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                                                             Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2020 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ  

NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA 

 

I. Thông tin chung về nhiệm vụ: 

1. Tên nhiệm vụ, mã số:  

     Giải pháp phân luồng học sinh sau trung học cơ sở 

      Mã số: KHGD/16-20.ĐT.002 

Thuộc: 

- Chương trình  (tên, mã số chương trình):    

Chương trình Khoa học và Công nghệ cấp Quốc gia giai đoạn 

2016-2020 “Nghiên cứu phát triển khoa học giáo dục đáp ứng yêu 

cầu đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam”.  

Mã số của Chương trình:  KHGD/16-20. 

- Khác (ghi cụ thể):  

2. Mục tiêu nhiệm vụ: 

Mục tiêu chung 

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

chế, chính sách và các giải pháp thực hiện phân luồng học sinh sau THCS đáp 

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

hội nhập quốc tế. 

Mục tiêu cụ thể: 

(1) Xác lập cơ sở khoa học về phân luồng học sinh sau THCS đáp ứng nhu 

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

nhập quốc tế; 



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

hướng, cơ chế, chính sách và giải pháp giáo dục hướng nghiệp, phân luồng học 

sinh sau THCS; 

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

sinh sau THCS, các nhân tố ảnh hưởng, cơ hội và thách thức của phân luồng học 

sinh sau THCS đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời và yêu cầu phát triển nguồn 

nhân lực trong bối cảnh hội nhập quốc tế; 

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

dục hướng nghiệp; chuẩn năng lực nghề nghiệp của giáo viên hướng nghiệp; 

chuẩn cơ sở vật chất và thiết bị phục vụ cho công tác giáo dục hướng nghiệp theo 

định hướng chương trình giá dục phổ thông mới; 

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

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

trong bối cảnh hội nhập quốc tế; 

(6) Nghiên cứu xây dựng sơ đồ luồng học sinh sau THCS phục vụ cho 

công tác quản lý, cho việc hoạch định chính sách, cho nhà trường, gia đình và xã 

hội trong việc định hướng nghề nghiệp cho học sinh; 

(7) Nghiên cứu xây dựng mô hình phối hợp giữa nhà trường, gia đình, cơ 

sở đào tạo, đơn vị sử dụng lao động và cộng đồng trong việc giáo dục hướng 

nghiệp và phân luồng HS sau THCS đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời và yêu cầu 

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

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

toàn xã hội đối với công tác giáo dục hướng nghiệp và phân luồng HS sau 

THCS; 

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

sau THCS đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời và yêu cầu phát triển nguồn nhân 

lực trong bối cảnh hội nhập quốc tế. 

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS.TS Đỗ Thị Bích Loan 

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 

5. Tổng kinh phí thực hiện:  2.300                          triệu đồng. 

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 2.300  triệu đồng. 

Kinh phí từ nguồn khác: 0     triệu đồng. 



6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng: 

Bắt đầu: 5/2017 

Kết thúc: 11/2019 

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu 

có):  5/2020 

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm: 

Số 

TT 

Họ và tên Chức danh khoa 

học, học vị 

Cơ quan công tác 

1 Đỗ Thị Bích Loan  

(Chủ nhiệm) 
PGS.TS. 

Viện Khoa học Giáo 

dục Việt Nam 

2 Phạm Thị Thuý Hồng 

(Thư ký) 
TS. 

Viện Khoa học Giáo 

dục Việt Nam 

3 
Phan Văn Kha GS. TS. 

Viện Khoa học Giáo 

dục Việt Nam 

4 
Phan Văn Nhân PGS.TS 

Viện Khoa học Giáo 

dục Việt Nam 

5 

Nguyễn Đức Huy PGS.TS. 

Trường Đại học 

Giáo dục, ĐH Quốc 

gia, HN 

6 
Lê Đông Phương TS. 

Viện Khoa học Giáo 

dục Việt Nam 

7 

Phạm Xuân Thu Ths. 

