả phổ 

cập giáo dục tiểu học và THCS, tăn  cường phân luồng học sinh sau THCS”. Nghị 

quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XI về 

đ i mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đã xác định một trong những mục 

tiêu, nhiệm vụ của giáo dục ph  thông là: “Bảo  ảm cho học s nh c  trình  ộ trung 

học cơ sở (hết lớp 9) có tri th c phổ thông nền tản ,   p  ng yêu c u phân luồng 

mạnh sau trung học cơ sở…; Đẩy mạnh phân luồng sau trung học cơ sở;  ịnh 

hướng nghề nghiệp ở trung học phổ thông”. Nghị quyết số 40/2000/QH10 về đ i 

mới chương trình giáo dục ph  thông đã khẳng định việc đ i mới chương trình giáo 

dục ph  thông phải: “tăn  cường tính liên thông giữa giáo dục phổ thông với giáo 

dục nghề nghiệp, giáo dục  ại học; thực hiện phân luồng trong hệ thống giáo dục 

quốc dân  ể tạo sự cân  ối về cơ cấu nguồn nhân lực”. 

Luật Giáo dục 1998, tại Điều 24 đã quy định: “Nội dung giáo dục phổ thông 

phải bảo  ảm hướng nghiệp, phù hợp với tâm lý l a tuổi của học sinh”; “Giáo dục 

THCS phả   ảm bảo cho học sinh có những hiểu biết c n thiết tối thiểu về kỹ thuật 

và hướng nghiệp”; tại Điều 28 quy định “THCN  ược thực hiện từ ba  ến bốn năm 

học  ối vớ  n ười có bằng tốt nghiệp THCS, từ một  ến ha  năm học  ối vớ  n ười 

có bằng tốt nghiệp THPT”. Luật Giáo dục 2005, tại Điều 6, khoản 2, đã quy định: 
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“Chươn  trình    o dục phả   ảm bảo tính hiện  ại, tính ổn  ịnh, tính thống nhất; 

kế thừa giữa các cấp học, c c trình  ộ  ào tạo và tạo   ều kiện cho sự phân luồng, 

liên thông, chuyển  ổi giữa c c trình  ộ  ào tạo, n ành  ào tạo và hình th c giáo 

dục trong hệ thống giáo dục quốc dân”; tại Điều 35, khoản 1 quy định: “Chươn  

trình giáo dục nghề nghiệp… bảo  ảm yêu c u liên thông vớ  c c chươn  trình    o 

dục khác”. Luật Giáo dục 2005 không chỉ ra cụ thể loại liên thông nào, nhưng câu 

“hình th c giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân” và câu “bảo  ảm yêu c u 

liên thông vớ  c c chươn  trình  iáo dục khác” đã hàm ý nói tới liên thông dọc từ 

giáo dục nghề nghiệp lên giáo dục ĐH và liên thông ngang giữa giáo dục nghề 

nghiệp với GDPT. Luật Giáo dục 2009 sửa đ i, b  sung một số điều của Luật Giáo 

dục 2005 tiếp tục nhấn mạnh: “Chươn  trình    o dục phải bảo  ảm tính hiện  ại, 

tính ổn  ịnh, tính thống nhất, tính thực tiễn, tính hợp lý và kế thừa giữa các cấp học 

và trình  ộ  ào tạo; tạo   ều kiện cho sự phân luồng, liên thông, chuyển  ổi giữa 

c c trình  ộ  ào tạo, n ành  ào tạo và hình th c giáo dục trong hệ thống giáo dục 

quốc dân; là cơ sở bảo  ảm chất lượng giáo dục toàn diện;   p  ng yêu c u hội 

nhập quốc tế”. Luật Dạy nghề 2006, tại khoản 1 Điều 7: “Đ u tư mở rộng mạng 

lướ  cơ sở dạy nghề, nâng cao chất lượng dạy nghề góp ph n bảo  ảm cơ cấu 

nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH  ất nước góp ph n thực hiện phân 

luồng HS tốt nghiệp THCS và THPT”. Luật giáo dục nghề nghiệp tại Khoản 4 Điều 

6 cũng xác định: “Nhà nước có chính sách phân luồng học sinh tốt nghiệp THCS, 

THPT vào giáo dục nghề nghiệp phù hợp với từn    a   oạn phát triển KT-XH”. 

Quán triệt chủ trương của Đảng và Nhà nước, Chính phủ đã ban hành hệ thống 

các văn bản chỉ đạo, tạo hành lang pháp lý để thực hiện phân luồng giáo dục. Chính 

phủ đã phê duyệt các chiến lược, quy hoạch như: Chiến lược phát triển nhân lực 

Việt Nam thời kỳ 2011 - 2020 và Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 

2011 - 2020; Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020 khẳng định mục tiêu t ng quát 

của giáo dục Việt Nam đến 2020 là: “Đổi mớ  căn bản, toàn diện nền giáo dục theo 

hướng chuẩn hóa, hiện  ại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa, hội nhập quốc tế,  ể một 

mặt   p  ng yêu c u phát triển KT-XH,  ẩy mạnh CNH, HĐH  ất nước, mặt khác 
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phải chú trọng thỏa mãn nhu c u phát triển của mỗ  n ười học”. Mục tiêu cụ thể đến 

2020 là: “c  80% thanh n ên tron   ộ tuổ   ạt trình  ộ học vấn THPT và tươn  

 ươn ; Hoàn th ện cơ cấu hệ thống giáo dục nghề nghiệp và ĐH;   ều chỉnh cơ cấu 

ngành nghề và trình  ộ  ào tạo; c c cơ sở giáo dục nghề nghiệp c   ủ khả năn  tiếp 

nhận 30% số học sinh tốt nghiệp THCS; Phát triển giáo dục thường xuyên tạo cơ hội 

cho mọ  n ười có thể học tập suốt  ời, phù hợp với hoàn cảnh và   ều kiện của mình; 

bước   u hình thành xã hội học tập”. Chiến lược Phát triển Dạy nghề thời kỳ 2011-

2020 đã xác định mục tiêu t ng quát dạy nghề đến 2020 là “Phổ cập nghề cho n ười 

lao  ộng, góp ph n thực hiện chuyển dịch cơ cấu lao  ộng” với các giải pháp hỗ trợ 

người học nghề, chính sách đối với một số nghề đặc thù, nghề xã hội có nhu cầu 

nhưng khó thu hút HS vào học nghề. Thực hiện liên thông trong đào tạo và phân 

luồng vào học nghề. 

1.3.5. Kinh nghiệm một số nước về phân luồng HS sau THCS 

Việc thực hiện phân luồng trong hệ thống giáo dục chịu sự tác động của rất 

nhiều yếu tố. Vì vậy, việc tìm hiểu kinh nghiệm của các nước trên thế giới giúp 

chúng ta có cái nhìn t ng quan về việc phân luồng HS. Trên sơ sở đó, chúng ta sẽ 

vận dụng kinh nghiệm một cách thích hợp về cấu trúc của hệ thống giáo dục quốc 

dân và phân luồng ở nước ta hiệu quả hơn. 

Phần lớn các nước dù là các nước phát triển hay đang phát triển, nước giàu hay 

nước nghèo, quốc gia ở Châu Á, Châu Âu nay Châu Mỹ, trong hệ thống giáo dục 

đều có loại hình trường chủ yếu sau: Trường mẫu giáo, trường tiểu học, trường 

THCS, trường trung học (ph  thông, hoặc nghề nghiệp), trường cao đẳng, trường 

ĐH, các loại hình trường chuyên biệt (năng khiếu hoặc khuyết tật) và các loại hình 

trường hỗn hợp, trường mở. 

Để đáp ứng nhu cầu đa dạng của người học sau bậc ph  cập tối thiểu hay bắt 

buộc, phần lớn hệ thống giáo dục của các nước đều có nhiều loại hình trường đa 

dạng, đặc biệt là sau bậc THCS và sau THPT. Các loại hình trường sau THCS hoặc 

THPT đều có xu hướng phân thành 2 luồng chính: luồng hàn lâm (Academic) phát 

triển theo hướng học lên đại học khoa học - công nghệ và luồng nghề nghiệp 
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(Professional) phát triển theo hướng đào tạo kỹ thuật - nghề nghiệp ở nhiều trình độ 

trung học hoặc cao đẳng, đại học. 

Do chịu sự chi phối của các đặc điểm KT-XH, văn hoá truyền thống, trình độ 

phát triển khoa học - công nghệ... mà hệ thống giáo dục của các nước đều có những 

đặc điểm riêng, đặc thù ở nhiều khía cạnh về cấu trúc và loại hình trường, loại hình 

đào tạo. Mặc dù có sự thống nhất cơ bản về các bậc học trong hệ thống giáo dục của 

các nước theo 4 bậc chính là trước tu i học, tiểu học, trung học và đại học, song sự 

phân chia các bậc học theo độ tu i, số năm học và tên gọi lại rất khác nhau. Phần 

lớn các nước bậc tiểu học bắt đầu từ 6 tu i và số năm học là 6 năm (lớp 1-6) thì ở 

một số nước như Ấn Độ, bậc tiểu học chỉ có 5 năm. Đặc biệt trong hệ thống giáo 

dục Ấn Độ có 1 cấp sau tiểu học (upper-primary) từ lớp 6-8 cùng với bậc tiểu học 

từ lớp 1-5 tạo thành bậc giáo dục sơ đẳng (Elementary Education). Một số nước như 

Trung Quốc, Hàn Quốc ngay sau bậc tiểu học đã có hướng phân luồng ph  thông và 

nghề nghiệp. Bậc tiểu học của New Zealand bắt đầu từ 5 tu i với 6 năm. Một số 

nước như Singapore chia bậc tiểu học thành 2 giai đoạn cơ bản 4 năm và giai đoạn 

định hướng 2 năm để đáp ứng yêu cầu phân luồng ngay sau bậc tiểu học. Niu-Dilân 

chia bậc tiểu học thành 2 giai đoạn Junior 1 và 2 và sau đó là Standard 1-4. 

Bậc trung học là một bậc học thể hiện rõ nét nhất tính đa dạng của hệ thống 

giáo dục của các nước. Ngoài hai cấp ph  biến là trung học bậc thấp (Lower 

secondary level và upper secondary level) thì một số nước như Hàn Quốc bậc 

THPT bao gồm 2 loại hình trường chính là trường trung học bậc trung (Middle 

School) và trường trung học bậc cao High School. Sau cấp THCS (Lower 

Secondary School hoặc Middle School) ngoài cấp THPT còn có nhiều loại hình đào 

tạo theo hướng kỹ thuật - nghề nghiệp như các trường dạy nghề, trung học kỹ thuật, 

trung tâm đào tạo v.v... 

Giáo dục THCS là phần đầu của giáo dục trung học (thường là 3 năm) trong 

một chương trình chung. Một số quốc gia có thể phân ban từ giai đoạn này nhưng 

trong xu thế kéo dài giáo dục bắt buộc khuynh hướng mới là tránh tạo ban trước khi 

lên tới THPT. Giáo dục THCS thường là giai đoạn định hướng cho học sinh theo 

một sự giáo dục chuyên hơn. Chương trình giáo dục ở cấp này được thiết kế chuyên 
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biệt để hoàn thiện trình độ giáo dục cơ sở đã bắt đầu từ cấp tiểu học, tạo nền tảng 

cho quá trình học tập suốt đời và phát triển nguồn nhân lực, tạo cơ sở hoàn thiện các 

kĩ năng cơ bản. Ở nhiều nước, giáo dục THCS là giáo dục bắt buộc bậc 2. Độ tu i 

nhập học của cấp học này từ 11-12 tu i. 

Chương trình giáo dục trung học ph  thông được thiết kế theo hướng phân hoá 

ở mức độ cao hơn. Giáo dục THPT chỉ tiếp nhận những người đã tốt nghiệp THCS. 

Chương trình giáo dục được t  hợp thành các loại hình giáo dục ph  thông và kinh 

nghiệm kĩ thuật – nghề nghiệp. Độ tu i nhập học của cấp này từ 14 – 15 tu i. Giáo 

dục THPT là phần cuối của giáo dục trung học (thường là 3 năm) trong đó có các 

lựa chọn khác nhau về chương trình. Cấu trúc có thể bao gồm các ban (streams) hay 

một chương trình lõi với các lựa chọn tùy theo nguyện vọng. 

Một điểm đáng chú ý là ở nhiều nước đã hình thành các loại hình trường sau 

trung học được cấu thành như một phân hệ của bậc giáo dục đại học mà điển hình là 

hệ thống  giáo dục Singapore với nhiều loại hình trường sau trung học (Post-

Secondary Education) như trường cao đẳng, các cơ sở giáo dục kỹ thuật, kỹ thuật 

t ng hợp v.v... Việc hình thành loại hình sau trung học phản ánh trình độ ph  cập 

cao và nhu cầu đào tạo nhân lực kỹ thuật có trình độ cao đẳng của Singapore - một 

nước có trình độ phát triển KT-XH và khoa học - công nghệ cao ở khu vực ASEAN 

Ngoài ra, một loại hình khá độc đáo thực hiện sự chuyển tiếp liên tục giữa 

bậc trung học và đại học ở hệ thống giáo dục quốc dân Nhật Bản là loại hình 

trường cao đẳng công nghệ 5 năm với lứa tu i từ 15-20. Loại hình này tuyển 

sinh tốt nghiệp THCS (Junior High School) hoặc THPT (Senior High Scool) đào 

tạo kỹ thuật viên công nghệ từ 2-5 năm. Đây là một cách thức bảo đảm liên 

thông và phân luồng học sinh ph  thông theo hướng công nghệ tạo nguồn nhân 

lực công nghệ dồi dào cho các ngành công nghiệp. 

Bậc ĐH ở phần lớn các nước bao gồm các loại hình cao đẳng, đại học và sau 

đại học. Tuy nhiên mô hình các trường đại học ở một số nước có sự khác biêt giữa 

đại học đa lĩnh vực (Univesity) và đại học chuyên ngành, đại học nghiên cứu  nặng 

theo hướng hàn lâm có trình độ cao mà điển hình là hệ thống đại học Mỹ. 
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Bên cạnh, hệ thống giáo dục chính qui theo bậc học và loại hình đào tạo cơ 

bản từ tiểu học đến đại học, trong hệ thống giáo dục của một số nước đã thể hiện 

các phân hệ khác nhau như hệ thống giáo dục người lớn của Trung Quốc từ bậc tiểu 

học đến đại học, hệ thống giáo dục chuyên biệt. Hệ thống giáo dục nghề nghiệp 

(TAFE) của Australia gồm nhiều loại hình đào tạo theo chứng chỉ từ I - IV và bằng 

cao đẳng nghề. Hệ thống giáo dục thường xuyên ở Đài Loan, Anh v.v...bao gồm từ 

tiểu học đến các trường đại học mở (Open Univrersity). 

Ở một số nước theo đạo Hồi và đa chủng tộc như Malaysia, Inđonêsia hệ thống 

giáo dục được chia thành các phân hệ chung và phân hệ cho các nhóm dân tộc và 

đạo giáo ở bậc tiểu học. 

Đa dạng hóa các loại hình trường được thực hiện chủ yếu ở bậc THPT và rất 

khác nhau giữa các nước. Tuy nhiên, có 2 nhóm nước có các loại hình trường tương 

tự nhau, đó là: Nhật Bản và Hàn Quốc; Trung Quốc và Nga; Các nước còn lại: Mỹ, 

Anh, và Australia có các hình thức phân loại rất khác nhau. 

1.4. Nội dung phân luồng HS sau THCS 

Trong bài viết “Tình hình và giải pháp phát triển THCS và THPT” tại hội thảo 

khoa học về giáo dục THCS tháng 12/1998, tác giả Đặng Bá Lãm đã đưa ra phân 

luồng HS sau THCS “là  ưa một ph n HS sau THCS vào học c c trường THCN 

(theo thuật ngữ nhiều nước là trung học kỹ thuật - nghiệp vụ) hoặc học nghề, với 

mục tiêu là tạo cho n ười tốt nghiệp năn  lực gia nhập  ộ  n ũ lao  ộn  kĩ thuật 

nghiệp vụ” [47, tr.6]. Cách hiểu này tập trung vào luồng học nghề nên chưa bao 

quát hết được toàn bộ các luồng mà HS sau THCS có thể đi vào. Phân luồng HS sau 

THCS còn có thể được hiểu là tách dòng HS tốt nghiệp bậc học THCS thành từng 

luồng nhỏ hơn, tách biệt.  

Theo Luật Giáo dục 2005 (sửa đ i 2009), các luồng sau THCS bao gồm 2 

luồng chính  là luồng tiếp tục học lên (THPT, trung cấp, học nghề) và đi vào cuộc 

sống lao động. Với cơ sở là 2 luồng chính trên, giáo dục sau THCS có thể chia 

thành các luồng như sau: 
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Sơ đồ 1.3. Các hướng phân luồng HS sau khi tốt nghiệp THCS 

- Luồng học lên THPT: Đây là hướng đi chính của HS sau khi tốt nghiệp 

THCS. HS học lên THPT đa số là những HS có học lực khá, có điều kiện thuận lợi 

trong quá trình học tập và có nguyện vọng học tâp lên ĐH, CĐ. Tuy nhiên, tỷ lệ HS 

vào THPT còn phụ thuộc vào quy mô tuyển sinh, yêu cầu chất lượng của các trường 

THPT trên từng địa bàn. 

- Luồng vào học trung cấp chuyên nghiệp: Chủ yếu là những HS có học lực 

trung bình, có nhu cầu sớm có nghề nghiệp, việc làm. Để thu hút HS sau THCS vào 

luồng này cần thực hiện đào tạo liên thông để tạo cơ hội cho HS tiếp tục học lên, 

đồng thời ngành nghề đào tạo phải gắn với thị trường lao động. 

- Luồng vào học nghề dài hạn và ngắn hạn: Là những HS sau khi tốt nghiệp 

THCS không có khả năng hoặc điều kiện vào học THPT và TCCN. Đối tượng vào học 

thường là HS có học lực yếu hoặc hoàn cảnh khó khăn, việc học nghề thường gắn với 

nhu cầu lao động địa phương, gia đình, cơ sở sản xuất kinh doanh, xuất khẩu lao động. 

- Luồng vào học tại các trung tâm giáo dục thường xuyên: Hàng năm số HS tốt 

nghiệp THCS hoặc b  túc. HS sau THCS không tiếp tục học ở 3 luồng trên mà trở về lao 

động tại địa phương chiếm tỷ lệ khá lớn. Trong số này thường phân hóa thành 2 nhóm: 

+ Đa số tiếp tục học b  túc văn hóa hoặc nghề ngắn hạn tại các cơ sở giáo dục 

thường xuyên (vừa học, vừa làm) để có cơ hội tìm việc làm hoặc tham gia công tác 

xã hội tại địa phương; 

THPT 

Thị trường lao động 

THCS 

TCCN 

Dạy nghề ngắn 

hạn 

Dạy nghề dài hạn 

Trung tâm giáo 

dục thường 

xuyên 
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+ Số còn lại chủ yếu là những người có điều kiện sức khỏe, gia đình, có khả 

năng tự tạo việc làm và trực tiếp tham gia lao động. 

Phân luồng HS sau THCS xuất phát từ yêu cầu giáo dục đòi hỏi phải gắn liền 

mục tiêu đào tạo với mục tiêu phát triển KT - XH, hình thành cho HS những cơ sở 

ban đầu của nhân cách người lao động mới. Phân luồng HS sau THCS có thể diễn 

ra một cách tự phát hoặc được định hướng, điều khiển bằng các biện pháp quản lý 

có kế hoạch, tính toán hợp lý nhằm đạt được mục tiêu giáo dục và phát triển KT - 

XH. 

1.5. Nội dung quản lý phân luồng HS sau THCS  

Luật Giáo dục 2005 đã quy định cụ thể những nội dung quản lý nhà nước về 

giáo dục, trong đó Điều 99 có nội dung “xây dựng và chỉ  ạo thực hiện chiến lược, 

quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển giáo dục”. Và trên thực tế, các cơ quan 

quản lý nhà nước về giáo dục thực hiện quản lý việc phân luồng HS sau THCS 

thông qua kế hoạch và các chính sách phát triển giáo dục. Cụ thể như sau: 

- Từ chủ trương, chính sách phát triển KT - XH và từ yêu cầu phát triển 

nguồn nhân lực để xây dựng kế hoạch phát triển cân đối, hợp lý các ngành học, bậc 

học ở địa phương như xác định quy mô, mạng lưới trường lớp, đội ngũ GV, xác 

định nhu cầu về nguồn lực để thực hiện kế hoạch. 

- Nghiên cứu, đánh giá các yếu tố tác động đến quá trình phân luồng HS sau 

THCS, từ đó đề ra hệ thống các biện pháp, chính sách  và các điều kiện để thực hiện 

phân luồng phù hợp với thực tiễn  của địa phương nhằm thực hiện có hiệu quả mục 

tiêu phân luồng nói riêng và phát triển nguồn nhân lực nói chung. 

Để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phân luồng HS, cần có  sự phối 

hợp chặt chẽ giữa ngành giáo dục với các ban ngành, đoàn thể có liên quan, giữa 

nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác tuyên truyền, giáo dục về chủ trương 

phân luồng HS. 

Quản lý phân luồng HS sau THCS là trách nhiệm chính của các cơ quan quản 

lý nhà nước về giáo dục nhưng đó còn là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, với 

vai trò lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự tham mưu của 

các cấp ủy quản lý giáo dục là rất quan trọng. Như vậy, có thể x c  ịnh chủ thể 
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quản lý phân luồng HS sau THCS ở  ịa phươn  là chính quyền các cấp, Sở giáo 

dục và  ào tạo, phòng giáo dục và c c trường THCS. 

1.5.1. Xây dựng và thực hiện  chủ trương, chính sách phân luồng HS sau THCS 

Chính sách là một công cụ quan trọng của quản lý. Chủ trương, chính sách có 

vai trò hết sức quan trọng  trong định hướng, điều tiết các hoạt động và còn tạo điều 

kiện, khuyến khích, hỗ trợ các hoạt động phát triển. Ngoài ra chính sách còn tạo lập 

các cân đối trong phát triển; kiểm soát các nguồn lực trong tạo lập môi trường thuận 

lợi cho các hoạt động; tăng cường sự phối hợp hoạt động giữa các cấp chính quyền 

vì mục tiêu phát triển. 

Các chủ trương, chính sách để thực hiện phân luồng HS sau THCS có vai trò 

quan trọng trong việc phát triển nguồn nhân lực quốc gia nói chung và của từng địa 

phương nói riêng. Phân luồng HS sau THCS là vấn đề hết sức phức tạp, đòi hỏi sự 

tham gia của rất nhiều lực lượng trong xã hội. Điều đó đòi hỏi cần có “bàn tay” 

định hướng, điều tiết của Đảng và Nhà nước thông qua các chủ trương và chính 

sách. Các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, của chính quyền các 

tỉnh/thành phố về phân luồng HS sau THCS là những định hướng quan trọng cho 

quá trình phát triển sự nghiệp GD&ĐT, là căn cứ lý luận để để ra các giải pháp 

phân luồng HS sau THCS. Chính sách về phân luồng HS sau THCS không chỉ thể 

hiện trong việc hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân, đ i mới quản lý nhà nước về 

GD&ĐT, mà còn thể hiện trực tiếp trong việc đầu tư mở rộng các loại hình đào tạo, 

phát triển quy mô, đào tạo liên thông, định hướng công tác tuyển sinh... Đảng và 

Nhà nước, chính quyền các cấp có thể ban hành những chính sách tác động trực tiếp 

tới phân luồng HS sau THCS như: Chính sách đối với người học, người dạy, người 

sử dụng lao động; Chính sách khuyến khích các doanh nghiệp và cá nhân tích cực 

tham gia vào các hoạt động phân luồng HS sau THCS. Để kích thích và thu hút HS 

sau THCS vào luồng học nghề, giảm số lượng HS vào các trường THPT, chính 

quyền các cấp cần có những chính sách nhằm khuyến khích, tạo động lực cho HS 

lựa chọn đi học nghề như các chính sách về học phí (hỗ trợ, miễn, giảm), hỗ trợ chi 

phí sinh hoạt và học tập, giới thiệu việc làm, chính sách khuyến khích, tạo điều kiện 
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cho người sử dụng lao động là HS sau THCS đi học nghề, chính sách phát triển hệ 

thống giáo dục nghề nghiệp... 

