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Bình Thuận, ngày 14 tháng 3 năm 2014

CHỈ THỊ
Về thực hiện phân luồng học sinh sau trung học cơ sở trên ñịa bàn tỉnh
Trong những năm qua, sự nghiệp giáo dục và ñào tạo tỉnh nhà ñã có những
chuyển biến tích cực trong công tác ñịnh hướng nghề nghiệp và phân luồng học sinh,
nhất là ñối tượng học sinh sau trung học cơ sở. Nhất là từ khi triển khai thực hiện
Quy hoạch phát triển ngành giáo dục và ñào tạo ñến năm 2020 ñược phê duyệt tại
Quyết ñịnh số 2882/Qð-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh, tỷ lệ học sinh sau THCS vào học THPT giảm dần qua từng năm và số
lượng học sinh sau THCS tham gia học nghề, trung cấp chuyên nghiệp, giáo dục
thường xuyên tăng lên.
Tuy nhiên, tỷ lệ học sinh bỏ học giữa chừng ở cấp THCS và THPT còn cao; tỷ
lệ học sinh sau THCS (không vào ñược THPT) tham gia học nghề, trung cấp chuyên
nghiệp, giáo dục thường xuyên có tăng nhưng vẫn còn thấp… nguyên nhân là do
nhận thức của người dân, nhà trường và xã hội ñối với giáo dục nghề nghiệp còn hạn
chế; nhiều gia ñình và học sinh không lượng sức học của bản thân, ñiều kiện kinh tế
gia ñình ñể tìm con ñường học nghề từ sớm; bên cạnh ñó, sự nghèo nàn trong hệ
thống thông tin, nhất là thông tin hướng nghiệp và thông tin về thị trường lao ñộng và
thiếu việc làm trên thị trường lao ñộng… ñã có ảnh hưởng nhất ñịnh ñến kết quả thực
hiện phân luồng học sinh sau THCS.
Nhằm ñẩy mạnh hơn nữa công tác phân luồng học sinh sau THCS, theo chủ
trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) tại Kế hoạch số 94-KH/TU ngày 14
tháng 11 năm 2013 về việc thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa
XI) “Về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục
tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh, sinh viên sau trung học
cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn”, gắn với tăng cường tổ chức dạy tin học, ngoại
ngữ trong các trường học.
Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị về công tác phân luồng học sinh sau THCS với
nội dung như sau:

