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LỜi nÓi ĐẦu 

nguồn nhân lực nói chung, nhân lực lao động chất lượng cao nói riêng luôn là vấn đề quan 
tâm hàng đầu của mỗi quốc gia trên thế giới. Đây còn được coi là một loại tài nguyên vô 
hình quan trọng nhất, quyết định đến sự tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của mỗi quốc 
gia. nhận thức được tầm quan trọng đó, Đảng, nhà nước Việt nam đã xác định phát triển 
nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong ba đột phá chiến lược 
và nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ Xii của Đảng  tiếp tục nhấn mạnh, coi đây 
là một trong nhiệm vụ trọng tâm của đất nước trong giai đoạn 2016 - 2020.

năm 2015, một năm có nhiều ý nghĩa to lớn và quan trọng. Đây là năm cuối thực hiện Kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và chuẩn bị cho một giai đoạn phát triển 
mới 2016 - 2020, là năm đánh dấu sự ra đời của cộng đồng ASEAn, mở ra một xu thế hội 
nhập ngày càng sâu rộng hơn trong các nước thành viên. Đồng thời đây cũng là năm bắt đầu 
triển khai thực hiện Luật giáo dục nghề nghiệp với nhiều khó khăn và thách thức. 

Được sự đồng ý của lãnh đạo Tổng cục giáo dục nghề nghiệp, Viện Khoa học giáo dục 
nghề nghiệp đã tổ chức xây dựng Báo cáo giáo dục nghề nghiệp Việt nam 2015 với mục 
tiêu tiếp tục cung cấp thông tin cho các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý, nhà 
nghiên cứu, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các doanh nghiệp, học sinh, sinh viên và người 
lao động cũng như các tổ chức quốc tế có quan tâm về các hoạt động giáo dục nghề nghiệp 
ở Việt nam. 

Báo cáo giáo dục nghề nghiệp năm 2015 với chủ đề “phát triển đào tạo chất lượng cao” đã 
phản ánh trung thực, đa chiều về các khía cạnh của hoạt động giáo dục nghề nghiệp với tâm 
điểm là sự phát triển của các trường chất lượng cao trong hệ thống. ngoài phần mở đầu, tóm 
tắt và một số phát hiện chính, Báo cáo bao gồm 8 nội dung sau:

1. Tổng quan một số chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp;

2. Mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp và tuyển sinh, tốt nghiệp;

3. Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp

4. Tiêu chuẩn kỹ năng nghề và đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia;

5. Kiểm định và bảo đảm chất lượng giáo dục nghề nghiệp;

6. Tài chính cho dạy nghề;

7. Hợp tác với doanh nghiệp trong giáo dục nghề nghiệp;

8. Thị trường lao động liên quan đến giáo dục nghề nghiệp.

do nguồn lực và thời gian có hạn, Báo cáo giáo dục nghề nghiệp Việt nam 2015  được 
xây dựng chủ yếu dựa trên cơ sở phân tích các nguồn số liệu đã được các cơ quan có thẩm 
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quyền công bố như Tổng cục Thống kê, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng cục 
giáo dục nghề nghiệp, Bộ giáo dục và Đào tạo và kết quả của một số khảo sát có liên quan 
của giZ, Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp. Tuy nhiên, trong thời điểm năm 2015, việc 
quản lý nhà nước về giáo dục nghề được giao cho hai Bộ: Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội quản lý nhà nước đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp là các cơ sở dạy nghề cũ 
và quản lý nhà nước đối với đào tạo trình độ sơ cấp; Bộ giáo dục và Đào tạo quản lý nhà 
nước đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp là các trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng 
cũ. do vậy, Báo cáo này có tên là Báo cáo giáo dục nghề nghiệp để phù hợp theo quy định 
của Luật giáo dục nghề nghiệp nhưng số liệu chủ yếu đề cập đến phần quản lý nhà nước về 
giáo dục nghề nghiệp của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, tức là hoạt động dạy nghề. 
Tuy nhiên, một số dữ liệu về hệ thống trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng có được đề cập ở 
một số nội dung trong Báo cáo song còn chưa đầy đủ. ngoài ra, do bối cảnh giao thoa giữa 
hệ thống cũ và mới nên trong Báo cáo có nhiều thuật ngữ được sử dụng lẫn nhau như dạy 
nghề, giáo dục nghề nghiệp; cơ sở dạy nghề, cơ sở giáo dục nghề nghiệp.v.v...

Báo cáo giáo dục nghề nghiệp Việt nam 2015 được xây dựng trong khuôn khổ hợp tác 
quốc tế giữa Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp, Viện Đào tạo nghề Liên bang Đức 
(BiBB) và Tổ chức hợp tác phát triển Đức (giZ), do vậy, Báo cáo đã nhận được nhiều góp 
ý cả về ý tưởng, nội dung và kỹ thuật trình bày của hai tổ chức này. ngoài ra, quá trình xây 
dựng Báo cáo có sự tham gia của các đại diện các Vụ, đơn vị trong Tổng cục giáo dục nghề 
nghiệp. Đồng thời, nhiều hội thảo, tọa đàm khoa học đã được thực hiện để phục vụ cho việc 
xây dựng Báo cáo.

Tương tự như các Báo cáo trước, những nhận định, đánh giá trong Báo cáo này hoàn toàn 
mang tính khách quan, khoa học, không nhất thiết phản ánh những quan điểm chính thống 
của các cơ quan quản lý nhà nước.

do thời gian có hạn, Báo cáo giáo dục nghề nghiệp Việt nam 2015 không tránh khỏi khiếm 
khuyết, Ban Soạn thảo rất mong nhận được sự góp ý của độc giả. các góp ý xin gửi về 
Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp theo địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà Liên cơ quan Bộ Lao 
động- Thương binh và Xã hội, Ngõ số 7, Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội hoặc hộp thư 
điện tử: vienkhdn@gmail.com 

            Ban BiÊn tẬp
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LỜi cảm Ơn

Tiếp nối sự thành công của các Báo cáo dạy nghề Việt nam 2013 - 2014, được sự đồng ý 
của lãnh đạo Tổng cục giáo dục nghề nghiệp, Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp tổ chức 
xây dựng và xuất bản Báo cáo giáo dục nghề nghiệp Việt nam 2015. 

Báo cáo được thực hiện bởi nhóm tác giả, gồm: TS. Vũ Xuân hùng (chủ biên), TS. nguyễn 
Quang Việt, ThS. phạm Xuân Thu, TS. nguyễn Đức hỗ, ThS. nguyễn Quang hưng, ThS. 
Đặng Thị huyền; ThS. phùng Lê Khanh, ThS. nguyễn Quyết Tiến, pgS, TS. Mạc Văn 
Tiến, ThS. Lê Thị hồng Liên, ThS. Lê Thị Thảo, ThS. Đinh Thị phương Thảo, ThS. Bùi 
Thanh nhàn, ThS. nguyễn huy Sơn và các cộng tác viên của Viện.

nhân dịp xuất bản Báo cáo này, Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp xin trân trọng cảm 
ơn TS. nguyễn hồng Minh, Tổng cục trưởng Tổng cục giáo dục nghề nghiệp, TS Trương 
Anh dũng, phó Tổng cục trưởng Tổng cục giáo dục nghề nghiệp vì sự chỉ đạo, ủng hộ, 
giúp đỡ cho sự thành công của Báo cáo; trân trọng cảm ơn lãnh đạo và những cán bộ có liên 
quan của các Vụ, đơn vị thuộc Tổng cục giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh 
và Xã hội đã giúp đỡ Viện trong quá trình xây dựng Báo cáo.

chúng tôi xin bày tỏ lời biết ơn chân thành đến TS. horst Sommer, giám đốc chương trình  
Đổi mới Đào tạo nghề Việt nam của giZ, bà Britta van Erckelens, cố vấn kỹ thuật cao cấp 
của chương trình, ông nguyễn Đăng Tuấn, cán bộ điều phối chương trình về sự hỗ trợ cả 
vật chất, tinh thần và những đóng góp kỹ thuật trong quá trình biên soạn Báo cáo; cảm ơn sự 
tham gia biên soạn, góp ý của bà phạm ngọc Anh, bà nguyễn Thị Bích ngọc, bà phạm Việt 
hà, bà hoàng Bích hà, ông nguyễn Minh công và các cán bộ khác trong chương trình 
Đổi mới Đào tạo nghề Việt nam trong suốt quá trình biên soạn, dịch thuật, thiết kế, in ấn 
và xuất bản Báo cáo. Đặc biệt, xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác có hiệu quả và liên tục của 
nhóm chuyên gia từ Viện Đào tạo nghề Liên bang Đức (BiBB), gồm ông Michael Schwarz, 
bà Anika Jansen. nhân dịp này cho phép tôi bày tỏ lời cảm ơn tới ngài chủ tịch Viện BiBB, 
gS.TS. Friedrich hubert Esser vì sự giúp đỡ của Ông cho sự phát triển của Viện Khoa học 
giáo dục nghề nghiệp nói chung và chất lượng Báo cáo giáo dục nghề nghiệp Việt nam nói 
riêng. Rất mong nhận được sự hợp tác hỗ trợ tiếp tục của Quý Viện trong tương lai.

Xin được bày tỏ lời cảm ơn đến tất cả những người đã có những nhận xét, góp ý cho các 
báo cáo dạy nghề trước đây và góp ý cho Báo cáo này. những ý kiến quý báu của Quý vị 
đã giúp chúng tôi hoàn thiện Báo cáo.

cuối cùng, xin được bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới toàn thể cán bộ, nghiên cứu viên của 
Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp đã nỗ lực, cố gắng, khắc phục mọi khó khăn xây dựng 
nên Báo cáo này.

Trân trọng cảm ơn! Viện tRƯỞnG 

tS. Vũ Xuân hùng 
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1. tổng quan chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp
năm 2015 là một mốc quan trọng trong việc thực hiện chiến lược phát triển dạy nghề. 
Sau 5 năm thực hiện chiến lược phát triển dạy nghề giai đoạn 2011-2020, Việt nam đã 
đạt nhiều kết quả quan trọng như ban hành Luật gdnn ;mạng lưới các cSdn được phát 
triển rộng khắp trên toàn quốc, đa dạng về hình thức sở hữu và loại hình đào tạo, tạo thêm 
nhiều cơ hội học tập cho người dân; quy mô tuyển sinh đào tạo nghề tăng, góp phần đáp 
ứng nhu cầu về nhân lực cho phát triển kinh tế – xã hội, thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế, cơ cấu lao động; các điều kiện đảm bảo chất lượng dạy nghề được cải thiện, 
chất lượng và hiệu quả dạy nghề có bước chuyển biến tích cực, đào tạo nghề đã gắn với 
sử dụng lao động, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động; kỹ năng nghề của học sinh 
tốt nghiệp các cSdn đã được nâng lên; khoảng 70% học sinh tìm được việc làm hoặc tự 
tạo việc làm ngay sau khi tốt nghiệp, ở một số nghề và một số cSdn tỷ lệ này đạt trên 
90%. Đánh giá về thực hiện chiến lược phát triển dạy nghề giai đoạn 2011-2020 là cơ sở 
để giai đoạn tiếp theo thực hiện chiến  lược theo hướng tiêu chuẩn hóa và thể chế hóa. 
Định hướng chiến lược phát triển gdnn giai đoạn 2016-2020 sẽ  tập trung đào tạo các 
ngành nghề trọng điểm đạt trình độ của các nước khu vực ASEAn và thế giới, tạo sự đột 
phá về chất lượng nghề nghiệp.

Luật giáo dục nghề nghiệp được Quốc hội khóa 13 thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2014 
và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015. Luật giáo dục nghề nghiệp đã cấu trúc lại hệ 
thống giáo dục quốc dân Việt nam, làm thay đổi toàn diện hệ thống giáo dục nghề nghiệp 
(gdnn) hiện hành. hệ thống gdnn mới  gồm: Trung tâm giáo dục nghề nghiệp (là sự 
thống nhất của trung tâm giáo dục kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp và trung tâm dạy 
nghề), trường trung cấp (không còn trường trung cấp chuyên nghiệp và trường trung cấp 
nghề) và trường cao đẳng (không còn trường cao đẳng thuộc giáo dục đại học và cao đẳng 
nghề). do vậy, 2015 là năm bắt đầu thực hiện triển khai Luật giáo dục nghề nghiệp với hệ 
thống gdnn mới. Để Luật sớm đi vào cuộc sống, ngay từ đầu năm chính phủ, Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội, các Bộ có liên quan theo thẩm quyền đã ban hành nhiều 
nghị định, quyết định, thông tư quy định, hướng dẫn các cơ chế, chính sách thực hiện đổi 
mới gdnn theo quy định của Luật giáo dục nghề nghiệp.

nghị định số 48/2015/nĐ-cp ngày 15/5/2015 Quy định chi tiết một số điều của Luật 
giáo dục nghề nghiệp; nghị định số 79/2015/nĐ-cp ngày 14/9/2015 Quy định xử phạt vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực gdnn; nghị định số 113/2015/nĐ-cp ngày 9/10/2015 
Quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp 
nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở gdnn công lập; Quyết 
định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/09/2015 quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ 
sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng; Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 về chính 
sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng (cĐ), trung cấp (Tc); nghị định số 
16/2015/nĐ-cp ngày 14/02/2015 của chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự 
nghiệp công lập.
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nghị định 16 được đánh giá là bước ngoặt lớn với nhiều đổi mới trong hoạt động tự chủ, 
tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở gdnn phát triển. các nội dung đổi mới cơ bản của 
nghị định 16/2015/nĐ-cp đã tiếp cận việc tính giá cung cấp dịch vụ đào tạo theo nguyên 
tắc thị trường, tạo điều kiện cho các cơ sở gdnn công lập được tự chủ thực sự trong việc 
tính toán các chi phí đầu vào, đầu ra, thu hồi chi phí để tái đầu tư, đảm bảo đời sống cho 
cán bộ, nhà giáo, cán bộ công nhân viên. Đồng thời, nghị định 16/2015/nĐ-cp cũng yêu 
cầu các cơ sở gdnn công lập phải đổi mới cơ chế tổ chức, hoạt động, cạnh tranh bình 
đẳng với các cơ sở gdnn ngoài công lập.

nghị định 16/2015/nĐ-cp đã khắc phục được những hạn chế của nghị định 43/2006/
nĐ-cp, nâng cao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm, thúc đẩy hoạt động của các cơ sở 
gdnn theo hướng chất lượng, hiệu quả, nâng cao số lượng, đa dạng hóa dịch vụ đào tạo, 
đáp ứng tốt hơn nhu cầu của xã hội. nghị định 16/2015/nĐ-cp đưa ra lộ trình tính đủ chi 
phí trong giá cung cấp dịch vụ đào tạo, đến năm 2016 tính đủ chi phí tiền lương, chi phí 
trực tiếp; đến năm 2018 tính đủ chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp và chi phí quản lý; 
đến năm 2020 tính đủ chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp, chi phí quản lý và chi phí khấu 
hao tài sản cố định. Tuy nhiên, nghị định 16 nhiều nội dung vẫn chỉ mang tính nguyên 
tắc, còn chung chung. Để có thể triển khai được trong thực tiễn, cần có một nghị định quy 
định cơ chế tự chủ đặc thù cho hệ thống gdnn.