 Để thực hiện phân luồng HS sau THCS có hiệu quả, từ chính quyền trung 

ương đến địa phương cần thể chế hóa các chủ trương chính sách về giáo dục nói 

chung và phân luồng HS sau THCS nói riêng để tạo môi trường pháp lý thuận lợi 

cho việc thực hiện. Với môi trường pháp lý chặt chẽ và phù hợp sẽ giúp cho các 

hoạt động phân luồng HS sau THCS được thực hiện theo đúng định hướng của 

Đảng và Nhà nước, đảm bảo đúng với những quy định của pháp luật về GD&ĐT và 

đáp ứng được nhu cầu phát triển nguồn nhân lực, từ đó huy động và quản lý hiệu 

quả được sự tham gia của toàn thể các lực lượng xã hội vào công tác này.  

1.5.2. Quy hoạch giáo dục đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực g p 

phần thực hiện phân luồng HS sau THCS 

Quy hoạch giáo dục là cụ thể hóa những chủ trương, chính sách về GD&ĐT. 

Quy hoạch phát triển giáo dục được coi một trong những giải pháp góp phần quan 

trọng trong công tác phát triển nguồn nhân lực một cách khoa học và hiệu quả. Các 

nhà quản lý sẽ thấy hiện trạng nguồn nhân lực ở hiện tại, dự báo và xác định nhu 

cầu nguồn nhân lực trong tương lai. Với nhu cầu về số lượng cũng như chất lượng 

nguồn nhân lực trong tương lai, quy hoạch phát triển giáo dục được xây dựng trong 

đó cần đặc biệt lưu ý tới quy hoạch mạng lưới trường lớp, chất lượng giáo dục ph  

thông và giáo dục dạy nghề. Phân luồng HS sau THCS là một trong những giải 

pháp quan trọng của quy hoạch phát triển nguồn nhân lực. Chính vì lẽ đó, công tác 

phân luồng cần gắn chặt với quy hoạch phát triển nguồn nhân lực và quy hoạch phát 

triển giáo dục. Quy hoạch phát triển giáo dục chính là “chiếc la bàn” định hướng 

cho công tác phân luồng HS sau THCS nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực của 

đất nước và địa phương. 

Để thực hiện hiệu quả công tác phân luồng HS sau THCS cần xây dựng quy 

hoạch phát triển nguồn nhân lực và quy hoạch phát triển giáo dục. Căn cứ vào chủ 

trương, chính sách về phát triển KT - XH, nhu cầu nguồn nhân lực của địa phương, 

chính quyền cấp tỉnh/thành phố cần xây dựng một quy hoạch phát triển nguồn nhân 

lực của địa phương mình. Với quy hoạch phát triển nguồn nhân lực đã được xây 
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dựng cùng các chính sách về GD&ĐT của Nhà nước và địa phương, chính quyền 

cấp tỉnh/thành phố sẽ thực hiện xây dựng quy hoạch phát triển giáo dục của địa 

phương, trong đó có công tác phân luồng HS sau THCS đáp ứng nhu cầu nguồn 

nhân lực của địa phương và đất nước. 

Để tạo cơ sở vật chất và điều kiện phục vụ phân luồng HS sau THCS, các 

tỉnh/thành phố cần phải quy hoạch mạng lưới trường lớp phù hợp với các mục tiêu 

cơ cấu nguồn nhân lực của địa phương. Mạng lưới trường lớp cần quan tâm tới tỉ lệ 

các trường THPT, các trường TCCN, dạy nghề, trung tâm giáo dục thường xuyên 

sao cho hợp lý và phù hợp với nhu cầu và điều kiện của địa phương. 

1.5.3. Xây dựng kế hoạch phân luồng HS sau THCS 

Lập kế hoạch có vai trò rất quan trọng trong quản lý. Khi lập kế hoạch, những 

mục tiêu được xác định, những phương thức tốt nhất để đạt mục tiêu cũng được lựa 

chọn nên sử dụng nguồn lực như thế nào cho hiệu quả, tối thiểu hóa các chi phí 

nhằm đạt được sự hiệu quả cao nhất. Việc lập kế hoạch cũng tạo điều kiện dễ dàng 

cho việc kiểm tra, đánh giá.  

Để thực hiện phân luồng HS sau THCS có hiệu quả, lập kế hoạch phân luồng 

HS sau THCS sẽ giúp cho từng cấp quản lý xác định được mục tiêu phân luồng, các 

giải pháp phân luồng hiệu quả và từ đó đưa ra chương trình hành động trong tương 

lai phù hợp. Phân luồng HS sau THCS nói riêng và phân luồng HS ph  thông nói 

chung là một vấn đề vô cùng phức tạp, chịu sự ảnh hưởng và chi phối của nhiều yếu 

tố, do vậy cần có xây dựng kế hoạch để “lườn   ịnh” những rủi ro, bất định có thể 

xảy ra, từ đó có những giải pháp ứng phó phù hợp và kịp thời. Cùng với đó, phân 

luồng HS sau THCS cần có sự tham gia của nhiều lực lượng như chính quyền địa 

phương, các nhà trường THCS, THPT cũng như các trường dạy nghề, TCCN, CĐ, 

ĐH, trung tâm giáo dục thường xuyên, GV, HS, gia đình, cộng đồng, các t  chức 

KT - XH... tạo ra các mối quan hệ đan xen do đó cần có kế hoạch huy động, điều 

phối hợp lý các lực lượng trên để nâng cao hiệu quả của công tác phân luồng HS 

sau THCS. Trong quá trình phân luồng HS sau THCS của địa phương, của nhà 

trường cũng cần phải thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá nhằm phát hiện những 
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sai sót, lệch lạc, chưa đúng hướng để kịp thời điều chỉnh thì kế hoạch phân luồng 

HS sau THCS của mỗi cấp sẽ là cơ sở quan trọng để thực hiện chức năng này. 

Việc lập kế hoạch phân luồng HS sau THCS của từng cấp cần căn cứ trên tình 

hình KT - XH, quy hoạch phát triển giáo dục của tỉnh/ thành phố, các văn bản chỉ 

đạo của Bộ, Sở GD&ĐT tỉnh/thành phố, nhu cầu nguồn nhân lực của tỉnh/thành phố 

(đối với cấp tỉnh/thành phố) cũng như của từng quận/huyện (đối với kế hoạch cấp 

quận/huyện). 

Đối với các trường THCS cần xây dựng kế hoạch t  chức các hoạt động phân 

luồng HS sau THCS cần xác định rõ mục đích, yêu cầu của các hoạt động phân 

luồng HS sau THCS; các lực lượng tham gia xây dựng kế hoạch phân luồng HS sau 

THCS; nội dung, các biện pháp thực hiện các hoạt động phân luồng của nhà trường. 

Hoạt động xây dựng kế hoạch phân luồng HS sau THCS ở nhà trường cần có sự 

tham gia của các bên liên quan như: ban giám hiệu, hội đồng trường, toàn thể GV, 

CMHS, chính quyền địa phương, các cơ quan quản lý giáo dục cấp Sở, Phòng, các 

doanh nghiệp trên địa bàn, cộng đồng dân cư và các trường ĐH, CĐ, CĐ nghề, 

TCCN và dạy nghề trên địa bàn. Xác định các lực lượng tham gia vào hoạt động 

phân luồng HS của nhà trường nhằm huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực 

bên trong cũng như bên ngoài nhà trường tham gia vào các hoạt động phân luồng 

HS của nhà trường. 

1.5.4. Điều tiết phân luồng HS sau THCS thông qua chỉ tiêu đào tạo 

Các cấp quản lý có thể thực hiện vai trò quản lý đối với phân luồng HS sau 

THCS thông qua việc điều tiết chỉ tiêu đào tạo cho các luồng. Sau khi tốt nghiệp 

THCS, HS có 4 luồng có thể lựa chọn là học lên THPT, vào học TCCN, học nghề 

dài hạn hoặc ngắn hạn tại các trường dạy nghề, vào học tại các trung tâm giáo dục 

thường xuyên. Dựa trên nhu cầu nguồn nhân lực, nhu cầu việc làm, các địa phương 

xây dựng các chỉ tiêu đào tạo phù hợp cho từng luồng. 

Bằng việc giao chỉ tiêu đào tạo cho các cơ sở giáo dục sau cấp THCS là biện 

pháp quản lý phân luồng tương đối mạnh của các cấp quản lý. Với việc giảm chỉ 

tiêu đầu vào của luồng THPT, tăng chỉ tiêu cho các luồng còn lại như TCCN, học 
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nghề, trung tâm giáo dục thường xuyên sẽ làm cho lượng HS được phân b  theo 

như mục tiêu phân luồng đã đề ra. 

Để thực  hiện phân luồng, các địa phương cần có chính sách khuyến khích cho 

người học đi vào luồng giáo dục nghề nghiệp, thể hiện ở chế độ tuyển sinh, chế độ 

học b ng và học phí. Có thể đưa ra những tiêu chuẩn ưu tiên cho những học sinh có 

chứng chỉ đào tạo nghề được vay vốn sản xuất, HS tốt nghiệp THCS vào luồng đào 

tạo nghề được vay vốn, giảm học phí và tham gia lao động tạo ra sản phẩm hàng 

hóa để trang trải một phần chi phí trong quá trình học tập, đồng thời có chính sách 

khuyến khích các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất tham gia hướng nghiệp, dạy 

nghề và tạo việc làm cho học sinh sau khi học nghề. 

1.5.5. Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trong các trường dạy nghề 

Chất lượng giáo dục là yếu tố sống còn đối với bất cứ cơ sở giáo dục nào. Các 

cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân dù là công lập hay ngoài công lập 

đều theo đu i việc đảm bảo và nâng cao chất lượng giáo dục. Với sự phát triển đi 

lên của KT - XH, khả năng tài chính của các gia đình tăng lên giúp có nhiều lựa 

chọn về giáo dục hơn trước. Sau khi tốt nghiệp THCS, HS có nhiều lựa chọn hướng 

đi tiếp theo của bản thân như đi lên học THPT, vào các trường nghề hay ra thị 

trường lao động. Trong đó, việc HS có nhiều lựa chọn sau khi tốt nghiệp THCS đặt 

ra bài toán cạnh tranh giữa các trường THPT với các trường dạy nghề và giữa các 

trường dạy nghề với nhau. Để thu hút được sự quan tâm và sau đó là lựa chọn đi 

vào các trường nghề chịu sự chi phối của rất nhiều yếu tố, trong đó chất lượng 

GD&ĐT của các trường nghề cũng là một trong những yếu tố quan trọng. Do vậy, 

các trường nghề cần nâng cao chất lượng GD&ĐT để thu hút được HS vào học sau 

khi tốt nghiệp THCS góp phần phân luồng HS sau THCS. 

Việc nâng cao chất lượng hệ thống các trường dạy nghề còn giúp nâng cao 

chất lượng nguồn nhân lực do các trường đào tạo, tạo ra uy tín cho nhà trường trước 

các đơn vị sử dụng lao động và xã hội, từ đó góp phần thay đ i nhận thức của 

CMHS, HS, xã hội và các doanh nghiệp về chất lượng giáo dục của hệ thống các 

trường dạy nghề. 
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Để nâng cao chất lượng giáo dục và đào của các trường dạy nghề cần thực hiện 

đ i mới nội dung, chương trình đào tạo, phương pháp và hình thức t  chức đào tạo. 

- Xây dựng và đ i mới nội dung, chương trình đào tạo nghề theo tiêu chuẩn kỹ 

năng nghề phù hợp với tiến bộ kỹ thuật, công nghệ trong sản xuất, với trình độ HS 

sau THCS theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, tiếp cận với yêu cầu của người sử 

dụng lao động. Xây dựng nội dung, chương trình theo hướng linh hoạt, tạo điều 

kiện cho những đối tượng HS khác nhau được học nghề. Nội dung, chương trình 

đào tạo cần được xây dựng dựa trên năng lực thực hiện, những nội dung về kiến 

thức, kỹ năng, kỹ xảo được xây dựng phải sát với yêu cầu của người sử dụng lao 

động, chú trọng đến kỹ năng thực hành và khả năng thích ứng với sự biến đ i của 

khoa học công nghệ. Các trường còn cần phải luôn bám sát và cập nhật những 

ngành nghề mũi nhọn của địa phương để xây dựng nội dung, chương trình phù hợp. 

- Đ i mới phương pháp, hình thức t  chức đào tạo theo hướng phát huy tính 

tích cực, chủ động của người học, khơi dậy được niềm hứng thú với môn học và 

nghề nghiệp; phối hợp linh hoạt các phương pháp sao cho phù hợp với tâm sinh lý 

người học, nội dung cần truyền đạt. Các trường dạy nghề cần liên kết chặt chẽ với 

các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn để tạo môi trường giúp cho người học 

vừa học tập vừa thực hành trong thực tế sản xuất. 

1.5.6. Tổ chức giáo dục hướng nghiệp trong các trường THCS 

Hướng nghiệp trong giáo dục là hệ thống các biện pháp tiến hành trong và 

ngoài nhà trường để giúp HS có kiến thức về nghề nghiệp và có khả năng lựa chọn 

nghề nghiệp trên cơ sở kết hợp nguyện vọng, sở trường của cá nhân với nhu cầu sử 

dụng lao động của xã hội [10]. Giáo dục hướng nghiệp trong nhà trường đóng một 

vai trò hết sức quan trọng không chỉ đối với HS mà còn cả với gia đình và xã hội.  

Giáo dục và tư vấn hướng nghiệp sẽ giúp HS có cơ sở ban đầu để định hướng 

và lựa chọn cho mình một nghề phù hợp với đặc điểm cá nhân, gia đình và nhu 

cầu xã hội, hạn chế hiện tượng chọn nghề không phù hợp với đặc điểm cá nhân, 

nhu cầu xã hội dẫn đến những lãng phí trong quá trình đào tạo nghề. 

Đối với gia đình, giáo dục hướng nghiệp được thực hiện trong nhà trường 

giúp cho gia đình tiết kiệm được thời gian, công sức, tiền của để lựa chọn hướng đi 
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và nghề nghiệp sau này cho con em mình. Đối với xã hội, giáo dục hướng nghiệp 

là giải pháp quan trọng để để góp phần phân luồng HS sau THCS, cung cấp nguồn 

nhân lực chất lượng và phù hợp với nhu cầu của xã hội.  

Giáo dục hướng nghiệp có một ý nghĩa quan trọng trong việc phân luồng. Đặc 

biệt là HS sau THCS cần hiểu rõ tầm quan trọng của việc chọn được nghề đúng đắn 

để học, để có cơ hội tìm việc làm để cống hiến cho xã hội và nuôi sống bản thân, 

gia đình. Giáo dục hướng nghiệp trong nhà trường không chỉ dừng lại ở dạy nghề 

ph  thông mà cần phải tư vấn cho HS chọn nghề phù hợp với nhu cầu nguồn nhân 

lực của xã hội, cũng như năng lực, sở trường và nguyện vọng của bản thân. Như 

vậy, giáo dục hướng nghiệp đã đóng vai trò định hướng cho HS trong việc lựa chọn 

hướng đi tiếp theo sau khi tốt nghiệp THCS. Việc định hướng này cho HS sẽ giúp 

các em lựa chọn được luồng thích hợp với năng lực, sở trường của bản thân và phù 

hợp nhu cầu nhân lực của xã hội. Với việc HS đi vào các luồng khác nhau mà 

không tập trung lựa chọn luồng THPT sẽ giúp cho công tác phân luồng HS sau 

THCS hiệu quả và đạt được mục tiêu đã đề ra. 

Tổ ch c các hoạt  ộn  hướng nghiệp tron  nhà trường góp ph n phân luồng 

HS sau THCS:  

- Dựa trên kế hoạch phân luồng HS sau THCS của Phòng GD&ĐT 

quận/huyện, kế hoạch giáo dục hướng nghiệp của nhà trường, các trường THCS 

thực hiện t  chức các hoạt động hướng nghiệp trong nhà trường góp phần phân 

luồng HS sau THCS như: Tổ ch c giáo dục hướng nghiệp tron  c c trường THCS; 

Tổ ch c thực hiện khảo sát về xu hướng tiếp theo của HS; Tổ ch c liên kết với các 

trung giáo dục thườn  xuyên, c c cơ sở dạy nghề nhằm hỗ trợ tư vấn, giáo dục 

hướng nghiệp tron  nhà trường; Tổ ch c công tác tuyên truyền nhằm nâng cao 

nhận th c của HS,   a  ình, xã hội, cộn   ồng và doanh nghiệp về lợi ích của việc 

phân luồng HS sau THCS; Đào tạo, bồ  dưỡn   ộ  n ũ GV chuyên tr ch và k êm 

nhiệm côn  t c tư vấn hướng nghiệp. 

- Giáo dục hướng nghiệp là nội dung bắt buộc trong chương trình giáo dục 

THCS đối với HS cuối cấp học này. Đây là yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp tới việc 

lựa chọn nghề nghiệp của HS. Chính vì vậy, Sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT các 
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quận/huyện cùng với vai trò trung tâm là các trường THCS t  chức thực hiện đầy 

đủ và hiệu quả chương trình giáo dục hướng nghiệp trong nhà trường căn cứ trên 

khung phân phối chương trình hoạt động giáo dục hướng nghiệp của Bộ GD&ĐT, 

kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về giáo 

dục hướng nghiệp của địa phương. Bên cạnh đó, thực hiện lồng ghép nội dung về 

hướng nghiệp dạy nghề vào các môn văn hóa như Toán học, Văn học, Vật lí, Hóa 

học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Nghệ thuật…, các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên 

lớp tại các trường. 

- Các trường THCS cần thực hiện t  chức thực hiện khảo sát về xu hướng 

tiếp theo của HS toàn trường để nắm bắt được xu hướng lựa chọn hướng đi sau khi 

tốt nghiệp THCS của HS. Cùng với đó, các trường THCS t  chức khảo sát năng 

lực HS để thực hiện phân loại HS theo trình độ, từ đó là cơ sở trong công tác tư 

vấn hướng nghiệp cho các em HS. T  chức các hoạt động giúp HS có được kiến 

thức, kỹ năng cũng như thông tin về những hướng đi (hay các luồng) mà HS có 

thể lựa chọn như: ngày hộ  hướng nghiệp và tư vấn nghề nghiệp, tư vấn chuẩn bị 

lựa chọn và hồ sơ th  vào c c trường sau THCS, các buổi sinh hoạt hướng nghiệp 

về lựa chọn nghề nghiệp, tham quan thực tế c c cơ sở sản xuất, kinh doanh.  

- T  chức các hoạt động nhằm tạo mối liên kết giữa các trường THCS với 

các trung tâm giáo dục thường xuyên, các cơ sở dạy nghề trên địa bàn quận/huyện 

nhằm hỗ trợ và nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn, giáo dục hướng nghiệp. 

- T  chức các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của CMHS, 

cộng đồng dân cư, doanh nghiệp trên địa bàn quận/huyện về lợi ích của việc lựa 

chọn luồng phù hợp với năng lực, sở thích của HS gắn với nhu cầu nhân lực của 

địa phương. 

- Công tác phân luồng HS sau THCS có vai trò rất lớn của đội ngũ GV, do đó 

cần t  chức các hoạt động để giúp đội ngũ GV nâng cao năng lực về phân luồng HS 

sau THCS mà cụ thể ở nhà trường là công tác hướng nghiệp. Hiệu trưởng cần tổ 

ch c các lớp tập huấn, bồ  dưỡng về côn  t c hướng nghiệp cho GV, các buổi thảo 

luận về dạy học tích hợp hướng nghiệp cho GV toàn trường, tổ ch c tìm hiểu hệ 

thống giáo dục ĐH, CĐ, TCCN và dạy nghề, các buổi sinh hoạt về côn  t c hướng 
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nghiệp giữa c c GV tron  trường, cho GV tham quan thực tế c c cơ sở sản xuất, 

kinh doanh. 

Trong quá trình t  chức các hoạt động giáo dục hướng nghiệp cần chú ý tới 

công tác chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá để có những điều chỉnh, cập nhật kịp thời đáp 

ứng được yêu cầu phân luồng HS sau THCS. 

1.5.7. Tạo cơ hội việc làm cho HS sau khi tốt nghiệp các trường nghề 

Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp các trường nghề, cao đẳng, đại học có ảnh 

hưởng rất lớn tới lựa chọn của HS. Muốn thu hút được HS sau khi tốt nghiệp THCS 

lựa chọn vào học, các trường nghề cần giải quyết được khâu “  u ra” hay chính là 

việc làm cho người học. 

Đầu tiên, để khuyến khích và tạo động lực thu hút được HS sau khi tốt nghiệp 

THCS đi vào các trường dạy nghề, cần có những cơ chế, chính sách thực sự hấp dẫn 

để các t  chức sử dụng lao động sẵn sàng đón nhận người lao động là HS sau THCS 

đi học nghề như hỗ trợ về tiền thuế, nguồn vốn vay... Điều đó sẽ kích thích các đơn 

vị sử dụng lao động sử dụng nhiều hơn lao động là HS sau THCS đi học nghề.  

Về phía các trường nghề, cần xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với các doanh 

nghiệp, các cơ sở sản xuất nhằm tạo sự liên kết giữa cơ sở đào tạo lao động và cơ sở 

sử dụng lao động nhằm giải quyết việc làm cho HS sau khi tốt nghiệp. Với mối liên 

hệ chặt chẽ, gắn bó giữa nhà trường và doanh nghiệp sẽ tạo ra sự tin tưởng về chất 

lượng nguồn nhân lực để từ đó các doanh nghiệp chấp nhận tuyển dụng và sử dụng 

ngay HS sau khi tốt nghiệp tại các trường nghề này. 

1.6. Các yếu tố ảnh hƣởng đến phân luồng HS sau THCS 

Trong thực tế, có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng ảnh hưởng đến phân luồng học 

sinh, nhưng kết quả phân tích của đề tài khoa học cấp Bộ mã số B2010-37-89CT về 

“G ả  ph p phân luồn  và l ên thônn  tron  hệ thốn     o dục quốc dân V ệt Nam” 

do PGS.TS Đỗ Thị Bích Loan làm chủ nhiệm đã cho thấy có các yếu tố ảnh hưởng 

chính bao gồm nhóm yếu tố chủ quan và nhóm yếu tố khách quan: 

■ Nhóm yếu tố chủ quan (bên tron  n ành    o dục) 

- Môi trường giáo dục nhà trường 

- Năng lực của cá nhân học sinh 
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- Định hướng giá trị nghề nghiệp của cá nhân 

- Thầy cô giáo 

- Các môn học 

- Học nghề ph  thông 

- Môn công nghệ 

- Các hoạt động ngoài giờ lên lớp khác 

■ Nhóm yếu tố kh ch quan (bên n oà  n ành   áo dục) 

- Môi trường giáo dục gia đình; 

- Cơ hội tiếp cận với nghề nghiệp 

- Chính sách phát triển kinh tế-xã hội 

- Vị thế xã hội của gia đình 

- Nguyện vọng của bố, mẹ 

- Tác động của họ hàng 

- Bạn bè 

- Truyền thông đại chúng 

- Tuyên truyền, tư vấn nghề nghiệp từ các t  chức xã hội 
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Tiểu kết chƣơng 1 

 

Trên cơ sở khái quát lịch sử nghiên cứu về vấn đề phân luồng HS sau THCS, 

luận văn đã tiến hành hồi cứu tư liệu nhằm xây dựng cơ sở lý luận vững chắc cho 

việc nghiên cứu vấn đề quản lý phân luồng HS sau THCS tại quận Hai Bà Trưng, 

thành phố Hà Nội.  

Chương 1 của luận văn đã đi vào làm rõ các khái niệm cơ bản như: quản lý, 

quản lý giáo dục, quản lý nhà nước về giáo dục, quản lý nhà trường, phân luồng HS, 

phân luồng HS sau THCS, quản lý phân luồng HS sau THCS. Cùng với đó, chương 

1 luận văn cũng đi vào làm rõ cơ sở phân luồng HS sau THCS với cơ sở về tâm sinh 

lý, cơ sở về giáo dục học và cơ sở về kinh tế - xã hội; t ng quan kinh nghiệm một số 

nước trên thế giới về phân luồng HS sau THCS. Luận văn cũng đã đề cập tới các 

yếu tố ảnh hưởng đến phân luồng HS sau THCS với hai nhóm yếu tố là nhóm yếu 

tố chủ quan (bên trong ngành giáo dục) và nhóm yếu tố khách quan (bên ngoài ngành 

giáo dục). Từ đó đưa ra nội dung quản lý phân luồng HS sau THCS bao gồm: Xây 

dựng và thực h ện chủ trươn , chính s ch  ể thực hiện phân luồng HS sau THCS; 

Quy hoạch giáo dục   p  n  nhu c u ph t tr ển n uồn nhân lực   p ph n thực hiện 

phân luồng HS sau THCS; Xây dựng kế hoạch phân luồng HS sau THCS; Đ ều tiết 

phân luồng HS sau THCS thông qua chỉ t êu  ào tạo; Nâng cao chất lượng giáo dục 

và  ào tạo tron  c c trường dạy nghề; Tổ ch c giáo dục hướng nghiệp trong các 

trường THCS; Tạo cơ hội việc làm cho HS sau khi tốt nghiệp c c trường nghề. 

