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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:               
V/v tiếp tục tổ chức tư vấn tâm lý, tư 

vấn Giáo dục hướng nghiệp và định 

hướng phân luồng học sinh trước, 

trong và sau kỳ thi tuyển sinh vào lớp 

10 THPT năm học 2022-2023. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày      tháng  6  năm 2022 

 

 

Kính gửi:  

- Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố;  

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở. 

 

 

Thực hiện Thông tư  số 31/2017/TT-BGDĐT ngày 18/12/2017 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn cho học sinh trong trường 

phổ thông; Thực hiện Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 12/9/2019 của UBND tỉnh 

về Kế hoạch thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học 

sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2019-2025” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu; Thực hiện kế hoạch tuyển sinh đầu cấp cho năm học 2022-2023, Sở Giáo dục và 

Đào tạo sẽ tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT vào các ngày 7,8 và 9 tháng 6 

năm 2022. 

Đây là kỳ thi mà học sinh lớp 9 thi tuyển sinh vào lớp 10 gặp nhiều khó khăn 

như: quá trình học tập của các em chịu ảnh hưởng nặng của dịch bệnh Covid 19; năm 

đầu tiển khai Chương trình GDPT 2018 đối với khối THPT (lớp 10); tỷ lệ chọi vào 

lớp 10 cao hơn1 nên khiến nhiều thí sinh và phụ huynh lo lắng. Do đó công tác tư vấn 

tâm lý, tư vấn Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo 

dục phổ thông cần tiếp tục tăng cường đảm bảo đúng định hướng, hiệu quả và tránh 

gây tâm lý hoang mang trong một bộ phận học sinh, phụ huynh; Đặc biệt là những 

học sinh không trúng tuyển vào các trường THPT công lập trên địa bàn tỉnh. 

Nhằm tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra trước trong và sau kỳ thi tuyển sinh 

vào lớp 10, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, 

thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc sở triển khai thực hiện một số nội dung 

cụ thể như sau:  

                                                      
1 Hiện có 15.180 học sinh lớp 9 đăng ký dự tuyển vào lớp 10 của các trường THPT công lập năm học 2022-2023, theo 

đó, có khoảng 11.725 em trúng tuyển vào lớp 10 công lập. 
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1. Đề nghị phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố Chỉ đạo Hiệu trưởng 

các trường THCS: 

- Phụ huynh,  học sinh thực hiện nghiêm túc Luật giao thông đường bộ cũng 

như phòng chống tai nạn thương tích khi đến trường dự thi; 

- Giáo viên chủ nhiệm lớp 9 tiếp tục duy trì các nhóm zalo, facebook… với học 

sinh và phụ huynh học sinh trong việc tiếp tục nắm tình hình học sinh để kịp thời tư 

vấn, động viên, hỗ trợ học sinh trước, trong và sau kỳ thi.  

- Nhà trường làm công tác tư tưởng để phụ huynh không gây áp lực với con 

trong giai đoạn này, các bậc cha mẹ không bắt buộc con phải vào THPT công lập vì 

còn nhiều sự lựa chọn khác, đồng thời tạo cho các em tâm lý thật thoải mái nhất để 

tham gia đầy đủ các buổi thi; 

- Khi có kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10, nếu học sinh chưa đậu vào các trường 

THPT công lập theo nguyện vọng thì Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên trong tổ tư vấn 

tâm lý có thể tư vấn cho học sinh và phụ huynh, định hướng học sinh, phụ huynh nộp 

hồ sơ vào các TTGDTX huyện, thị xã, thành phố, các trường Tư thục, các trường nghề 

trong và ngoài tỉnh để tiếp tục học lên các bậc học cao hơn với phương châm “Không 

chỉ có một con dường duy nhất dẫn đến thành công” mà “đi đến thành công bằng 

chính năng lực và đam mê của bản thân”. 

- Thống kê 5 loại danh sách học sinh (gồm stt, học tên hs, tên cha, mẹ, địa chỉ 

nơi ở, số đt liên lạc của cha hoặc mẹ) gồm: 1. Đỗ vào lớp 10 công lập. 2. Học sinh học 

GDTX; 3. Học sinh ra ngoài tỉnh tiếp tục học văn hóa; 4. Học sinh dự kiến học nghề 

trong và ngoài tỉnh; 5. Học sinh khác ( không đỗ và chưa định hướng học gì; không 

học nữa đi làm) gửi về Sở GDĐT trước ngày 15/08/2022. 

2. Nội dung tư vấn tâm lý học sinh của các nhà trường tập trung vào các 

vấn đề sau: 

- Định hướng giáo dục cho học sinh có khó khăn về tâm lý, tình cảm, những 

bức xúc của lứa tuổi, những vướng mắc trong học tập, sinh hoạt, trong định hướng 

nghề nghiệp, hoặc những khó khăn của học sinh, cha mẹ học sinh gặp phải trong quá 

trình thi. 

- Phòng ngừa, hỗ trợ và can thiệp kịp thời (khi cần thiết) đối với học sinh đang 

gặp phải khó khăn về tâm lý trước, trong và sau khi thi để tìm hướng giải quyết phù 

hợp, giảm thiểu tác động tiêu cực có thể xảy ra; Qua đó rèn luyện kỹ năng sống; tăng 

cường ý chí, niềm tin, bản lĩnh, thái độ ứng xử phù hợp trong các mối quan hệ xã hội;  

- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trong nhà trường và sự tham 

gia của cha mẹ và các lực lượng ngoài nhà trường có liên quan trước, trong và sau khi 
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thi. Thường xuyên trao đổi thông tin về học sinh trước trong và sau khi thi, nhất là 

những học sinh có biểu hiện bất thường trước, trong và sau khi thi xong. 

- Bố trí giáo viên có khả năng giải đáp, hợp tác tư vấn theo các nội dung trên. 

Chủ yếu đưa ra những phân tích, lời khuyên thiết thực giúp các em giải tỏa được về 

mặt tinh thần, làm cho các em cảm thấy vững vàng, tự tin và trên cơ sở đó có thể tự 

giải quyết được vấn đề của mình theo hướng tích cực. 

- Lãnh đạo nhà trường thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác tư 

vấn tâm lý cho học sinh tại nhà trường. 

Nhận được văn bản này, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị 

nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Ban Tuyên giáo TU (bc); 

- Sở LĐTBXH (p/h); 

- Tỉnh đoàn (p/h); 

- UBND h, tx, tp (p/h); 

- Website Sở;    

- Lưu VT.VP. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Thị Ngọc Châu 
 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-06-07T10:44:02+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trần Thị Ngọc Châu<chauttn@sogddt.baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-06-07T15:23:57+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu<sogddt@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-06-07T15:23:58+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu<sogddt@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-06-07T15:23:58+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu<sogddt@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