Thực hiện Quyết định số 761/QĐ-TTg ngày 23/5/2014 của Thủ tướng chính phủ phê 
duyệt “Đề án phát triển trường nghề chất lượng cao đến năm 2020”, trong đó lựa chọn 45 
trường nghề công lập được quy hoạch ưu tiên tập trung đầu tư để trở thành trường nghề 
chất lượng cao vào năm 2020. năm 2015, Tổng cục dạy nghề đã triển khai rà soát, đánh 
giá thực trạng 45 trường nghề so với các tiêu chí công nhận trường nghề chất lượng cao 
để đưa ra khuyến nghị, giải pháp để đạt mục tiêu trong Quyết định 761 về công nhận  
trường chất lượng cao. Tuy nhiên, qua thực tiễn cho thấy, để xây dựng được các trường 
nghề chất lượng cao theo tiêu chí đề ra, cần có những cơ chế, chính sách đẩy mạnh xã 
hội hóa. các trường nghề được lựa chọn đầu tư để trở thành trường nghề chất lượng cao 
được thí điểm áp dụng, thực hiện cơ chế tự chủ tài chính và quản lý tài chính, tài sản. 
khuyến khích, ưu tiên các doanh nghiệp trực tiếp cùng với nhà trường tổ chức đào tạo 
một số nghề trọng điểm gắn với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. nhà 
nước cam kết ưu tiên đặt hàng thực hiện các dịch vụ dạy nghề từ ngân sách nhà nước 
đối với các trường nghề được công nhận đạt tiêu chí của trường nghề chất lượng cao.

nghị định số 86/2015/nĐ-cp ngày 02/10/2015 quy định về cơ chế thu, quản lý học phí 
đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học 
phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021. Điểm khác 
biệt của nghị định 86 là mức trần học phí rất cao, lộ trình thực hiện trùng với nghị định 
16. Khi có hiệu lực nghị định 86 đã tác động mạnh mẽ đến hệ thống giáo dục. nghị 
định 86 tác động mạnh mẽ đến công tác phân luồng, tác động mạnh đến hoạt động tự 
chủ của các cơ sở gdnn. nhưng đối với đối tượng con hộ nghèo, học sinh bị tàn tật, 
hộ cận nghèo, học sinh thuộc dân tộc thiểu số… không bị tác động, bởi những đối tượng 
này được miễn giảm học phí; đối tượng con em dân tộc thiểu số vùng điều kiện kinh tế 
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đặc biệt khó khăn được giảm 70% học phí; đối tượng học sinh dân tộc miền núi hộ cận 
nghèo ít bị tác động, vì mức thu học phí tăng không đáng kể, đồng thời được giảm 50%. 
như vậy, với con em ở miền núi được miễn giảm học phí rất lớn. Đây là chính sách góp 
phần tích cực vào đổi mới giáo dục. Tuy nhiên, đối với hệ thống gdnn cần bổ sung các 
chính sách hỗ trợ cho các hoạt động phát triển kỹ năng ban đầu và kỹ năng nâng cao cho 
người lao động. 

ngoài những chính sách nêu trên, năm 2015 còn có nhiều thông tư hướng dẫn chính sách 
chung, hướng dẫn tổ chức quản lý hoạt động đào tạo trình độ sơ cấp cũng đã được ban 
hành như Quy định về đăng ký hoạt động gdnn, cấp, thu hồi giấy chứng nhận đăng 
ký hoạt động gdnn và đình chỉ hoạt động gdnn trình độ sơ cấp (Thông tư 25/2015/
TT-BLĐTBXh ngày 13/7/2015); Quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ và chế độ 
làm việc của nhà giáo dạy trình độ sơ cấp (Thông tư số 40/2015/TT-BLĐTBXh ngày 
20/10/2015); Quy định về sử dụng, bồi dưỡng chuẩn hóa, bồi dưỡng nâng cao đối với 
nhà giáo dạy trình độ sơ cấp (Thông tư số 41/2015/TT-BLĐTBXh ngày 20/10/2015); 
Quy định tổ chức đào tạo trình độ sơ cấp (Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXh ngày 
20/10/2015); Quy định về đào tạo thường xuyên (Thông tư 43/2015/TT-BLĐTBXh 
ngày 20/10/2015) và một số thông tư liên tịch hướng dẫn chính sách miễn giảm học phí, 
đánh giá kết quả học tập giáo dục quốc phòng, an ninh.v.v…có thể nói, ở riêng trình độ 
sơ cấp, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp đã được ban hành 
tương đối đầy đủ, làm cơ sở cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuận lợi trong tổ chức, 
triển khai hoạt động đào tạo.

Tuy nhiên, trong năm 2015, do vẫn còn sự phân công 2 cơ quan quản lý nhà nước về 
gdnn nên dẫn tới khó khăn trong việc ban hành các thông tư hướng dẫn triển khai thi 
hành Luật giáo dục nghề nghiệp. nhiều văn bản hướng dẫn tổ chức hoạt động đối với 
trình độ trung cấp, cao đẳng theo quy định của Luật giáo dục nghề nghiệp chưa được ban 
hành, dẫn đến tình trạng, Luật đã có hiệu lực thi hành nhưng việc quản lý, tổ chức đào tạo 
vẫn thực hiện theo Luật giáo dục và Luật dạy nghề. Để khắc phục tình trạng này, việc 
trước hết là cần nhanh chóng thống nhất giao một cơ quan quản lý nhà nước về gdnn. 
ngoài ra, cần khuyến khích, ưu tiên các doanh nghiệp trực tiếp cùng với nhà trường tổ 
chức đào tạo một số nghề trọng điểm gắn với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của doanh 
nghiệp.

2. mạng lưới cơ sở Gdnn và tuyển sinh tốt nghiệp
Theo quy định của Luật giáo dục nghề nghiệp, năm 2015 mạng lưới cơ sở gdnn  có 
sự thay đổi và biến động lớn do hệ thống mới bao gồm trường cao đẳng, trung cấp, trung 
tâm gdnn mà không còn trường cao đẳng thuộc giáo dục đại học, cĐn, Tcn, Tccn, 
trung tâm giáo dục kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp (TTgdKTThhn) và trung tâm dạy 
nghề (TTdn).  Tuy nhiên, do chưa có văn bản hướng dẫn, nên hệ thống mạng lưới cơ sở 
gdnn vẫn thực hiện theo quy định của Luật giáo dục, Luật giáo dục đại học và Luật 
dạy nghề. Bản thân mạng lưới các cSdn, các trường Tccn, các trường cĐ ít có sự thay 
đổi; chưa triển khai thực hiện quy hoạch mạng lưới cơ sở gdnn.



19

Báo cáo Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam năm 2015Những phát hiện chính

Thực hiện nghị quyết số 64/nQ-cp ngày 04/9/2014 của chính phủ về chủ trương sáp 
nhập các trung tâm công lập cấp huyện thành một đơn vị, ngày 19/10/2015, Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Bộ giáo dục và Đào tạo, Bộ nội vụ ban 
hành Thông tư liên tịch số 96/2015/TTLT-BLĐTBXh-BgdĐT-BnV hướng dẫn cụ thể 
việc sáp nhập các trung tâm này. Đến nay, đã có 169 huyện thuộc 30 tỉnh, thành phố đã 
sáp nhập 3 trung tâm gdKTThhn, dạy nghề và giáo dục thường xuyên thành trung tâm 
giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên; có 160 huyện thuộc 24 tỉnh, thành phố 
đã sáp nhập TTdn với trung tâm giáo dục thường xuyên (TTgdTX) hoặc TTdn với 
TTgd KTThhn (sáp nhập 2 trung tâm) đặt dưới sự quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân 
dân huyện.

Trong khi chờ triển khai quy hoạch mạng lưới cơ sở gdnn, Bộ Lao động - Thương binh 
và Xã hội đã có văn bản số 3484/LĐTBXh-Tcdn ngày 31/8/2015 đề nghị các Bộ, cơ 
quan trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo rà soát, kiểm tra, đánh giá các cSdn thuộc phạm vi 
quản lý của ngành, địa phương làm cơ sở rà soát sắp xếp lại quy hoạch mạng lưới khi hệ 
thống thống nhất.

Sự sáp nhập các cơ sở đào tạo sẽ giúp củng cố mạng lưới cơ sở gdnn, nhưng cũng tạo 
ra thách thức cho hệ thống gdnn, trong bối cảnh đầu tư và ngân sách của nhà nước cho 
các cơ sở gdnn công lập ngày càng thu hẹp. Điều này đòi hỏi sớm có một quy hoạch 
tổng thể mạng lưới cơ sở gdnn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các 
cơ sở gdnn.

Trong bối cảnh này, một số trường cĐn thuộc 45 trường công lập được quy hoạch ưu tiên 
tập trung đầu tư để trở thành trường nghề chất lượng cao trong Quyết định 761/QĐ-TTg 
đã xây dựng và đăng ký Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động giai đoạn 2016 - 2019 
với mục tiêu xây dựng trường thành một cơ sở giáo dục (cSgd) chất lượng cao, hoạt 
động tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo đó các trường gồm Trường cĐn Kỹ thuật công 
nghệ Thành phố hồ chí Minh, Trường cĐn Quy nhơn, Trường cao đẳng nghề công 
nghệ LiLAMA 2 sẽ thực hiện thí điểm hoạt động tự chủ.

Số lượng tuyển sinh học nghề của cả nước, năm 2015 có xu hướng tăng hơn so với năm 
2014, 2013, 2012. 

Vùng Đông nam Bộ và vùng Đồng bằng Sông hồng là 2 vùng tuyển sinh nhiều nhất. Đây 
cũng là 2 vùng  kinh tế có mạng lưới số lượng cSdn nhiều nhất cả nước. Tây nguyên 
là vùng kinh tế có mạng lưới cSdn ít nhất, đồng thời cũng là vùng kinh tế có số lượng 
tuyển sinh thấp nhất cả nước.

năm 2015 mặc dù số lượng các trường cĐ, Tccn tăng lên so với năm 2014 nhưng số 
lượng tuyển sinh lại thấp hơn năm 2014.

Tuyển sinh chủ yếu tập chung vào trình độ sơ cấp nghề (Scn). năm 2015, cả nước đã đào 
tạo nghề cho khoảng 900.000 lao động nông thôn. Trong đó, khoảng 550.000 lao động 
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nông thôn được hỗ trợ học nghề theo chính sách Đề án 1956 (đạt 100% kế hoạch năm). 
Tỷ lệ lao động nông thôn có việc làm sau học nghề đạt 78%1.

3. nhà giáo và cán bộ quản lý Gdnn
cùng với sự phát triển về mạng lưới cSdn, quy mô và cơ cấu nghề đào tạo,trình độ đào 
tạo của đội ngũ nhà giáo gdnn được nâng cao với tỷ lệ 100% nhà giáo đạt chuẩn về trình 
độ đào tạo. Tuy nhiên so với mục tiêu chiến lược dạy nghề thì đội ngũ nhà giáo gdnn 
hiện tại chưa đáp ứng được cả về mặt số lượng và chất lượng nhất là về kỹ năng nghề, 
ngoại ngữ, tin học do vậy cần đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng 
nhà giáo. 