Viện NC khoa học 

Giáo dục Nghề 

nghiệp 

8 
Trịnh Thị Anh Hoa TS. 

Viện Khoa học Giáo 

dục Việt Nam 

9 
Lương Việt Thái TS. 

Viện Khoa học Giáo 

dục Việt Nam 

10 
Mạc Thị Việt Hà 

ThS. 

(NCS) 

Viện Khoa học Giáo 

dục Việt Nam 

 



II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ: 

1. Về sản phẩm khoa học: 

1.1. Danh mục sản phẩm đã hoàn thành: 

Số TT Tên sản 

phẩm 

Số lượng Khối lượng Chất lượng 

Xuất 

sắc 

Đạt Không  

đạt 

Xuất  

sắc 

Đạt Không 

đạt 

Xuất   

sắc 

Đạt Không        

đạt 

A Sản phẩm 

trung gian 
         

1 01 Báo cáo 

phân tích kết 

quả nghiên 

cứu khảo sát 

trong nước 

 Đạt   Đạt   Đạt  

2 01 Báo cáo 

kết quả 

nghiên cứu 

điển hình tại 

Cộng hoà  

Liên Bang 

Đức 

 Đạt   Đạt   Đạt  

3 Kỷ yếu hội 

thảo: Cơ sở 

lý luận và 

kinh nghiệm 

quốc tế về 

phân luồng 

học sing sau 

trung học cơ 

sở 

 Đạt   Đạt   Đạt  



Số TT Tên sản 

phẩm 

Số lượng Khối lượng Chất lượng 

Xuất 

sắc 

Đạt Không  

đạt 

Xuất  

sắc 

Đạt Không 

đạt 

Xuất   

sắc 

Đạt Không        

đạt 

4 Kỷ yếu hội 

thảo: Thực 

trạng và giải 

pháp phân 

luồng HS sau 

THCS đáp 

ứng nhu cầu 

học tập suốt 

đời và yêu 

cầu phát triển 

nguồn nhân 

lực trong bối 

cảnh hội 

nhập quốc tế 

 Đạt   Đạt   Đạt  

B.  Sản phẩm 

chính 
         

1 Cơ sở khoa 

học về phân 

luồng học 

sinh sau 

THCS đáp 

ứng nhu cầu 

học tập suốt 

đời và yêu 

cầu phát triển 

nguồn nhân 

lực trong bối 

 Đạt   Đạt   Đạt  



Số TT Tên sản 

phẩm 

Số lượng Khối lượng Chất lượng 

Xuất 

sắc 

Đạt Không  

đạt 

Xuất  

sắc 

Đạt Không 

đạt 

Xuất   

sắc 

Đạt Không        

đạt 
cảnh hội 

nhập quốc tế 

(lý luận và 

thực tiễn). 

2 Bản kinh 

nghiệm quốc 

tế và bài học 

cho Việt 

Nam về phân  

luồng học 

sinh THCS 

 Đạt   Đạt   Đạt  

3 Bản phân 

tích đánh giá 

thực trạng 

phân luồng 

học sinh sau 

THCS 

 Đạt   Đạt   Đạt  

4 Bộ tiêu chí 

đánh giá thực 

hiện chương 

trình giáo 

dục hướng 

nghiệp cho 

học sinh 

THCS và các 

chuẩn về 

giáo viên và 

         



Số TT Tên sản 

phẩm 

Số lượng Khối lượng Chất lượng 

Xuất 

sắc 

Đạt Không  

đạt 

Xuất  

sắc 

Đạt Không 

đạt 

Xuất   

sắc 

Đạt Không        

đạt 
cơ sở vật 

chất phục vụ 

hướng 

nghiệp: 

4.1 Bộ tiêu chí 

đánh giá thực 

hiện chương 

trình giáo 

dục hướng 

nghiệp cho 

học sinh 

THCS 

 Đạt   Đạt   Đạt  

4.2 Các tiêu 

chuẩn, tiêu 

chí đánh giá 

thực hiện 

chương trình 

giáo dục 

hướng 

nghiệp cho 

học sinh ở 

trường phổ 

thông theo 

định hướng 

Chương trình 

GDPT mới 

 

