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CHỈ THỊ 

CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY 

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác phân luồng, đào tạo nghề  

cho học sinh sau trung học cơ sở và trung học phổ thông  

đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 

----- 
 

Qua hơn 4 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 10/5/2017 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường thực hiện công tác phân luồng, đào tạo nghề cho 

học sinh sau trung học cơ sở, trung học phổ thông đến năm 2020, tỉnh Trà Vinh đã  

đạt nhiều kết quả quan trọng; cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức rõ hơn về vị 

trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác này đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 

hội; chất lượng đào tạo nghề được nâng lên; các chương trình, phương pháp, nội 

dung ngành nghề đào tạo thường xuyên đổi mới; tỷ lệ học sinh vào học các trường 

nghề đã tăng so với trước. 

Tuy nhiên, công tác phân luồng, đào tạo nghề cho học sinh sau trung học cơ 

sở, trung học phổ thông còn tồn tại một số hạn chế như: Công tác tuyên truyền, tư 

vấn, khuyến khích học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông 

còn hạn chế; chưa có sự gắn kết đồng bộ giữa doanh nghiệp và cơ sở đào tạo nghề 

trong công tác tuyển dụng và đào tạo; công tác xã hội hóa giáo dục nghề nghiệp 

chưa được đẩy mạnh; trang thiết bị, cơ sở vật chất của các trường nghề mặc dù 

được quan tâm nhưng vẫn còn thiếu và yếu; công tác hướng nghiệp ở các trường 

phổ thông chưa đi vào chiều sâu, hiệu quả còn thấp; tỷ lệ học sinh vào học các 

trường nghề mặc dù đã tăng lên nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra.  

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác phân luồng, đào tạo nghề cho học sinh sau 

trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp cần tập trung thực hiện tốt một 

số nhiệm vụ, giải pháp sau: 

1. Xác định tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phân luồng học 

sinh, công tác giáo dục nghề nghiệp là nhiệm vụ thường xuyên của cấp ủy, chính 

quyền các cấp, nhất là của cấp ủy địa phương, của các cơ sở giáo dục - đào tạo, để 

góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn 

mới tại địa phương. Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các 

văn bản có liên quan đến công tác phân luồng, đào tạo nghề của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy như: Kế hoạch số 60-KH/TU, ngày 25/9/2017 về thực hiện các nhiệm vụ, 

giải pháp tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 05/12/2011 của Bộ Chính 
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trị về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo 

dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ 

sở và xóa mù chữ cho người lớn; Chỉ thị số 06-CT/TU, ngày 15/6/2021 về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh; 

Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 30/8/2021 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

công tác đưa người lao động, học sinh, sinh viên đi làm việc, học tập ở nước ngoài 

theo hợp đồng; các văn bản cụ thể hóa của Ủy ban nhân dân tỉnh.  

2. Tổ chức sơ kết, đánh giá Đề án phân luồng, đào tạo nghề cho học sinh sau 

trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018 - 2025, 

nhất là các chỉ tiêu chưa đạt được trong Đề án, từ đó đề ra các giải pháp hữu hiệu, 

phù hợp để hoàn thành Đề án vào năm 2025. 

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung các giải pháp khuyến khích các doanh nghiệp, tổ 

chức và cá nhân tích cực tham gia vào quá trình giáo dục nghề nghiệp; bảo đảm 

công bằng xã hội về cơ hội học nghề đối với mọi đối tượng; thực hiện tốt việc xã 

hội hóa công tác dạy nghề; xây dựng chính sách thực sự hấp dẫn đối với người 

học, người dạy và người sử dụng lao động là học sinh sau trung học cơ sở đi học 

nghề, nhằm tạo động lực thu hút phần lớn học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ 

sở đi học nghề. 

- Các ngành chức năng, địa phương chủ động phối hợp với các doanh nghiệp 

trên địa bàn tỉnh thường xuyên khảo sát nhu cầu sử dụng lao động của công ty, 

doanh nghiệp, nhằm giúp cho việc định hướng phân luồng, định hướng nghề 

nghiệp cho học sinh đạt kết quả tốt; xây dựng cơ sở dữ liệu về thông tin thị trường 

tuyển dụng lao động, thực hiện tốt công tác dự báo nhu cầu nhân lực, nhu cầu đào 

tạo nghề, cơ cấu trình độ, ngành nghề đào tạo, cung cấp thông tin tham mưu Tỉnh 

ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị nguồn nhân lực 

đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đổi mới công tác giáo dục 

nghề nghiệp và tư vấn hướng nghiệp trong nhà trường phổ thông, trong đó có sự 

tham gia tích cực của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các doanh nghiệp. 

Đào tạo giáo viên làm công tác hướng nghiệp cho các trường phổ thông và cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp, bảo đảm 100% trường trung học cơ sở và trung học phổ 

thông có giáo viên hướng nghiệp, nhất là các trường dân tộc nội trú. 

3. Tiếp tục phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp, không ngừng 

nâng cao chất lượng đào tạo nghề, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực của địa phương 

và của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tổ chức đánh giá, phân loại các cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp để xếp loại cho phù hợp với năng lực đào tạo, từng bước 

hình thành thương hiệu đối với trường dạy nghề trên địa bàn tỉnh. Tăng quy mô 

tuyển sinh đào tạo nghề trình độ trung cấp tại các trung tâm giáo dục thường xuyên 

theo hình thức vừa học văn hóa hệ giáo dục thường xuyên vừa kết hợp học nghề. 
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Tiếp tục đầu tư mở rộng quy mô và chú ý điều chỉnh cơ cấu ngành nghề cho phù 

hợp với nhu cầu nguồn nhân lực theo quy hoạch của tỉnh, ưu tiên đào tạo nghề cho 

học sinh ở những vùng còn gặp nhiều khó khăn. 

4. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, 

đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy theo chức năng, nhiệm vụ của mình, xây dựng kế 

hoạch cụ thể hóa thực hiện Chỉ thị này. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá 

việc thực hiện công tác phân luồng, hướng nghiệp của các cơ sở giáo dục và đào 

tạo trên địa bàn. 

5. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên tuyên truyền 

sâu rộng đến các đoàn viên, hội viên và nhân dân về công tác phân luồng, đào tạo 

nghề. Phát huy tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ 

chức chính trị - xã hội và nhân dân về việc thực hiện các chủ trương của Đảng và 

chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác phân luồng, đào tạo nghề. 

6. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông định 

hướng các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều 

hình thức, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội đối với công tác phân luồng, đào tạo 

nghề, giúp mọi người dân dễ dàng tiếp cận với thông tin về học nghề và nhu cầu sử 

dụng lao động của thị trường lao động hiện nay; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc 

thực hiện; định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

nắm để chỉ đạo kịp thời. 

Chỉ thị này phổ biến đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

 

 

  Nơi nhận: 
- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, 

  đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, 

- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn, 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, 

- Các đồng chí UVBCH Đảng bộ tỉnh, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 

 

 
 

 

 

 

Kim Ngọc Thái 
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