Tại 45 trường nghề được ưu tiên đầu tư thành trường nghề chất lượng cao, mặc dù công 
tác chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo được chú trọng song vẫn còn một tỷ lệ nhà giáo chưa đạt 
chuẩn đặc biệt là chuẩn về kỹ năng nghề và trình độ tin học, ngoại ngữ.

nhìn chung đội ngũ cán bộ quản lý gdnn có trình độ đào tạo cao, tuy nhiên khả năng sử 
dụng ngoại ngữ và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý còn nhiều hạn 
chế. Đa số cán bộ quản lý gdnn chưa có chứng chỉ nghiệp vụ quản lý.

công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý gdnn chủ yếu tập trung 
vào các chương trình đào tạo bồi dưỡng về kỹ năng và nghiệp vụ, các chương trình đào 
tạo bồi dưỡng về tin học và ngoại ngữ chưa được chú trọng và nâng cao. Bên cạnh đó 
việc điều tra khảo sát nhu cầu đào tạo bồi dưỡng nhà giáo gdnn chưa được chú trọng.

Số liệu về nhà giáo tại các trường cĐ và Tccn chưa được cập nhật đầy đủ.

4. tiêu chuẩn kỹ năng nghề và đánh giá, cấp chứng chỉ KnnQG
Tính đến hết năm 2015 đã xây dựng được 195 bộ tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia 
(TcKnnQg), trong đó đã ban hành được 189 bộ ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm và đề 
thi thực hành xây dựng đề thi đánh giá KnnQg cho tổng số 83 nghề và đưa vào sử dụng 
62 nghề; 36 Trung tâm đánh giá KnnQg được thành lập và được cấp giấy chứng nhận 
hoạt động; đào tạo được tổng số 1785 đánh giá viên; cấp thẻ đánh giá viên cho 120 người;

Đã có tổng số 8407 người lao động tham gia đánh giá KnnQg và có 4179 người đạt 
chiếm tỉ lệ khoảng 49,7%.4 nghề đánh giá theo tiêu chuẩn của nhật là các nghề: phay, 
tiện, đo kiểm cơ khí và lắp cáp mạng thông tin.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, so với mục tiêu của chiến lược phát triển 
dạy nghề, một số mục tiêu, nhiệm vụ chưa đạt yêu cầu, cụ thể về số lượng bộ tiêu chuẩn 
được ban hành chưa đạt; số lượng người được đánh giá còn thấp; chưa có trung tâm đánh 
giá kỹ năng cho nhà giáo.v.v…

Việc chưa đạt mục tiêu trong xây dựng tiêu chuẩn nghề và đánh giá, cấp chứng chỉ nghề 
quốc gia do một số nguyên nhân như: Tiến độ biên soạn TcKnnQg phụ thuộc vào các 
1  Báo cáo sơ kết 6 năm thực hiện Đề án 1956 - Tcdn 
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Bộ chủ trì; văn bản hướng dẫn luật chưa hoàn chỉnh; hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ 
nghề quốc gia vẫn ở giai đoạn đầu, chưa thể mở rộng nên chưa đẩy mạnh xây dựng ngân 
hàng đề thi; người lao động và người sử dụng lao động tự nguyện tham gia vào hoạt động 
đánh giá, cấp chứng chỉ nghề quốc gia còn hạn chế; cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng 
cụ tại các tổ chức đánh giá và số lượng cán bộ quản lý đánh giá hiện nay chưa đáp ứng 
được yêu cầu đánh giá với số lượng lớn người lao động; nhận thức của doanh nghiệp và 
người lao động chưa đúng mức về về ý nghĩa và tầm quan trọng của hoạt động đánh giá 
kỹ năng nghề trong việc cung cấp nguồn nhân lực kỹ thuật phục vụ phát triển bền vững 
kinh tế- xã hội.

Sau 5 năm triển khai thực hiện xây dựng tiêu chuẩn KnnQg, thực tế đặt ra yêu cầu cần 
phải có những rà soát, điều chỉnh để các bộ tiêu chuẩn KnnQg đáp ứng tốt hơn yêu cầu 
thực tiễn đồng thời có thể tham chiếu với các bộ tiêu chuẩn kỹ năng nghề trong khu vực 
ASEAn và trên thế giới nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập khu vực và quốc tế trong việc 
công nhận, thừa nhận lẫn nhau về chứng chỉ kỹ năng nghề.

5. Kiểm định và đảm bảo chất lượng trong hệ thống Gdnn
Trong năm 2015, các hoạt động kiểm định và đảm bảo chất lượng của hệ thống gdnn 
có những phát hiện chính sau:

 - Số cSdn thực hiện tự kiểm định chất lượng dạy nghề tăng trong năm 2015 hơn so 
với các năm trước (343 cSdn) song vẫn còn 1.123 cSdn chưa thực hiện tự kiểm định 
chất lượng và nộp báo cáo về Tổng cục dạy nghề theo quy định.

 - năm 2015, 23 cSdn được Tcdn kiểm định chất lượng cSdn, số lượng này ít hơn 
so với các năm trước và cũng không có TTdn nào tham gia kiểm định. Kết quả công 
nhận: 22 trường đạt cấp độ 3 và 1 trường đạt cấp độ 2.

 - 42/45 trường cĐn được đầu tư trở thành trường nghề chất lượng cao đã tham gia 
kiểm định chất lượng cSdn; 25 trường tham gia thí điểm kiểm định chương trình đào 
tạo.

 - Tcdn đào tạo và cấp giấy chứng nhận hoàn thành khoá đào tạo kiểm định viên chất 
lượng cSdn cho 139 người là cán bộ quản lý gdnn ở trung ương, địa phương và nhà 
giáo, cán bộ quản lý của các trường cĐn, trường Tcn và một số đơn vị khác.

 - Triển khai thí điểm mô hình hệ thống quản lý chất lượng tại 06 trường cĐn được 
tập trung đầu tư thành trường nghề chất lượng cao; thực hiện các chương trình hợp tác 
giữa Tổng cục dạy nghề với hội đồng Anh và giZ - TVET Việt nam trong đảm bảo chất 
lượng dạy nghề và thu được những kết quả tích cực, bước đầu hình thành mô hình khung 
hệ thống quản lý chất lượng; các tài liệu, quy trình hướng dẫn xây dựng hệ thống và một 
số công cụ đảm bảo chất lượng cho các trường cĐn2. Từ đó góp phần xây dựng hệ thống 
quản lý chất lượng gdnn ở Việt nam. 

2  Báo cáo Thực trạng và định hướng phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng trong các trường nghề tại 
Việt nam – VVTAA.
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nhìn chung dù số lượng cSdn thực hiện tự kiểm định của năm 2015 cao hơn so với các 
năm trước song còn nhiều cơ sở gdnn chưa triển khai tự kiểm định chất lượng theo 
quy định; số lượng cơ sở gdnn được đánh giá ngoài còn ít; đội ngũ kiểm định viên chất 
lượng gdnn còn ít; chưa thành lập được trung tâm kiểm định chất lượng gdnn độc 
lập; phần lớn các cơ sở gdnn chưa hình thành hệ thống quản lý và đảm bảo chất lượng 
trong; hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng còn một số nội dung chưa phù 
hợp với điều kiện thực tế. hiện tại, chưa thực hiện đánh giá ngoài với trường cĐ, Tccn. 

6. tài chính cho dạy nghề
Tài chính chi cho dạy nghề hiện nay được phân bổ theo 3 nhóm hoạt động cơ bản là: chi 
thường xuyên, chi chương trình mục tiêu và chi xây dựng cơ bản. giai đoạn 2010 - 2014 
ngân sách nhà nước (nSnn) đầu tư cho dạy nghề là 55.575 tỷ đồng, trong đó chi thường 
xuyên chiếm 37,4%; chi đầu tư xây dựng cơ bản chiếm 40,81%, còn lại là 21,79% chi 
chương trình mục tiêu quốc gia. 

So sánh cơ cấu các khoản chi cho dạy nghề trong giai đoạn 2010 -2014 cho thấy tỷ lệ 
nguồn chi cTMTTQg cho dạy nghề có xu hướng giảm, chi thường xuyên cho dạy nghề 
thì không đổi và chi đầu tư XdcB có xu hướng tăng khá nhanh. cơ cấu chi này phản 
ảnh thực trạng tài chính cho dạy nghề giai đoạn 2010 -2014 đang tập trung cho đầu tư 
tăng cường cơ sở vật chất cho các cSdn mới được nâng cấp và mới được thành lập. Tuy 
nhiên, cTMTQg với vai trò là nguồn lực tài chính quan trọng để củng cố và phát triển 
các yếu tố đảm bảo chất lượng đào tạo (thiết bị dạy nghề, chương trình, giáo viên, kiểm 
định và đánh giá chất lượng…) thì sự sụt giảm mạnh về cơ cấu của khoản chi này trong 
tổng chi tài chính cho dạy nghề về lâu dài sẽ là không tốt cho yêu cầu nâng cao chất lượng 
đào tạo.

năm 2015 được xem là dấu mốc quan trọng nhìn lại cả quá trình hoạt động của chương 
trình mục tiêu quốc gia Việc làm và dạy nghề giai đoạn 2011 – 2015, để đánh giá xem dự 
án có đạt được tiến độ và mục tiêu đã đề ra hay không.

dự án Đổi mới và phát triển dạy nghề được triển khai từ năm 2011 - 2015 với kinh phí 
theo kế hoạch phê duyệt là 20.236 tỷ đồng (trong đó kế hoạch ngân sách trung ương 
(nSTW) hỗ trợ là 10.336 tỷ đồng, ngân sách địa phương (nSĐp) 3.445 tỷ, nguồn odA 
4.552 tỷ và nguồn  huy động khác là 1.903 tỷ đồng). Kinh phí huy động được thực tế là 
nSTW 6.568 tỷ đồng đạt 63.5% kế hoạch, nSĐp 400 tỷ đồng đạt 11.6% kế hoạch, nguồn 
odA 1.203 tỷ đồng tương đương 54.93 triệu USd đạt 26,4% kế hoạch. có thể thấy phân 
bổ ngân sách cho giai đoạn 2011 - 2015 còn thấp, chỉ đạt 40,4% so với kinh phí dự án 
theo kế hoạch phê duyệt. Bên cạnh đó, cơ cấu đầu tư giữa nSTW và nSĐp và vốn odA 
có sự chênh lệch rất lớn. Trong tổng đầu tư, nSĐp chỉ chiếm 5% trong khi theo kế hoạch 
cả giai đoạn phải là 17%, nguồn khác khi thực hiện 0% trong khi theo kế hoạch phải đạt 
9%.

dự án Đào tạo nghề cho Lao động nông thôn trong 6 năm (2010 - 2015), tổng kinh phí đã 
bố trí thực hiện Đề án trên 8.170,53 tỷ đồng, đạt 70% kế hoạch kinh phí giai đoạn (2010-
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2015) và đạt 31,5% kinh phí dự kiến bố trí trong 11 năm thực hiện Đề án, trong đó: ngân 
sách Trung ương hỗ trợ trên 5.870,53 tỷ đồng, chiếm 71,9% tổng kinh phí. ngân sách 
địa phương và các nguồn từ các chương trình, dự án khác: Khoảng 2.300 tỷ đồng, chiếm 
28,1% tổng kinh phí.

Qua phân tích ở trên cho thấy, vấn đề tài chính cho dạy nghề vẫn còn một số hạn chế, thể 
hiện trên các mặt:

 - Kinh phí phân bổ để thực hiện dự án thấp hơn nhiều so với kế hoạch đã được phê 
duyệt, nhất là vốn đầu tư, kinh phí từ nSĐp và các nguồn khác. Khiến cho việc triển khai 
các hoạt động gặp nhiều khó khăn, nhiều công việc chưa thể thực hiện và đạt mục tiêu 
nhiệm vụ đề ra.

 - Việc chương trình MTQg Việc làm và dạy nghề giai đoạn 2011 – 2015 được phê 
duyệt triển khai trong 5 năm nhưng việc quản lý chương trìnhvẫn thực hiện theo cơ chế 
kế hoạch từng năm khiến các đơn vị thực hiện chưa chủ động được trong việc xây dựng 
thứ tự ưu tiên và trọng tâm cần đạt được trong phạm vi ngân sách có hạn.

 - cơ chế quản lý hiện hành chưa gắn kế hoạch phân bổ vốn với kết quả đầu ra, cũng 
chưa gắn kết rõ ràng giữa nguồn kinh phí phân bổ với chất lượng chương trình, mục tiêu 
và tác động cần đạt tới. 

 - chưa có cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý cTMTQg và cơ quan thực 
hiện chương trình, nhất là tại địa phương. Không rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý 
cTMTQg đối với kết quả thực hiện của các cơ quan thực hiện chương trình. 

 - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề 
nhưng với cơ chế như hiện nay chưa thể biết và tổng hợp được tài chính đầu tư cho toàn 
ngành dạy nghề, đặc biệt là tình hình triển khai phân bổ vốn chương trình (dự án) ở địa 
phương. Mặt khác, trong Mục lục ngân sách nhà nước hiện nay, lĩnh vực dạy nghề (Loại 
498) đang nằm chung trong loại chi giáo dục và Đào tạo (Loại 490) khiến cho công tác 
tổng hợp, quản lý tài chính cho toàn ngành dạy nghề gặp khó khăn, cũng như việc công 
khai, báo cáo số liệu về tài chính khó tách được giáo dục đào tạo và dạy nghề.