 Đạt   Đạt   Đạt  



Số TT Tên sản 

phẩm 

Số lượng Khối lượng Chất lượng 

Xuất 

sắc 

Đạt Không  

đạt 

Xuất  

sắc 

Đạt Không 

đạt 

Xuất   

sắc 

Đạt Không        

đạt 

4.3 Khung năng 

lực của giáo 

viên làm 

công tác giáo 

dục hướng 

nghiệp ở 

trường trung 

học cơ sở 

theo định 

hướng 

Chương trình 

GDPT mới 

 Đạt   Đạt   Đạt  

4.4 Các tiêu 

chuẩn về cơ 

sở vật chất, 

trang thiết bị 

phục vụ giáo 

dục hướng 

nghiệp trong 

trường phổ 

thông theo 

định hướng 

Chương trình 

GDPT mới 

 Đạt   Đạt   Đạt  

5. Mô hình giáo 

dục tư vấn 

hướng 

 Đạt   Đạt   Đạt  



Số TT Tên sản 

phẩm 

Số lượng Khối lượng Chất lượng 

Xuất 

sắc 

Đạt Không  

đạt 

Xuất  

sắc 

Đạt Không 

đạt 

Xuất   

sắc 

Đạt Không        

đạt 
nghiệp cho 

học sinh 

THCS đáp 

ứng nhu cầu 

học tập của 

HS và yêu 

cầu phát triển 

nguồn nhân 

lực trong bối 

cảnh hội 

nhập quốc tế 

6. Sơ đồ luồng 

học sinh sau 

THCS phục 

vụ cho công 

tác quản lý, 

cho việc 

hoạch định 

chính sách và 

cho nhà 

trường, gia 

đình, xã hội  

trong việc 

định hướng 

nghề nghiệp 

cho học sinh. 

 

 Đạt   Đạt   Đạt  



Số TT Tên sản 

phẩm 

Số lượng Khối lượng Chất lượng 

Xuất 

sắc 

Đạt Không  

đạt 

Xuất  

sắc 

Đạt Không 

đạt 

Xuất   

sắc 

Đạt Không        

đạt 

7. Mô hình phối 

hợp giữa nhà 

trường, gia 

đình, cơ sở 

đào tạo, đơn 

vị sử dụng 

lao động và 

cộng đồng 

trong công 

tác giáo dục 

hướng 

nghiệp và 

phân luồng 

HS sau 

THCS 

 Đạt   Đạt   Đạt  

8. Bản đề xuất 

điều chỉnh, 

bổ sung cơ 

chế, chính 

sách và các 

giải pháp 

thực hiện 

hiệu quả 

phân luồng 

học sinh sau 

THCS đáp 

ứng nhu cầu 

 Đạt   Đạt   Đạt  



Số TT Tên sản 

phẩm 

Số lượng Khối lượng Chất lượng 

Xuất 

sắc 

Đạt Không  

đạt 

Xuất  

sắc 

Đạt Không 

đạt 

Xuất   

sắc 

Đạt Không        

đạt 
học tập suốt 

đời yêu cầu 

phát triển 

nguồn nhân 

lực trong bối 

cảnh hội 

nhập quốc tế 

9. 01 Báo cáo 

tổng hợp đề 

tài 

 Đạt   Đạt   Đạt  

10. 01 báo cáo 

tóm tắt đề tài 
 Đạt   Đạt   Đạt  

C Sản phẩm 

xuất bản 

         

1. Tạp chí KH 

nước ngoài 
         

 02 bài        

(trong đó có 

1 bài 

SCOPUS) 

Xuất 

sắc 

(vượt 

trội)  

  Xuất 

 sắc 

(vượt 

trội) 

 

  Xuất 

 sắc 

(vượt 

trội) 

  

2 Tạp chí KH 

trong nước 
         

 09 bài  Vượt 

trội 

3 bài 

  Vượt 

trội 

3 bài so 

  Đạt  



Số TT Tên sản 

phẩm 

Số lượng Khối lượng Chất lượng 

Xuất 

sắc 

Đạt Không  

đạt 

Xuất  

sắc 

Đạt Không 

đạt 

Xuất   

sắc 

Đạt Không        

đạt 

so với 

TMĐT  

với 

TMĐT 

3 Kỷ yếu Hội 

thảo KH 
         

 02 (trong đó 

có 01 trong 

Kỷ yếu hội 

thảo quóc tê) 