Những vấn đề được trình bày và làm rõ tại Chương 1 là cơ sở lý luận quan trọng 

và vững vàng cho việc tiến hành khảo sát đánh giá thực trạng quản lý phân luồng HS 

sau THCS tại quận Hai Hà Trưng, thành phố Hà Nội, từ đó làm cơ sở để đề xuất một 

số biện pháp quản lý phân luồng HS sau THCS tại quận Hai Bà Trưng. 
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Chƣơng 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ PHÂN LUỒNG HỌC SINH SAU 

TRUNG HỌC CƠ SỞ TẠI QUẬN HAI BÀ TRƢNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

2.1. Tình hình kinh tế - xã hội và giáo dục đào tạo củ  quận H i Bà Trƣng 

2.1.1. Tình hình kinh tế - xã hội của quận Hai Bà Trưng 

Quận Hai Bà Trưng được thành lập ngày 31/5/1961, nằm ở phía Đông Nam 

của phần nội thành. Hiện nay, quận Hai Bà Trưng có 20 phường, bao gồm: Nguyễn 

Du, Lê Đại Hành, Bùi Thị Xuân, Phố Huế, Ngô Thì Nhậm, Phạm Đình H , Đồng 

Nhân, Đống Mác, Bạch Đằng, Thanh Lương, Thanh Nhàn, Cầu Dền, Bách Khoa, 

Quỳnh Lôi, Bạch Mai, Quỳnh Mai, Vĩnh Tuy, Minh Khai, Trương Định, Đồng Tâm. 

Với vị trí đặc biệt của một quận lõi của Thủ đô, quận Hai Bà Trưng là một 

trong những quận phát triển về kinh tế. Kinh tế trên địa bàn quận tiếp tục phát triển; 

cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng dịch vụ - công nghiệp; tỷ trọng dịch vụ, 

thương mại chiếm ưu thế trong cơ cấu kinh tế. Tốc độ tăng giá trị sản xuất công 

nghiệp ngoài Nhà nước trên địa bàn quận giai đoạn 2011 – 2015 bình quân là 

9,66%/năm; giá trị dịch vụ, thương mại là 16,67%/năm. Hiện trên địa bàn quận có 

hơn 3.300 doanh nghiệp, trong đó 70% là thương mại, dịch vụ, còn lại là hoạt động 

công nghiệp.  

Về văn hoá - xã hội giáo dục đào tạo, anh sinh xã hội cũng phát triển, từng 

bước nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Hơn 5 năm qua quận đã hỗ trợ sửa 

chữa và xây dựng 167 nhà đại đoàn kết, hỗ trợ cho 1.201 hộ gia đình thoát nghèo, 

trên 33.000 lao động được giới thiệu việc làm. Đến nay, số hộ nghèo trong toàn 

quận còn 1.022 hộ (chiếm 1,35%). Nhiều cơ sở giáo dục được xây mới, nâng cấp, 

thành lập mới 5 trường mầm non và là quận có tỷ lệ trường chuẩn quốc gia vượt chỉ 

tiêu nghị quyết đề ra. An sinh xã hội được bảo đảm, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, từ 

0,90% năm 2011 xuống còn 0,81% năm 2014. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân 

dân được nâng lên. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ quận Hai 

Bà Trưng còn những hạn chế, tồn tại. Đó là giá trị sản xuất ngành công nghiệp chưa 

đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Hiệu lực quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực như: 
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quản lý đất đai, quản lý đô thị, quản lý trật tự xây dựng,... có thời điểm chưa đồng 

bộ, chặt chẽ, hiệu quả chưa cao; trong nửa đầu nhiệm kỳ còn xảy ra vi phạm nghiêm 

trọng về quản lý trật tự xây dựng. Năng lực lãnh đạo của một số cấp uỷ cơ sở chưa 

toàn diện, chưa tương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; chính quyền 

một số nơi, có lúc còn lúng túng trong chỉ đạo điều hành… 

2.1.2. Tình hình giáo dục đào tạo quận Hai Bà Trưng 

Trong những năm qua, ngành GD&ĐT quận Hai Bà Trưng tiếp tục giữ vững 

chất lượng giáo dục; các cuộc vận động và phong trào thi đua được thực hiện có 

hiệu quả; các kỳ thi, hội thi của giáo viên và học sinh đều đạt được những thành tích 

đáng tự hào, được Bộ GD&ĐT, Sở giáo dục và đào tạo tặng nhiều giấy khen, bằng 

khen cao quý. Có nhiều tấm gương thầy giáo, cô giáo được khen tặng là giáo viên 

tiêu biểu vì sự nghiệp giáo dục của toàn quốc. 

Quy mô trường lớp được mở rộng, cơ sở vật chất ngày càng khang trang, đẹp 

đẽ; đặc biệt, trong công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia, Ngành đã có bước 

chuyển biến vượt bậc hiện đã đạt trên 51% số trường đạt chuẩn Quốc gia - cao hơn 

tỉ lệ chung của thành phố Hà Nội. 

Năm học 2015-2016, ngành GD&DT quận Hai Bà Trưng tiếp tục phát triển về 

quy mô với mạng lưới trường lớp đa dạng. Toàn quận hiện có 97 trường mẫu giáo, 

mầm non, tiểu học, THCS với hơn 58.000 học sinh, hơn 4.700 cán bộ giáo viên và 

nhân viên. Ngành đã đạt được kết quả toàn diện trên nhiều mặt hoạt động. Trong 

đó, cấp học mầm non có nhiều đ i mới trong công tác quản lý, nuôi dạy trẻ; huy 

động số trẻ đến trường vượt chỉ tiêu thành phố với 62,8% trẻ trong độ tu i nhà trẻ, 

100% trẻ mẫu giáo. 100% trường MN công lập được cấp giấy chứng nhận: “Trường 

học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm 

non” của năm học. Ở cấp tiểu học, nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, nề nếp dạy 

học được duy trì tốt ở các nhà trường, trong t ng số 25.802 học sinh được đánh giá 

về sự phát triển phẩm chất, năng lực có 99,95% số học sinh đạt về sự hình thành và 

phát triển năng lực, 100% học sinh đạt về sự hình thành và phát triển phẩm chất. 

Cấp học THCS đã quan tâm chú trọng bồi dưỡng phẩm chất, năng lực người học. 
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100% học sinh lớp 9 được công nhận tốt nghiệp. Kết quả thi vào lớp 10 đứng trong 

top 3 của Thành phố… 

Cũng trong năm học vừa qua, ngành GD&ĐT quận đã đẩy mạnh phát triển đội 

ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đ i mới và sáng tạo; làm 

tốt công tác ph  cập giáo dục; đạt nhiều thành tích cao trong các hoạt động văn hóa 

văn nghệ và thể dục thể thao; quan tâm xây dựng trường chuẩn quốc gia… Ngành 

GD&ĐT quận đã được Sở GD&ĐT đánh giá 16/16 chỉ tiêu đạt loại tốt và xuất sắc, 

1 tập thể và 1 cá nhân được nhận Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố Hà 

Nội, 14 tập thể đạt Tập thể lao động xuất sắc, 64 tập thể lao động tiên tiến… 

Dù vậy, Trưởng Phòng GD&ĐT quận Hai Bà Trưng cho biết, trong năm học 

vừa qua ngành GD&ĐT quận vẫn phải gặp nhiều khó khăn như: Nhiều trường có 

diện tích nhỏ, nằm trong ngõ hẹp nơi địa bàn dân cư khó khăn (như THCS Hai Bà 

Trưng), chung với nhà dân (mầm non Lê Quý Đôn, Tiểu học Trung Hiền…), trường 

có nhiều điểm lẻ (mầm non Hoa Phượng, mầm non Tu i hoa…), trường phải đi học 

tạm (Mẫu giáo Bùi Thị Xuân), trường phải chung cơ sở vật chất (Tiểu học và THCS 

Lê Ngọc Hân)…, đời sống thu nhập của một bộ phận cán bộ giáo viên (nhất là giáo 

viên mầm non) còn thấp, một số giáo viên chưa đáp ứng được yêu cầu đ i mới 

phương pháp và hình thức t  chức dạy học… 

 

2.2. Thông tin chung về đối tƣợng khảo sát 

Để đánh giá thực trạng quản lý phân luồng HS sau THCS tại quận Hai Bà Trưng, 

thành phố Hà Nội, đề tài tiến hành khảo sát bằng phiếu hỏi đối với GV, HS, CMHS và 

tọa đàm với cán bộ quản lý là hiệu trưởng của 3 trường THCS trên địa bàn quận, đó là:  

trường THCS Tây Sơn, trường THCS Tô Hoàng và trường THCS Vân Hồ. Ngoài ra, 

tiến hành trao đ i với cán bộ, GV và  HS một số trường TCCN trên địa bàn quận Hai 

Bà Trưng như là: trường Trung cấp nghề Công nghệ Thăng Long, trường Trung cấp 

nghề nấu ăn và nghiệp vụ khách sạn Hà Nội 

Số lượng và cơ cấu các đối tượng khảo sát bằng phiếu hỏi tại các trường THCS 

quận Hai Bà Trưng được trình bày cụ thể ở bảng 2.1 dưới đây. 

Bảng 2.1. Thống kê mẫu khảo sát phân luồng  tại quận Hai Bà Trưng 
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Đối tƣợng khảo sát 
Tây Sơn Tô Hoàng Vân Hồ T ng 

SL % SL % SL % SL % 

Giáo viên 20 37,7 16 30,2 17 32,1 53 100,0 

Học sinh 97 34,6 93 33,2 90 32,1 280 100,0 

CMHS 38 35,8 35 33,0 33 31,1 106 100,0 

 

T ng số GV tham gia khảo sát là 53 GV, trong đó: 20 GV của trường THCS Tây 

Sơn, 16 GV của trường THCS Tô Hoàng, 17 GV của trường THCS Vân Hồ. Toàn bộ 

280 HS tham gia khảo sát đều là HS khối lớp 9, trong đó: 97 HS của trường THCS Tây 

Sơn, 93 HS của trường THCS Tô Hoàng, 90 HS của trường THCS Vân Hồ. Số lượng 

CMHS tham gia khảo sát là 106 được lựa chọn là bố mẹ của các HS tham gia khảo sát, 

trong đó: 38 CMHS của trường THCS Tây Sơn, 35 CMHS của trường THCS Tô 

Hoàng, 33 CMHS của trường THCS Vân Hồ. Tỉ lệ GV, HS, CMHS tham gia khảo sát 

được phân bố tương đối đồng đều giữa 3 trường THCS đề tài đã tiến hành khảo sát 

nhằm đảm bảo tính đại diện. 

Về giáo viên, đề tài tiến hành lấy ý kiến của các giáo viên dạy các môn học khác 

nhau như: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin học, Văn, Sử, Địa, Ngoại ngữ, Thể dục, Giáo dục 

công dân, Công nghệ và Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Số lượng GV dạy các 

môn cơ bản chiếm tỉ lệ lớn ở cả 3 trường, đặc biệt là hai môn Toán (17,0%) và Văn 

(13,2%) (cụ thể tại bảng 2.2). Do công tác phân luồng HS gắn liền với hoạt động 

hướng nghiệp, dạy nghề, vì vậy đè tài đã lựa chọn khảo sát các GV dạy môn công nghệ 

và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (01 GV/trường).  

Bảng 2.2. Số lượng và tỉ lệ giáo viên của các trường tham gia khảo sát phân theo các 

môn giảng dạy 

STT Môn học 
Tây Sơn Tô Hoàng Vân Hồ T ng 

SL % SL % SL % SL % 

1 Toán 4 20,0 2 12,5 3 17,6 9 17,0 

2 Lý 1 5,0 1 6,3 1 5,9 3 5,7 

3 Hóa 1 5,0 2 12,5 2 11,8 5 9,4 

4 Sinh 1 5,0 1 6,3 1 5,9 3 5,7 

5 Tin học 1 5,0 1 6,3 - - 2 3,8 

6 Văn 4 20,0 1 6,3 2 11,8 7 13,2 

7 Sử 1 5,0 1 6,3 2 11,8 4 7,5 

8 Địa 2 10,0 1 6,3 1 5,9 4 7,5 

9 Ngoại ngữ 2 10,0 1 6,3 1 5,9 4 7,5 
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10 Thể dục 1 5,0 2 12,5 1 5,9 4 7,5 

11 GDCD - - 1 6,3 1 5,9 2 3,8 

12 Công nghệ 1 5,0 1 6,3 1 5,9 3 5,7 

13 Hoạt động GD NGLL 1 5,0 1 6,3 1 5,9 3 5,7 

Về học sinh, tỉ lệ HS nam tham gia khảo sát chiếm 43,2%, còn tỉ lệ HS nữ là 

56,8%. Theo biểu đồ 2.1 bên dưới, tỉ lệ HS nam và nữ tham gia khảo sát của từng 

trường như sau: 

- THCS Tây Sơn: nam chiếm 40,2 %; nữ chiếm 59,8%. 

- THCS Tô Hoàng: nam chiếm 41,9 %; nữ chiếm 58,1%. 

- THCS Vân Hồ: nam chiếm 43,2 %; nữ chiếm 56,8%. 

 

 
 

Biểu đồ 2.1. Tỉ lệ HS tham gia khảo sát theo giới tính 

 

Về CMHS, đề tài tiến hành lấy ý kiến của 106 CMHS có con em đang theo học 

lớp 9 tại 3 trường nói trên. Từ biểu đồ 2.2 dưới đậy, nhìn chung CMHS tham gia khảo 

sát của 3 trường THCS có trình độ văn hóa tương đối cao. Tỉ lệ CMHS có trình độ đại 

học chiếm tới 51,9% so với ph  thông (9,4%), trung cấp (15,2%), cao đẳng (7,5%) và 

sau đại học (16,0%). Tỉ lệ CMHS có trình độ đại học cụ thể ở từng trường lần lượt là: 

Tây Sơn: 50%; Tô Hoàng: 60%; Vân Hồ: 45,5%. 
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Biểu đồ 2.2. Tỉ lệ về trình độ văn hóa của CMHS theo trường 

 

Bảng 2.3. Tình trạng kinh tế gia đình theo khảo sát CMHS 

Tình trạng kinh tế  

hộ gi  đình 

Tây Sơn Tô Hoàng Vân Hồ 

T ng theo tình 

trạng kinh tế 

hộ GĐ 

SL % SL % SL % SL % 

Nghèo - - - - 1 3,0 1 0,9 

Cận nghèo - - 2 5,7 - - 2 1,9 

KT khó khăn 3 7,9 3 8,6 5 15,2 11 10,4 

Trung bình 27 71,1 24 68,6 19 57,6 70 66,0 

Khá 8 21,1 4 11,4 8 24,2 20 18,9 

Giàu - - 2 5,7 - - 2 1,9 

 

Từ bảng 2.3 có thể thấy các gia đình có con em học tại 3 trường THCS chủ yếu ở 

mức trung bình (66%) và khá (18,9%) chiếm 84,9%, các hộ có kinh tế nghèo (0,9%), 

cận nghèo (1,9%) và khó khăn (10,4%) chỉ chiếm 13,2%. 

2.3. Nhu cầu phân luồng HS sau THCS tại quận H i Bà Trƣng 

Việc xác định được nhu cầu lựa chọn hướng đi của HS sau khi tốt nghiệp THCS 

là rất quan trọng trong việc thực hiện hoạt động phân luồng HS của các trường THCS. 
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Đề tài đã thực hiện khảo sát nhu cầu phân luồng HS sau THCS quận Hai Bà Trưng với 

ba đối tượng là GV, HS, CMHS tại ba trường THCS là Tây Sơn, Tô Hoàng và Vân Hồ.  

Đề tài thực hiện khảo sát bằng phiếu hỏi và phỏng vấn giáo viên các trường 

THCS Tây Sơn, THCS Tô Hoàng và THCS Vân Hồ về tỉ lệ HS sau khi tốt nghiệp 

THCS đi theo các luồng: THPT, trung cấp chuyên nghiệp, trường dạy nghề, học nghề 

ngắn hạn, học bổ túc văn h a tại các trung tâm giáo dục thường xuyên, tham gia lao 

 ộng và ở nhà. Kết quả khảo sát được thể hiện qua bảng 2.4 cho thấy, GV trường 

THCS Tây Sơn và THCS Tô Hoàng cho biết 100% HS trường của họ sau khi tốt 

nghiệp THCS tại trường thì đều vào luồng THPT. Tỉ lệ vào luồng THPT của HS 

trường Vân Hồ được các GV trường này cho biết cũng đạt tới 97% và chỉ có 3,0% HS 

có học lực yếu, kém vào học b  túc văn hóa tại các trung tâm giáo dục thường xuyên. 

Bảng 2.4. Tỉ lệ HS vào các luồng sau THCS của các trường theo ý kiến của GV 

Các luồng sau THCS Tây Sơn Tô Hoàng Vân Hồ 

Trường trung học ph  thông 100,0 100,0 97,0 

Trường trung cấp chuyên nghiệp - - - 

Trường dạy nghề - - - 

Học nghề ngắn hạn - - - 

Học b  túc văn hóa tại các trung tâm giáo dục 

thường xuyên 
- - 3,0 

Tham gia lao động - - - 

Ở nhà - - - 

 

Để tiếp tục làm rõ nhu cầu phân luồng sau THCS tại quận Hai Bà Trưng, đề tài 

tiến hành khảo sát về việc sau khi tốt nghiệp THCS, HS đó sẽ lựa chọn hướng đi nào 

trong 6 hướng: THPT, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề, 

trung tâm giáo dục thườn  xuyên và tham   a lao  ộng. Kết quả khảo sát cho thấy hầu 

như toàn bộ HS cũng như CMHS khi được hỏi đa phần đều lựa chọn phương án học 

lên THPT và tỉ lệ rất ít lựa chọn các phương án khác (bảng 2.5 và bảng 2.6). 
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Bảng 2.5. Tỉ lệ các ý kiến lựa chọn hướng đi sau khi tốt nghiệp THCS của HS theo 

trường theo trường 

Lựa chọn hƣớng đi s u khi 

tốt nghiệp THCS 

Tây Sơn Tô Hoàng Vân Hồ 
T ng 3 

trƣờng 

Có Không Có Không Có Không Có Không 

Trường trung học ph  thông 99,0 1,0 98,9 1,1 100,0 - 99,3 0,7 

Trường trung cấp chuyên 

nghiệp 
1,0 99,0 6,5 93,5 - 100,0 2,5 97,5 

Trường trung cấp nghề 1,0 99,0 2,2 97,8 - 100,0 1,1 98,9 

Trung tâm dạy nghề 1,0 99,0 4,3 95,7 - 100,0 1,8 98,2 

Trung giáo dục thường 

xuyên 
5,2 94,8 2,2 97,8 - 100,0 2,5 97,5 

Tham gia lao động 6,2 93,8 8,6 91,4 1,1 98,9 5,4 94,6 

 

Bảng 2.6. Tỉ lệ các ý kiến lựa chọn hướng đi sau khi tốt nghiệp THCS của CMHS 

theo trường 

Lựa chọn hƣớng đi s u 

khi tốt nghiệp THCS 

Tây Sơn Tô Hoàng Vân Hồ 
T ng 3 

trƣờng 

Có Không Có Không Có Không Có Không 

Trường trung học ph  thông 100,0 - 91,4 8,6 100,0 - 97,2 2,8 

Trường trung cấp chuyên 

nghiệp 
5,3 94,7 8,6 91,4 3,0 97,0 5,7 94,3 

Trường trung cấp nghề 5,3 94,7 2,9 97,1 3,0 97,0 3,8 96,2 

Trung tâm dạy nghề - 100,0 5,7 94,3 3,0 97,0 2,8 97,2 

Trung giáo dục thường 

xuyên 
- 100,0 5,7 94,3  100,0 1,9 98,1 

Tham gia lao động 2,6 97,4 2,9 97,1 3,0 97,0 2,8 97,2 

 

Lựa chọn của HS cũng như mong muốn của cha mẹ HS sau khi tốt nghiệp THCS 

đa phần là muốn học tiếp lên THPT. Vậy có lý do gì để HS, CMHS lại muốn học tiếp 

lên THPT mà không lựa chọn vào học tại các trường nghề hoặc tham gia vào thị trường 
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lao động? Đề tài đã tiến hành khảo sát đối tượng GV, HS và CMHS để trả lời câu hỏi 

“lý do nào khiến HS sau khi tốt nghiệp THCS muốn học tiếp lên THPT”. 

Những lý do được đưa ra về việc lựa chọn tiếp theo của học sinh sau khi tốt 

nghiệp THCS đó là: Học nghề    làm thu nhập thấp; Chỉ học sinh có học lực kém mới 

   học nghề; Học nghề khôn  c  tươn  la ; Học nghề chưa  ược xã hội coi trọng; Học 

nghề tìm việc làm khó; Học nghề ít c  cơ hội học lên  ại học và cao  ẳng; Học nghề 

không phù hợp với tâm sinh lý, l a tuổi học sinh. Kết quả khảo sát được t ng hợp theo 

trường với ba nhóm đối tượng là GV, HS và CMHS. 

 Ý kiến của giáo viên 

Kết quả khảo sát ý kiến GV về lý do khiến HS sau khi tốt nghiệp THCS muốn 

học tiếp lên THPT được thể hiện ở biểu đồ 2.3 dưới đây. 

 

Biểu đồ 2.3. Tỉ lệ ý kiến của GV về các lý do khiến HS sau khi tốt nghiệp THCS muốn 

học tiếp lên THPT 

Từ biểu đồ 2.3 có thể thấy: 

- Lý do “chỉ học sinh có học lực kém mớ     học nghề” nhận được sự đồng ý 

nhiều nhất của GV các trường. Tuy nhiên, lý do “chỉ học sinh có học lực kém mớ     
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học nghề” được coi là khiến HS sau khi tốt nghiệp THCS muốn học tiếp lên THPT thì 

chỉ nhận được 45,0% GV trường THCS Tây Sơn và 43,8% GV trường THCS Tô 

Hoàng trên t ng số GV tham gia khảo sát ở mỗi trường. 

- Các lý do có được tỉ lệ đồng ý và không đồng với sự chênh lệch không quá lớn 

của GV là: Học nghề chưa được xã hội coi trọng (đồng ý: 41,5%; không đồng ý: 

58,5%) và Học nghề ít có cơ hội học lên đại học và cao đẳng (đồng ý: 49,1%; không 

đồng ý: 50,9%). 

- 100% GV không cho rằng “học nghề khôn  c  tươn  la ” là lý do khiến HS 

sau khi tốt nghiệp THCS muốn học tiếp lên THPT. Cùng với đó là các lý do như: Học 

nghề    làm thu nhập thấp (18,9%  ồng ý), Học nghề tìm việc làm khó (5,7%  ồng 

ý), Học nghề không phù hợp với tâm sinh lý, l a tuổi học sinh (17%) đều được GV 

các trường cho rằng đó không phải là lý do khiến HS sau khi tốt nghiệp THCS muốn 

học tiếp lên THPT. 

 Ý kiến của học sinh 

Kết quả khảo sát ý kiến HS về lý do khiến chính HS sau khi tốt nghiệp THCS 

muốn học tiếp lên THPT được t ng hợp ở bảng 2.7 dưới đây. 