7. hợp tác với doanh nghiệp trong Gdnn
Từ kết quả khảo sát năm 2015 cho 280 doanh nghiệp đang sử dụng học sinh tốt nghiệp từ 
26 cơ sở đào tạo nghề, thực hiện trong khuôn khổ hợp tác Việt-Đức “chương trình Đổi 
mới Đào tạo nghề Việt nam” cho thấy, đối với hầu hết tất cả các năng lực làm việc, yêu 
cầu của doanh nghiệp đều ở mức cao và rất cao. Tuy nhiên, trình độ năng lực hiện có của 
học viên tốt nghiệp (bao gồm kiến thức lý thuyết nghề, kỹ năng thực hành và thái độ làm 
việc) được các doanh nghiệp đánh giá thấp hơn so với các yêu cầu năng lực của họ. các 
cơ sở đào tạo nghề cần coi khảo sát doanh nghiệp là hoạt động thường niên nhằm xác định 
được nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp theo ngành nghề, những yêu cầu về 
năng lực đối với người lao động, để từ đó lập kế hoạch đào tạo và cải thiện chương trình 
đào tạo. các hạng mục năng lực có mức độ chênh lệch lớn nhất giữa yêu cầu của doanh 
nghiệp và năng lực thực tế của học sinh tốt nghiệp cần được ưu tiên tập trung cải thiện 
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chất lượng tốt hơn.

hợp tác giữa cơ sở gdnn và doanh nghiệp có thể coi là bước đột phá nhằm nâng cao 
chất lượng đào tạo nghề, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường lao động (TTLĐ) với ba 
mô hình được thực hiện trong khuôn khổ chương trình hợp tác Việt-Đức “chương trình 
Đổi mới Đào tạo nghề Việt nam: (1) dự án “Trung tâm Đào tạo nghề Việt-Đức – Trường 
cĐn Bách nghệ hải phòng” hợp tác đào tạo nghề cắt gọt kim loại/cnc; (2) dự án hợp 
tác giữa trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (ĐhSpKT) hưng Yên và hai doanh nghiệp 
Đức là Messer và B.Braun thực hiện thí điểm hợp tác đào tạo kỹ thuật viên cơ điện tử 
trình độ cĐn; và (3) chương trình hợp tác đào tạo ‘Kỹ thuật Thoát nước và Xử lý nước 
thải’ thuộc dự án “Đào tạo nghề trong lĩnh vực nước thải”  của trường cĐn Kỹ thuật-
công nghệ Thành phố hồ chí Minh. Trong ba mô hình liên kết đào tạo với doanh nghiệp 
được nêu trên, những đánh giá rút kinh nghiệm ban đầu cho thấy đều mang lại hiệu quả 
và lợi ích cho tất cả các bên liên quan. học sinh được tiếp xúc thực tế sản xuất tại doanh 
nghiệp nhiều hơn, kỹ năng nghề được nâng cao, có cơ hội việc làm tốt hơn.

Từ các mô hình hợp tác giữa cơ sở đào tạo nghề và doanh nghiệp cho thấy sự hợp tác 
giữa cơ sở đào tạo nghề với khối doanh nghiệp (bao gồm các doanh nghiệp, các hội nghề 
nghiệp, phòng thương mại và công nghiệp) và cơ quan quản lý gdnn trong việc xây 
dựng tiêu chuẩn nghề sẽ giúp thể hiện tốt những yêu cầu của doanh nghiệp. hoạt động 
đào tạo giáo viên hướng dẫn tại doanh nghiệp cũng là yếu tố quan trọng tạo nên sự thành 
công của mô hình. Kế hoạch học tập tại doanh nghiệp phải được bố trí linh hoạt, phù hợp 
với kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp và được chia thành nhiều lần, phối hợp với cơ sở 
đào tạo, giúp sinh viên học tập được nhiều kỹ năng nhất tại nơi làm việc. Sự tham gia của 
các cấp hoạch định chính sách và các hiệp hội doanh nghiệp và hội nghề nghiệp đóng vai 
trò quan trọng trong việc tập hợp và khuyến khích sự tham gia của doanh nghiệp trong các 
hoạt động đào tạo nghề. các mô hình đào tạo hợp tác với doanh nghiệp và những bài học 
thành công cần được tiếp tục triển khai và nhân rộng trên phạm vi cả nước.

8. thị trường lao động liên quan đến Gdnn
năm 2015, có 52,8 triệu người có việc làm (chiếm 96.7% lực lượng lao động) trong đó 
có 20,0% lao động có việc làm đã qua đào tạo có trình độ từ dạy nghề từ 3 tháng trở lên. 

Xét riêng đối với lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp, lao động không có trình 
độ cMKT chiếm tỷ lệ cao nhất (31,0%); tiếp đến là lao động có trình độ từ đại học trở lên 
(18,2%), lao động là công nhân kỹ thuật không có bằng nghề/chứng chỉ nghề (17,9%); Sơ 
cấp nghề/ chứng chỉ học nghề hoặc chứng nhận học nghề ngắn hạn (từ 3 tháng đến dưới 
12 tháng) (7%); còn lại 25,9% là lao động ở các trình độ khác.

Quý 4/2015, số người thất nghiệp là 1,09 triệu người (chiếm 1,99% lực lượng lao động, 
trong đó trong độ tuổi lao động có 417,5 nghìn người có cMKT (chiếm 39,7%), bao gồm: 
155,5 nghìn  đại học trở lên; 115,0 nghìn cao đẳng chuyên nghiệp; 6,1 nghìn cĐn; 63,8 
nghìn Tccn; 15,0 nghìn Tcn; 26,9 nghìn Scn và 35,2 nghìn có chứng chỉ nghề dưới 3 
tháng.
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có sự chênh lệch rất lớn về mức thu nhập bình quân/tháng theo trình độ cMKT. Lao động 
có trình độ từ đại học trở lên có thu nhập 6,8 triệu đồng/tháng, trình độ cĐ có thu nhập 
5,1 triệu đồng/tháng, trình độ Tccn là 4,7 triệu đồng/tháng, trong khi lao động không có 
chuyên môn kỹ thuật chỉ có mức thu nhập bình quânn là 3,9 triệu đồng/tháng. 
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chƯƠnG 1 
tỔnG Quan mỘt SỐ chÍnh Sách  

phát tRiỂn Giáo dục nGhề nGhiệp

Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH XIII có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2015. 
Trong năm 2015, để thực hiện Luật, Chính phủ, Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội đã 
ban hành  nhiều văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Bên cạnh đó, còn có một số văn bản 
khác liên quan đến lĩnh vực GDNN được ban hành. Để hiểu rõ các chính sách của chính 
phủ điều chỉnh các vấn đề gì và tác động đến GDNN như thế nào, Chương này trình bày 
một số điểm mới của Luật Giáo dục nghề nghiệp; nội dung chính của các văn bản hướng 
dẫn Luật Giáo dục nghề nghiệp, nghị định 16, 86, và một số chính sách đối với nhà giáo, 
người học và chính sách mới về đào tạo nghề cho người lao động. Đặc biệt chính sách 
phát triển trường nghề chất lượng cao được phân tích và đề xuất các giải pháp phát triển 
trường nghề theo mục tiêu đề ra. Ngoài ra, Chương này cũng nêu lên một số quan điểm 
điều chỉnh chiến lược GDNN trong thời kỳ mới, chú trọng đến đào tạo nghề trọng điểm 
để đột phá chất lượng GDNN đáp ứng cho phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế.

1.1. Luật Giáo dục nghề nghiệp
Luật giáo dục nghề nghiệp gồm 8 chương với 79 điều, quy định về hệ thống gdnn; tổ 
chức, hoạt động của cơ sở gdnn; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt 
động gdnn. Luật gdnn quy định mục tiêu chung của gdnn là nhằm đào tạo nhân lực 
trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, có năng lực hành nghề tương ứng với trình 
độ đào tạo; có đạo đức, sức khỏe; có trách nhiệm nghề nghiệp; có khả năng sáng tạo, thích 
ứng với môi trường làm việc trong bối cảnh hội nhập quốc tế; bảo đảm nâng cao năng 
suất, chất lượng lao động; tạo điều kiện cho người học sau khi hoàn thành khóa học có 
khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc học lên trình độ cao hơn.

Luật giáo dục nghề nghiệp đã cấu trúc lại hệ thống giáo dục quốc dân Việt nam, làm thay 
đổi toàn diện hệ thống gdnn hiện hành. Để đảm bảo tính thống nhất và tính hệ thống Luật 
giáo dục nghề nghiệp quy định gdnn đào tạo 3 cấp trình độ: sơ cấp, trung cấp (Tc) và 
cao đẳng (cĐ); cơ sở gdnn gồm: Trung tâm gdnn, trường Tc, trường cĐ. Việc tổ 
chức đào tạo được thực hiện theo 3 phương thức: Đào tạo theo niên chế3, tích lũy mô-
đun hoặc tích lũy tín chỉ4. Thời gian đào tạo trung cấp đối với người tốt nghiệp ThcS 
(ThcS) còn từ 1 đến 2 năm tùy theo ngành nghề đào tạo, người học không bắt buộc phải 
học văn hóa trung học phổ thông (ThpT). Thời gian đào tạo sơ cấp tối thiểu là 300 giờ 
(Xem khoản 1 Điều 33 Luật gdnn). các cơ sở gdnn được tự chủ xây dựng chương 
trình đào tạo dựa trên cơ sở tiêu chuẩn kỹ năng nghề, chuẩn đầu ra cho từng nghề; người 
3  Đào tạo theo niên chế là phương thức đào tạo lấy thời gian làm căn cứ để xây dựng các chương trình đào 
tạo, người học được học theo lớp, bài, khóa học định sẵn trong từng năm học. chương trình được thiết kế 
thành các bài học, môn học.

4  Đào tạo theo phương thức tích lũy mô đun, tin chỉ là phương thức đào tạo lấy người học làm trung tâm 
của quá trình đào tạo, người học được coi là hoàn thành chương trình đào tạo nếu tích lũy đũ các mô-đun, 
tín chỉ quy định trong chương trình đào tạo. chương trình được thiết kế thành các mô-đun, học phần.
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tốt nghiệp cĐ được công nhận danh hiệu Kỹ sư thực hành hoặc cử nhân thực hành. cơ 
sở gdnn tư thục và cơ sở gdnn có vốn đầu tư nước ngoài được nhà nước ưu tiên cho 
thuê cơ sở vật chất, thiết bị để đào tạo. cơ sở gdnn không phân biệt công lập hay tư 
thục đều được tham gia đấu thầu, đặt hàng đào tạo; vay vốn ưu đãi từ chương trình, dự án 
trong và ngoài nước; tham gia chương trình bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý trong và 
ngoài nước bằng kinh phí từ ngân sách nhà nước; Miễn học phí cho đối tượng chính sách 
xã hội, người tốt nghiệp ThcS, người học các ngành nghề khó tuyển sinh nhưng xã hội 
có nhu cầu; người học các ngành nghề chuyên môn, đặc thù. những kiến thức, kỹ năng 
mà người học tích lũy được trong quá trình làm việc và kết quả các mô-đun, tín chỉ, môn 
học người học đã học, đã tích lũy được trong quá trình học tập được công nhận và không 
phải học lại. người học thuộc đối tượng chính sách xã hội được hưởng chính sách nội 
trú khi tham gia chương trình đào tạo gdnn. chính sách đối với người học sau khi tốt 
nghiệp, được tuyển dụng, xếp lương; Quy định rõ tên gọi, chức danh của nhà giáo trong 
cơ sở gdnn, theo đó nhà giáo trong trung tâm giáo giục nghề nghiệp, trường trung cấp 
được gọi là giáo viên; nhà giáo trong trường cĐ được gọi là giảng viên. Luật cũng quy 
định chính sách tôn vinh, kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo; doanh nghiệp tham 
gia hoạt động gdnn, được khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp để tính thu nhập chịu 
thuế khi doanh nghiệp tham gia hoạt động gdnn.

chính sách phát triển Gdnn: 

 - phát triển hệ thống gdnn mở, linh hoạt, đa dạng theo hướng chuẩn hóa, hiện đại 
hóa, dân chủ hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế, liên thông giữa các trình độ gdnn và 
các trình độ đào tạo khác.

 - Đầu tư cho gdnn được ưu tiên trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phát triển 
nhân lực. ngân sách cho gdnn được ưu tiên trong tổng chi ngân sách nhà nước dành cho 
giáo dục, đào tạo; được phân bổ theo nguyên tắc công khai, minh bạch, kịp thời.

 - Đầu tư nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển mạng lưới cơ sở gdnn theo quy 
hoạch; tập trung đầu tư hình thành một số cơ sở gdnn trọng điểm chất lượng cao đáp 
ứng nhu cầu nhân lực của TTLĐ, nhu cầu học tập của người lao động và từng bước phổ 
cập nghề cho thanh niên.

 - nhà nước có chính sách phân luồng học sinh tốt nghiệp ThcS, ThpT vào gdnn 
phù hợp với từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội.

 - Ưu tiên đầu tư đồng bộ cho đào tạo nhân lực thuộc các ngành, nghề trọng điểm quốc 
gia, các ngành, nghề tiếp cận với trình độ tiên tiến của khu vực, quốc tế; chú trọng phát 
triển gdnn ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu 
số, biên giới, hải đảo, vùng ven biển; đầu tư đào tạo các nghề TTLĐ có nhu cầu nhưng 
khó thực hiện xã hội hoá.