 Vượt 

trội  

  Vượt 

trội  

  Đạt  

4.  Chuyên khảo 

(dạng bản 

thảo) 

         

 01  Đạt   Đạt   Đạt  

D.  Sản phẩm 

đào tạo 
         

1. Hướng dẫn 

05 HVCH: 

- BV thành 

công 04 thạc 

sĩ; 

- 01 dự kiến 

BV 12/2020 

 Vượt 

trội 3 

  Vượt 

trội 3 

  Đạt  

2. Hỗ trợ NCS 

03 
 Vượt 

trội 2 

  Vượt 

trội 2 

  Đạt  

3.  Giảng dạy 

NCS học 

phần: “Hệ 

 Vượt 

trội 

  Vượt 

trội 

    



Số TT Tên sản 

phẩm 

Số lượng Khối lượng Chất lượng 

Xuất 

sắc 

Đạt Không  

đạt 

Xuất  

sắc 

Đạt Không 

đạt 

Xuất   

sắc 

Đạt Không        

đạt 
thống GD, 

phân luồng 

và liên thông 

trong 

HTGDQD” -

Chương trình 

đào tạo tiến 

sĩ chuyên 

ngành QLGD 

…. ….          

 

1.2. Danh mục sản phẩm khoa học dự kiến ứng dụng, chuyển giao (nếu có): 

Số TT Tên sản phẩm  Thời gian dự kiến ứng 

dụng 

Cơ quan dự kiến              

ứng dụng 

Ghi chú 

1     

2     

...     

 

1.3.Danh mục sản phẩm khoa học đã được ứng dụng (nếu có): 

Số TT Tên sản phẩm  Thời gian ứng dụng Tên cơ quan ứng dụng Ghi chú 

1 Kết quả nghiên cứu về thực trạng giáo 

dục hướng nghiệp, phân luồng học sinh 

sau THCS cho Vụ Giáo dục Trung học 

2018-2019 Vụ Giáo dục Trung học, Bộ 

Giáo dục và Đào tạo 

Kết quả đã được 

đánh giá cao và ghi 

nhận qua việc Thủ 



Số TT Tên sản phẩm  Thời gian ứng dụng Tên cơ quan ứng dụng Ghi chú 

trong quá trình xây dựng và triển khai 

Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định 

hướng phân luồng học sinh trong giáo 

dục phổ thông giai đoạn 2018-2025”. 

tướng Chính phủ 

phê duyệt Đề án; 

Lãnh đạo Bộ 

GD&ĐT ban hành 

“Kế hoạch triển 

khai Đề án của 

ngành Giáo dục và 

Đào tạo” và Vụ 

Giáo dục Trung học 

ban hành Công văn 

“Hướng dẫn các sở 

giáo dục và đào tạo, 

các cơ sở giáo dục 

đào tạo giáo viên 

trung học” để triển 

khai Đề án.  

(Có giấy xác nhận 

của Vụ Giáo dục 

Trung học) 

2 Một số kết quả nghiên cứu về thực 

trạng và giải pháp phân luồng học sinh 

sau trung học cơ sở trong bối cảnh mới  

2019 Tổ Biên tập Đề án “Sơ kết 5 

năm thực hiện Nghị quyết số 

29-NQ/TW” sử dụng trong 

quá trình triển khai thực hiện 

(Ban Tuyên giáo TW) 

Kết quả Đề án được 

Ban Bí thư đánh giá 

tốt. Ngày 30/5/2019 

Ban Bí thư ban 

hành Kết luận số 

51-KL/TW về tiếp 

tục thực hiện Nghị 

quyết Hội nghị TW 

8 khoá XI về đổi 

mới căn bản, toàn 

diện giáo dục và 



Số TT Tên sản phẩm  Thời gian ứng dụng Tên cơ quan ứng dụng Ghi chú 

đào tạo đáp ứng yêu 

cầu CNH, HĐH 

trong điều kiện kinh 

tế thị trường định 

hướng xã hội chủ 

nghĩa và hội nhập 

quốc tế 

(Có giấy xác nhận 

của Tổ Biên tập Đề 

án) 