Bảng 2.7. Tỉ lệ ý kiến của HS về các lý do khiến HS sau khi tốt nghiệp THCS muốn học 

tiếp lên THPT theo trường 

Lý do 

Tây Sơn Tô Hoàng Vân Hồ 
T ng hợp 3 

trƣờng 

Đồng 

ý 

Không 

 ồng ý 

Đồng 

ý 

Không 

 ồng ý 

Đồng 

ý 

Không 

 ồng ý 

Đồng 

ý 

Không 

 ồng ý 

Học nghề đi làm thu nhập thấp 42,3 57,7 37,6 62,4 24,4 75,6 35,0 65,0 

Chỉ học sinh có học lực kém 

mới đi học nghề 
16,5 83,5 22,6 77,4 11,1 88,9 16,8 83,2 

Học nghề không có tương lai 14,4 85,6 17,2 82,8 3,3 96,7 11,8 88,2 

Học nghề không vinh dự cho 

gia đình 
18,6 81,4 21,5 78,5 7,8 92,2 16,1 83,9 

Học nghề chưa được xã hội coi 

trọng 
82,5 17,5 58,1 41,9 57,8 42,2 66,4 33,6 
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Học nghề tìm việc làm khó 33,0 67,0 25,8 74,2 11,1 88,9 23,6 76,4 

Học nghề ít có cơ hội học lên 

đại học và cao đẳng 
84,5 15,5 71,0 29,0 60,0 40,0 72,1 27,9 

Học nghề không phù hợp với 

tâm sinh lý, lứa tu i học sinh 
36,1 63,9 32,3 67,7 33,3 66,7 33,9 66,1 

 

Từ bảng 2.7 ta có thể thấy: 

- Lý do nhận được sự đồng tình nhiều nhất của HS về việc sau khi tốt nghiệp 

THCS đa phần HS muốn học tiếp lên THPT là “học nghề ít c  cơ hội học lên  ại 

học” (72,1% đồng ý). Cùng với đó là lý do “học nghề chưa  ược xã hội coi trọng” 

(66,4% đồng ý). 

- Các lý do khác như: Học nghề    làm thu nhập thấp, Chỉ học sinh có học lực 

kém mớ     học nghề, Học nghề khôn  c  tươn  la , Học nghề không vinh dự cho 

  a  ình, Học nghề tìm việc làm khó, Học nghề không phù hợp với tâm sinh lý, l a 

tuổi học sinh đều được đại đa số HS cho rằng đó không hoàn toàn lý do khiến HS 

sau khi tốt nghiệp THCS muốn học tiếp lên THPT. 

 Ý kiến của CMHS 

Đề tài cũng tiến hành xin ý kiến của CMHS về lý do khiến HS sau khi tốt 

nghiệp THCS muốn học tiếp lên THPT và kết quả khảo sát được thể hiện tại biểu đồ 

2.4 dưới đây. 
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Biểu đồ 2.4. Tỉ lệ ý kiến của CMHS về các lý do khiến HS sau khi tốt nghiệp THCS 

muốn học tiếp lên THPT 

Từ biểu đồ 2.4 ta có rút ra: 

- Những lý do nhận được đa số sự đồng tình từ CMHS về việc HS sau khi tốt 

nghiệp THCS đều muốn học tiếp lên THPT là: học nghề khôn  c  tươn  la  (52,8% 

đồng ý), học nghề không phù hợp với tâm sinh lý, l a tuổi học sinh (53,8% không 

đồng ý), học nghề chưa  ược xã hội coi trọng (58,5% đồng ý) và học nghề ít c  cơ 

hội học lên  ại học và cao  ẳng (61,3% đồng ý). 

- Đa phần CMHS đều cho rằng các lý do sau không hoàn toàn là lý do khiến 

HS sau khi tốt nghiệp THCS muốn học tiếp lên THPT: Học nghề    làm thu nhập 

thấp (51,9% không đồng ý), Chỉ học sinh có học lực kém mớ     học nghề (75,5% 

không đồng ý), Học nghề không vinh dự cho   a  ình (88,7% không đồng ý), Học 

nghề tìm việc làm khó (66% không đồng ý). 

Tóm lại, từ kết quả t ng hợp ý kiến của GV, HS và CMHS về các lý do khiến HS 

sau khi tốt nghiệp THCS muốn học tiếp lên THPT có thể rút ra những kết luận như sau: 

- Cả GV, HS và CMHS đều đa phần cho rằng lý do để HS sau khi tốt nghiệp 

THCS muốn học tiếp lên THPT là do học nghề ít có cơ hội học lên cao hơn mà cụ thể 
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là học lên đại học và cao đẳng, cùng với đó là lý do học nghề vẫn chưa nhận được sự 

coi trọng của xã hội. 

- Các bậc phụ huynh vẫn cho rằng HS thấy việc học nghề là không có tương lai. 

Tuy nhiên chính HS lại không nghĩ như vậy (88,2% không đồng ý với lý do “học nghề 

là khôn  c  tươn  la ”). 

- GV lại cho rằng một lý do nữa khiến cho HS sau khi tốt nghiệp THCS muốn 

học tiếp lên THPT đó là tâm lý cho rằng “chỉ có HS có lực kém mớ     học nghề”. 

Nhưng bản thân HS và CMHS lại không nghĩ như vậy (83,2% HS và 75,5% không 

đồng ý với lý do này). 

Những lý do nêu trên, trên thực tế, đã tồn tại từ lâu trong tâm lý của HS cũng 

như CMHS nước đối với giáo dục nghề nghiệp mà cụ thể là học nghề sau khi tốt 

nghiệp THCS. Một số lý do qua khảo sát tại ba trường trên địa bàn quận Hai Bà 

Trưng đã cho thấy sự thay đ i trong nhận thức của GV, HS và CMHS về lý do khiến 

HS sau khi tốt nghiệp THCS muốn học tiếp lên THPT. Những lý do vẫn còn tồn tại cần 

có những biện pháp phù hợp nhằm góp phần quản lý phân luồng HS sau THCS một 

cách hiệu quả tại các trường THCS trên đại bàn quận Hai Bà Trưng nói riêng và trên 

địa bàn thành phố Hà Nội nói chung. 

2.4. Một số yếu tố ảnh hƣởng đến phân luồng HS s u THCS tại quận H i Bà Trƣng 

Đề tài thực hiện khảo sát GV, HS và CMHS về một số yếu tố ảnh hưởng đến 

phân luồng của HS sau khi tốt nghiệp THCS tại 3 trường THCS của quận Hai Bà 

Trưng. Phân tích kết quả khảo sát ta có các kết quả đánh giá của GV, HS và CMHS 

về một số yếu tố ảnh hưởng tới công tác phân luồng HS sau THCS của các trường 

và địa phương. 

2.4.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến  việc lựa chọn tiếp theo của học sinh sau khi 

tốt nghiệp THCS 

Các yếu tố sau đến việc lựa chọn tiếp theo của học sinh sau khi tốt nghiệp THCS 

bao gồm 18 yếu tố, được chia thành 2 nhóm: 

- Nhóm nhân tố chủ quan: Môi trường giáo dục gia đình; Môi trường giáo dục 

nhà trường; Năng lực cá nhân; Định hướng giá trị nghề nghiệp cá nhân; Thầy cô giáo; 
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Các môn học; Học nghề ph  thông; Môn công nghệ; Các hoạt động giáo dục ngoài giờ 

lên lớp. 

- Nhóm nhân tố khách quan: Cơ hội tiếp cận với nghề  nghiệp; Nhu cầu nghề 

nghiệp của xã hội; Chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Vị thế xã hội của gia đình; 

Nguyện vọng của bố/mẹ; Tác động của họ hàng; Bạn bè; Truyền thông đại chúng; Các 

hoạt động tuyên  truyền, hướng  nghiệp, tư  vấn nghề nghiệp từ  các t  chức XH. 

Mức độ ảnh hưởng của các yếu tố trên được đánh giá theo thang 5 mức độ (0-1: 

Không ảnh hưởng; 1-2: Ít ảnh hưởng; 2-3: Trung bình; 3-4: Ảnh hưởng lớn; 4-5: Ảnh 

hưởng rất lớn). 

 Ý kiến   nh     của giáo viên 

Kết quả đánh giá của GV về mức độ ảnh hưởng của các yếu tố sau đến việc 

lựa chọn tiếp theo của học sinh sau khi tốt nghiệp THCS được thể hiện ở biểu đồ 2.5 

dưới đây. 

Biểu đồ 2.5. Ý kiến đánh giá mức độ ảnh hưởng của GV về các yếu tố sau đến việc lựa 

chọn hướng đi tiếp theo của học sinh sau khi tốt nghiệp THCS 
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Từ biểu đồ 2.5 có thể thấy đa phần các yếu tố được GV đánh giá ở mức trung 

bình trở lên, chỉ có một số yếu tố bị đánh giá ở mức không ảnh hưởng và ít ảnh hưởng. 

Trong đó: 

- Hai yếu tố được GV các trường đánh giá rất ảnh hưởng tới việc lựa chọn 

hướng đi tiếp theo của HS sau khi tốt nghiệp THCS là môi trường giáo dục gia đình 

(4,34) và môi trường giáo dục nhà trường (4,19). Trong đó yếu tố môi trường giáo dục 

gia đình được các GV trường THCS Vân Hồ đánh giá cao nhất (4,41), tiếp theo là các 

GV trường THCS Tây Sơn (4,38) và THCS Tô Hoàng (4,25). Yếu tố môi trường giáo 

dục nhà trường chỉ được các GV trường THCS Tây Sơn đánh giá ở mức độ ảnh hưởng 

(3,94), thấp hơn so với đánh giá của các GV thuộc 2 trường THCS Vân Hồ (4,41) và 

THCS Tô Hoàng (4,20). Hai yếu tố được đánh giá cao nhất ở trên đều là liên quan tới 

hai môi trường hết sức quan trọng, có ảnh hưởng trực tiếp tới việc lựa chọn hướng đi 

sau khi tốt nghiệp THCS của HS, đó là gia đình và nhà trường. 

- Môn công nghệ được đánh giá có ít ảnh hưởng nhất (2,40), cụ thể đánh giá của 

các GV các trường như sau: THCS Tây Sơn: 2,88; THCS Tô Hoàng: 2,30; THCS Vân 

Hồ: 2,06. Đặc biệt, các GV trường THCS Tây Sơn đánh giá yếu tố bạn bè có sự ảnh 

hưởng thấp nhất đối với việc lựa chọn hướng đi của HS sau khi tốt nghiệp THCS. Các 

yếu tố như chính sách phát triển kinh tế - xã hội (2,68), truyền thông đại chúng và các 

hoạt động tuyên truyền, hướng nghiệp, tư vấn nghề nghiệp từ các t  chức xã hội (2,72) 

đều được đánh giá ở mức trung bình. 

- Các yếu tố được GV các trường đánh giá cũng được đánh giá ở mức có ảnh 

hưởng tới việc lựa chọn hướng đi tiếp theo của HS sau khi tốt nghiệp THCS là: năng 

lực cá nhân (3,94), định hướng giá trị nghề nghiệp cá nhân (3,66), nguyện vọng của bố 

mẹ (3,60), cơ hội tiếp cận với nghề nghiệp (3,00), nhu cầu nghề nghiệp của xã hội (3,36), 

thầy cô giáo (3,06), các môn học (3,13) và các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 

(3,38). Tuy  nhiên, đã có sự đánh giá ở mức độ khác nhau ở một số yếu tố ảnh hưởng của 

GV mỗi trường. Cụ thể, các GV trường THCS Tây Sơn đánh giá nhu cầu nghề nghiệp 

của xã hội (4,13) và các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (4,06) rất có ảnh hưởng tới 

việc lựa chọn hướng đi của HS sau khi tốt nghiệp THCS. Ngược lại, các GV trường 

THCS Vân Hồ lại đánh giá yếu tố về cơ hội tiếp cận với nghề nghiệp (2,35), nhu cầu 
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nghề nghiệp của xã hội (2,47) và các môn học (2,35) ở mức trung bình. GV trường 

THCS Vân Hồ và trường THCS Tây Sơn cùng đánh giá sự ảnh hưởng của thầy cô giáo 

(2,81) chỉ ở mức trung bình. Còn GV trường THCS Tô Hoàng đánh giá mức độ ảnh 

hưởng của các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp chỉ ở mức trung bình (2,90). 

 Ý kiến   nh     của học sinh 

Kết quả đánh giá của HS về mức độ ảnh hưởng của các yếu tố sau đến việc 

lựa chọn tiếp theo của học sinh sau khi tốt nghiệp THCS được t ng hợp ở bảng 

2.8 dưới đây. 
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Bảng 2.8. Ý kiến đánh giá mức độ ảnh hưởng của HS về các yếu tố sau đến việc lựa 

chọn hướng đi tiếp theo của học sinh sau khi tốt nghiệp THCS theo trường 

STT Các yếu tố ảnh hƣởng Tây Sơn Tô Hoàng 
Vân 

Hồ 

Trung 

bình 

1 Môi trường giáo dục gia đình 4,05 4,26 4,04 4,12 

2 Môi trường giáo dục nhà trường 4,16 4,49 3,97 4,21 

3 Năng lực cá nhân 4,28 4,38 4,32 4,33 

4 
Định hướng giá trị nghề nghiệp cá 

nhân 
3,63 3,94 3,77 3,78 

5 Cơ hội tiếp cận với nghề  nghiệp 3,57 3,82 3,68 3,69 

6 Nhu cầu nghề nghiệp của xã hội 3,40 3,56 3,39 3,45 

7 Chính sách phát triển kinh tế - xã hội 3,09 3,26 3,34 3,23 

8 Vị thế xã hội của gia đình 2,69 2,69 2,50 2,63 

9 Nguyện vọng của bố/mẹ 2,87 2,67 2,93 2,82 

10 Tác động của họ hàng 1,95 1,94 1,81 1,90 

11 Thầy cô giáo 2,96 2,77 2,92 2,88 

12 Bạn bè 2,54 2,77 2,52 2,61 

13 Truyền thông đại chúng 2,02 2,39 2,22 2,21 

14 

Các hoạt động tuyên  truyền, hướng  

nghiệp, tư  vấn nghề nghiệp từ  các t  

chức XH 

2,52 2,82 2,97 2,77 

15 Các môn học 3,20 3,45 3,70 3,45 

16 Học nghề ph  thông 2,39 2,75 2,90 2,68 

17 Môn công nghệ 2,12 2,51 2,02 2,22 

18 
Các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên 

lớp 
2,75 3,12 2,63 2,84 

Qua bảng 2.8 có thể rút ra một số nhận xét sau: 

- Giống như sự đánh giá của GV, có hai yếu tố được HS các trường đánh giá rất 

ảnh hưởng tới việc lựa chọn hướng đi tiếp theo của HS sau khi tốt nghiệp THCS là môi 

trường giáo dục gia đình (4,12) và môi trường giáo dục nhà trường (4,21), đặc biệt bản 

thân HS đánh giá rằng năng lực của chính cá nhân (4,33) là yếu tố có ảnh hưởng lớn nhất. 
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Xét theo kết quả của từng trường, yếu tố năng lực cá nhân HS được HS các trường THCS 

đánh giá rất cao: THCS Tô Hoàng đánh giá cao nhất (4,38), tiếp theo là các GV trường 

THCS Vân Hồ (4,32) và THCS Tây Sơn (4,28). Riêng yếu tố về môi trường giáo dục nhà 

trường thì HS trường THCS Tô Hoàng đánh giá là có ảnh hưởng lớn nhất (4,49), còn HS 

trường THCS Vân Hồ lại chỉ đánh giá yếu tố đó ở mức thấp hơn (3,97). 

- Các yếu tố như định hướng giá trị nghề nghiệp cá nhân (3,78), cơ hội tiếp cận 

với nghề nghiệp (3,69), nhu cầu nghề nghiệp của xã hội (3,45), các môn học (3,45) 

được HS đánh giá có ảnh hưởng tới việc lựa chọn hướng đi của mình. 

- Yếu tố tác động của họ hàng (1,90) được đánh giá là ít có ảnh hưởng nhất tới 

HS khi lựa chọn hướng đi cho mình. Các em HS cho rằng các yêu tố như: truyền thông 

đại chúng (2,21), môn công nghệ (2,22), bạn bè (2,61), vị thế xã hội của gia đình 

(2,63), học nghề ph  thông (2,68), các hoạt động tuyên  truyền, hướng  nghiệp, tư  vấn 

nghề nghiệp từ  các t  chức xã hội (2,77), nguyện vọng của bố mẹ (2,82), thầy cô giáo 

(2,88) chỉ ảnh hưởng ở mức trung bình đối với sự lựa chọn hướng đi sau khi tốt nghiệp 

THCS của các em. 

 Ý kiến   nh     của CMHS 

Kết quả đánh giá của CMHS về mức độ ảnh hưởng của các yếu tố sau đến việc 

lựa chọn tiếp theo của học sinh sau khi tốt nghiệp THCS được thể hiện ở biểu đồ 2.6 

dưới đây. 
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Biểu đồ 2.6. Ý kiến đánh giá mức độ ảnh hưởng của CMHS về các yếu tố sau đến việc 

lựa chọn hướng đi tiếp theo của học sinh sau khi tốt nghiệp THCS 

Qua biểu đồ 2.6 cho thấy CMHS đánh giá các yếu tố ảnh hưởng tới việc lựa chọn 

hướng đi của HS sau khi tốt  nghiệp THCS đều ở mức trung bình trở lên. Cụ thể như 

sau: 

- Hai yếu tố là môi trường giáo dục gia đình (4,57) và môi trường giáo dục nhà 

trường (4,54) được CMHS các trường đánh giá có ảnh hưởng rất lớn tới việc lựa chọn 

hướng đi tiếp theo của HS sau khi tốt nghiệp THCS, cùng với đó là yếu tố năng lực cá 

nhân của HS (4,33) cũng được đánh giá có mức độ ảnh hưởng như vậy. Xét theo kết 

quả của từng trường thì CMHS các trường đều đánh giá sựu ảnh hưởng của yếu tố môi 

trường gia đình là tương đối đồng đều (THCS Tô Hoàng: 4,58; THCS Tây Sơn: 4,57; 

THCS Vân Hồ: 4,55). Riêng CMHS của trường THCS Tây Sơn đánh giá môi trường 

giáo dục nhà trường có ảnh hưởng lớn nhất (4,63).  

- Yếu tố bị CMHS đánh giá có ít có ảnh hưởng nhất trong các yếu tố khảo sát là 

tác động của họ hàng (2,58). Đây là điểm tương đồng với đánh giá của HS, và cho thấy 

các em HS tại ba trường trên không phải chịu nhiều áp lực của họ hàng, dòng tộc khi 

lựa chọn cho mình con đường đi sau khi tốt nghiệp THCS. 

- CMHS đánh giá các yêu tố như: bạn bè của con (3,02), vị thế xã hội của gia 
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đình (3,13), các hoạt động tuyên  truyền, hướng  nghiệp, tư  vấn nghề nghiệp từ  các t  

chức xã hội (3,08), nguyện vọng của bố mẹ (3,41), thầy cô giáo (3,71), định hướng giá trị 

nghề nghiệp cá nhân (3,88), cơ hội tiếp cận với nghề nghiệp (3,71), nhu cầu nghề nghiệp 

của xã hội (3,75), chính sách phát triển kinh tế - xã hội (3,50), các môn học (3,54) và các 

hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (3,61) có ảnh hưởng nhất định đối với sự lựa chọn 

hướng đi sau khi tốt nghiệp THCS của các em. Riêng CMHS trường THCS Tây Sơn lại 

đánh giá hai yếu tố: định hướng giá trị nghề nghiệp cá nhân và các hoạt động giáo dục 

ngoài giờ lên lớp lại rất có ảnh ưởng tới sự lựa chọn của HS (cùng 4,03). 

Tóm lại, t ng hợp kết quả đánh giá của GV, HS và CMHS về các yếu tố ảnh 

hưởng đến việc lựa chọn hướng đi tiếp theo của HS sau khi tốt nghiệp THCS có thể rút 

ra những điểm chung như sau: 

- Cả ba đối tượng khảo sát đều đánh giá yếu tố về môi trường giáo dục gia đình 

và môi trường giáo dục nhà trường là một trong những yếu tố có ảnh hưởng lớn nhất 

tới sự lựa chọn của HS (mức ảnh hưởng rất lớn). Cùng với đó, yếu tố năng lực cá nhân 

cũng được HS và CMHS đánh giá có ảnh hưởng rất lớn đối với sự lựa chọn hướng đi 

của HS sau khi tốt nghiệp THCS (mức ảnh hưởng rất lớn). 

- HS và CMHS đều cùng đánh giá sự tác động của họ hàng ảnh hưởng thấp 

nhất (HS: mức ít ảnh hưởng; CMHS: trung bình). 

- Cả GV, HS, CMHS đều đánh giá môn công nghệ cũng như việc học nghề ph  

thông có ảnh hưởng không lớn tới việc lựa chọn hướng đi của HS (mức trung bình). 

Vấn đề phân luồng HS sau THCS là một vấn đề phức tạp và chịu sự tác động của 

nhiều yếu tố, đòi hỏi sự tham gia của nhiều lực lượng. Việc lựa chọn hướng đi theo 

luồng nào của HS sau khi tốt nhiệp THCS là một trong những yếu tố quyết định tới 

hiệu quả của công tác phân luồng HS sau THCS. Muốn HS sau khi tốt nghiệp THCS 

lựa chọn hướng đi phù hợp cho mình, nhà trường, gia đình, chính quyền địa phương và 

các cơ quan quản lý về giáo dục cần quan tâm tới các yếu tố có ảnh hưởng tới các em 

trong việc lựa chọn hướng đi phù hợp với năng lực của bản thân và điều kiện của gia 

đình, đáp ứng được nhu cầu nhân lực của địa phương. 

 2.4.2. Các yếu tố tác động đến việc lựa chọn của học sinh sau khi tốt nghiệp 

THCS vào các cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

Phần trên đã phân tích về các lý do khiến HS sau khi tốt nghiệp THCS lại chỉ lựa 

chọn học lên THPT mà không muốn đi vào học nghề tại các cơ sở giáo dục nghề 
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nghiệp. Đề tài tiếp tục tiến hành xin ý kiến đánh giá của GV, HS và CMHS về các yếu 

tố tác động đến việc lựa chọn của HS sau khi tốt nghiệp THCS vào các cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp. Kết quả khảo sát được t ng hợp theo trường với ba nhóm đối tượng là 

GV, HS và CMHS. Mức độ tác động của các yếu tố trên được đánh giá theo thang 5 

mức độ (0-1: Không tác động; 1-2: Ít tác động; 2-3: Trung bình; 3-4: Tác động lớn; 4-

5: Tác động rất lớn). 

 Ý kiến   nh     của giáo viên 

Kết quả đánh giá của GV về các yếu tố tác động đến việc lựa chọn của HS sau 

khi tốt nghiệp THCS vào các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được t ng hợp ở bảng 2.9 

dưới đây. 

Bảng 2.9. Ý kiến đánh giá của GV về các yếu tố tác động đến việc lựa chọn của HS sau 

khi tốt nghiệp THCS vào các cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo trường 

Nội dung Tây Sơn Tô Hoàng Vân Hồ 
Trung 

bình 

Nhận thức của cha mẹ học sinh và HS 

chưa đúng về vị trí và vai trò của giáo 

dục nghề nghiệp. 

3,56 4,05 3,94 3,87 

Bản thân HS không đánh giá đúng 

sức học của mình và điều kiện kinh tế 

gia đình. 

3,06 3,30 3,94 3,43 

Cha mẹ học sinh không đánh giá 

đúng sức học của con em mình và 

điều kiện kinh tế gia đình. 

3,44 3,95 2,59 3,36 

Thông tin về thị trường lao động còn 

nghèo nàn và thiếu. 
3,50 3,30 3,59 3,45 

Công tác hướng nghiệp trong nhà trường 

ph  thông chưa thực sự hiệu quả. 
4,06 3,75 2,65 3,49 

Quy mô và cơ sở vật chất của các cơ 

sở dạy nghề và TCCN chưa đáp ứng 

được với yêu cầu của xã hội 

2,75 4,20 4,12 3,74 

HS có hứng thú và khuynh hướng 

chọn nghề đúng đắn. 
3,69 3,55 2,35 3,21 

Khả năng đào tạo liên thông lên trình 

độ cao hơn của các chương trình đào 

tạo trong các trường nghề, TCCN còn 

nhiều hạn chế. 

3,06 3,95 2,88 3,34 

Kinh phí học liên thông cao do thời 

gian học kéo dài. 
2,75 3,70 3,35 3,30 
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Từ bảng 2.9 cho thấy, nhìn chung GV đều đánh giá các yếu tố tác động đến 

việc lựa chọn của HS sau khi tốt nghiệp THCS vào các cơ sở giáo dục nghề nghiệp ở 

ảnh hưởng (2-3). Trong đó yếu tố được đánh giá là có tác động lớn nhất là “nhận th c 

của cha mẹ học s nh và HS chưa  ún  về vị trí và vai trò của giáo dục nghề nghiệp” 

(3,87); yếu tố bị đánh giá có ít tác động nhất là “HS có h n  thú và khuynh hướng chọn 

nghề  ún   ắn” (3,21). Bên cạnh đó, yếu tố về “quy mô và cơ sở vật chất của c c cơ sở 

dạy nghề và TCCN chưa   p  n   ược với yêu c u của xã hội” cũng được GV các 

trường đánh giá có tác động khá lớn (3,74). 