 - nhà nước thực hiện cơ chế đấu thầu, đặt hàng đào tạo đối với những  ngành, nghề 
đặc thù; những ngành, nghề thuộc các ngành kinh tế mũi nhọn; những ngành, nghề TTLĐ 
có nhu cầu nhưng khó thực hiện xã hội hoá. các cơ sở hoạt động gdnn không phân biệt 
loại hình đều được tham gia cơ chế đấu thầu, đặt hàng.
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 - hỗ trợ các đối tượng được hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, quân 
nhân xuất ngũ, người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết 
tật, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, ngư dân đánh bắt xa bờ, lao động nông thôn là 
người trực tiếp lao động trong các hộ sản xuất nông nghiệp bị thu hồi đất canh tác và các 
đối tượng chính sách xã hội khác nhằm tạo cơ hội cho họ được học tập để tìm việc làm, 
tự tạo việc làm, lập thân, lập nghiệp; thực hiện bình đẳng giới trong gdnn.

 - nhà nước tạo điều kiện cho cơ sở gdnn tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học, 
công nghệ; kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học và sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 
nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

1.2. các văn bản hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Gdnn
* nghị định số 48/2015/nĐ-cp ngày 15/5/2015 của chính phủ quy định chi tiết một số 
điều của Luật giáo dục nghề nghiệp. Tuy nhiên, do hiện nay nghị định này đang được 
sửa đổi nên trong báo cáo này không phân tích mà chỉ giới thiệu một số nội dung chính.

Nội dung chủ yếu

Quy định thẩm quyền và nội dung quản lý nhà nước về gdnn; hợp tác quốc tế về 
gdnn, gồm: điều kiện, thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký liên 
kết đào tạo với nước ngoài; điều kiện, thủ tục cho phép thành lập, sáp nhập, chia, tách cơ 
sở gdnn có vốn đầu tư nước ngoài; quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp trong hoạt 
động gdnn (do nghị định 48 đang được sửa đổi nên chúng tôi không phân tích trong 
báo cáo này).

* nghị định số 113/2015/nĐ-cp ngày 09/11/2015 của chính phủ quy định phụ cấp đặc 
thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy 
hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở gdnn công lập.

Nội dung chủ yếu

nghị định quy định về chế độ phụ cấp đặc thù đối với nhà giáo dạy tích hợp, nhà giáo là 
nghệ nhân, người có trình độ kỹ năng nghề cao dạy thực hành; phụ cấp ưu đãi, phụ cấp 
trách nhiệm công việc đối với nhà giáo dạy cho người khuyết tật; phụ cấp nặng nhọc, độc 
hại, nguy hiểm đối với nhà giáo dạy thực hành trực tiếp giảng dạy trong các trung tâm 
gdnn, trường trung cấp, trường cĐ công lập, có hợp đồng làm việc xác định thời hạn 
hoặc không xác định thời hạn.

Tác động dự kiến của Nghị định 113

nghị định được ban hành nhằm khắc phục các tồn tại, bất cập trong thực tiễn thi hành; 
đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và phù hợp 
với các quy định của Luật giáo dục nghề nghiệp, Luật người khuyết tật.

 - nghị định thu hút, khuyến khích các nhà giáo có kỹ năng nghề cao, nghệ nhân tham 
gia dạy thực hành tại cơ sở gdnn.
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 - nghị định nhằm thu hút khuyến khích các nhà giáo chuyên hoặc không chuyên dạy 
cho người khuyết tật.

 - nghị định thu hút khuyến khích nhà giáo dạy thực hành có yếu tố độc hại nguy hiểm 
đến sức khỏe theo danh mục nghề độc hại nguy hiểm do Bộ Lao động- Thương binh Xã 
hội quy định.

* nghị định số 79/2015/nĐ-cp ngày 14/9/2015 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực gdnn.

nghị định này thay thế nghị định số 148/2013/nĐ-cp ngày 30 tháng 10 năm 2013 của 
chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề.

Nội dung chủ yếu 

nghị định được ban hành để triển khai thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp; quy định đầy 
đủ, cụ thể các hành vi vi phạm, các chế tài xử lý vi phạm hành chính, tạo sự nhất quán với 
các văn bản quy phạm pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính thuộc các lĩnh vực khác; 
đảm bảo đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật, thuận lợi cho quá trình quản lý và 
áp dụng xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực gdnn.

nghị định gồm 04 chương, 34 điều, quy định các hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức 
xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt 
đối với vi phạm hành chính trong lĩnh vực gdnn và đánh giá, cấp chứng chỉ KnnQg.

nghị định áp dụng đối với: (1) Tổ chức, cá nhân Việt nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài 
có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực gdnn và đánh giá, cấp chứng chỉ KnnQg 
trên lãnh thổ Việt nam; (2) người có thẩm quyền lập biên bản, xử phạt vi phạm hành 
chính và cá nhân, tổ chức khác có liên quan.

nghị định quy định cụ thể về: quy định phạt tiền đối với cá nhân, tổ chức; hành vi vi phạm 
hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả; thẩm quyền 
xử phạt vi phạm hành chính và điều khoản thi hành.

Tác động dự kiến của Nghị định 79

 - Bảo đảm việc quản lý, tổ chức hoạt động gdnn của tổ chức, cá nhân theo đúng quy 
định của pháp luật;

 - hạn chế, ngăn ngừa các hành vi vi phạm:

+ Quy định về thành lập, cho phép thành lập cơ sở gdnn; tổ chức kiểm định chất lượng 
gdnn; vi phạm quy định về đăng ký hoạt động gdnn; vi phạm quy định về quy chế tổ 
chức, hoạt động của cơ sở gdnn.

+ Quy định về tuyển sinh đào tạo; vi phạm quy định về đối tượng tuyển sinh.

+ Quy định về chương trình đào tạo; vi phạm quy định về quy mô lớp học; vi phạm quy 
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định về liên thông, liên kết đào tạo gdnn; vi phạm quy định về giao kết hợp đồng đào 
tạo

+ Quy định về đánh giá kết quả học tập; vi phạm quy định về kiểm tra, thi, xét công nhận 
tốt nghiệp;

+ Quy định về quản lý, cấp văn bằng, chứng chỉ gdnn; vi phạm quy định về sử dụng và 
công khai thông tin cấp văn bằng, chứng chỉ gdnn;

+ Quy định về quản lý hồ sơ người học; vi phạm quy định về hình thức kỷ luật buộc thôi 
học; vi phạm quy định về bảo đảm tỷ lệ nhà giáo cơ hữu trong cơ sở gdnn; vi phạm quy 
định về sử dụng nhà giáo; vi phạm quy định về chính sách đối với nhà giáo.

+ Quy định sử dụng giáo trình, tài liệu giảng dạy; vi phạm quy định về bảo đảm điều 
kiện cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo; vi phạm quy định về hoạt động kiểm định chất lượng 
gdnn; vi phạm quy định về hoạt động đánh giá KnnQg; vi phạm quy định về thu, chi 
tài chính; vi phạm quy định về chế độ thông tin, báo cáo trong lĩnh vực gdnn.

 - Bảo đảm cơ sở pháp lý cho việc xử lý các hành vi vi phạm các quy định của pháp 
luật, thực hiện tốt quản lý nhà nước về gdnn.

* Các thông tư hướng dẫn thi hành Luật

Bên cạnh các nghị định, quyết định của chính phủ và Thủ tướng chính phủ, theo thẩm 
quyền, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong năm 2015 đã kịp thời ban hành một 
số văn bản hướng dẫn đối với việc tổ chức, quản lý đào tạo trình độ sơ cấp, cụ thể:

 - thông tư 25/2015/tt-BLĐtBXh ngày 13/7/2015 quy định về đăng ký hoạt động 
dạy nghề trình độ sơ cấp.

Nội dung chủ yếu

nội dung Thông tư này quy định điều kiện, hồ sơ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục đăng ký 
và cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp gdnn trình độ sơ cấp; 
việc đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp gdnn; thu hồi giấy chứng nhận 
đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp gdnn trình độ sơ cấp; thủ tục đình chỉ hoạt 
động giáo dục nghề nghiệp gdnn trình độ sơ cấp.

Tác động dự kiến của Thông tư 25

Tăng cường công tác quản lý chất lượng đào tạo đảm bảo cho hoạt động gdnn được 
thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

 - thông tư số 40/2015/tt-BLĐtBXh ngày 20/10/2015 quy định  chuẩn về chuyên 
môn, nghiệp vụ và chế độ làm việc của nhà giáo dạy trình độ sơ cấp.

Nội dung của Thông tư
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Quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ và nhiệm vụ, chế độ làm việc của nhà giáo 
dạy trình độ sơ cấp tại các cơ sở gdnn (trung tâm gdnn, trung tâm gdnn - gdTX, 
trường trung cấp, trường cĐ, doanh nghiệp có đăng ký hoạt động gdnn trình độ sơ cấp).

Tác động dự kiến của Thông tư 40

Làm cơ sở để xây dựng mục tiêu đào tạo, chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao 
chất lượng nhà giáo trong các cơ sở gdnn;

giúp nhà giáo tự đánh giá phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực nghề nghiệp, 
từ đó xây dựng kế hoạch học tập, rèn luyện phấn đấu nâng cao phẩm chất đạo đức, trình 
độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Làm cơ sở để đánh giá nhà giáo hàng năm, phục vụ công tác quy hoạch, sử dụng, đào tạo 
và bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo.

Làm cơ sở để xây dựng chế độ, chính sách đối với nhà giáo trong cơ sở gdnn.

 - thông tư số 41/2015/tt-BLĐtBXh ngày 20/10/2015 quy định về sử dụng, bồi 
dưỡng chuẩn hóa, bồi dưỡng nâng cao đối với nhà giáo dạy trình độ sơ cấp.

Nội dung của Thông tư

Quy định về sử dụng, bồi dưỡng chuẩn hóa, bồi dưỡng nâng cao đối với nhà giáo dạy 
trình độ sơ cấp tại các cơ sở gdnn (Trung tâm gdnn hoặc trung tâm gdnn - gdTX, 
trường trung cấp, trường cĐ, doanh nghiệp có đăng ký hoạt động gdnn trình độ sơ cấp). 

Tác động dự kiến của Thông tư 41

Thông tư quy định các cơ sở gdnn sử dụng nhà giáo dạy trình độ sơ cấp phải đạt chuẩn 
theo Khoản 4 Điều 53  ( Luật gdnn 2014 về tiêu chuẩn nghề nghiệp) và Điều 54 Luật 
giáo dục nghề nghiệp năm 2014 về trình độ chuẩn, nhằm đảm bảo chất lượng nhà giáo 
dạy trình độ sơ cấp tại các cơ sở gdnn.

nhà giáo đang giảng dạy trình độ sơ cấp chưa đạt trình độ chuẩn về chuyên môn (Điều 54 
Luật gdnn 2014), nghiệp vụ theo quy định của pháp luật, còn trong độ tuổi đào tạo phải 
được đào tạo, bồi dưỡng để đạt trình độ chuẩn. Thời hạn để hoàn thành trình độ chuẩn tối 
đa là 02 năm.

 - thông tư số 42/2015/tt-BLĐtBXh ngày 20/10/2015 quy định về  đào tạo trình 
độ sơ  sơ cấp

Nội dung của Thông tư 

Quy định về đào tạo trình độ sơ cấp, gồm: khối lượng kiến thức, kỹ năng tối thiểu và 
yêu cầu năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp; yêu cầu, nội dung, cấu trúc 
chương trình, giáo trình đào tạo và quy trình xây dựng, biên soạn, thẩm định, ban hành 
chương trình, giáo trình đào tạo; việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh, kế hoạch tuyển sinh và 
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tổ chức tuyển sinh đào tạo; tổ chức thực hiện chương trình đào tạo; kiểm tra, thi, đánh giá, 
công nhận tốt nghiệp; mẫu chứng chỉ sơ cấp, in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ chứng 
chỉ sơ cấp; biểu mẫu, sổ sách quản lý dạy và học trình độ sơ cấp.

Tác động dự kiến của Thông tư 42

Đảm bảo Khối lượng kiến thức, kỹ năng tối thiểu đối với trình độ sơ cấp là số lượng mô 
- đun bắt buộc mà người học phải tích lũy được sau khi tốt nghiệp; Chương trình đào tạo 
sơ cấp là hệ thống kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm được thiết kế đồng 
bộ với phương pháp giảng dạy, điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị giảng dạy, học tập và đánh 
giá kết quả học tập để đảm bảo người học tích lũy được kiến thức, kỹ năng, năng lực tự 
chủ và trách nhiệm cần thiết để thực hiện các công việc đơn giản của nghề.

 - thông tư 43/2015/tt-BLĐtBXh ngày 20/10/2015 quy định về đào tạo thường 
xuyên

Nội dung của Thông tư

Quy định về đào tạo thường xuyên, bao gồm: xây dựng, lựa chọn, phê duyệt chương trình 
đào tạo, giáo trình, tài liệu đào tạo, tổ chức và quản lý đào tạo thường xuyên đối với các 
chương trình đào tạo thường xuyên theo yêu cầu của người học; bồi dưỡng, cập nhật, 
nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề; bồi dưỡng hoàn thiện kỹ năng nghề nghiệp; kèm cặp 
nghề, truyền nghề, tập nghề; chuyển giao công nghệ và các chương trình đào tạo khác có 
thời gian đào tạo dưới 03 tháng.

Tác động dự kiến của Thông tư 43

 - Đào tạo thường xuyên theo yêu cầu của người học nhằm trang bị kiến thức, kỹ 
năng thực hành của một chương trình đào tạo hoặc một mô - đun đào tạo theo quy định 
tại Khoản 3 Điều 3 Luật gdnn hoặc kiến thức, kỹ năng thực hành của một nghề hoặc 
một số công việc của nghề, do học viên lựa chọn nội dung học, thời gian, địa điểm học và 
giáo viên, người dạy nghề trực tiếp giảng dạy.