3 Một số kết quả nghiên cứu về đào tạo 

liên thông và kinh nghiệm quốc tế đã 

được sử dụng trong nghiên cứu, xây 

dựng Qui chế đào tạo trình độ trung 

cấp, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào 

tạo giáo viên kèm theo Thông tư số 

24/2019/TT-BGDĐT ngày  

26/12/2019; Nghiên cứu, phân  

loại và đề xuất các nhóm đối tượng dự 

thi, dự tuyển và đối tượng ưu tiên trong 

Qui chế tuyển sinh đại học và các trình 

độ cao đẳng, trung cấp nhóm ngành 

đào tạo giáo viên  

2019 Vụ Giáo dục Đại học  (Có giấy xác nhận 

của Vụ Giáo dục 

Đại học) 

4. Kết quả nghiên cứu của đề tài về khái 

niệm, lý luận phân luồng và liên thông, 

kinh nghiệm quốc tế về giáo dục 

hướng nghiệp và phân luồng học sinh 

được sử dụng trong việc góp ý cho Dự 

thảo Luật Giáo dục 2019 và Luật Giáo 

dục Đại học sửa đổi 2019 

2019 Vụ Pháp chế - Bộ Giáo dục và 

Đào tạo (thông qua Văn phòng 

Chương trình KHGD) 

 



Số TT Tên sản phẩm  Thời gian ứng dụng Tên cơ quan ứng dụng Ghi chú 

5 Cơ sở khoa học của phân luồng học 

sinh sau THCS đáp ứng nhu cầu học 

tập suốt đời, đáp ứng yêu cầu phát triển 

nguồn nhân lực trong bối cảnh hội 

nhập quốc tế; Nhận diện thực trạng và 

đề xuất giải pháp đổi mới phương thức 

giáo dục hướng nghiệp trong trường 

phổ thông được sử dụng trong nghiên 

cứu, xây dựng và tham mưu Lãnh đạo 

Bộ GD-ĐT ban hành Chương trình bồi 

dưỡng thường xuyên giáo viên1, cán bộ 

quản lý cơ sở giáo dục phổ thông2. 

2019 Cục Nhà giáo và Cán bộ quản 

lý giáo dục 

 (Có giấy xác nhận 

của Cục 

NG&CBQLGD) 

6 Cơ sở khoa học của phân luồng học 

sinh sau THCS; Nhận diện thực trạng 

và đề xuất giải pháp đổi mới phương 

thức giáo dục hướng nghiệp cho học 

sinh; giải pháp thu hút các lực lượng xã 

hội tham gia công tác hướng nghiệp 

cho học sinh đã được sử dụng hiệu quả 

phục vụ công tác nghiên cứu và tham 

mưu chính sách về hỗ trợ tư vấn hướng 

nghiệp, khởi nghiệp và tạo việc làm 

cho thanh niên học sinh phù hợp với xu 

hướng trong tình hình mới. 

2018-2020 Viện Nghiên cứu Thanh niên 

– Trung ương Đoàn Thanh 

niên Cộng sản Hồ Chí Minh  

(Có giấy xác nhận 

của  Viện Nghiên 

cứu Thanh niên) 

7 Nhận diện thực trạng và đề xuất các 

tiêu chuẩn về cơ sở vật chất, trang thiết 

2018-2019 Viện Nghiên cứu Thiết kế 

trường học- Bộ GD-ĐT 

(Có giấy xác nhận 

của  Viện Nghiên 

                                         
1 Thông tư số17/2019/TT-BGDĐT ngày 01/11/2019 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành 
2 Thông tư số 18/2019/TT-BGDĐT ngày 01/11/2019 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành 

 



