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     Kính gửi:   

    - Các Sở: Lao động - Thương binh và XH, Giáo dục và Đào tạo; 

    - Các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

    - UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

    - Các trường cao đẳng, trung cấp, Trung tâm GDNN - GDTX; 

    - Các trường trung học phổ thông. 
 

Thực hiện Văn bản số 551/TB-BGDĐT ngày 29/7/2016 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về việc thông báo kết luận của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại 

buổi làm việc về phát triển giáo dục và đào tạo Hà Tĩnh, đến nay, trên địa bàn 

tỉnh có 38/43 trường THPT (gần 88,4%) liên kết với các trường cao đẳng, trung 

cấp trong và ngoài tỉnh tổ chức đào tạo trình độ trung cấp nghề cho học sinh 

THPT. Mô hình đã tạo sự chuyển biến về nhận thức, góp phần nâng cao nhận 

thức của người dân và học sinh về giáo dục nghề nghiệp, đẩy nhanh công tác 

phân luồng, tạo điều kiện giải quyết việc làm cho học sinh sau tốt nghiệp.   

 Tuy vậy, việc thực hiện thí điểm mô hình đào tạo trình độ trung cấp nghề 

cho học sinh THPT trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số bất cập, hạn chế. Chất 

lượng đào tạo chưa đáp ứng yêu cầu; việc đào tạo đồng thời hai chương trình 

gây quá tải đối với học sinh; học sinh chưa xác định được nhu cầu học nghề; đào 

tạo chưa gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và nhu cầu 

của thị trường lao động. Một số trường THPT phối hợp với các trường cao đẳng, 

trung cấp chưa tốt, liên kết với các cơ sở đào tạo ngoại tỉnh chưa đăng ký hoạt 

động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn, tuyển sinh vượt quá quy mô cho phép… 

Để chấn chỉnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo trình độ trung cấp 

nghề cho học sinh THPT, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương 

thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, học 

sinh và phụ huynh về định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông 

theo Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ, 

phấn đấu đến năm 2020 có 30%, năm 2025 có 40% học sinh tốt nghiệp trung 

học cơ sở được đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp; lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với năng lực, sở trường của từng cá nhân 

gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương và nhu cầu của 

thị trường lao động. 

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo các trường cao đẳng, trung 

cấp trên địa bàn tỉnh xây dựng chương trình đào tạo trình độ trung cấp nghề theo 



đúng quy định tại Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2017 của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội, có thời lượng phù hợp để tổ chức đào tạo cho 

học sinh THPT đảm bảo chất lượng. Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào 

tạo thực hiện phê duyệt kế hoạch, chỉ tiêu liên kết tuyển sinh đào tạo trình độ 

trung cấp cho học sinh THPT của các trường cao đẳng, trung cấp và THPT; tăng 

cường công tác kiểm tra, giám sát việc đăng ký học nghề và tổ chức đào tạo trình 

độ trung cấp cho học sinh THPT trên địa bàn toàn tỉnh.  

3. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội rà soát lại chương trình các môn văn hóa THPT và các môn học 

chung của chương trình đào tạo trung cấp; hướng dẫn về tổ chức đào tạo các 

môn học chung, trong đó quy định rõ các môn học, các nội dung do các trường 

THPT giảng dạy (các môn học, các nội dung trùng lặp giữa hai chương trình). 

Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt kế hoạch, chỉ tiêu 

liên kết tuyển sinh đào tạo trình độ trung cấp cho học sinh THPT. 

Chỉ đạo các trường THPT thực hiện tốt công tác tư vấn, hướng nghiệp; chấn 

chỉnh việc đăng ký học nghề trình độ trung cấp, tổ chức cho học sinh đăng ký học 

nghề có chọn lọc, chỉ tuyển sinh học nghề khi học sinh thực sự có nhu cầu và gắn 

với giải quyết việc làm sau đào tạo; đối với những học sinh có nhu cầu học đại 

học thì không khuyến khích đăng ký học nghề; không liên kết đào tạo với các cơ 

sở đào tạo chưa đủ điều kiện hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn; thực 

hiện việc biên chế số học sinh (cùng khối) tham gia học nghề thành các lớp riêng 

(nếu bố trí đủ lớp); phối hợp với các cơ sở đào tạo xây dựng lịch học nghề cố định 

trong cả khóa học; phối hợp quản lý học sinh tham gia học nghề. 

4. Các trường cao đẳng, trung cấp tiếp tục phối hợp với các trường THPT 

tổ chức tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho học sinh; lựa chọn các ngành, nghề 

đào tạo phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, gắn 

với giải quyết việc làm sau đào tạo. Xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh trên cơ sở quy 

mô tuyển sinh cho phép đã được cơ quan chức năng phê duyệt, thực hiện đăng 

ký chỉ tiêu liên kết tuyển sinh với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước 

ngày 30/10 hàng năm. 

Xây dựng chương trình đào tạo theo đúng quy định và hướng dẫn của cơ 

quan chức năng; kế hoạch đào tạo các lớp học nghề phải làm rõ các môn học, 

mô đun, các nội dung được tổ chức giảng dạy tại trường THPT (nếu đủ điều 

kiện về cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo), các môn học, mô đun, các nội dung 

được tổ chức đào tạo tại nhà trường; 

Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo, đội ngũ 

giáo viên dạy nghề, đặc biệt là đối với các mô đun, nội dung tổ chức đào tạo 

tại trường THPT; xây dựng phương án đưa đón học sinh đến học tại trường 

cao đẳng, trung cấp đối với các mô đun, nội dung không thể bố trí giảng dạy 

tại trường THPT; phối hợp với các trường THPT trong việc giảng dạy các 

môn chung. 

5. UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện tốt vai trò quản lý nhà 

nước về giáo dục nghề nghiệp theo thẩm quyền; tiếp tục chỉ đạo tốt công tác 
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hướng nghiệp, phân luồng học sinh; tăng cường chỉ đạo hoạt động của các cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp trực thuộc, đặc biệt trong việc liên kết đào tạo trình độ 

trung cấp tại các đơn vị trên địa bàn.    

Yêu cầu các cơ quan, địa phương, đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Chánh VP, PVP UBND tỉnh (phụ trách); 

- Trung tâm Công báo - Tin học; 

- Lưu: VT, KGVX1. 
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