 - Bồi dưỡng, cập nhật, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp nhằm trang bị, tăng 
thêm năng lực thực hiện nghề; bổ sung kiến thức mới, hoàn chỉnh các tiêu chuẩn nghề 
nghiệp để nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề cho người lao động.

 - Đào tạo theo hình thức kèm cặp nghề, truyền nghề nhằm trang bị, truyền lại kiến 
thức, kỹ năng nghề cho học viên thông qua việc nghệ nhân, thợ giỏi trực tiếp truyền lại 
các kiến thức, kỹ năng cho học viên trong quá trình cùng làm việc. 

 - Đào tạo theo hình thức tập nghề nhằm hướng dẫn học viên thực hành nhiều lần các 
thao tác, kỹ năng nghề và tập làm nghề trong một thời gian nhất định để đáp ứng được 
nhu cầu tuyển dụng của người sử dụng lao động hoặc tự tạo việc làm.

 - Bồi dưỡng hoàn thiện kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động nhằm trang bị, tăng 
thêm kiến thức, năng lực thực hiện nghề, bổ sung kiến thức mới, hoàn chỉnh kỹ năng nghề 
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theo các tiêu chuẩn nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ, công việc hoặc tham gia 
đánh giá tiêu chuẩn KnnQg.

 - chương trình chuyển giao công nghệ nhằm trang bị cho học viên các kiến thức, tiến 
bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, gồm: phương pháp gia công, chế tạo, làm thay đổi 
trạng thái, tính chất, hình dáng nguyên vật liệu hay bán thành phẩm sử dụng trong quá 
trình sản xuất để tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh hoặc những phương pháp công nghiệp dùng 
những cá thể sống và những quy trình sinh học để sản xuất những sản phẩm cần thiết.

1.3. chính sách tài chính mới
* Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự 
chủ của đơn vị nghiệp công lập.

nghị định này thay thế nghị định số 43/2006/nĐ-cp ngày 25 tháng 4 năm 2006 của 
chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ 
máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; làm cơ sở để xây dựng nghị 
định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp trong từng lĩnh vực.

Nội dung chủ yếu

nghị định quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ 
máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; quy định về đổi mới cơ chế 
hoạt động, cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; đổi mới cơ chế quản lý nhà 
nước đối với hoạt động dịch vụ sự nghiệp công, từng bước xoá bỏ sự can thiệp của nhà 
nước đối với hoạt động của đơn vị sự nghiệp.

Tác động  dự kiến của Nghị định 16

 - nghị định được ban hành nhằm khắc phục một số tồn tại, hạn chế phát sinh sau hơn 
7 năm thực hiện nghị định số 43/2006/nĐ-cp ngày 25 tháng 4 năm 2006 của chính phủ 
quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên 
chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; từng bước hoàn thiện thể chế pháp 
luật về dịch vụ sự nghiệp công và cơ chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập, làm 
cơ sở để các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực trình ban hành theo thẩm quyền các nghị định 
quy định đối với từng lĩnh vực cụ thể; đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển hoạt động sự 
nghiệp công trong nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa; đổi mới cơ chế 
hoạt động, cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; tạo tiền đề sắp xếp, bố trí 
nguồn lực hợp lý của ngân sách nhà nước dành cho hoạt động dịch vụ sự nghiệp công; đổi 
mới cơ chế quản lý nhà nước đối với hoạt động dịch vụ sự nghiệp công, từng bước xoá bỏ 
sự can thiệp của nhà nước đối với hoạt động của đơn vị sự nghiệp, giảm sự bao cấp của 
nhà nước; thúc đẩy xã hội hoá đối các hoạt động dịch vụ sự nghiệp công, đáp ứng nhu 
cầu ngày càng cao của xã hội.

những quy định mới về cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập sẽ góp phần 
thúc đẩy các cơ sở gdnn công lập vươn lên, tăng cường khả năng tự chủ ở mức cao hơn, 
thúc đẩy các cơ sở gdnn phát triển nhanh, mạnh và bền vững, nâng cao số lượng, chất 
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lượng đào tạo, đáp ứng tốt hơn các yêu cầu của phát triển kinh tế - xã hội; tạo môi trường 
cạnh tranh bình đẳng, tăng cường thu hút đầu tư từ các thành phần kinh tế khác. Theo 
nghị định, về tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp trên nguyên tắc đơn vị tự chủ 
cao về nguồn tài chính thì được tự chủ cao về quản lý, sử dụng các kết quả tài chính và 
ngược lại; nhằm khuyến khích các cơ sở gdnn tự chủ thấp phấn đấu tăng nguồn thu để 
được mức tự chủ cao hơn; tự chủ tài chính của các cơ sở gdnn cũng được quy định cụ 
thể và chi tiết ở các mức độ khác nhau.  

 - nghị định 16 tác động mạnh đến cơ chế quản lý: cơ sở gdnn xây dựng cơ chế chi 
tiêu nội bộ đảm bảo tính chặt chẽ, công bằng, năng động, khuyến khích cán bộ nhà giáo 
năng động, tăng cường học tập nâng cao trình độ và kỹ năng để đáp ứng yêu cầu nhiệm 
vụ nâng cao chất lượng đào tạo.

 - nghị định 16 tác động mạnh đến hệ thống quản lý cơ sở gdnn. Yêu cầu cán bộ quản 
lý tại cơ sở gdnn phải chuyên nghiệp trong quản lý hệ thống, đảm bảo cơ sở gdnn là 
chỉnh thể thống nhất, phát huy hết tiềm năng sẵn có trong nội bộ và bên ngoài để phát triển 
sự nghiệp đào tạo và nâng cao đời sống cán bộ, giáo viện, công nhân viên và học sinh. 

hộp 1: các loại hình tự chủ của đơn vị sự nghiệp công 
 

 
Điều 12. Tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường 
xuyên và chi đầu tư

Điều 13. Tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường 
xuyên

Điều 14. Tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm một phần 
chi thường xuyên (do giá, phí dịch vụ sự nghiệp công chưa kết cấu đủ chi phí, 
được Nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công theo 
giá, phí chưa tính đủ chi phí)

Điều 15. Tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công do Nhà nước bảo đảm 
chi thường xuyên (theo chức năng, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, 
không có nguồn thu hoặc nguồn thu thấp)

(Nguồn: Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015) 
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hộp 2: nghĩa vụ tài chính, quản lý tài sản nhà nước và quy chế chi tiêu nội bộ

 
Điều 17. Nghĩa vụ tài chính, quản lý tài sản Nhà nước và quy chế chi tiêu nội 
bộ của đơn vị sự nghiệp công

1. Đơn vị sự nghiệp công có hoạt động dịch vụ thực hiện đăng ký, kê khai, nộp 
đủ thuế và các khoản thu ngân sách khác (nếu có) theo quy định của pháp luật.

2. Đơn vị sự nghiệp công có trách nhiệm quản lý, sử dụng tài sản nhà nước theo 
quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

3. Đơn vị sự nghiệp công có trách nhiệm xây dựng và ban hành Quy chế chi tiêu 
nội bộ, gửi cơ quan quản lý cấp trên. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận 
được Quy chế, trường hợp Quy chế có quy định không phù hợp với quy định của 
nhà nước, cơ quan quản lý cấp trên có ý kiến bằng văn bản yêu cầu đơn vị điều 
chỉnh lại cho phù hợp.

Sau thời hạn nêu trên, nếu cơ quan quản lý cấp trên không có ý kiến, đơn vị triển 
khai thực hiện theo Quy chế, đồng thời gửi cơ quan tài chính cùng cấp để theo 
dõi, giám sát thực hiện, Kho bạc nhà nước nơi đơn vị mở tài khoản giao dịch để 
làm căn cứ kiểm soát chi.

(Nguồn: Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015) 

Tuy thế nhưng khi thực hiện tự chủ cần cân nhắc kỹ đối với đặc thù của hệ thống gdnn. 
cần có một nghị định riêng về cơ chế tự chủ của hệ thống gdnn.

1.4. chính sách học phí 
nghị định số 86/2015/nĐ-cp ngày 02 tháng 10 năm 2015 quy định về cơ chế thu, quản 
lý học phí đối với cSgd thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học 
phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021.

Nội dung chính

hộp 3: mức trần học phí

 
4. Mức trần học phí đối với đào tạo cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục 
công lập:

a) Mức trần học phí đối với các chương trình đào tạo đại trà trình độ cao đẳng, 
trung cấp tại các cơ sở giáo dục công lập chưa tự bảo đảm kinh phí chi thường 
xuyên và chi đầu tư như sau: 
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Đơn vị: 1.000 đồng/tháng/sinh viên 

nhÓm nGÀnh, 
nGhề

năm học 
2015-2016

năm học 
2016-2017

năm học 
2017-2018

năm học 
2018-2019

năm học 
2019-2020

năm học 
2020-2021

tc cĐ tc cĐ tc cĐ tc cĐ tc cĐ tc cĐ
1. Khoa học xã hội, 
kinh tế, luật; nông, 
lâm, thủy sản

430 490 470 540 520 590 570 650 620 710 690 780

2. Khoa học tự 
nhiên; kỹ thuật, 
công nghệ; thể dục 
thể thao, nghệ thuật; 
khách sạn, du lịch

500 580 550 630 610 700 670 770 740 850 820 940

3. Y dược 620 700 680 780 750 860 830 940 910 1.0401.0001.140

b) Mức trần học phí đối với các chương trình đào tạo đại trà trình độ cao đẳng, trung 
cấp tại các cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên và chi đầu 
tư như sau:

Đơn vị: 1.000 đồng/tháng/sinh viên

nhÓm nGÀnh, nGhề

từ năm học 
2015-2016  

đến năm học  
2017-2018

từ năm học 
2018-2019  

đến năm học  
2019-2020

năm học  
2020-2021

tc cĐ tc cĐ tc cĐ
1. Khoa học xã hội, kinh tế, 
luật; nông, lâm, thủy sản 1.225 1.400 1.295 1.480 1.435 1.640

2. Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, 
công nghệ; thể dục thể thao, 
nghệ thuật; khách sạn, du lịch

1.435 1.640 1.540 1.760 1.680 1.920

3. Y dược 3.080 3.520 3.220 3.680 3.535 4.040

 (Nguồn: Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015)

nghị định được ban hành nhằm thay thế nghị định số 49/2010/nĐ-cp ngày 14 tháng 5 
năm 2010 của chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế 
thu, sử dụng học phí đối với cSgd thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 
- 2011 đến năm học 2014 - 2015 và nghị định số 74/2013/nĐ-cp ngày 15 tháng 7 năm 
2013 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 49/2010/nĐ-cp ngày 
14 tháng 5 năm 2010 của chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học 
tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cSgd thuộc hệ thống giáo dục quốc dân  từ 
năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 – 2015. 
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Tác động dự kiến của Nghị định 86

Vấn đề thu và giảm học phí theo nghị định 86 có tác động rất lớn đến phụ huynh, học sinh, 
nhà trường cũng như đối với các cơ sở gdnn. nó là điều kiện quyết định đến hoạt động 
của nhà trường cũng như góp phần rất lớn, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo. Với 
đối tượng con hộ nghèo, học sinh bị tàn tật, hộ cận nghèo, học sinh thuộc dân tộc thiểu 
số… được miễn giảm học phí; đối tượng con em dân tộc thiểu số vùng điều kiện kinh tế 
đặc biệt khó khăn được giảm 70% học phí; đối tượng học sinh dân tộc miền núi hộ cận 
nghèo được giảm 50%. như vậy, với con em ở miền núi được miễn giảm học phí rất lớn 
và nhà nước có chính sách cấp bù cho đối tượng này từ ngân sách Trung ương.

Tuy nhiên, các đối tượng ưu tiên khi học nghề tại cơ sở gdnn ngoài công lập không 
được hưởng chính sách ưu tiên. nhà nước cần bổ sung chính sách hỗ trợ cho đối tượng 
này khi học nghề tư thục. Một số tác động cụ thể khác như:

 - Tác động đến chế độ tự chủ của các cơ sở GDNN: 

Tự chủ, nhất là tự chủ về tài chính đang là một chủ trương lớn của Đảng và nhà nước đối 
với các đơn vị sự nghiệp công lập nói chung và với các cơ sở gdnn công lập nói riêng. 
Tuy nhiên, chính sách học phí hiện nay đang là khó khăn đối với các cơ sở gdnn trước 
xu thế tự chủ. 

Để tự chủ về tài chính, các cơ sở gdnn chỉ dựa vào 2 nguồn thu: nguồn thu nhất từ học 
phí, nguồn thứ hai từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. nguồn thu từ hoạt động sản 
xuất, dịch vụ đối với các cơ sở gdnn thì thực sự khó, bởi ngay chính doanh nghiệp hoạt 
động trong những ngành nghề này cũng khó khăn, chưa nói các cơ sở gdnn, bị nhiều rào 
cản khác về cơ chế. như vậy, chỉ còn trông cậy vào nguồn thu học phí. học phí là nguồn 
thu lớn của các cơ sở gdnn, mức thu học phí theo lộ trình là động lực thúc đẩy các cơ 
sở gdnn nâng cao chất lượng.