Số TT Tên sản phẩm  Thời gian ứng dụng Tên cơ quan ứng dụng Ghi chú 

bị phục vụ công tác giáo dục hướng 

nghiệp trong nhà trường phổ thông đã 

được tham khảo và sử dụng hiệu quả 

phục vụ công tác tham mưu xây dựng 

hệ thống các chuẩn, tiêu chí cơ sở vật 

chất kỹ thuật phục vụ công tác giáo 

dục hướng nghiệp đáp ứng yêu cầu của 

Chương trình giáo dục phổ thông mới. 

cứu Thiết kế trường 

học) 

8 Cơ sở khoa học của phân luồng học 

sinh sau THCS, nhận diện thực trạng 

và đề xuất các giải pháp thúc đẩy phân 

luồng học sinh sau THCS đáp ứng nhu 

cầu học tập suốt đời và yêu cầu phát 

triển nguồn nhân lực trong bối cảnh hội 

nhập quốc tế; đề xuất khung năng lực 

giáo dục hướng nghiệp của giáo viên 

và các tiêu chí lựa chọn GV làm công 

tác tư vấn hướng nghiệp ở trường trung 

học cơ sở đã được sử dụng hiệu quả 

trong công tác nghiên cứu, tham khảo 

phục vụ công tác đào tạo đại học và 

sau đại học chuyên ngành giáo dục học 

và quản lý giáo dục. 

2018-2020 Trường Đại học Giáo dục, ĐH 

Quốc gia Hà Nội 

(Có giấy xác nhận 

của  Trường ĐH 

Giáo dục) 

9  Chuyên khảo “Phân luồng học sinh sau 

trung học cơ sở: Lý luận và thực tiễn” 

2019 Vụ Giáo dục, Đào tạo và Dạy 

nghề - Ban Tuyên giáo TW 

(Có giấy xác nhận 

của Vụ Giáo dục, 

Đào tạo và Dạy 

nghề ) 



 

2. Về những đóng góp mới của nhiệm vụ: 

- Phân luồng học sinh sau THCS là chủ trương lớn của Đảng và Nhà 

nước Việt Nam được thực hiện từ rất lâu, nhưng cho đến nay vấn đề này vẫn 

là điểm nghẽn, thu hút sự quan tâm của xã hội. Nhiều giải pháp thúc đẩy 

phân luồng HS sau THCS đã được thực hiện để tạo thu hút HS sau THCS 

vào giáo dục nghề nghiệp, nhưng vẫn chưa giải quyết được. Từ yêu cầu của 

thực tiễn, trong bối cảnh phát triển như vũ bão của KHCN, CMCN 4.0 và từ 

những bài học kinh nghiệm quốc tế, nhóm nghiên cứu đã đặt bài toán phân 

luồng HS sau THCS trong bối cảnh học tập suốt đời theo khung tiếp cận  

STEP (các kỹ năng hướng tới việc làm và năng suất) nhằm phân luồng hiệu 

quả học sinh sau THCS. Đó là cách tiếp cận tổng thể theo quan điểm học tập 

suốt đời, có sự chuẩn bị tốt về các kỹ năng cần thiết trước phân luồng và kỹ 

năng sau phân luồng, nhằm tạo cơ hội, động lực để người lao động nâng cao 

trình độ hoặc chuyển đổi ngành nghề theo yêu cầu công việc hoặc điều kiện 

cụ thể của cá nhân. Đây chính là điểm mới của đề tài so với các nghiên cứu 

trước đây.  

- Những đề xuất của đề tài: Bộ tiêu chí đánh giá thực hiện chương 

trình giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trong trường phổ thông; Khung 

năng lực giáo dục hướng nghiệp của giáo viên làm công tác giáo dục hướng 

nghiệp cho học sinh ở trường THCS; các tiêu chuẩn về cơ sở vật chất, trang 

thiết bị phục vụ công tác giáo dục hướng nghiệp là những công cụ quan 

trọng, giúp các nhà quản lý thực hiện chức năng quản lý trong việc kiểm tra, 

giám sát công tác giáo dục hướng nghiệp trong nhà trường nhằm nâng cao 

chất lượng giáo dục hướng nghiệp, góp phần thực hiện hiệu quả phân luồng 

học sinh sau THCS. Hơn nữa, việc đề xuất :“Sơ đồ luồng học sinh sau 

THCS“ là đóng góp thiết thực để triển khai Đề án 522 của Chính phủ, theo 

đó các địa phương có thể tham khảo, nghiên cứu để xây dựng kế hoạch triển 

khai hiệu quả phân luồng học sinh sau THCS phù hợp với điều kiện thực tế 

của địa phương. 