Kết quả khảo sát cụ thể được t ng hợp theo từng trường tại bảng 2.13 lại cho 

thấy, GV trường THCS Tô Hoàng và THCS Vân Hồ cùng đánh giá yếu tố về “quy 

mô và cơ sở vật chất của c c cơ sở dạy nghề và TCCN chưa   p  n   ược với yêu c u 

của xã hội” có tác động rất lớn tới việc lựa chọn vào các cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

của HS sau khi tốt nghiệp THCS (lần lượt đánh giá ở mức 4,20 và 4,12); ngược lại, GV 

trường THCS Tây Sơn lại đánh giá yếu tố này ở mức trung bình (2,75). Yếu tố về 

“côn  t c hướng nghiệp tron  nhà trường phổ thôn  chưa thực sự hiệu quả” được 

đánh giá ở các mức khác nhau giữa GV của ba trường THCS, cụ thể: THCS Tây 

Sơn: 4,06 (mức tác động rất lớn); THCS Tô Hoàng: 3,75 (mức tác động lớn); THCS 

Vân Hồ: 2,65 (mức trung bình). 

 Ý kiến   nh     của học sinh 

Kết quả đánh giá của HS về các yếu tố tác động đến việc lựa chọn của HS sau 

khi tốt nghiệp THCS vào các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được thể hiện ở biểu 2.7 dưới 

đây. 
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Biểu đồ 2.7. Ý kiến đánh giá của HS về các yếu tố tác động đến việc lựa chọn của HS 

sau khi tốt nghiệp THCS vào các cơ sở giáo dục nghề nghiệp  

Từ biểu đồ 2.7 có thể thấy HS của ba trường trên địa bàn quận Hai Bà Trưng 

tham gia khảo sát đều đánh giá rằng các yếu tố đều có tác động lớn đến việc lựa chọn 

của HS sau khi tốt nghiệp THCS vào các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Cụ thể: 

- Yếu tố “HS có h n  thú và khuynh hướng chọn nghề  ún   ắn” được HS 

đánh giá có tác động lớn nhất so với các yếu tố khác (3,76). Yếu tố về “nhận th c của 

cha mẹ học s nh và HS chưa  ún  về vị trí và vai trò của giáo dục nghề nghiệp” lại 

được đánh giá là có tác động ít nhất (3,25) đối với việc lựa chọn của HS vào các cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp THCS.  

- HS trường THCS Vân Hồ lại đánh giá yếu tố về “côn  t c hướng nghiệp 

tron  nhà trường phổ thôn  chưa thực sự hiệu quả” có tác động khá lớn (3,81), khác 

với sự đánh giá ở mức trung bình của GV trường này.  

 Ý kiến   nh     của CMHS 

Kết quả đánh giá của CMHS về các yếu tố tác động đến việc lựa chọn của HS 

sau khi tốt nghiệp THCS vào các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được thể hiện qua biểu đồ 

2.8 dưới đây. 
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Biểu đồ 2.8. Ý kiến đánh giá của CMHS về các yếu tố tác động đến việc lựa chọn của 

HS sau khi tốt nghiệp THCS vào các cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

Từ biểu đồ 2.8 có thể thấy CMHS đều đánh giá các yếu tố tác động lớn và rất lớn 

đến việc lựa chọn của HS sau khi tốt nghiệp THCS vào các cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp. Cụ thể: 

- CMHS đánh giá hai yếu tố có tác động rất lớn đến việc lựa chọn của HS sau khi 

tốt nghiệp THCS vào các cơ sở giáo dục nghề nghiệp là: “HS có h ng thú và khuynh 

hướng chọn nghề  ún   ắn” (4,24) và “côn  t c hướng nghiệp tron  nhà trường phổ 

thôn  chưa thực sự hiệu quả” (4,04).  

- Yếu tố bị CMHS đánh giá có tác động ít nhất là yếu tố “quy mô và cơ sở vật chất 

của c c cơ sở dạy nghề và TCCN chưa   p  n   ược với yêu c u của xã hội” (3,35). 

Dựa vào bảng 2.15 để phân tích cụ thể hơn đánh giá của CMHS ở mỗi trường có 

thể nhận thấy một số điểm khác biệt như sau: 

- Riêng CMHS trường THCS Tô Hoàng đánh giá yếu tố “kinh phí học liên 

thông cao do thời gian học kéo dài” có tác động rất lớn (4,05) so với sự đánh 

giá ở mức thấp hơn của CMHS hai trường còn lại (THCS Tây Sơn: 3,66; THCS 

Vân Hồ: 3,48). 
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- CMHS của hai có con em học tại hai trường THCS Tây Sơn và THCS Tô 

Hoàng đánh giá yếu tố “khả năn   ào tạo l ên thôn  lên trình  ộ cao hơn của c c 

chươn  trình  ào tạo tron  c c trườn  n hề, TCCN còn nh ều hạn chế” cũng có tác 

động rất lớn đến lựa chọn vào học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của HS sau khi 

tốt nghiệp THCS (THCS Tây Sơn: 4,11; THCS Vân Hồ: 4,18). 

Tóm lại, từ kết quả t ng hợp ý kiến đánh giá của GV, HS và CMHS về các yếu 

tố tác động đến việc lựa chọn của HS sau khi tốt nghiệp THCS vào các cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp có thể rút ra những điểm n i bật như sau: 

- Cả GV, HS và CMHS đều đánh giá các yếu tố nếu trên đều có tác động lớn và 

rất lớn (ở hai mức: tác động lớn và tác động rất lớn).  

- Có sự khác nhau trong việc đánh giá các yếu tố có tác động lớn nhất và ít nhất 

giữa GV và HS. Cụ thể, GV cho rằng yếu tố là “nhận th c của cha mẹ học s nh và HS 

chưa  ún  về vị trí và va  trò của    o dục n hề n h ệp” có tác động lớn nhất thì HS lại 

đánh giá ngược lại, còn HS đánh giá yếu tố “HS c  h n  thú và khuynh hướn  chọn 

n hề  ún   ắn” có tác động lớn nhất thì GV lại cho kết quả ngược lại. Tuy nhiên, các 

yếu tố này đều nằm trong mức độ tác động lớn (3-4). Một lưu ý rằng CMHS cũng cho 

rằng yếu tố “HS c  h n  thú và khuynh hướn  chọn n hề  ún   ắn” có tác động rất 

lớn đối với việc lựa chọn vào học tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp của HS sau khi tốt 

nghiệp THCS. 

Như vậy, sự đánh giá về các yếu tố tác động đến việc lựa chọn của HS sau khi tốt 

nghiệp THCS vào các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có đôi chút sự khác nhau giữa GV 

với HS và CMHS. Điều này cần phải có những biện pháp nhằm giúp cho GV, HS và 

CMHS có cái nhìn chung về các yếu tố tác động tới việc lựa chọn luồng vào các cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp, từ đó góp phần cho công tác phân luồng HS sau THCS đạt được 

hiệu quả như mong đợi. Qua kết quả khảo sát có thể thấy việc HS có hứng thú và 

khuynh hướng chọn cho mình một nghề nghiệp đúng đắn có tác động rất lớn. Điều đó 

đặt ra yêu cầu đối với nhà trường, gia đình, cộng đồng, xã hội và các cơ quan quản lý 

về giáo dục cần phải có những biện pháp giúp cho HS có hứng thú với việc định hướng 

và lựa chọn nghề nghiệp cho bản thân từ khi lứa tu i THCS. 
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2.5. Thực trạng quản lý phân luồng HS s u THCS tại quận H i Bà Trƣng 

2.5.1. Xây dựng và  thực hiện chủ trương, chính sách phân luồng HS sau THCS 

Phân luồng giáo dục đã được Đảng ta đề ra từ rất sớm trong các chủ trương đ i 

mới GD&ĐT. Nghị quyết TW 2 khóa VIII (1996) đã đề cập vấn đề này một cách 

căn bản, nhằm “tăn  quy mô học nghề bằng mọi hình th c  ể  ạt  ược 20-25%  ội 

n ũ lao  ộn   ược qua  ào tạo vào năm 2000… Đào tạo  ủ công nhân lành nghề 

cho các khu công nghiệp, khu chế xuất, c  tính  ến nhu c u xuất khẩu lao  ộng”. 

Chủ trương này được coi là giải pháp căn cơ để giúp mỗi cá nhân học sinh tự nhận 

biết khả năng của mình, chọn đúng cách đi phù hợp với năng lực, sở trường và nhu 

cầu lao động xã hội mà không nhất thiết phải theo đu i việc được học đại học. Sau 

Nghị quyết TW 2 (khóa VIII), nhiều văn bản, chính sách của Đảng, Nhà nước và 

của ngành GD&ĐT được ban hành nhằm hướng đến một nền GD&ĐT lành mạnh, 

đáp ứng nhu cầu học tập và cung–cầu lao động của xã hội. Nghị quyết số 29 của Hội 

nghị TW 8 (khóa XI) về Đ i mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tiếp tục xác 

định phải “bảo  ảm cho HS c  trình  ộ trung học cơ sở (hết lớp 9) có tri th c phổ 

thông nền tản ,   p  ng yêu c u phân luồng mạnh sau trung học cơ sở; trung học phổ 

thông phải tiếp cận nghề nghiệp và chuẩn bị cho   a   oạn học sau phổ thông có chất 

lượng”. 

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã xây dựng và thực hiện nhiều 

chủ trương, chính sách về phân luồng HS sau THCS trong hệ thống giáo dục quốc 

dân. Trong Luật Giáo dục 2005 (sửa đ i, b  sung 2009) đã nhấn mạnh: “Chươn  

trình giáo dục phả   ảm bảo tính hiện  ại, tính ổn  ịnh, tính thống nhất, tính thực 

tiễn, tính hợp lý và kế thừa giữa các cấp học và trình  ộ  ào tạo; tạo   ều kiện cho 

sự phân luồng...”. Luật Giáo dục nghề nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 

27/11/2014, tại Điều 6 khoản 4 đã quy định: “Nhà nước có chính sách phân luồng 

HS tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông vào giáo dục nghề nghiệp phù 

hợp với từn    a   oạn phát triển kinh tế - xã hội”. Chiến lược phát triển giáo dục 

2011 – 2020 đã xác định mục tiêu cụ thể là đạt được “...80% thanh n ên tron   ộ 

tuổ   ạt trình  ộ học vấn trung học phổ thôn  và tươn   ươn ; hoàn th ện cơ cấu 

hệ thống giáo dục nghề nghiệp và ĐH;   ểu chỉnh cơ cấu ngành nghề và trình  ộ 
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 ào tạo; c c cơ sở giáo dục nghề nghiệp c   ủ khả năn  t ếp nhận 30% số HS tốt 

nghiệp trung học cơ sở”. Chiến lược phát triển dạy nghề thời kỳ 2011 – 2020 cũng đã 

xác định: “Thực hiện l ên thôn  tron   ào tạo và phân luồng mạnh mẽ vào dạy nghề. 

Nhà nước quy  ịnh tỷ lệ HS tốt nghiệp trung học cơ sở  vào học nghề”.  

Thành phố Hà Nội đã có những định hướng về phân luồng HS sau THCS: Đạt 

phổ cập giáo dục bậc trung học; Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS  ược tiếp tục học 

trung học (phổ thông, bổ túc văn h a, học nghề)  ạt 90% trở lên và tỷ lệ lao động 

qua đào tạo đạt trên 55% vào năm 2015 và 70 - 75% vào năm 2020 [43].  

Thực hiện chủ trương trên, trong những năm qua Hà Nội đã có nhiều biện 

pháp để thực hiện như là: Đầu tư CSVC, xây dựng trường học chuẩn hóa theo 

hướng hiện đại, tiến tới chuẩn khu vực, quốc tế và đáp ứng nhu cầu học tập của 

người dân; Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục theo hướng 

chuẩn hoá, nâng cao chất lượng, bảo đảm đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu; Tăng 

cường xã hội hóa giáo dục, xây dựng mạng lưới hỗ trợ phát triển giáo dục giữa cộng 

đồng với nhà trường và giữa các nhà trường để thực hiện giáo dục toàn diện học 

sinh; Chú trọng đào tạo nghề cho HS sau khi tốt nghiệp THCS, lao động và tạo điều 

kiện cho các nhóm khó khăn, đối tượng yếu thế được tham gia học nghề, tăng cơ 

hội việc làm, tự tạo việc làm,…  

Tính đến năm học 2014 – 2015, giáo dục THPT  toàn thành phố Hà Nội đã có  

có 183 trường THPT, trong đó có 107 trường công lập, 76 trường ngoài công lập. 

Đã thu hút được 188.402 HS, trong đó số HS công lập là  155.468 HS và ngoài 

công lập là 32.934 HS [43]. 

Bảng 2.10. Thống kê trường, lớp, học sinh THPT Hà Nội năm học 2014 - 2015 

Loại hình Số trƣờng 
Số trƣờng 

chuẩn QG 
Số HS Số GV 

Công lập 107 
35 

155.468 
12.072 

Ngoài công lập 76 32.934 

Cộng 183 35 188.402  

 

  Nguồn: Bộ GD&ĐT, B o c o thống kê giáo dục năm học 2014-2015 
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Về giáo dục thường xuyên, hiện nay toàn thành phố có 31 Trung tâm GDTX, 6 

trường BTVH hiệp quản và 577 Trung tâm học tập cộng đồng; mạng lưới giáo dục 

thường xuyên đã phát triển đủ trên địa bàn 29 quận, huyện, thị xã. Hệ thống GDTX 

đã thực hiện tốt nhiệm vụ vừa dạy văn hóa, vừa hướng nghiệp, dạy nghề ngắn hạn 

theo nhu cầu xã hội. Hệ đào tạo nghề hàng năm đào tạo khoảng 32.000 học viên với 

các nghề chủ yếu là Tin học (Chương trình tin học A, B, C), Tiểu thủ công nghiệp, 

Dịch vụ, tiếng Anh thực hành, ứng dụng CNTT,… [45] 

Về TCCN, thành phố Hà Nội không ngừng tăng cường phát triển mạng lưới 

trường TCCN nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự phát triển 

kinh tế - xã hội thủ đô và cả nước. Hiện nay Sở GD&ĐT quản lý 62 trường TCCN. 

T ng số học sinh TCCN năm học 2014-2015 là 43.948, trong đó hệ chính quy là 

39.869 HS, hệ vừa học vừa làm là 4.079 HS, trung cấp nghề là 305 HS và đào tạo 

nghề ngắn hạn là 515 HS [43]. 

Với những nỗ lực của ngành GD&ĐT Hà Nội, thành phố HN đã đạt được các 

chỉ tiêu đề ra như: 90% học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học trung học và 

mỗi năm giải quyết việc làm cho khoảng 155.000 lao động, số lượt người được đào 

tạo nghề trung bình mỗi năm khoảng 150.000 lượt người, lao động qua đào tạo đã 

đạt được 55-60%. 

2.5.2. Xây dựng quy hoạch phát triển giáo dục để thực hiện phân luồng HS 

sau THCS 

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã thực hiện xây dựng “Quy hoạch phát 

triển hệ thống giáo dục m m non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, 

giáo dục chuyên nghiệp thủ  ô Hà Nộ   ến năm 2020, t m nhìn  ến năm 2030” 

vào tháng 4/2012. Đây là văn bản quan trọng giúp định hướng công tác phân 

luồng HS sau THCS trên đại bàn thành phố nói chung và quận Hà Bà Trưng nói 

riêng. Bản quy hoạc đã xác định “xây dựn  c c chươn  trình hành  ộn   ể  ạt tới 

các mục tiêu chiến lược là hết s c cấp thiết nhằm tạo ra một lực lượn  lao  ộng 

có tri th c, chất lượn  cao,   p  ng yêu c u phát triển kinh tế - xã hội của Thủ  ô 

Hà Nộ   ến năm 2020 và t m nhìn  ến năm 2030”. Từ đó, dựa trên phân tích tình 

hình kinh tế - xã hội của thủ đô Hà Nội, thực hiện dự báo phát triển giáo dục các 
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cấp bậc học đã đề xuất các phương án phát triển giáo dục của Hà Nội đến năm 

2020, định hướng đến năm 2030. Trong đó, quy hoạch đã thực hiện dự báo quy 

mô HS tới năm 2030 từ đó thực hiện quy hoạch mạng lưới các trường lớp cấp 

mầm non, ph  thông, giáo dục thường xuyên, TCCN của toàn thành phố. 

Căn cứ vào Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2050, Quy hoạch t ng thể phát triển kinh tế, xã hội thành 

phố đến năm 2020 và định hướng 2030, Quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội 

đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, cùng với Quy hoạch phát triển hệ thống 

giáo dục mầm non, giáo dục ph  thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên 

nghiệp thủ đô Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Ủy ban nhân dân 

thành phố Hà Nội đã ban hành 2 quyết định về quy hoạch, đó là: Quyết định số 

3074/QĐ-UBND ngày 12/7/2012 phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống giáo 

dục mầm non, giáo dục ph  thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên 

nghiệp thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; và Quyết định 

số 3075/QĐ-UBND ngày 12/7/2012 phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trường học 

thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Với hai quyết định phê 

duyệt quy hoạch trên, thành phố Hà Nội đã xác định các chỉ tiêu vào năm 2020 

như sau: Tỷ lệ huy động thanh niên đi học đúng độ tu i THPT (15-17 tu i) đạt 

95%; Tỷ lệ thu hút HS tốt nghiệp THCS chưa học THPT vào học chương trình 

giáo dục thường xuyên là 99,5%; Tỷ lệ thu hút HS tốt nghiệp THCS vào các 

trường TCCN chiếm 25-30%. Thành phố Hà Nội cũng đã xây dựng và phê duyệt 

Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 – 2020 

ngày 17/8/2012. 

2.5.3. Xây dựng kế hoạch phân luồng HS sau THCS 

Để triển khai phân luồng HS sau THCS, ngành GD&ĐT các cấp cần xây 

dựng kế hoạch đảm bảo phân luồng HS đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực. Kế 

hoạch đó cần xác định các mục tiêu các giải pháp nhằm thực hiện tốt việc phân 

luồng HS sau khi tốt nghiệp THCS theo hướng tăng tỷ lệ HS vào học ở các trường 

TCCN, trung cấp nghề. 



 70 

Kết quả khảo sát tại phòng GD&ĐT, các trường THCS tại quận Hai Bà 

Trưng cho thấy ngành GD&ĐT quận chưa có kế hoạch riêng thực hiện phân luồng 

HS sau THCS cụ thể và chi tiết. Hiện nay, quận Hai Bà Trưng thực hiện công tác 

phân luồng HS sau THCS thông qua hướng dẫn, chỉ đạo hoạt động giáo dục 

hướng nghiệp nằm trong nhiệm vụ năm học của giáo dục THCS tại các trường 

THCS trên địa bàn. Trong hướng dẫn, chỉ đạo hoạt động giáo dục hướng nghiệp, 

phòng GD&ĐT quận Hai Bà Trưng yêu cầu các trường THCS cần phải triển khai 

đầy đủ nội dung và mục đích yêu cầu của công tác hướng nghiệp đến toàn thể GV, 

HS, CMHS lớp cuối cấp để có biện pháp định hướng tốt nghề nghiệp cho con em 

mình; Các trường THCS cần tiếp tục cụ thể hóa nhiệm vụ phân luồng, hướng 

nghiệp HS phù hợp với địa phương để đạt hiệu quả cao nhất.  

 

Mặc dù có xây dựng kế hoạch t  chức các hoạt động phân luồng HS nhưng 

các trường lại không thực hiện hoặc chỉ có sự thực hiện đơn lẻ của một vài lớp 

về khảo sát xu hướng tiếp theo của HS sau khi tốt nghiệp THCS. Cụ thể trường 

THCS Tây Sơn và THCS Vân Hồ không có hoạt động khảo sát xu hướng của 

HS sau khi tốt  nghiệp THCS. Còn trường THCS Tô Hoàng hoạt động này được 

thực hiện ở một vài lớp 9 và diễn ra vào thời điểm bước vào đầu năm học lớp 9 

(bảng 2.11). 

Bảng 2.11. Ý kiến của GV, HS về việc nhà trường có thực hiện khảo sát về xu 

hướng tiếp theo của HS sau khi tốt nghiệp THCS 

 
 

Tây Sơn Tô Hoàng Vân Hồ 

Có Không Có Không Có Không 

GV 

Nhà trường có thực hiện 

khảo sát về xu hướng tiếp 

theo của HS sau khi tốt 

nghiệp THCS 

- 100,0 87,5 12,5 100,0 - 

HS 

Nhà trường có thực hiện 

khảo sát về xu hướng tiếp 

theo của HS sau khi tốt 

nghiệp THCS 

 100,0 37,6 62,4 100,0  
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Đề tài cũng thực hiện tiến hành khảo sát xin ý kiến GV về các lực lượng 

tham gia xây dựng kế hoạch t  chức các hoạt động phân luồng HS bao gồm: ban 

giám hiệu, hội đồng trường, toàn thể giáo viên, CMHS, chính quyền địa phương, các 

cơ quan quản lý giáo dục cấp Sở, Phòng, các doanh nghiệp trên địa bàn, cộng đồng dân cư 

và các trường ĐH, CĐ, CĐ nghề, TCCN và dạy nghề trên địa bàn. Kết quả khảo sát 

được t ng hợp tại bảng 2.12 dưới đây. 

Bảng 2.12. Ý kiến của GV về các lực lượng tham gia xây dựng kế hoạch t  chức 

các hoạt động phân luồng HS 

 Tây Sơn Tô Hoàng Vân Hồ 

Có Không Có Không Có Không 

Ban giám hiệu 100,0 - 100,0 - 100,0 - 

Hội đồng trường 100,0 - 100,0 - 100,0 - 

Toàn thể giáo viên 100,0 - 93,8 6,3 17,6 82,4 

CMHS 100,0 - 100,0 - 52,9 47,1 

Chính quyền địa phương, các cơ quan 

quản lý giáo dục cấp Sở, Phòng 
100,0 - 100,0 - 88,2 11,8 

Các doanh nghiệp trên địa bàn 

trường đóng 
25,0 75,0 31,3 68,8 11,8 88,2 

Cộng đồng 20,0 80,0 18,8 81,3 - 100,0 

Các trường ĐH, CĐ, CĐ nghề, 

TCCN và dạy nghề trên địa bàn 
10,0 90,0 25,0 75,0 35,3 64,7 

 

Từ bảng 2.12 có thể thấy: 

- Ban giám hiệu và hội đồng trường là những lực lượng luôn được tham gia 

và đóng vai trò chủ chốt trong việc xây dựng kế hoạch t  chức các hoạt động phân 

luồng HS. Điều này phù hợp với quy định về chức năng nhiệm vụ của hội đồng 

trường và ban giám hiệu trong Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường ph  

thông có nhiều cấp học ban hành ngày 28 tháng 3 năm 2011. 

- GV các trường cho rằng các trường phần nào đã huy động được sự tham gia 

của các lực lượng khác trong cũng như ngoài trường vào việc xây dựng kế hoạch 

t  chức các hoạt động phân luồng HS 
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+ 100% GV trường THCS Tây Sơn cho rằng mình được tham gia vào quá 

trình xây dựng kế hoạch t  chức các hoạt động phân luồng HS, trong khi đó ở 

trường THCS Tô Hoàng tỉ lệ này là 93,8%. Riêng trường THCS Vân Hồ thì chỉ có 

17,6% tỉ lệ GV cho rằng được tham gia vào việc xây dựng kế hoạch này. 

+ 100% GV trường THCS Tây Sơn và THCS Tô Hoàng cho rằng có sự tham 

của CMHS và chính quyền địa phương, các cơ quan quản lý giáo dục cấp Sở, 

Phòng vào việc xây dựng kế hoạch. Tỉ lệ GV cho biết có sự tham gia xây dựng kế 

hoạch hoạt động phân luồng của các lực lượng khác như các doanh nghiệp trên địa 

bàn, cộng đồng dân cư, các trường ĐH, CĐ, CĐ nghề, TCCN và dạy nghề trên địa 

bàn là thấp. 