Tuy nhiên, chi phí cho gdnn rất lớn (chi phí nguyên nhiên vật liệu, vật tư thực hành, 
thực tập để hình thành và phát triển kỹ năng...), khi tính đủ chi phí đào tạo thì học phí của 
người học sẽ phải là rất cao. do vậy, học phí phải được xây dựng trên cơ sở chi phí thực 
tế đào tạo theo từng nhóm nghề cụ thể. học phí cao sẽ không thu hút được người học, cơ 
sở gdnn sẽ không tồn tại, do vậy ở đây cần chính sách hỗ trợ của nhà nước, có thể thông 
qua đặt hàng đào tạo nhưng trên cơ sở tính đúng, tính đủ chi phí.

Khi thực hiện tự chủ, các cơ sở gdnn sẽ chú ý thực hiện các dịch vụ khác mà không chú 
ý đến dịch vụ đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Để thực hiện tự chủ cho cơ sở gdnn cần có chính sách đặc thù ưu tiên cho người học và 
chính sách phát triển kỹ năng nghề nghiệp.

 - Tác động đến phân luồng học sinh:

Mức trần học phí cho sinh viên các trường đại học khá cao, dẫn đến việc lựa chọn trường 
được cân nhắc,  khi thực hiện rất nhiều trường đại học tuyển sinh gặp khó khăn, nhiều 
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trường tuyển không đủ chỉ tiêu, số học sinh tốt nghiệp ThpT lựa chọn vào hệ thống 
gdnn tăng lên một phần cũng ở yếu tố này. 

học phí đào tạo gdnn thực hiện theo phương thức gdTX áp dụng mức không vượt quá 
150% mức thu học phí so với hệ đào tạo chính quy tương ứng cùng trình độ đào tạo, nhóm 
ngành, chuyên ngành và nghề đào tạo theo chương trình đào tạo đại trà tại cơ sở gdnn 
chưa thực hiện tự chủ chi thường xuyên và chi đầu tư. 

hộp 4: Đối tượng được miễn học phí đối với Gdnn

 
Điều 7. Đối tượng được miễn học phí

13. người tốt nghiệp ThcS học tiếp lên trình độ trung cấp.

14. người học các trình độ trung cấp, cao đẳng, đối với các ngành, nghề khó 
tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu theo danh mục do Thủ trưởng cơ quan quản 
lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở Trung ương quy định.

15. người học các ngành chuyên môn đặc thù đáp ứng yêu cầu phát triển kinh 
tế - xã hội, quốc phòng, an ninh theo quy định của Luật giáo dục nghề nghiệp.

(Nguồn:  Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015) 

cơ sở gdnn đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư theo quy định của chính phủ, học 
phí được xác định trên cơ sở tính toán có sự cân đối giữa hỗ trợ của nhà nước và đóng góp 
của người học, thực hiện theo lộ trình giảm dần bao cấp của nhà nước. Tuy nhiên, nghị 
định 86 cũng có tác động tiêu cực, nhiều gia đình không đủ tiềm lực về tài chính cho con 
đi học tại các cơ sở gdnn. 

nghị định 86 quy định người tốt nghiệp ThcS học tiếp lên trình độ trung cấp là một 
trong những đối tượng được miễn học phí. Đây là một chính sách của chính phủ khuyến 
khích học sinh tốt nghiệp ThcS vào học trung cấp để đáp ứng nhu cầu nhân lực doanh 
nghiệp, thực hiện phân luồng trong giáo dục đào tạo.

những ngành nghề khó tuyển sinh, nhưng xã hội có nhu cầu cũng được miễn học phí đây 
là một chính sách khuyến khích để đảm bảo cơ cấu lao động trong xã hội.

những ngành nghề có chuyên môn đặc thù đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, 
quốc phòng, an ninh theo quy định của Luật giáo dục nghề nghiệp cũng được khuyến 
khích miễn học phí. 

1.5. chính sách nội trú đối với người học trong Gdnn
* Quyết định số 53/2015/QĐ-ttg ngày 20/10/2015 

Theo Quyết định, đối tượng được hưởng chính sách nội trú khi tham gia chương trình đào 
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tạo trình độ cĐ, trình độ trung cấp tại các cơ sở gdnn gồm: (1) người dân tộc thiểu số 
thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật; (2) người tốt nghiệp trường phổ thông 
dân tộc nội trú; (3) người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc là người 
khuyết tật có hộ khẩu thường trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, 
vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo. Quyết định quy định cụ thể về mức học bổng 
chính sách và các khoản hỗ trợ khác; nguyên tắc thực hiện chính sách; phương thức chi 
trả; nguồn kinh phí; tổ chức thực hiện, hiệu lực và trách nhiệm thi hành.

* Quyết định số 46/2015/QĐ-ttg ngày 28/9/2015 

Quy định thống nhất về chính sách đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng, trong đó 
quy định rõ mức hỗ trợ chi phí đào tạo, mức hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại và tổ chức thực hiện 
chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng. Đối tượng áp dụng đối 
với người học là phụ nữ, lao động nông thôn, người khuyết tật tham gia học các chương 
trình đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng, trong đó ưu tiên người khuyết tật và 
các đối tượng là người thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách 
mạng, người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người thuộc hộ gia 
đình bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh, lao động nữ bị mất việc làm, ngư dân;…

Quyết định số 53 và Quyết định số 46 đã góp phần giải quyết khó khăn cho các đối tượng 
chính sách tham gia học nghề, tạo ra sự công bằng cho tất cả các đối tượng tiếp cận với 
gdnn, khuyến khích xã hội học tập.

1.6. một số chính sách khác về đào tạo nghề cho người lao động
* nghị định số 31/2015/nĐ-cp ngày 24 tháng 3 năm 2015 của chính phủ  quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ KnnQg.

Nội dung chủ yếu

nghị định áp dụng đối với: (1) các tổ chức đánh giá kỹ năng nghề; người lao động tham 
dự đánh giá, cấp chứng chỉ KnnQg; (2) người lao động làm những công việc thuộc danh 
mục công việc ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn sức khỏe của cá nhân người lao động hoặc 
cộng đồng phải có chứng chỉ KnnQg; (3) cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan 
đến việc thực hiện các quy định tại nghị định này.

nghị định quy định cụ thể đối với điều kiện, tổ chức và hoạt động đánh giá, cấp chứng 
chỉ KnnQg; công việc ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn, sức khỏe của cá nhân người lao 
động hoặc cộng đồng phải có chứng chỉ KnnQg; tổ chức thực hiện và điều khoản thi 
hành.

Tác động dự kiến của Nghị định số 31

các cá nhân được đánh giá KnnQg có điều kiện thuận lợi hơn trong việc tham gia 
TTLĐ. Đảm bảo người lao động tham gia lao động thực hiện công việc đúng quy trình 
đảm bảo an toàn lao động. Đánh giá kỹ năng nghề còn khẳng định chất lượng đối với các 
cơ sở đào tạo.
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* thông tư số 56/2015/tt- LĐtBXh hướng dẫn việc xây dựng, thẩm định và công bố 
tiêu chuẩn KnnQg. 

Nội dung chủ yếu

Thông tư này quy định nguyên tắc, quy trình xây dựng tiêu chuẩn KnnQg, tổ chức việc 
thẩm định và công bố tiêu chuẩn KnnQg;

Tác động dự kiến của Thông tư số 56

Thông tư 56 sẽ tác động mạnh đến chất lượng đào tạo, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho 
người lao động. Thúc đẩy nguồn nhân lực Việt nam hội nhập khu vực và quốc tế.

1.7. chính sách phát triển trường nghề chất lượng cao
Thực hiện Quyết định số 761/QĐ-TTg ngày 23/5/2014 của Thủ tướng chính phủ phê 
duyệt “Đề án phát triển trường nghề chất lượng cao đến năm 2020”, trong đó lựa chọn 45 
trường nghề công lập được quy hoạch ưu tiên tập trung đầu tư để trở thành trường nghề 
chất lượng cao (sau đây gọi 45 trường) vào năm 2020. Tổng cục dạy nghề đã tổ chức các 
hội nghị, hội thảo hướng dẫn, lấy ý kiến giám sát thực hiện 6 tiêu chí trường chất lượng 
cao. Đồng thời các trường được lựa chọn đầu tư phát triển thành trường chất lượng cao 
đã chủ động nghiên cứu đổi mới hoạt động quản lý và đào tạo của nhà trường; nghiên 
cứu vận dụng chương trình nước ngoài vào đào tạo; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất 
trang thiết bị dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin và đào tạo nhà giáo trong và ngoài 
nước. Đẩy mạnh công tác tuyển sinh, giải quyết việc làm cho học sinh, sinh viên sau khi 
ra trường.

năm 2015, Tổng cục dạy nghề đã triển khai rà soát, đánh giá 45 trường theo mục tiêu, 
nội dung và cách thức triển khai sau:

 - Đánh giá thực trạng 45 trường nghề so với các tiêu chí công nhận trường nghề chất 
lượng cao để đưa ra khuyến nghị, giải pháp để đạt mục tiêu trong Quyết định 761 về công 
nhận  trường chất lượng cao; nghiên cứu, xây dựng hoàn thiện Thông tư quy định chi tiết 
về tiêu chí, cách thức và quy trình đánh giá, công nhận trường nghề chất lượng cao.

 - Rà soát, đánh giá các nội dung trong 6 tiêu chí trường nghề chất lượng cao. ngoài ra, 
các trường được yêu cầu cung cấp các thông tin về cơ sở vật chất, thiết bị, giáo trình đào 
tạo và các dự án đã và đang triển khai liên quan đến 6 tiêu chí. 

Thực tiễn triển khai phát triển trường chất lượng cao thời gian qua cho thấy:

 - Để xây dựng được các trường nghề chất lượng cao theo tiêu chí đề ra, cần có những 
cơ chế, chính sách đẩy mạnh xã hội hóa và khuyến khích các trường nghề được chọn để 
phát triển thành trường nghề chất lượng cao (công lập và tư thục) tăng cường các điều 
kiện bảo đảm chất lượng đào tạo theo tiêu chí của trường nghề chất lượng cao, bao gồm: 
Ưu đãi về tín dụng đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề theo quy định của pháp luật; 
ưu đãi về thuế đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ gắn với đào tạo theo quy 
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định của pháp luật; hỗ trợ đào tạo cán bộ quản lý, nhà giáo gdnn; sử dụng chương trình, 
giáo trình dạy các nghề trọng điểm; thí điểm đào tạo các nghề trọng điểm từ ngân sách 
nhà nước.

 - Riêng đối với các trường công lập, ngoài cơ chế theo quy định hiện hành của nhà 
nước đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, các trường nghề được lựa chọn đầu tư để 
trở thành trường nghề chất lượng cao được thí điểm áp dụng, thực hiện cơ chế tự chủ tài 
chính và quản lý tài chính, tài sản, bao gồm: Xây dựng và quy định mức thu học phí, lệ 
phí thi và tuyển sinh và báo cáo Bộ, ngành, địa phương là cơ quan chủ quản của trường 
phê duyệt và công khai mức thu trước khi thực hiện; Tự quyết định các nội dung và mức 
chi từ nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên (bao gồm cả kinh phí do ngân sách nhà 
nước cấp và thu sự nghiệp) trên cơ sở quy chế chi tiêu nội bộ, đảm bảo công khai, minh 
bạch và hiệu quả theo yêu cầu về chất lượng và tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao; tự 
chủ quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị đã được đầu tư cho hoạt động sản xuất, 
kinh doanh, dịch vụ gắn với đào tạo (kể cả liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân 
để hoạt động dịch vụ đáp ứng nhu cầu của xã hội theo quy định của pháp luật); tự chủ về 
tiền công, tiền lương đối với giáo viên, cán bộ và học sinh, sinh viên trực tiếp tham gia 
các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ gắn với đào tạo.

ngoài ra, cần khuyến khích, ưu tiên các doanh nghiệp trực tiếp cùng với nhà trường tổ 
chức đào tạo một số nghề trọng điểm gắn với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của doanh 
nghiệp. nhà nước cam kết ưu tiên đặt hàng thực hiện các dịch vụ dạy nghề từ ngân sách 
nhà nước đối với các trường nghề được công nhận đạt tiêu chí của trường nghề chất 
lượng cao để các trường tích cực phấn đấu hoàn thiện các điều kiện đảm bảo chất lượng, 
không ngừng nâng cao chất lượng dạy nghề của nhà trường nhằm cung cấp cho xã hội 
nguồn nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ có kiến thức, kỹ năng và trách 
nhiệm nghề nghiệp cao, nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh của người lao động và của 
quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế, góp phần thực hiện thành công mục tiêu công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

1.8. chiến lược phát triển dạy nghề 2011 - 2020. 
chiến lược phát triển dạy nghề thời kỳ 2011- 2020 đã được Thủ tướng chính phủ phê 
duyệt tại Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 29/5/2012. năm 2015 là năm đánh giá 5 năm 
thực hiện chiến lược. Theo đánh giá của Tổng cục dạy nghề, sau 5 năm thực hiện,  chiến 
lược đã thực sự góp phần quan trọng vào việc phát triển dạy nghề, nâng cao chất lượng, 
tăng cường hiệu quả dạy nghề, đáp ứng nhu cầu nhân lực có kỹ năng nghề cho phát triển 
kinh tế - xã hội theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập với các nước ASEAn 
và quốc tế.