 Trong quá trình thực hiện, Đề tài đã phối hợp chặt chẽ với các cơ 

quan có liên quan để chuyển giao kịp thời các kết quả nghiên cứu vào thực 

tiễn trong công tác quản lý, tham mưu, xây dựng chính sách và nghiên cưu 

về giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau THCS. 

Kết quả nghiên cứu về phân luồng học sinh góp một phần quan trọng 

để nhóm nghiên cứu tham gia vào các hoạt động của Bộ. 

 

 

 

3. Về hiệu quả của nhiệm vụ: 

3.1. Hiệu quả kinh tế 

Phân luồng học sinh sau THCS có ý nghĩa hết sức quan trọng không 

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

với sự phát triển nguồn nhân lực, cũng như sự phát triển kinh tế - xã hội 

nhằm đáp ứng chiến lược phát triển cân đối và bền vững của mỗi quốc gia. 

Từ kết quả nghiên cứu về lý luận và thực tiễn, với những bài học kinh 

nghiệm rút ra từ các nghiên cứu quốc tế đề tài đã đề xuất các nhóm giải pháp 

nhằm thực hiện hiệu quả phân luồng học sinh sau THCS. Đó là một sự điều 

chỉnh hệ thống mang tính chiến lược để một mặt gắn giáo dục với các mục 

tiêu phát triển kinh tế - xã hội, và nâng cao hiệu quả của giáo dục, góp phần 

định hướng phát triển nguồn nhân lực một cách hợp lý và có hiệu quả. Ngoài 

ra, phân luồng phù hợp còn thực hiện được các mục tiêu công bằng xã hội, 

giúp cho cho hệ thống giáo dục gắn kết chặt chẽ hơn với thị trường lao động, 

góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội. Đây chính là hiệu quả kinh tế 

của đề tài. 

3.2. Hiệu quả xã hội 

- Đề tài cung cấp luận cứ khoa học của phân luồng học sinh sau 

THCS đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời và yêu cầu phát triển nguồn nhân 

lực trong bối cảnh hội nhập quốc tế cho các cơ quan quản lý nhà nước về 

giáo dục - đào tạo, các viện nghiên cứu và trường đại học: Bộ Giáo dục và 

Đào tạo (Vụ Giáo dục Trung học, Vụ Giáo dục Đại học, Vụ Giáo dục 



thường xuyên, Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, Viện Nghiên cứu 

Thiết kế trường học); Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (Tổng cục giáo 

dục nghề nghiệp: Vụ đào tạo, Viện Nghiên cứu khoa học Giáo dục nghề 

nghiệp); Cơ quan của Đảng (Ban Tuyên giáo TW- Vụ Giáo dục, Đào tạo và 

Dạy nghề ); Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (Viện 

Nghiên cứu Thanh niên); Đại học Quốc gia Hà Nội (Đại học Giáo dục). 

Đây là cơ sở cho các cơ quan xây dựng và hoàn thiện chính sách, giải pháp 

thực hiện hiệu quả phân luồng HS sau THCS đáp ứng nhu cầu học tập suốt 

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

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện đề tài, nhóm nghiên cứu đã chuyển 

giao các kết quả nghiên cứu phục vụ cho các hoạt động của Hội đồng Quốc 

gia Giáo dục và Phát nhân lực triển và các Tiểu ban chuyên môn: Tiểu ban 

Giáo dục phổ thông; Tiểu ban Giáo dục nghề nghiệp; Tiểu ban Giáo dục đại 

học và Tiểu ban Phát triển nhân lực. Cụ thể: Tất cả các giải pháp về phân 

luồng, hướng nghiệp do đề tài đề xuất được tham khảo đưa vào các Phiên 

họp về tư vấn xây dựng Chiến lược phát triển Giáo dục 2021- 2030; Chiến 

lược Giáo dục nghề nghiệp 2021 – 2030 và Chiến lược Phát triển Nguồn 

nhân lực 2021-2030. 