Như vậy, các trường THCS Tây Sơn, THCS Tô Hoàng và THCS Vân Hồ đã 

thực hiện xây dựng kế hoạch t  chức các hoạt động nhằm phân luồng HS. Tuy 

nhiên đa phần các trường lại chưa có thực hiện việc t  chức khảo sát nhu cầu của 

HS sau khi tốt nghiệp THCS. Việc xây dựng kế hoạch t  chức các hoạt động phân 

luồng HS sau khi tốt nghiệp THCS của các trường đã có sự tham gia của lực 

lượng trong và ngoài trường. 

2.5.4. Điều tiết phân luồng HS sau THCS thông qua chỉ tiêu đào tạo 

Nhu cầu lao động của thành phố Hà Nội trung bình hàng năm khoảng từ 

155.000 - 160.000 người. Trong đó, lao động qua đào tạo khoảng 60%, lao động 

qua đào tạo nghề đạt 50-55%. Cơ cấu sử dụng lao động trong các ngành cụ thể như 

sau: Công nghiệp - xây dựng là 26%; Dịch vụ là 53%; Nông nghiệp là 21%. phù 

hợp với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, dự kiến đến năm 2020 lao động nông nghiệp 

còn khoảng 15%.  

Bảng 2.13. Cơ cấu sử dụng lao động (Đơn vị: %) 

Chỉ tiêu Năm 2015 

T ng số 100,0 

1. Công nghiệp - xây dựng 26,0 

2. Dịch vụ 53,0 

3. Nông nghiệp 21,0 
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Nguồn: UBND thành phố Hà Nội, Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tổng thể phát 

triển KT - XH thành phố Hà Nộ   ến năm 2020,  ịnh hướng 2030 

Căn cứ vào nhu cầu nhân lực cho các lĩnh vực, quy mô đào tạo các cấp, bậc 

học sau THCS năm học 2014 – 2015: 

Bảng 2.14. Quy mô HS vào học THPT và TCCN năm học 2014-2015 

Cấp học Năm 2015 

THPT  

Dân số trong độ tu i 15-17 325.875 

Tỷ lệ huy động trong độ  tu i 75% 

Học sinh THPT 188.402 

- Số HS THPT công lập 155.468 

- Số HS THPT Ngoài công lập 32.934 

Học sinh TCCN 43.948 

- Hệ chính quy 39.869 

- Hệ vừa học vừa làm 4.079 

- Trung cấp nghề 305 

- Đào tạo nghề ngắn hạn 515 

Nguồn: Bộ GD&ĐT, B o c o thống kê giáo dục năm học 2014-2015 

Mặc dù đã có nhiều biện pháp để thu hút HS vào các trường TCCN, tuy nhiên 

đa số HS ở Hà Nội vẫn lựa chọn học lên THPT. Nguyên nhân khó khăn của các 

trường TCCN trong tuyển sinh là cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp của HS học 

TCCN ở một số ngành còn chưa cao, do một ngành mà có nhiều cơ sở cùng đào tạo. 

Nhận thức của xã hội chưa chuyển biến, tư tưởng của nhiều CMHS bằng mọi cách 

cho con em mình vào học ĐH. Chính vì thế, HS có khuynh hướng đăng ký vào học 

hệ TCCN của các trường CĐ, ĐH nhiều hơn vào trường TCCN. Mặt khác việc đầu 

tư cơ sở vật chất cho các trường TCCN còn hạn chế nên thiếu sự hấp dẫn đối với 

người học. 

2.5.5. Nâng cao chất lượng đào tạo trong các trường nghề 
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Để nâng cao chất lượng đào tạo, các trường nghề chú trọng đ i mới chương 

trình đào tạo, phương pháp đào tạo, đánh giá kết quả học tập của người học gắn với 

năng lực thực hiện. Nội dung đào tạo đã từng bước xây dựng theo hướng tích hợp 

hình thành năng lực nghề nghiệp của người học. Phương pháp đào tạo theo hướng 

phát huy tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng người học vào 

thực hành nghề nghiệp. Việc đánh giá kết quả người học đã bắt đầu dựa trên chuẩn 

năng lực đầu ra, xây dựng các tiêu chí đánh giá chất lượng trên cơ sở kiến thức, năng 

lực thực hành, ý thức kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp và tăng cường sự tham gia đánh 

giá chất lượng đào tạo của các t  chức, cá nhân sử dụng lao động. Bên cạnh đó, các 

trường cũng đã đẩy mạnh xã hội hóa và đa dạng nguồn lực cho phát triển giáo dục 

chuyên nghiệp, mở rộng đào tạo ngắn hạn và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề nghiệp cho 

người lao động, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài 

nước tham gia vào quá trình đào tạo, tạo việc làm cho HS sau khi tốt nghiệp.    

Căn cứ vào điều kiện cụ thể, các trường đã có những biện pháp khác nhau để 

nâng cao cao chất lượng đào tạo nghề.  

- Trường Công Nghệ Thăng Long chuyên đào tạo các chuyên ngành về Công 

nghệ thông tin, Chế tạo Thiết bị Cơ khí, Vẽ & Thiết kế trên máy tính, Hướng dẫn 

Du lịch (hệ Tiếng Nhật - Tiếng Anh). Trường tuyển chọn và đào tạo kỹ sư, kỹ thuật 

viên có năng lực, có kỹ năng làm việc cao, nắm vững ngoại ngữ để cung ứng cho 

các doanh nghiệp trong và ngoài nước, đặc biệt là các doanh nghiệp Nhật Bản. Nhà 

trường luôn quan tâm tới nâng cao chất lượng đào tạo các ngành nghề. Điều này 

được thể hiện ngay từ khi thành lập đã thực hiện những chương trình đào tạo cụ thể 

phối hợp với các yêu cầu của từng doanh nghiệp, chú trọng tới chất lượng đào tạo 

thông qua việc không ngừng cập nhật, cải tiến nội dung, chương trình các ngành 

nghề đào tạo. Đặc biệt, trường Trung Cấp Nghề Công Nghệ Thăng Long Đã có 

nhiều doanh nghiệp Nhật Bản chọn Trường Công Nghệ Thăng Long làm nơi hợp 

tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, Tiếng Nhật, Tiếng Anh cho GV, nhân 

viên của nhà trường qua các khoá đào tạo dài hạn và ngắn hạn, từ đó góp phần nâng 

cao chất lượng các bài giảng lý thuyết và thực hành cho HS. Các học viên còn được 
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học tiếng Nhật và nâng cao tiếng Anh, để khi ra trường hoàn toàn có thể làm việc 

trực tiếp với người Nhật, đi học tiếp hoặc tu nghiệp tại Nhật Bản. 

- Trường trung cấp nghề nấu ăn và nghiệp vụ khách sạn Hà Nội, nhà trường 

thực hiện đào tạo, bồi dưỡng và dạy các nghề như: sản xuất và kinh doanh ăn uống; 

nghiệp vụ khách sạn (buồng, bàn, bar, lễ tân…); sản xuất bánh và pha chế đồ uống; 

lữ hành du lịch; quản lý kế toán, nhà hàng, khách sạn; nghiệp vụ bán hàng; đào tạo 

bồi dưỡng tay nghề chuyên môn theo hình thức ngắn hạn phục vụ xuất khẩu lao 

động. Với đặc thù các ngành nghề đào tạo liên quan tới lĩnh vực dịch vụ, nhà trường 

luôn nhận thức cần phải bám sát với “hơi thở” của thị trường lao động, đào tạo ra 

những người lao động có tay nghề cao đáp ứng được yêu cầu của các đơn vị sử 

dụng lao động. Nhà trường thường xuyên cập nhật các nội dung mới, đưa vào 

những chương trình đào tạo phù hợp với yêu cầu của các doanh nghiệp hoạt động 

trong lĩnh vực dịch vụ. 

2.5.6. Tổ chức giáo dục hướng nghiệp trong các trường THCS 

Thông qua phỏng vấn, trao đ i với hiệu trưởng 3 trường THCS trên địa bàn 

quận Hai Bà Trưng cho thấy các trường đều thực hiện tích hợp nội dung hướng 

nghiệp vào các bu i sinh hoạt hàng tuần cho HS khối lớp 9. 100% GV của cả 3 

trường được hỏi đều cho biết hoạt động tích hợp nội dung giáo dục hướng nghiệp 

và tư vấn hướng nghiệp đều được họ lồng ghép vào phù hợp vào nội dung các 

môn học trên lớp. Mặc dù vậy, theo phản hồi của hiệu trưởng trường THCS Vân 

Hồ thì chương trình giáo dục hướng nghiệp chưa thực sự được quan tâm và đ i 

mới, do đó không tạo được sự hứng thú cho HS, bên cạnh đó công tác hướng 

nghiệp tại nhà trường khó được đảm bảo do thời gian dành cho các môn học khác 

qua nhiều và các GV chưa có được nghiệp vụ tư vấn hướng nghiệp.  

Cũng theo hiệu trưởng trường THCS Tây Sơn và Tô Hoàng, các hoạt động 

tuyên truyền nâng cao nhận thức của CMHS được nhà trường thực hiện chủ yếu 

với khối lớp 9, cá biệt có một vài GV chủ nhiệm khối lớp 8 chủ động trong công 

tác này nhưng do năng lực tư vấn của GV còn hạn chế nên công tác này chưa đạt 

được hiệu quả như mong đợi. Cùng chung với ý kiến của hiệu trưởng 2 trường 

trên, hiệu trưởng trường THCS Vân Hồ cho biết các hoạt động như t  chức hội 
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thảo, tọa đàm để tuyên truyền cho CMHS, cộng đồng dân cư vượt quá tầm của nhà 

trường. Lí do được đưa ra đó là các hoạt động dạy và học đã chiếm quá nhiều thời 

gian, cùng với đó là kinh phí hạn hẹp của trường THCS không cho phép t  chức 

những hoạt động như vậy. 

Về sự liên kết giữa nhà trường và cơ sở dạy nghề, hiệu trưởng của cả ba 

trường THCS đều thống nhất khi được hỏi về vấn đề này rằng các cơ sở dạy nghề 

chưa chủ động và quyết liệt tới THCS để tuyên truyền và thực hiện tuyển sinh. 

Theo hiệu trưởng trường THCS Vân Hồ, cơ chế xét tuyển vào các trường nghề sẽ 

tạo cơ hội rất lớn cho HS có học lực kém và có nhu cầu học nghề ngay sau khi tốt 

nghiệp THCS. Các hoạt động giáo dục và tư vấn hướng nghiệp trong nhà trường 

vẫn chưa lôi kéo và kết hợp thường xuyên được với các cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp trên địa bàn quận Hai Bà Trưng. 

Đề tài thực hiện khảo sát đánh giá mức độ hiệu quả của GV và HS về việc t  

chức một số hoạt động để giúp HS lựa chọn hướng tiếp theo sau khi tốt nghiệp 

THCS. Các hoạt động được tiến hành lấy ý kiến là: ngày hộ  hướng nghiệp và tư 

vấn nghề nghiệp, tư vấn chuẩn bị lựa chọn và hồ sơ th  vào c c trường sau THCS, 

tìm hiểu hệ thống giáo dục ĐH, CĐ, TCCN và dạy nghề, các buổi sinh hoạt hướng 

nghiệp về lựa chọn nghề nghiệp, tham quan thực tế c c cơ sở sản xuất, kinh doanh. 

Mức độ hiệu quả về t  chức của các hoạt động trên được đánh giá theo thang 5 mức độ 

(0-1: Không hiệu quả; 1-2: Ít hiệu quả; 2-3: Trung bình; 3-4: Hiệu quả; 4-5: Hiệu quả 

cao). Kết quả khảo sát được t ng hợp tại bảng 2.15 và 2.16 dưới đây. 
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Bảng 2.15. Ý kiến đánh giá của GV về hiệu quả t  chức hoạt định  hướng nghề 

nghiệp cho HS sau khi tốt nghiệp THCS theo trường 

STT Nội dung 
Tây 

Sơn 

Tô 

Hoàng 
Vân Hồ 

Trung 

bình 

1 T  chức ngày hội hướng nghiệp và tư 

vấn nghề nghiệp 
1,44 4,20 3,00 2,98 

2 T  chức tư vấn chuẩn bị lựa chọn và 

hồ sơ thi vào các trường sau THCS 
1,50 4,40 4,35 3,51 

3 T  chức các bu i sinh hoạt hướng 

nghiệp về lựa chọn nghề nghiệp 
2,13 4,20 3,00 3,19 

4 T  chức tham quan thực tế các cơ sở 

sản xuất, kinh doanh 
2,38 4,05 3,29 3,30 

 

Bảng 2.16. Ý kiến đánh giá của HS về hiệu quả t  chức hoạt động định  hướng  

nghề nghiệp cho HSsau khi tốt nghiệp THCS theo trường 

STT Nội dung 
Tây 

Sơn 
Tô Hoàng 

Vân 

Hồ 

Trung 

bình 

1 T  chức ngày hội hướng nghiệp và tư 

vấn nghề nghiệp 
3,45 3,74 3,64 3,61 

2 T  chức tư vấn chuẩn bị lựa chọn và 

hồ sơ thi vào các trường sau THCS 
3,95 4,29 4,43 4,22 

3 T  chức các sinh hoạt hướng nghiệp 

về lựa chọn nghề nghiệp 
3,46 3,65 3,52 3,55 

4 T  chức tham quan thực tế các cơ sở 

sản xuất, kinh doanh 
3,59 3,81 3,36 3,59 
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Biểu đồ 2.9. Ý kiến đánh giá của HS về hiệu quả t  chức hoạt động định  hướng  

nghề nghiệp cho HS sau khi tốt nghiệp THCS theo trường hoạt động để giúp HS 

lựa chọn hướng tiếp theo sau khi tốt nghiệp THCS 

Từ bảng 2.15, bảng 2.16 và biểu đồ 2.9 cho thấy các hoạt động nhà trường t  

chức nhằm giúp HS lựa chọn hướng tiếp theo sau khi tốt nghiệp THCS được GV 

đánh giá từ mức trung bình trở lên, còn HS đánh giá từ mức hiệu quả cao trở lên. 

Trong đó: 

- Giáo viên: nhìn chung đánh giá việc t  chức tư vấn chuẩn bị lựa chọn và 

hồ sơ thi vào các trường sau THCS có hiệu quả cao nhất (3,51), còn t  chức ngày 

hội hướng nghiệp và tư vấn nghề nghiệp có hiệu quả thấp nhất (2,98). Tuy nhiên, 

khi xem xét theo từng trường lại có những sự khác biệt đáng kể. GV trường THCS 

Tây Sơn đánh giá các hoạt động được t  chức đạt hiệu quả chỉ ở mức trung bình 

trở xuống, trong đó t  chức ngày hội hướng nghiệp và tư vấn nghề nghiệp (1,44) 

và t  chức tư vấn chuẩn bị lựa chọn và hồ sơ thi vào các trường sau THCS (1,50) 

chỉ được đánh giá ở mức ít hiệu quả. Trong khi đó, hoạt động t  chức tư vấn 

chuẩn bị lựa chọn và hồ sơ thi vào các trường sau THCS lại được GV hai trường 

còn lại đánh giá có hiệu quả cao (THCS Tô Hoàng: 4,40; THCS Vân Hồ: 4,35). 



 79 

- Học sinh: đánh giá hoạt động t  chức tư vấn chuẩn bị lựa chọn và hồ sơ thi 

vào các trường sau THCS là hoạt động có hiệu quả cao nhất (4,22). Điều này cũng có 

thể hiểu được vì đây là hoạt động giúp trực tiếp các em HS trong việc chuẩn bị lựa 

chọn trường THPT như mong muốn của các em. Các hoạt động khác cũng được đánh 

giá ở mức độ có hiệu quả như: T  chức ngày hội hướng nghiệp và tư vấn nghề nghiệp 

(3,61), T  chức các sinh hoạt hướng nghiệp về lựa chọn nghề nghiệp (3,55), T  chức 

tham quan thực tế các cơ sở sản xuất, kinh doanh (3,59). 

Như vậy, các nhà trường đã t  chức một số hoạt động để giúp HS lựa chọn 

hướng tiếp theo sau khi tốt nghiệp THCS và có được sự hiệu quả nhất định đối với 

mỗi hoạt động. Tuy nhiên sự hiệu quả trong công tác t  chức ở mỗi trường là có sự 

khác nhau. Đối với HS lứa tu i THCS, đặc biệt là các HS cuối cấp thì việc hiểu biết 

về hệ thống giáo dục quốc dân với hệ thống các trường sau THCS thuộc các luồng 

khác nhau là rất cần thiết và quan trọng để các em có được sự định hình ban đầu về 

những hướng đi mà mình có thể lựa chọn sau khi hoàn thành cấp THCS, từ đó có sự 

định hướng nghề nghiệp đúng đắn. 

Đề tài cũng đã thực hiện khảo sát đánh giá của GV về mức độ hiệu quả của 

những hoạt động giúp đội ngũ GV nâng cao năng lực về công tác hướng nghiệp 

cho HS. Kết quả khảo sát được thể hiện qua biểu đồ 2.10. 
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0 1 2 3 4 5

Tổ chức cho giáo viên tham gia các lớp tập huấn, 
bồi dưỡng về công tác hướng nghiệp

Đưa nội dung dạy học tích hợp hướng nghiệp vào 
thảo luận tại các buổi sinh hoạt tổ chuyên môn

Tổ chức các buổi thảo luận về dạy học tích hợp 
hướng nghiệp cho giáo viên toàn trường

Tổ chức các buổi sinh hoạt hướng nghiệp về công 
tác hướng nghiệp cho GV toàn trường

Tổ chức cho GV tham quan thực tế các cơ sở sản 
xuất, kinh doanh

3,32

3,02

2,94

3,36

3,49

Biểu đồ 2.10. Ý kiến đánh giá của GV về mức độ hiệu quả của những hoạt động 

giúp đội ngũ GV nâng cao năng lực về công tác hướng nghiệp cho HS 

 

Từ biểu đồ 2.10 cho thấy các hoạt động chỉ đạo giúp đội ngũ GV thực hiện 

công tác hướng nghiệp cho HS đều đạt từ mức trung bình cho tới mức rất hiệu 

quả, cụ thể như sau: 

- Hoạt động được đánh giá hiệu quả cao nhất là “chỉ  ạo GV thực hiện tổ 

ch c cho HS tham quan thực tế c c cơ sở sản xuất, kinh doanh” (3,49) và hoạt động 

“chỉ  ạo các tổ bộ môn tổ ch c các buổi thảo luận về dạy học tích hợp hướng 

nghiệp cho    o v ên toàn trường” được các GV đánh giá có mức độ hiệu quả chỉ 

ở mức bình thường và thấp nhất (2,94). 

- Riêng đội ngũ GV trường THCS Tây Sơn đánh giá tất cả các hoạt động 

chỉ đạo của nhà trường giúp đội ngũ GV thực hiện công tác hướng nghiệp cho HS 

chỉ đạt ở mức trung bình (từ 2,13 đến 2,75). 
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2.5.7. Tạo cơ hội việc làm cho HS sau khi tốt nghiệp các trường nghề 

Đào tạo nghề cần gắn với việc tạo cơ hội việc làm cho HS sau khi tốt nghiệp 

tại các trường nghề. Việc giải quyết được việc làm cho HS ngay sau khi tốt nghiệp 

là rất quan trọng để có thể thu hút được HS sau khi tốt nghiệp THCS lựa chọn vào 

học. Để tạo cơ hội việc làm cho HS sau khi tốt nghiệp, một số trường nghề đã thực 

hiện một số biện pháp như: 

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người học và xã hội về cách lựa 

chọn ngành nghề, trình độ đào tạo phù hợp với khả năng của HS và nhu cầu của 

thị trường lao động; 

- Đầu tư nâng cao điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo, hợp tác với đơn vị 

sử dụng lao động để xây dựng chương trình đào tạo cân đối giữa lý thuyết và thực 

hành, xây dựng chuẩn đầu ra, hỗ trợ HS thực tập và đánh giá HS tốt nghiệp theo 

yêu cầu của thị trường lao động. 

- Thiết lập cơ chế phối hợp giữa nhà nước, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo và 

người học trong việc nắm bắt nhu cầu sử dụng, đặt hàng đào tạo cung ứng cho 

người sử dụng lao động, trước mắt áp dụng thí điểm cơ chế này tại các khu công 

nghiệp, khu kinh tế lớn, sau đó sẽ áp dụng đồng bộ tại các ngành, địa phương 

trong phạm vi cả nước... 

- Đ i mới chương trình đào tạo, phương pháp đào tạo, tăng cường năng lực 

ngoại ngữ cho HS để chủ động tham gia thị trường lao động ở các nước trong khu 

vực và thế giới. 

Thực tế trên địa bàn quận Hai Bà Trưng đã có những cơ sở đào tạo nghề làm 

khá tốt công tác tạo việc làm cho HS sau khi tốt nghiệp như Trường Công Nghệ 

Thăng Long. Nhà trường đã tạo được mối quan hệ hợp tác khá chặt chẽ với các 

doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam như: Nissan Techno Vietnam, Brother 

Industrial Vietnam, Sumitomo Bakelite Vietnam, Vietnam Image Partner System, 

IT Solutions, Nissei Techno Vietnam, Panasonic Communication Vietnam, 

Toshiba Vietnam, Avasys Vietnam, Tact System, Mobile Mapping, Tungaloy 

Friction Material Vietnam, Nikken International Asia và Kuroda Kagaku Vietnam. 

Với điều kiện thuận lợi này, nhà trường thường xuyên mời các chuyên gia của 
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Công ty Nissan Techno Vietnam, Panasonic Communication Vietnam, Toshiba 

Vietnam... về giảng dạy trực tiếp cho HS tại trường, cũng như đưa HS đi tham 

quan thực tế tại các cơ sở sản xuất của các doanh nghiệp Nhật Bản ở Hà Nội và 

các tỉnh lân cận giúp cho HS được chuẩn bị kỹ lưỡng cho công việc tương lai với 

những chương trình học được thiết kế cẩn thận, dựa theo yêu cầu thực tế của các 

doanh nghiệp. Ngay trong thời gian đào tạo, HS đã được tiếp cận với các quy trình 

sản xuất tiên tiến và hiên đại nhờ sự hỗ trợ của các doanh nghiệp Nhật Bản, do đó 

nhiều HS sau khi tốt nghiệp đã được chính các doanh nghiệp này tuyển dụng. 

Mặc dù có những biện pháp để tạo việc làm, tuy nhiên tỷ lệ HS thất nghiệp 

sau khi tốt nghiệp các trường nghề vẫn còn cao: Điều kiện đảm bảo chất lượng của 

một số cơ sở chưa đáp ứng được yêu cầu đào tạo; Một số trường nghề có đội ngũ 

giảng viên thiếu về số lượng ; Chưa đảm bảo về chất lượng, điều kiện cơ sở vật 

chất nghèo nàn, trang thiết bị lạc hậu ; Uy tín và chất lượng đào tạo thấp, khả năng 

cạnh tranh thấp nên HS khó tìm kiếm việc làm ; Nội dung đào tạo nghề vẫn còn 

nặng về truyền thụ lý thuyết một chiều, nhẹ về thực hành, chưa chú trọng rèn 

luyện các kỹ năng mềm (làm việc nhóm, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao 

trình độ ngoại ngữ và hoạt động xã hội) cho người học. 

2.6. Đánh giá chung 

2.6.1. Ưu điểm 

Các chủ trương, chính sách phân luồng HS sau THCS đã được triển khai trên 

toàn thành phố Hà Nội, trong đó có quận Hai Bà Trưng. Những chủ trương, chính 

sách đó đã tạo điều kiện cho 90% học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học trung 

học (phổ thông, bổ túc văn h a, học nghề), 60% lao động được qua đào tạo.  

Thành phố Hà Nội đã xây dựng được quy hoạch phát triển hệ thống giáo 

dục mầm non, giáo dục ph  thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên 

nghiệp thủ đô Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; trên cơ sở đó, 

quận Hai Bà Trưng đã xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục. Với quy hoạch 

này, thành phố Hà Nội nói chung, quận Hai Bà Trưng nói riêng đã xác định được 

hệ thống mạng lưới trường lớp phục vụ cho phát triển GD&ĐT cũng như phân 

luồng HS sau THCS. 
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Phòng GD&ĐT quận đã có sự chỉ đạo với công tác hướng nghiệp, dạy nghề 

vào mỗi đầu năm học tới các trường THCS trên địa bàn quận. Công tác phân luồng 

HS sau THCS trên địa bàn quận, cụ thể tại các trường THCS đã được thực hiện 

thông qua các hoạt động hướng nghiệp, dạy nghề ph  thông, tích hợp, lồng ghép 

vào các môn học. Từ sự chỉ đạo của phòng GD&ĐT quận, các trường THCS đã 

thực hiện xây dựng kế hoạch t  chức các hoạt động nhằm phân luồng HS. Lực 

lượng tham gia xây dựng kế hoạch t  chức hoạt động phân luồng HS đảm bảo 

theo quy định và một số trường dần dần đã có sự tham gia của những lực lượng 

bên ngoài trường như CMHS, chính quyền địa phương, cộng đồng dân cư và các 

trường ĐH, CĐ, TCCN và dạy nghề trên địa bàn. 