- Đề tài đóng góp cho việc đề xuất các nhóm giải pháp về tuyên 

truyền nâng cao nhận thức, về thu hút học sinh sau THCS vào giáo dục 

nghề nghiệp, về nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục hướng nghiệp nhằm 

nâng cao chât lượng giáo dục hướng nghiệp trong nhà trường phổ thông, về 

khuyến khích học sinh vào giáo dục nghề nghiệp, về tạo điều kiện để thực 

hiện phân luồng học sinh sau THCS nhằm thu hút sự tham gia của toàn xã 

hội vào công tác giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau THCS. 

- Đề tài góp phần chuyển biến nhận thức của các tầng lớp xã hội, từ 

các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý, mỗi người dân về vai trò 

quan trọng của phân luồng HS sau THCS; đồng thời thấy rõ trách nhiệm 

của nhà trường, gia đình, cơ sở đào tạo, đơn vị sử dụng lao động và cộng 

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

THCS.  



Mặc dù nghiên cứu chọn mẫu, quy mô không lớn, nhưng sẽ huy động 

được sự tham gia của nhiều thành phần, từ nhiều cơ quan, tổ chức khác 

nhau bằng phương pháp “nghiên cứu có sự tham gia” của các cơ quan, tổ 

chức tham mưu của Đảng (Ban Tuyên giáo TW), cơ quan hoạch định và 

thực thi chính sách của Nhà nước (Bộ GD&ĐT, Bộ LĐ, TB&XH) , các cơ 

sở đào tạo, các doanh nghiệp và các cơ quan, tổ chức của các tổ chức chính 

trị - xã hội, tổ chức xã hội...(Hội Khuyến học, Viện Nghiên cứu Thanh 

niên). Vì vậy, thông qua sự tham gia này, sự tác động về mặt kinh tế, văn 

hóa, xã hội của đề tài sẽ được mở rộng và lan tỏa không chỉ ở các cơ quan, 

tổ chức, cá nhân này. 

 - Đóng góp cho các tổ chức quốc tế quan tâm tới phân luồng học 

sinh ở Việt Nam: Thông qua các bài báo, cáo cáo công bố, việc chuyển giao 

kết quả nghiên cứu cho các tổ chức này góp phần tác động đến việc hoàn 

thiện chính sách, tạo điều kiện và phương thức thực hiện việc phân luồng 

học sinh sau trung học cơ sở  đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế. 

- Đóng góp mở ra hướng nghiên cứu: Đề tài góp phần gợi mở các 

hướng nghiên cứu cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân quan tâm để tiếp tục 

nghiên cứu chuyên sâu hơn các vấn đề về phân luồng học sinh sau trung 

học cơ sở ở Việt Nam trong bối cảnh học tập suốt đời. 

 

III. Tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ 

1. Về tiến độ thực hiện: (đánh dấu   vào ô tương ứng): 

- Nộp hồ sơ đúng hạn   

- Nộp chậm từ trên 30 ngày đến 06 tháng  

- Nộp hồ sơ chậm trên 06 tháng  

2. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ: 

 - Xuất sắc                                      

 - Đạt                                  

 - Không đạt                                  



Giải thích lý do:............................................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................................................................  

Cam đoan nội dung của Báo cáo là trung thực; Chủ nhiệm và các 

thành viên tham gia thực hiện nhiệm vụ không sử dụng kết quả nghiên cứu 

của người khác trái với quy định của pháp luật. 

 

Chủ nhiệm nhiệm vụ 

(Học hàm, học vị, Họ, tên và chữ ký) 

 

 

PGS.TS Đỗ Thị Bích Loan 

 

 

 

 

 

 



 