Từ quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của thành phố, nhu cầu của người 

học, ngành GD&ĐT Hà Nội đã thực hiện giao chỉ tiêu cho các trường THPT, cơ 

sở dạy nghề để đảm bảo thực hiện phân luồng HS sau THCS. 

Một số trường nghề trên địa bàn quận đã chú trọng nâng cao chất lượng đào 

tạo thông qua đ i mới nội dung, chương trình đào tạo, phương pháp đào tạo, đánh 

giá kết quả học tập của người học gắn với năng lực thực hiện, đẩy mạnh xã hội hóa 

và đa dạng nguồn lực cho phát triển giáo dục chuyên nghiệp.  

Các trường THCS trên địa bàn quận đã triển khai thực hiện các hoạt động về 

hướng nghiệp như là: t  chức các ngày hội hướng nghiệp, tư vấn nghề, các bu i 

sinh hoạt hướng nghiệp để thảo luận về việc lựa chọn nghề nghiệp cho tương lai, 

đặc biệt t  chức cho HS được tới các cơ sở sản xuất kinh doanh để tham quan thực 

tế là những hoạt động hết sức có ý nghĩa góp phần nâng cao nhận thức cho HS về 

nghề nghiệp trong tương lai. 

Một số cơ sở đào tạo nghề đã chú trọng tới công tác tạo việc làm cho HS sau 

khi tốt nghiệp như: thiết lập cơ chế phối hợp giữa nhà nước, doanh nghiệp, cơ sở 

đào tạo và người học trong việc nắm bắt nhu cầu sử dụng, đặt hàng đào tạo cung 

ứng cho người sử dụng lao động; tăng cường năng lực ngoại ngữ cho HS để chủ 

động tham gia thị trường lao động ở các nước trong khu vực và thế giới… 
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2.6.2. Hạn chế 

Mặc dù đã có các chủ trương, chính sách, tuy nhiên còn thiếu chính sách 

khuyến khích đối với học sinh đi học nghề; chưa có chính sách, nhất là chính sách 

tài chính để tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tuyển hệ tốt 

nghiệp THCS. 

Công tác quản lý nhà nước về phân luồng HS sau THCS vẫn còn chồng chéo, 

đôi khi thiếu sự thống nhất, dẫn đến sự phối hợp giữa các cấp quản lý chưa được 

hiệu quả. Công tác chỉ đạo phân luồng HS sau THCS của các cấp quản lý vẫn chưa 

thực sự sát sao và tích cực.  

Công tác lập kế hoạch phân luồng HS sau THCS chưa đồng bộ ở các cấp quản 

lý để tập trung được các nguồn lực, thu hút được HS vào các luồng khác nhau phù 

hợp với năng lực và hoàn cảnh của bản thân. Kế hoạch chưa thể hiện rõ được mục 

tiêu, nội dung, các biện pháp, t  chức thực hiện phân luồng HS sau THCS dẫn đến 

việc triển khai các hoạt động phân luồng giữa các cấp quản lý hiệu quả chưa cao. 

Mặc dù đã có kế hoạch t  chức các hoạt động phân luồng HS, tuy nhiên đa 

phần các trường chưa có hoạt động khảo sát về xu hướng của HS sau khi tốt nghiệp 

THCS để làm cơ sở vạch ra các hoạt động hướng nghiệp phù hợp. Bên cạnh đó, sự 

tham gia của các lực lượng bên ngoài trường vào việc lập kế hoạch t  chức phân 

luồng HS sau THCS, sự phối hợp để t  chức các hoạt động hướng nghiệp còn hết 

sức hạn chế và chưa hiệu quả. Các hoạt động phân luồng HS sau THCS đã được t  

chức trong các nhà trường, tuy nhiên nội dung chưa đa dạng, phong phú, chưa có sự 

phối hợp chặt chẽ với các trường TCCN, trường nghề, CĐ, ĐH và các cơ sở sản 

xuất kinh doanh trong công tác giáo dục hướng nghiệp cho HS. Đội ngũ GV làm 

công tác hướng nghiệp trong các trường THCS vẫn là kiêm nhiệm, chưa có GV 

chuyên trách. Bên cạnh đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ hướng nghiệp 

cho các GV chưa thường xuyên và hiệu quả.  

Đặc biệt, công tác kiểm tra, đánh giá và giám sát việc thực hiện phân luồng 

HS sau THCS còn chưa được chú trọng. 

Mặc dù có nhiều biện pháp để thực hiện phân luồng HS sau THCS, tuy 

nhiên tỉ lệ HS muốn học lên THPT sau khi tốt nghiệp THCS chiếm tỉ lệ rất lớn, 
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còn các luồng khác gần như không được các em HS quan tâm và đặc biệt là đối 

với luồng học nghề. 

2.6.3. Nguyên nhân của những hạn chế 

Yếu tố tâm lý xã hội về bằng cấp, định kiến nghề nghiệp, coi con đường học lên 

THPT rồi sau đó là học lên CĐ, ĐH là con đường tương lai nhất, vẻ vang nhất hiện 

vẫn còn chi phối rất nhiều tới việc lựa chọn hướng đi sau khi tốt nghiệp THCS của 

HS. Đây là vấn đề nan giải và cần sự chung tay giải quyết của toàn xã hội chứ không 

chỉ của riêng nhà trường, gia đình, chính quyền các cấp, các cơ quan chuyên môn. 

Nhận thức của cán bộ quản lý, GV, HS, CMHS về vấn đề phân luồng HS sau 

THCS chưa được tốt. Đặc biệt thiếu thông tin về các luồng sau THCS có thể vào. 

Điều này đến từ công tác tuyền truyền, ph  biến kiến thức về hệ thống giáo dục 

quốc dân chưa được quan tâm thực hiện. Các cấp quản lý chưa thực sự coi trọng 

công tác phân luồng HS sau THCS, do đó hệ thống các văn bản chỉ đạo, hướng 

dẫn liên quan còn rất ít. 

Cơ chế quản lý công tác phân luồng HS sau THCS còn chậm đ i mới. Các cơ 

quan quản lý nhà nước về giáo dục chưa thực sự trao quyền và tạo điều kiện cho 

các nhà trường chủ động trong công tác giáo dục nghề nghiệp, tư vấn hướng 

nghiệp cho HS. 

Đội ngũ GV làm công tác giáo dục hướng nghiệp của các trường THCS làm 

kiêm nhiệm nhưng lại không được bồi dưỡng thường xuyên về chuyên môn, 

nghiệp vụ hướng nghiệp nên các hoạt động t  chức hướng nghiệp chưa phong phú, 

đa dạng, hấp dẫn với HS. 

Các hoạt động dạy và học của các trường THCS quá nhiều đẫn đến hoạt động giáo 

dục nghề nghiệp và tư vấn hướng nghiệp chưa thực sự được chú trọng. Đội ngũ cán bộ 

làm công tác hướng nghiệp phần lớn là các GV bộ môn kiêm nhiệm, không được đào tạo 

bài bản nên trình độ và nghiệp vụ về tư vấn hướng nghiệp còn rất hạn chế. 

Nội dung đào tạo nghề vẫn còn nặng về truyền thụ lý thuyết một chiều, nhẹ về 

thực hành, chưa chú trọng rèn luyện các kỹ năng mềm (làm việc nhóm, ứng dụng công 

nghệ thông tin, nâng cao trình độ ngoại ngữ và hoạt động xã hội) cho người học; quan 

trọng hơn đa phần các trường nghề chưa đảm bảo tạo được cơ hội việc làm cho HS sau 

khi tốt nghiệp nên chưa thu hút được HS tốt nghiệp THCS vào học nghề.  
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Tiểu kết chƣơng 2 

 

Phân luồng HS sau THCS là một công tác quan trọng và đòi hỏi sự tham gia 

đồng bộ của các cấp quản lý, nhà trường, gia đình và xã hội. Công tác phân luồng 

HS sau THCS chịu sự ảnh hưởng của rất nhiều yếu tố, có thể phân thành hai nhóm 

yếu tố, đó là: nhóm yếu tố chủ quan và nhóm yếu tố khách quan. Đề tài đã tiến hành 

khảo sát thực trạng các luồng mà HS có thể lựa chọn sau khi tốt nghiệp THCS và 

đánh giá các yếu tố có ảnh hưởng tới việc lựa chọn hướng đi sau THCS của HS qua 

ba đối tượng là GV, HS và CMHS. 

Quản lý phân luồng HS sau THCS là một hoạt động hết sức quan trọng của 

nhà trường và ngành giáo dục địa phương. Qua thực tế khảo ba trường trên địa bàn 

quận Hai Bà Trưng là THCS Tây Sơn, THCS Tô Hoàng và THCS Vân Hồ, cùng 

một số trường TCCN đã cho thấy phần nào thực trạng phân luồng và quản lý phân 

luồng tại các nhà trường nói riêng và của quận Hai Bà Trưng nói chung. Các cấp 

quản lý từ thành phố cho tới quận, các nhà trường trên địa bàn quận Hai Bà Trưng 

đã luôn thực hiện hoạt động phân luồng theo đúng quy định góp phần phân luồng 

HS sau THCS trên địa bàn quận. Tuy nhiên, các nội dung quản lý phân luồng HS 

sau THCS trên địa bàn quận Hai Bà Trưng còn chưa được thực hiện đồng bộ, tồn tại 

những hạn chế. Điều này dẫn tới công tác phân luồng HS sau THCS gặp những khó 

khăn và chưa đạt được hiệu quả như mong muốn. 

Như vậy, có thể thấy rằng công tác quản lý phân luồng HS sau THCS tại quận 

Hai Bà Trưng đã đạt được một số kết quả nhất định, song vẫn còn có những bất cập 

cần được giải quyết để đáp ứng yêu cầu giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực 

của địa phương và thành phố. Từ kết quả nghiên cứu thực trạng, chúng tôi đề xuất 

một số biện pháp quản lý phân luồng HS sau THCS tại quận Hai Bà Trưng, thành 

phố Hà Nội. 
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Chƣơng 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ PHÂN LUỒNG HỌC SINH SAU  

TRUNG HỌC CƠ SỞ TẠI QUẬN HAI BÀ TRƢNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

3.1. Nguyên tắc đề xuất các biện pháp 

Việc đề xuất các biện pháp quản lý phân luồng HS sau THCS tại quận Hai 

Bà Trưng, thành phố Hà Nội cần đảm bảo các nguyên tắc sau: 

3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính mục đích 

Các biện pháp phân quản lý phân luồng HS sau THCS tại quận Hai Bà Trưng, 

thành phố Hà Nội phải tuân thủ và dựa trên: chủ trương của Đảng và Nhà nước về 

giáo dục được quán triệt trong các chỉ thị, Nghị quyết; các văn bản quy phạm pháp 

luật của Bộ GD&ĐT, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; các văn bản về giáo 

dục nói chung và công tác phân luồng HS sau THCS nói riêng của thành phố Hà 

Nội, của quận Hai Bà Trưng; Luật Giáo dục và các văn bản quy phạm pháp luật có 

liên quan và nhu cầu về cơ cấu nhân lực của địa phương. 

3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa 

Theo nguyên tắc này, trên cơ sở vận dụng lý luận về phân luồng HS trong hệ 

thống giáo dục quốc dân, quản lý phân luồng HS sau THCS, nghiên cứu, khảo sát 

thực trạng những biện pháp về quản lý phân luồng HS sau THCS đã được thực hiện 

trong thời gian qua, trên cơ sở đánh giá hiệu quả từng biện pháp, tìm ra những ưu 

điểm, hạn chế của từng biện pháp để từ đó có sự khắc phục hoặc kế thừa. Những 

biện pháp đã thực hiện tốt và đem lại hiệu quả cao thì được tiếp tục duy trì và phát 

triển, những biện pháp nào chưa hoàn thiện, chưa đầy đủ thì tiếp tục đề xuất cho 

hoàn thiện, đầy đủ hơn, còn những biện pháp không còn phù hợp thì cần nghiên cứu 

nguyên nhân để từ đó điều chỉnh cho phù hợp, những biện pháp khó thực hiện, 

không đem lại hiệu quả thì cần được xem xét cải tiến hoặc loại bỏ, từ đó đề xuất 

những biện pháp mới hiệu quả và có tính khả thi cao. 

3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 

Biện pháp quản lý phân luồng HS sau THCS tại quận Hai Bà Trưng, thành phố 

Hà Nội phải phù hợp với yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn, phù hợp với khả năng phát 

triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nguyên tắc này yêu cầu người lãnh đạo không 
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được áp đặt ý kiến chủ quan, phải từ t ng kết thực tiễn và đòi hỏi khách quan mà 

đ i mới tư duy, nhanh nhạy phát hiện các vấn đề nảy sinh của thực tiễn để b  sung, 

điều chỉnh các biện pháp cho phù hợp và đạt hiệu quả cao. 

3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi  

Đảm bảo tính mục tiêu, kế thừa, tính thực tiễn và tính hệ thống là những điều 

kiện cần thiết nhưng bên cạnh đó phải có tính khả thi nếu không mọi biện pháp đề 

xuất đề không có giá trị và ý nghĩa trong thực tế. Đảm bảo tính khả thi khi đề xuất 

các biện pháp đòi hỏi: biện pháp quản lý phân luồng HS sau THCS tại quận Hai 

Bà Trưng được đề xuất phải sát với thực tiễn giáo dục, quản lý giáo dục, phù hợp 

với điều kiện thực tế tại địa phương. 

Yêu cầu tính khả thi đòi hỏi các biện pháp đề xuất phải có khả năng áp dụng 

vào thực tiễn quản lý phân luồng HS sau THCS tại quận Hai Bà Trưng, trở thành 

hiện thực và có hiệu quả cao khi thực hiện. 

3.1.5. Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống  

Tất cả các biện pháp quản lý phân luồng HS sau THCS tại quận Hai Bà 

Trưng, thành phố Hà Nội cần được thực hiện một cách có hệ thống, đồng bộ, không 

nên coi nhẹ biện pháp nào. Trên cơ sở đánh giá thực trạng phân luồng HS sau 

THCS trên địa bàn quận Hai Bà Trưng cần xem xét, phân tích những điểm mạnh, 

điểm yếu và xác định những nguyên nhân, những yếu tố ảnh hưởng đến việc quản 

lý phân luồng HS sau THCS trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, để từ đó có biện pháp 

phù hợp phát huy ưu điểm, khắc phục yếu kém tạo nên sự phát triển một cách đồng 

bộ, vứng chắc. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh, điều kiện cụ thể cần xác định biện pháp 

nà là biện pháp mang tính đột phá, mang lại hiệu quả cao, phù hợp với điều kiện 

thực tiễn, để từ đó tập trung nguồn lực thực hiện. 

3.2. Các biện pháp quản lý phân luồng HS sau THCS trên đị  bàn quận 

H i Bà Trƣng, thành phố Hà Nội 

3.2.1. Nâng cao nhận thức của các cấp quản lý, nhà trường, gia đình, HS 

về tầm quan trọng phân luồng HS sau THCS 

a) Mục tiêu biện pháp 

Biện pháp này nhằm nâng cao nhận thức của các cấp quản lý, nhà trường, gia 

đình, HS về tầm quan trọng của công tác phân luồng HS sau THCS, từ đó xác định 
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được rõ nhiệm vụ và trách nhiệm của các bên liên quan trong việc thực hiện phân 

luồng HS sau THCS. 

b) Nội dung biện pháp 

- Thực hiện tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ quản lý, 

GV về tầm quan trọng của công tác phân luồng HS sau THCS và ý nghĩa của công 

tác này đối với giáo dục địa phương và sự phát triển kinh tế - xã hội của địa 

phương và cả nước. Các hình thức tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho đội ngũ 

CBQL, GV có thể được t  chức thông qua các bu i sinh hoạt chuyên đề từ cấp 

phòng cho tới cấp trường và cấp bộ môn, các cuộc tọa đàm, thỏa luận, hội thảo với 

các chủ đề xung quanh vấn đề phân luồng giáo dục. 

- Công tác hướng nghiệp là nhiệm vụ quan trọng và có vai trò quan trọng 

trong việc phân luồng HS sau THCS. Vì vậy, cần tăng cường nhận thức cho đội 

ngũ cán bộ quản lý các cấp, GV và nhân viên các trường THCS trên địa bàn quận 

Hai Bà Trưng về vị trí, vai trò của giáo dục nghề nghiệp và công tác giáo dục 

hướng nghiệp trong nhà trường, từ đó ý thức được việc nâng cao chất lượng của 

công tác giáo dục nghề nghiệp và hướng nghiệp của các nhà trường. Trong công 

tác giáo dục nghề nghiệp và hướng nghiệp cho HS có nhiều mối quan hệ ảnh 

hưởng, tác động tới hoạt động này, với sự tham gia của nhiều lực lượng xã hội 

như gia đình, chính quyền địa phương, các phương tiện truyền thông, doanh 

nghiệp, cộng đồng... tuy nhiên nhà trường vẫn phải đóng vai trò chủ đạo trong 

việc phối hợp các lực lượng ngoài nhà trường để thực hiện công tác giáo dục 

hướng nghiệp hiệu quả theo đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước về giáo dục 

đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. 

- Để tăng cường sự nhận thức của các lực lượng tham gia giáo dục và tư vấn 

hướng nghiệp, thì vấn đề cơ bản và cốt lõi nhất vẫn là nhận thức của người hiệu 

trưởng. Công việc quản lý các trường THCS rất bận, đòi hỏi người hiệu trưởng phải 

xây dựng kế hoạch chi tiết, cân đối giữa các hoạt động đảm bảo sự phát triển đồng 

đều các mặt của nhà trường. 

- Việt Nam đang trong thời kì quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện phát 

triển nền công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Phát triển 
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nguồn nhân lực với cơ cấu hợp lý là một trong những yêu cầu cấp thiết nhất, do đó 

công tác phân luồng HS sau THCS là một trong những giải pháp quan trọng để 

thực hiện được yêu cầu này. Với tốc độ phát triển kinh tế rất nhanh như hiện nay, 

các ngành mới được hình thành theo đó là các loại hình nghề nghiệp mới, điều đó 

đòi hỏi nhà trường, trong đó có vai trò rất quan trọng của GV, cần phải nhanh 

chóng nắm bắt xu hướng nghề nghiệp mới để góp phần điều chỉnh xu hướng chọn 

nghề của các em HS. 

- Cần chú trọng tuyên truyền cho HS và CMHS hiểu biết về hệ thống giáo 

dục quốc dân với các luồng học khác nhau nhằm khắc phục dần suy nghĩ sau khi 

tốt nghiệp THCS thì chỉ có con đường học tiếp lên THPT và các hướng đi cũng có 

những ưu điểm riêng. 

- Cần tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức cho HS về giáo dục nghề 

nghiệp, tầm quan trọng của việc lựa chọn hướng đi phù hợp của mỗi HS nhằm 

phát triển tốt nhất năng lực của bản thân cũng như phù hợp với nhu cầu về nhân 

lực của xã hội. Nâng cao nhận thức cho các HS về giáo dục nghề nghiệp, tức là làm 

cho các HS hiểu và xác định được tâm thế chuẩn bị sẵn sàng đi vào lao động sản 

xuất, các HS được làm quen với những nghề cơ bản trong xã hội và hình thành được 

những hiểu biết đúng đắn về các nghề cần phát triển. Sau đó HS sẽ hình thành được 

hứng thú đối với nghề nghiệp, trên cơ sở hứng thú đó hình thành năng lực tương 

ứng đối với nghề nghiệp mà các em lựa chọn. Công tác tuyên truyền và định hướng 

nghề nghiệp thông qua các hoạt động hướng nghiệp, tích hợp hướng nghiệp vào 

các môn học, các bu i tọa đàm, tham quan cơ sở giáo dục nghề nghiệp... nhằm 

giúp các em HS lựa chọn được luồng phù hợp với năng lực của bản thân. 

- Thực hiện cung cấp các thông tin về nhu cầu nhân lực của địa phương, các 

ngành nghề mà thị trường lao động đang cần cho HS, CMHS để có sự định hướng 

trong việc lựa chọn ngành nghề sau này, giúp tăng hiệu quả của công tác phân 

luồng của nhà trường, địa phương và đáp ứng nhu cầu nhân lực của địa phương 

cũng như quốc gia. Để thực hiện việc được hiệu quả giải pháp này, nhà trường cần 

phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, đặ biệt là ngành Giáo 

dục và ngành Lao động - Thương binh và xã hội, các đoàn thể, doanh nghiệp địa 
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phương để thu thập hệ thống thông tin và xây dựng phương thức tiếp cận với các 

thông tin đó của HS, CMHS một cách dễ dàng. 

3.2.2. Xây dựng kế hoạch phân luồng HS sau THCS thống nhất và đồng 

bộ ở các cấp quản lý 

a) Mục tiêu biện pháp 

Để công tác phân luồng HS sau THCS đạt được hiệu quả, các cấp quản lý 

giáo dục, các nhà trường cần phải xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục, quy 

hoạch mạng lưới trường lớp và kế hoạch phân luồng HS sau THCS ở các cấp quản 

lý thống nhất và đồng bộ để tập trung được các nguồn lực, thu hút được HS vào 

các luồng khác nhau phù hợp với năng lực và hoàn cảnh của bản thân. 

b) Nội dung biện pháp 

- Chính quyền thành phố Hà Nội cần thực hiện xây dựng kế hoạch phát 

triển giáo dục dựa trên dự báo về nhu cầu nguồn nhân lực của địa phương. Mạng 

lưới trường lớp có tác động trực tiếp đến việc phân luồng HS sau THCS. Đây là 

trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền thành phố với vai trò tham mưu của Sở Giáo 

dục và đào tạo. Vì vậy, chính quyền thành phố cần thực hiện quy hoạch mạng lưới 

các trường THPT, các trường TCCN, các trường trung cấp nghề, các trường cao 

đẳng nghề, các cơ sở dạy nghề, trung tâm giáo dục thường xuyên một cách hợp lý 

nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của người học và nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực 

của thành phố. Đặc biệt, chính quyền thành phố Hà Nội cần thực hiện dự báo dân 

số, số HS trong tương lai, nhu cầu lao động theo ngành nghề toàn tình/thành phố, 

của từng quận/huyện để từ đó làm cơ sở thực hiện quy hoạch mạng lưới trường 

lớp chi tiết cho từng quận/huyện trực thuộc. 

- Dựa trên kế hoạch phát triển giáo dục và quy hoạch mạng lưới trường lớp 

của thành phố, phòng Giáo dục và đào tạo thực hiện xây dựng kế hoạch phân 

luồng HS sau THCS hàng năm phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội, văn hóa, 

giáo dục của địa phương. Trong bản kế hoạch cần xác định rõ các mục tiêu và 

nguồn lực để thực hiện các hoạt động phần luồng HS sau THCS tại địa phương. 

- Dựa trên kế hoạch phân luồng HS sau THCS của phòng Giáo dục và đào tạo 

quận/huyện, các trường thực hiện xây dựng kế hoạch t  chức giáo dục nghề nghiệp, 
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tư vấn hướng nghiệp cho HS trong từng năm học. Kế hoạch t  chức các hoạt động 

cần dựa trên kết quả khảo sát nhu cầu HS về hướng đi sau khi tốt nghiệp THCS và xu 

hướng chọn nghề của HS, cùng với đó cần dựa vào các văn bản quản lý nhà nước để 

thực hiện xây dựng kế hoạch phân luồng riêng cho trường mình. 

- Về  nội dung, nhiệm vụ và giải pháp, trong kế hoạch phân luồng HS sau 

THCS của quận/huyện cần thể hiện rõ những nội dung mà các trường THCS cần 

phải thực hiện. Các trường THCS trực thuộc quận/ huyện cần thực hiện tốt công 

tác giáo dục hướng nghiệp trong nhà trường theo chương trình quy định.; Chỉ đạo 

giáo viên chủ nhiệm lớp 9 tìm hiểu hoàn cảnh, khả năng, sở thích, điều kiện kinh 

tế gia đình của học sinh để có biện pháp định hướng tốt nghề nghiệp cho các em.; 

Phối hợp với các trường, cơ sở đào tạo trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp 

để tư vấn phân luồng cho học sinh. 

 3.2.3. Tăng cường tổ chức thực hiện các hoạt động góp phần phân luồng 

HS sau THCS trong nhà trường 

a) Mục tiêu biện pháp 

Biện pháp này nhằm tăng cường khả năng t  chức các hoạt động với các hình 

thức và nội dung phong phú, đa dạng nhằm góp phần phân luồng HS sau HCS 

trong nhà trường. 

b) Nội dung biện pháp 

- T  chức các hoạt động hướng nghiệp trong nhà trường nhiều hơn, với các 

hình thức phong phú, đa dạng, nội dung có ý nghĩa đối với HS. Ngoài các hình thức 

truyền thống, nhà trường cần sáng tạo và linh hoạt trong các hoạt động lồng ghép 

nội dung hướng nghiệp vào các môn học trên lớp, tạo sự thích thú đối với HS. 

- Các hoạt động hướng nghiệp cần phối hợp chặt chẽ với các trường TCCN, 

dạy nghề, ĐH, CĐ, các cơ sở sản xuất kinh doanh để t  chức các hoạt động hướng 

nghiệp và dạy nghề phù hợp với nhu cầu về nguồn nhân lực, sự phát triển kinh tế - 

xã hội của địa phương và cả với nhu cầu và năng lực của HS. 

- Cần thực hiện hoạt động tìm hiểu hệ thống giáo dục quốc dân cho HS để 

giúp các em có những hiểu biết cơ bản về các hướng đi mà mình có thể lựa chọn 

sau khi tốt nghiệp THCS. 
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- Nhà trường cần t  chức các hoạt động nhằm nâng cao năng lực giáo dục 

hướng nghiệp, tư vấn nghề nghiệp cho GV thông qua việc cử đi tham gia các lớp 

tập huấn, các bu i trao đ i chuyên môn tại t  chuyên môn, các hoạt động tham 

quan các cơ sở sản xuất trên địa bàn của địa phương.  

3.2.4. Tăng cường vai trò chỉ đạo của các cấp quản lý giáo dục đối với 

công tác phân luồng HS sau THCS tại địa phương và các nhà trường  

a) Mục tiêu biện pháp 

Tăng cường vai trò chỉ đạo, lãnh đạo của các cấp quản lý đối với phân luồng 

HS sau THCS hiệu trưởng nhà trường sát sao trong việc chỉ đạo các công tác phân 

luồng tại trường nhằm giúp cho công tác này được công tác phân luồng HS đi vào 

thực chất và đạt được hiệu quả cao. 

b) Nội dung biện pháp 

- Cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục tại địa phương như Sở GD&ĐT, 

Phòng GD&ĐT cần ban hành các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn việc xây 

dựng kế hoạch t  chức phân luồng HS sau THCS, cách thức t  chức các hoạt động 

phân luồng HS. 

- Hiệu trưởng nhà trường cần tạo điều kiện và khích lệ GV tích cực tham 

gia các lớp lớp tập huấn, bồi dưỡng về công tác hướng nghiệp nhằm nâng cao 

trình độ chuyên môn về hướng nghiệp nghề cho HS. Cùng với đó cần chỉ đạo GV 

các bộ môn thực hiện dạy tích hợp hướng nghiệp trong các bài dạy của mình, đưa 

nội dung dạy học tích hợp hướng nghiệp là nội dung quan trọng trong các bu i 

sinh hoạt t  chuyên môn. Chỉ đạo GV t  chức các bu i sinh hoạt với nội dung 

hướng nghiệp về lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với xu hướng, năng lực và hoàn 

cảnh gia đình cho HS ở các lớp, kết hợp với việc t  chức các chuyến tham quan 

thực tế tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh… để HS có cái nhìn thực tế về lao động 

sản xuất, bước đầu hình thành ý thức về nghề nghiệp. 

3.2.5. Xây dựng mô hình tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp, tư vấn 

hướng nghiệp, xây dựng đội ngũ giáo viên và cán bộ tư vấn nghề cho học sinh 

a) Mục tiêu biện pháp 

Xây dựng mô hình hoạt động giáo dục nghề nghiệp, tư vấn hướng nghiệp cho 

HS sao cho gắn với thực tiễn sản xuất, kinh doanh của địa phương, phối hợp chặc 
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chẽ với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các trường ĐH, CĐ...; xây dựng đội ngũ 

GV và cán bộ tư vấn nghề cho HS thông qua việc đào tạo GV, tuyển dụng cán bộ 

làm công tác xã hội, thực hiện nhiệm vụ giáo dục nghề nghiệp và tư vấn hướng 

nghiệp trong nhà trường nhằm nâng cao chất lượng của hoạt đông phân luồng của 

nhà trường. 

b) Nội dung biện pháp 

- Ở mỗi trường cần thành lập mô hình tư vấn hướng nghiệp, tư vấn nghề 

như các phòng tư vấn, t  tư vấn hay ban tư vấn hướng nghiệp gồm các thầy cô 

giáo có uy tín, có kiến thức về thế giới nghề nghiệp, có khả năng giao tiếp tốt với 

phụ huynh cũng như HS. Phòng tư vấn này có phòng làm việc riêng, có kế hoạch 

làm việc cụ thể, sao cho có thể tư vấn trực tiếp hoặc gián tiếp cho HS hoặc phụ 

huynh HS khi có nhu cầu. Ngoài việc tư vấn hướng nghiệp sơ bộ như hướng dẫn 

HS tìm hiểu thông tin nghề nghiệp, xác định năng lực bản thân, điều kiện phẩm 

chất so với điều kiện yêu cầu của nghề mà HS chọn, các trường cần Tư vấn 

chuyên sâu cho HS, cần tìm hiểu hoàn cảnh gia đình, các môn học yêu thích, sở 

thích, sở trường của HS; cho HS làm các bài test về trí tuệ, hướng nghiệp... cán bộ 

hướng nghiệp sẽ dựa trên các thông tin thu được và kết quả các bài test mà có cơ 

sở hướng dẫn cho HS nhận thấy năng lực, khả năng của mình, xu hướng, tính cách 

bản thân so với sự phù hợp nghề. Cán bộ hướng nghiệp nêu được những điểm 

mạnh, yếu của HS, nhu cầu thực tế của nghề từ đó đưa ra lời khuyên cho HS chọn 

nghề. Tư vấn sơ bộ kết hợp tư vấn chuyên sâu được tiến hành phù hợp với trình độ 

HS, đặc điểm lứa tu i, nhu cầu đào tạo, sử dụng lao động nghề nghiệp trong XH, 

tư vấn được tiến hành thường xuyên và xuyên suốt trong những năm học THCS. 

Nhà trường cũng có thể mời cộng tác viên là những người làm trong nghề, có thể 

là CMHS, đây chính là những nhân chứng sống cho việc tồn tại và phát triển của 

nghề, vừa thực tế, sinh động và cụ thể sẽ mang tính thiết thực hơn cho HS khi 

được trực tiếp tiếp xúc và trao đ i với những người này. 

- Xây dựng kế hoạch t  chức, bồi dưỡng GV bộ môn và cán bộ tư vấn nghề 

của mỗi nhà trường. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ GV, cán bộ tư vấn 

nghề dài hạn phải dựa trên cơ sở nhu cầu giáo dục nghề nghiệp và tư vấn hướng 
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nghiệp của nhà trường về số lượng HS, chất lượng giáo dục, cơ sở vật chất, nội 

dung chương trình bồi dưỡng cần có đối với đội ngũ GV không chuyên trách. 

Cùng với đó cần xác định như cầu và thực hiện tuyển dụng các cán bộ công tác xã 

hội về thực hiện nhiệm vụ chuyên trách về giáo dục nghề nghiệp và tư vấn hướng 

nghiệp. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ GV ngắn hạn phải được dựa trên 

kết quả kiểm tra đánh giá chuyên môn hàng năm của GV, dựa vào nhu cầu thực tế 

của đội ngũ GV của trường. Bồi dưỡng, tập huấn các GV hiện có để sát với nhu 

cầu sát với thực tế. Có thể t  chức các hình thức đào tạo, bồi dưỡng sau: Các khóa 

bồi dưỡng hay tập huấn mang nội dung cập nhật mới các kiến thức ph  thông về 

khoa học kỹ thuật, về phương pháp giáo dục HN, về nội dung, chương trình giáo 

dục hướng nghiệp mới của Bộ GD-ĐT ban hành; Hội thảo trao đ i rút kinh 

nghiệm về công tác hướng nghiệp giữa GV trong trường hoặc ngoài trường… các 

hình thức t  chức kế hoạch bồi dưỡng phù hợp với hoàn cảnh thực tế của GV, về 

điều kiện thời gian, công tác. Cần phối hợp Sở GD-ĐT, Phòng GD-ĐT và các nơi 

bồi dưỡng để t  chức. 

3.2.6. Đổi mới cơ chế quản lý phân luồng HS sau THCS theo hướng tăng 

cường sự phối hợp giữa chính quyền địa phương, doanh nghiệp, trung tâm giáo 

dục thường xuyên, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp với nhà trường THCS trong 

công tác hướng nghiệp cho HS. 

a) Mục tiêu biện pháp 

Biện pháp nhằm đ i mới cơ chế quản lý phân luồng HS sau THCS theo 

hướng tăng cường sự phối hợp giữa chính quyền địa phương, doanh nghiệp, các 

cơ sở giáo dục nghề nghiệp với nhà trường THCS trong công tác hướng nghiệp 

cho HS, giúp huy động được mọi nguồn lực xã hội tham gia vào hoạt động phân 

luồng HS góp phần tăng hiệu quả và phù hợp của công tác này đáp ứng yêu cầu 

nguồn nhân lực của địa phương và quốc gia. Quản lý nhà nước trong công tác 

phân luồng HS sau THCS cần tập trung xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược, 

quy hoạch, kế hoạch dạy nghề, hoàn thiện môi trường pháp lý, cơ chế chính sách 

khuyến khích, huy động và tạo điều kiện cho toàn xã hội tham gia vào đào tạo 

nghề, không làm thay công tác quản trị của các cơ sở giáo dục và đào tạo. 
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b) Nội dung biện pháp 

Hoạt động phân luồng HS sau THCS là hoạt động phức tạp, có liên quan đến 

nhiều cấp quản lý, ban ngành, cơ quan, nhà trường và các lực lượng xã hội nên 

cần phải có cơ chế quản lý phù hợp để có thể phối hợp công tác hướng nghiệp cho 

HS giữa các lực lượng trong và ngoài nhà trường. Muốn làm được như vậy cần: 

- Các cấp quản lý cần đ i mới hệ thống cơ chế, chính sách của địa phương 

về giáo dục nghề nghiệp, tư vấn hướng nghiệp và phân luồng HS sau THCS sao 

cho phù hợp với yêu cầu về sự phát triển của giáo dục đào tạo, quy hoạch nguồn 

nhân lực, sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Điều đó được thực hiện 

thông qua việc rà soát, sửa đ i, b  sung các chính sách liên quan tới vấn đề phân 

luồng HS sau THCS. Các chính sách đó cần theo hướng khuyến khích các doanh 

nghiệp và cá nhân tích cực tham gia vào quá trình giáo dục nghề nghiệp và tư vấn 

hướng nghiệp trong nhà trường, cũng như tham gia đầu tư vào các cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp. 

- Phân luồng HS sau THCS là một vấn đề phức tạp và có mối quan hệ với 

nhiều lực lượng xã hội như: gia đình, cộng đồng, chính quyền địa phương, các 

doanh nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên, các trường cao đẳng nghề, các 

trường TCCN và dạy nghề. Cần xây dựng hành lang pháp lý chặt chẽ và hoàn 

chỉnh để CMHS, cộng đồng, chính quyền địa phương, các doanh nghiệp, trung 

tâm giáo dục thường xuyên, các trường cao đẳng nghề, các trường TCCN và dạy 

nghề có thể tham gia và tham gia hiệu quả vào các hoạt động  giáo dục nghề 

nghiệp và tư vấn hướng nghiệp của nhà trường nhằm tạo sự đồng bộ và đồng 

thuận trong công tác phân luồng HS tại mỗi nhà trường.  

3.3. Kết quả khảo nghiệm tính khả thi của các biện pháp 

Để có cơ sở đánh giá mức độ khả thi của các biện pháp phân luồng quản lý 

HS sau THCS, đề tài đã tiến hành lấy ý kiên của cán bộ quản lý, GV các trường 

THCS Tây Sơn, THCS Tô Hoàng và THCS Vân Hồ trên địa bàn quận Hai Bà 

Trưng bằng phiếu hỏi. Nội dung xin ý kiến đánh giá là các biện pháp quản lý phân 

luồng HS sau THCS đã trình bày ở trên. Kết quả khảo sát được trình bày dưới biểu 

đồ 3.1 dưới đây. 
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4,66

4,4

4,25

4,45

4,49

4,38

4 4,2 4,4 4,6 4,8

Nâng cao nhận thức của các cấp quản lý, nhà 
trường, gia đình, HS về tầm quan trọng phân 

luồng HS sau THCS

Xây dựng kế hoạch phân luồng HS sau THCS 
thống nhất và đồng bộ ở các cấp quản lý

Tăng cường tổ chức thực hiện các hoạt động 
góp phần phân luồng HS sau THCS trong nhà 

trường

Tăng cường vai trò chỉ đạo của các cấp quản lý 
giáo dục đối với công tác phân luồng HS sau 

THCS tại địa phương và các nhà trường

Xây dựng mô hình  tổ chức hoạt động giáo dục 
nghề nghiệp, tư vấn hướng nghiệp, xây dựng 

đội ngũ giáo viên và cán bộ tư vấn nghề cho HS

Đổi mới cơ chế quản lý phân luồng HS sau 
THCS theo hướng tăng cường sự phối hợp giữa 

chính quyền địa phương, doanh nghiệp, các …

Biểu đồ  3.1. Ý kiến đánh giá của cán bộ quản lý, GV về mức độ khả thi của các 

biện pháp quản lý phân luồng HS sau THCS 

Nhìn chung, các ý kiến của cán bộ quản lý và GV của cả 3 trường đều cho 

rằng các biện pháp quản lý phân luồng HS sau THCS được đề cập trong luận văn 

đều có tính khả thi rất cao. Đây là những ý kiến khách quan và được coi là cơ sở  

bước đầu để đánh giá các biện pháp đề ra. Tuy nhiên, những biện pháp này cần 

phải được kiểm nghiệm trong thực tế. 
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Tiểu kết chƣơng 3 

Dựa trên nền tảng cơ sở lý luận về quản lý phân luồng HS sau THCS được 

trình bày ở chương 1 và tiến hành khảo sát thực trạng quản lý phân luồng HS sau 

THCS tại quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, sau đó được phân tích và trình bày 

kết quả ở chương 2, luận văn đã đề xuất các biện pháp quản lý phân luồng HS sau 

THCS trên địa bàn quận Hai Bà Trưng ở chương 3, bao gồm: 1) Nâng cao nhận 

th c của các cấp quản lý, nhà trườn ,   a  ình, HS về t m quan trọng phân luồng 

HS sau THCS; 2) Xây dựng kế hoạch phân luồng HS sau THCS thống nhất và 

 ồng bộ ở các cấp quản lý; 3) Tăn  cường tổ ch c thực hiện các hoạt  ộng góp 

ph n phân luồn  HS sau THCS tron  nhà trườn ; 4) Tăn  cường vai trò chỉ  ạo 

của các cấp quản lý giáo dục  ối với công tác phân luồng HS sau THCS tạ   ịa 

phươn  và c c nhà trường; 5) Xây dựng mô hình tổ ch c hoạt  ộng giáo dục nghề 

nghiệp, tư vẫn hướng nghiệp, xây dựn   ộ  n ũ    o v ên và c n bộ tư vấn nghề 

cho HS; 6) Đổi mớ  cơ chế quản lý phân luồn  HS sau THCS theo hướn  tăn  

cường sự phối hợp giữa chính quyền  ịa phươn , doanh n h ệp, các cơ sở giáo 

dục nghề nghiệp với nhà trường THCS tron  côn  t c hướng nghiệp cho HS. 

Các biện pháp được trình bày trong luận văn đảm bảo tính mục đích, tính kế 

thừa, tính thực tiễn, tính khả thi và tính hệ thống. Các biện pháp đã cơ bản đáp ứng 

được yêu cầu trong việc giải quyết các tồn tại trong công tác quản lý phân luồng HS 

sau THCS tại quận Hai Bà Trưng nói riêng và phần nào đó là của thành phố Hà Nội 

nói chung. Các biện pháp có tính độc lập tương đối nhưng cũng có mối quan hệ chặt 

chẽ với nhau. Để công tác phân luồng và quản lý phân luồng HS sau THCS đạt 

được hiệu quả như mong đợi cần thực hiện đồng bộ hệ thống các giải pháp. 

Luận văn cũng tiến hành khảo nghiệm tình khả thi của các biện pháp trên. 

Kết quả khảo nghiệm cho thấy các biện pháp đều được đánh giá rất cao ở tính khả 

thi. Trên cơ sở đó cho thấy hệ thống các biện pháp đã nêu ở chương 3 là những 

biện pháp cần thiết, hữu hiệu, có thể áp dụng được vào công tác quản lý phân 

luồng HS sau THCS nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực, phát triển 

kinh tế - xã hội của quận hai Bà Trưng. 
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KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Phân luồng HS là xu hướng tát yếu của mọi hệ thống giáo dục trên toàn thế 

giới, và lựa chọn thời điểm phân luồng là sau THCS cũng là lựa chọn của nhiều 

quóc gia. Phân luồng có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong chiến lược phát triển 

nguồn nhân lực của mỗi đất nước, và đặc biệt quan trọng đối với nước ta trong bối 

cảnh đất nước đang tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Công tác phân luồng 

HS sau THCS là nhiệm vụ hết sức khó khăn, lâu dài và phức tạp, gắn liền với quá 

trình đ i mới, phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu phát triển 

về mọi mặt của đấy nước. 

Phân luồng HS sau THCS là một hoạt động quan trọng của nhà trường. Phân 

luồng HS sau THCS chịu ảnh hưởng của rất nhiều yếu tố. Việc xác định mức độ 

ảnh hưởng của các yếu tố này tới hoạt động phân luồng HS sau THCS của nhà 

trường có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc quản lý và nâng cao hiệu quả của 

công tác này. Phân luồng HS sau THCS còn là nhiệm vụ của Nhà nước, do đó cần 

có sự quản lý của các cơ quan quản lý nhà nước để công tác này được thực hiện quy 

củ, khoa học, hợp lý và đạt được mục tiêu phát triển nguồn nhân lực, góp phần phát 

triển kinh tế - xã hội của các địa phương, đất nước.  

Các biện pháp quản lý phân luồng HS sau THCS tại quận Hai Bà Trưng cần 

phải phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội, giáo dục và đào tạo của quận, cũng như 

đặc điểm tâm sinh lý của HS. Muốn công tác phân luồng HS sau THCS tại quận Hai 

Bà Trưng đạt được sự hiệu quả, giúp đạt được mục tiêu phân luồng HS sau THCS 

trên địa bàn quận cần thực hiện đồng bộ và quyết liệt các biện pháp sau: 

- Nâng cao nhận thức của các cấp quản lý, nhà trường, gia đình, HS về tầm 

quan trọng phân luồng HS sau THCS. 

- Xây dựng kế hoạch phân luồng HS sau THCS thống nhất và đồng bộ ở các 

cấp quản lý. 

- Tăng cường t  chức thực hiện các hoạt động góp phần phân luồng HS sau 

THCS trong nhà trường. 
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- Tăng cường vai trò chỉ đạo của các cấp quản lý giáo dục đối với công tác 

phân luồng HS sau THCS tại địa phương và các nhà trường. 

- Xây dựng mô hình t  chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp, tư vấn hướng 

nghiệp, xây dựng đội ngũ giáo viên và cán bộ tư vấn nghề cho HS. 

- Đ i mới cơ chế quản lý phân luồng HS sau THCS theo hướng tăng cường 

sự phối hợp giữa chính quyền địa phương, doanh nghiệp, các cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp với nhà trường THCS trong công tác hướng nghiệp cho HS. 

Với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội đất nước, giáo dục luôn đóng vai trò là 

quốc sách hàng đầu, giải pháp hữu hiệu nhất. Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa, hội nhập kinh tế quốc tế ở nước ta đang diễn ra mạnh mẽ và nhanh chóng, chất 

lượng nguồn nhân lực đóng vai trò quyết định trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu. 

Quốc gia nào có nguồn nhân lực chất lượng cao càng lớn thì càng có lợi thế trong 

cạnh tranh. Việc giúp HS lựa chọn luồng sau THCS phù hợp với năng lực của bản 

thân và yêu cầu của đất nước có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tạo ra được lực 

lượng lao động chất lượng cao với cơ cấu hợp lý. 

2. Khuyến nghị 

 Với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội 

- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cần có nhận thức đầy dủ về phân luồng 

HS sau THCS, coi đó là một nhiệm vụ quan trọng của ngành giáo dục thành phố 

trong việc góp phần phát triển nguồn nhân lực của thủ đô. 

- Xây dựng hành lang pháp lý hoàn chỉnh và chặt chẽ về công tác phân luồng 

HS sau THCS trên địa bàn thành phố. Thực hiện chỉ đạo sự phối hợp giữa Sở 

GD&ĐT với các cơ quan ban ngành có liên quan để có thể khai thác mọi nguồn lực 

hỗ trợ cho hoạt động phân luồng HS sau THCS. 

- Có những chính sách hữu hiệu nhằm khuyến khích sự tham gia của các lự 

lượng xã hội vào công tác phân luồng HS sau THCS. Cần có kế hoạch đầu tư cơ sở 

vật chất, trang thiết bị hiện đại cho các trường THCS, trường TCCN, trường dạy 

nghề, các trung tâm giáo dục thường xuyên để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ giáo 

dục hướng nghiệp và dạy nghề cho HS THCS, cũng như các hoạt động khác. 

 Với Sở GD&ĐT thành phố Hà Nội 



 101 

- Đánh giá lại thực trạng đội ngũ giáo viên phụ trách công tác hường nghiệp, 

cán bộ tư vấn nghề trong  nhà trường, tham mưu đề xuất đào tạo và đào tạo lại, bồi 

dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ này. 

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố ban hành những cơ chế, chính 

sách tạo điều kiện thuận lợi cho các lực lượng xã hội được tham gia tích cực vào 

công tác phân luồng HS sau THCS trên địa bàn thành phố. 

- Phối hợp với các cơ quan, ban ngành liên quan thực hiện xây dựng quy 

hoạch giáo dục và đào tạo thành phố để làm cơ sở quan trọng cho việc thực hiện 

công tác phân luồng HS sau THCS 

- Thực hiện vai trò chỉ đạo, giám sát, kiểm tra, đánh giá với các phòng 

GD&ĐT các quận huyện, các trường trực thuộc quản lý về việc nâng cao chất lượng 

các hoạt động phân luồng HS sau THCS. 

 Với Phòng GD&ĐT quận Hai Bà Trưng 

- Dựa trên quy hoạch kế hoạch của Sở GD&ĐT về phân luồng HS sau 

THCS, Phòng GD&ĐT quận Hai Bà trưng cần xây dựng kế hoạch thực hiện các 

hoạt động phân luồng trên địa bàn quận. 

- Chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá trực tiếp các trường THCS các hoạt động phân 

luồng HS sau THCS. 

- Tích cực tuyên truyền về ý nghĩa của công tác phân luồng HS sau THCS 

tới các nhà trường, HS, CMHS, cộng đồng, doanh nghiệp... trên địa bàn quận. 

 Với các trường THCS trên địa bàn quận Hai Bà Trưng 

- Nhà trường chủ động t  chức các hoạt động nhằm tăng cường nhận thức về 

vai trò của việc phân luồng HS sau THCS đối với toàn thể GV, nhân viên, HS, 

CMHS và cộng đồng. 

- Xây dựng kế hoạch t  chức các hoạt động phân luồng HS tại trường của mình. 

- Xây dựng mô hình t  chức hoạt động hướng nghiệp trong nhà trường như 

t  chức các phòng tư vấn hướng nghiệp; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên kiêm 

nhiệm công tác hướng nghiệp và thực hiện tuyển dụng cán bộ có chuyên môn về 

giáo dục hướng nghiệp. 
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