Tuy nhiên, cũng theo đánh giá, 5 năm thực hiện chiến lược, một số chỉ tiêu của chiến 
lược đã không đạt được theo mục tiêu đặt ra trong giai đoạn 2011 - 2015; sự hợp tác, gắn 
kết giữa các bộ ngành, địa phương trong việc thực hiện chiến lược còn hạn chế và kém 
hiệu quả, các hoạt động triển khai chiến lược chưa đồng bộ, không tập trung được nguồn 
lực theo những mục tiêu ưu tiên và có trọng điểm; chất lượng đào tạo nghề mặc dù đã 
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ngày càng được nâng cao nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của TTLĐ về tay nghề, 
về các kỹ năng mềm như tác phong công nghiệp, khả năng làm việc theo tổ, nhóm; cơ 
cấu đào tạo theo nghề và trình độ đào tạo chưa hợp lý; chưa đáp ứng được nhu cầu nhân 
lực kỹ thuật chất lượng cao cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; các điều kiện đảm bảo chất 
lượng gdnn còn bất cập; nhà giáo gdnn còn hạn chế về chất lượng; sự gắn kết doanh 
nghiệp với cSdn còn lỏng lẻo; quan niệm của người học, gia đình và xã hội đối với học 
nghề còn phiến diện, chưa đầy đủ, chưa theo kịp xu thế của TTLĐ kết hợp với công tác 
phân luồng, hướng nghiệp chưa hiệu quả dẫn đến sự mất cân đối trên TTLĐ.v.v...

Xác định được những hạn chế, yếu kém, chiến lược giai đoạn 2016 - 2020 xác định mục 
tiêu: Đến năm 2020, gdnn đáp ứng được nhu cầu của TTLĐ cả về số lượng, chất lượng, 
cơ cấu ngành nghề và trình độ đào tạo, trong đó tập trung đào tạo các ngành nghề trọng 
điểm đạt trình độ của các nước khu vực ASEAn và thế giới, tạo sự đột phá về chất lượng 
nghề nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao năng lực cạnh tranh 
quốc gia; thực hiện chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao thu nhập, giảm nghèo vững 
chắc, đảm bảo an sinh xã hội; nâng tỷ lệ người lao động qua đào tạo nghề lên 63% vào 
năm 2020.

Để thực hiện mục tiêu đó cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp quan trọng, bao 
gồm: đổi mới quản lý nhà nước gdnn; rà soát sắp xếp mạng lưới cơ sở gdnn; phát 
triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý gdnn theo hướng chuẩn hóa và xây dựng lộ 
trình chuẩn hóa; phát triển chương trình, giáo trình và quản lý khung trình độ quốc gia; 
đẩy mạnh hợp tác quốc tế, gắn kết cùng doanh nghiệp trong gdnn…

Kết luận

Luật giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/Qh13 được thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2014 
sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 năm 2015 quy định rất nhiều điểm mới có tính đột phá 
trong hệ thống gdnn, nhất là tăng  tính tự chủ của các cơ sở gdnn về tổ chức quản lý 
đào tạo, về nhân sự, tài chính và khoa học công nghệ.

Thực hiện triển khai thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp, nhiều văn bản quy phạm pháp 
luật của chính phủ, Thủ tướng chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các 
Bộ liên quan đã được ban hành.

các chính sách của chính phủ năm 2015 liên quan đến gdnn có tác động rất mạnh bởi 
vì, các chính sách đều liên quan đến tài chính. nghị định 16 bổ sung những điểm còn tồn 
tại hạn chế của nghị định 43. nghị định 16 tác động mạnh mẽ đến cơ sở gdnn, phân 
hóa mạnh mẽ mạng lưới cơ sở gdnn thành 4 loại có mức tự chủ khác nhau ( xem hộp 
1), tác động mạnh đến hoạt động thu chi tài chính, hoạt động dạy và học, đòi hỏi các cơ 
sở gdnn đổi mới mạnh công tác quản lý và tổ chức dẫn đến nghị định sẽ tác động mạnh 
đến đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý.

nghị định 86 là cơ sở để thực hiện nghị định 16 vì nguồn thu học phí là nguồn tài chính 
lớn của các cơ sở gdnn. học phí được tăng lên theo lộ trình trùng khớp với lộ trình thực 
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hiện nghị định 16. các chính sách khác liên quan đến nhà giáo, người học mới đều có liên 
quan đến nghị định 16 và nghị định 86.

phát triển trường nghề chất lượng cao với 6 tiêu chí. năm 2015 Tcdn đã tiến hành đánh 
giá, rà soát những tiêu chí đã đạt được, chưa đạt để đề ra giải pháp phát triển trường nghề 
chất lượng cao đến năm 2020. 

chiến lược dạy nghề 2016-2020 sau 5 năm thực hiện đã đạt được một số thành tựu quan 
trọng song cũng có nhiều tiêu chí chưa đạt được. chiến lược phát triển dạy nghề giai đoạn 
2011-2020 là cơ sở để giai đoạn tiếp theo thực hiện chiến  lược theo hướng tiêu chuẩn 
hóa và thể chế hóa.
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chƯƠnG 2  
mẠnG LƯỚi cƠ SỞ Giáo dục nGhề nGhiệp VÀ  

tuYỂn Sinh, tỐt nGhiệp

Luật Giáo dục nghề nghiệp có hiệu lực từ ngày 01/7/2015. Theo đó, vấn đề mạng lưới 
cơ sở GDNN, vấn đề tuyển sinh và tốt nghiệp có nhiều biến động và thay đổi. Do vậy, 
Chương này sẽ trình bày chi tiết thực trạng về mạng lưới cơ sở GDNN phân theo loại hình 
cơ sở GDNN, theo hình thức sở hữu, theo khu vực kinh tế, theo cơ quan đơn vị chủ quản 
và đánh giá về mạng lưới trường chất lượng cao. Bên cạnh đó, vấn đề thông tin tuyển sinh 
bao gồm thông tin tuyển sinh tại các CSDN, tại các trường CĐ, TCCN; vấn đề tốt nghiệp 
bao gồm tốt nghiệp tại các CSDN, tại các trường CĐ, TCCN, tại 45 trường được lựa chọn 
đầu tư thành trường chất lượng cao cũng được làm phân tích rõ. Ngoài ra, việc đào tạo 
nghề cho lao động nông thôn cũng được trình bày về vấn đề tuyển sinh, tốt nghiệp trong 
giai đoạn 2010 - 2014 và năm 2015. 

2.1. mạng lưới cơ sở Gdnn
cơ sở gdnn bao gồm các trường cĐ, trường Tc và TTgdnn, tuy nhiên sự tồn tại các 
trường cĐn, trường Tcn và TTdn do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý, 
cùng với các trường cĐ, Tccn và các trung tâm KTThhn, TTgdTX do Bộ giáo dục 
và Đào tạo quản lý đang là những khó khăn trong việc quy hoạch lại mạng lưới các cơ sở 
gdnn khi cơ quan quản lý nhà nước trung ương về gdnn được Thủ tướng chính phủ 
giao cho hai Bộ: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ giáo dục và Đào tạo cùng 
quản lý. Mặc dù vậy việc quy hoạch và sắp xếp lại mạng lưới cơ sở gdnn vẫn tiếp tục 
thực hiện. Trong báo này, mạng lưới cơ sở gdnn được phản ánh khách quan theo sự tồn 
tại của chúng ở các khía cạnh khác nhau:

* Theo loại hình cơ sở GDNN

Trong sự biến động của cơ sở gdnn có sự thay đổi về số lượng cSdn (hình 1). Tính 
đến cuối năm 2015 cả nước có 1.467 cSdn, so với năm 2014 cSdn có nhiều biến động, 
cụ thể: có 19 trường cĐn được nâng cấp từ trường Tcn và một số trường được thành lập 
mới trong năm 2015, đã nâng số trường cĐn lên 190 trường đạt 100% so với quy hoạch 
mạng lưới trường cĐn của chiến lược phát triển dạy nghề; đối với trường Tcn đã giảm 
21 trường so với năm 2014 và đạt 93% chỉ tiêu của chiến lược; số lượng TTdn tăng 997 
và đạt 107% chỉ tiêu của chiến lược. Bước đầu hình thành được 16 cSdn (02 trường 
cĐn, 14 trường Tcn) chuyên biệt dạy nghề cho người dân tộc thiểu số và một số khoa 
dạy nghề cho người dân tộc thiểu số ở một số trường cĐn. 
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hình 1: Biểu đồ số lượng cSdn theo loại hình 
(Đơn vị tính: CSDN)

155 162 171 190

307 302 301 280

867
875

1009 997

0

200

400

600

800

1000

1200

2012 2013 2014 2015

 cĐn

Tcn

TTdn

(Nguồn: Văn phòng -Tổng cục Dạy nghề)

cùng với sự thay đổi số lượng cSdn, các trường Tccn  và cĐ thuộc Bộ giáo dục và 
Đào tạo quản lý cũng có sự thay đổi (hình 2). Số trường Tc năm 2015 giảm nhẹ so với 
năm 2014 (9 trường chiếm gần 3%) do một số trường được nâng cấp lên trường cĐ, một 
số trường bị giải thể, trong khi đó trường cĐ tăng lên nhưng không đáng kể (chỉ có 02 
trường chiếm 1%).

hình 2: Biểu đồ số lượng tccn, cĐ 
(Đơn vị tính: trường)
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* Theo hình thức sở hữu

Luật giáo dục nghề nghiệp quy định có 3 loại hình thức sở hữu cơ sở gdnn bao gồm: 
cơ sở gdnn công lập, cơ sở gdnn tư thục và cơ sở gdnn có vốn đầu tư nước ngoài. 
Tuy nhiên nếu xét cSdn tính đến 31/12/2015 thì số trường Tcn, cĐn theo hình thức sở 
hữu (hình 3) có: 320 trường công lập (trong đó 178 trường Tcn và 142 trường cĐn), 
149 trường tư thục (trong đó 102 trường Tcn và 47 trường cĐn tư thục); 01 trường cĐn 
có vốn đầu tư nước ngoài và 997 TTdn có 344 TTdn ngoài công lập. Theo nghị định 
số 16/2015/nĐ/-cp ngày 14/2/2015 của chính phủ về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp 
công lập thì các trường công lập sẽ được sắp xếp, chuyển đổi theo quy hoạch đã được cấp 
có thẩm quyền phê duyệt; giao quyền tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập.

hình 3: Biểu đồ số lượng cSdn theo hình thức sở hữu 
(Đơn vị tính: CSDN)
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nếu xét theo hình thức sở hữu đối với các trường Tccn và cĐ năm 2015 so với năm 
2014 (hình 4) thì trường tư thục không có sự thay đổi,  nhưng  trường công lập có sự thay 
đổi (trường Tccn giảm 10 trường  và trường cĐ tăng 2 trường).

như vậy, năm 2015 trong tổng số 1989 cơ sở gdnn (bao gồm cả trường Tccn, cĐ và 
cSdn) chỉ có 01 trường cĐ thuộc cơ sở gdnn có vốn đầu tư nước ngoài; có 1337 cơ 
sở gdnn công lập chiếm 67,21% cSgdnn trên toàn quốc; có 307 trường tư thục trong 
đó có có 77 trường cĐ tư thục chiếm 18,87% tổng số trường cĐ, có 230 trường Tc tư 
thục chiếm 39,45 % tổng số trường Tc và có 344 TTdn tư thục chiếm 34,5% tổng số 
TTgdnn.
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hình 4: Biểu đồ số lượng trường tccn và cĐ theo hình thức sở hữu 
(Đơn vị tính: trường)
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* Theo khu vực kinh tế xã hội (KTXH)

các cơ sở gdnn được thành lập và phát triển luôn được định hướng gắn kết với chiến 
lược phát triển kinh tế - xã hội, chiến lược phát triển nhân lực, Quy hoạch phát triển nhân lực 
và thực tế của từng vùng, địa phương và cả nước đặc biệt trong giai đoạn 2011 - 2020. Tuy 
nhiên thực trạng việc đầu tư, phát triển cơ sở sản xuất, nhà máy, công ty tập trung ở một số 
tỉnh, thành phố hoặc khu vực kéo theo sự tồn tại của các cơ sở gdnn ở các tỉnh không 
có điều kiện phát triển kinh tế gặp nhiều khó khăn.

Sự phân chia các cSdn theo khu vực KTXh (hình 5) và hình thức sở hữu được cụ thể 
tính đến 31 tháng 12 năm 2015: 

 - Vùng Trung du miền núi phía Bắc có 53 trường thì có 36 trường công lập, 17 trường 
tư thục; 

 - Vùng Đồng bằng Sông hồng có 170 trường, trong đó: 101 trường công lập, 68 
trường tư thục, 01 trường có vốn đầu tư nước ngoài; 

 - Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Miền Trung có 104 trường, trong đó: 76 trường 
công lập, 26 trường tư thục; vùng Tây nguyên có 16 trường, trong đó: 12 trường công 
lập, 4 trường tư thục; 

 - Vùng Đông nam Bộ có 76 trường, trong đó: 49 trường công lập, 27 trường tư thục;

 - Vùng Đồng bằng Sông cửu Long có 51 trường, 43 trường công lập, 8 trường tư thục.
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hình 5: Biểu đồ số lượng cơ sở dạy nghề theo khu vực kinh tế, xã hội 
(Đơn vị tính: CSDN)
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Sự phân chia đối với các trường cĐ và trường Tccn theo khu vực kinh tế, xã hội được 
thể hiện trên hình 6: trong đó có 3 tỉnh không có trường cĐ đó là Quảng Bình, Đăk nông 
và An giang.

hình 6: Biểu đồ số lượng trường tccn và cĐ theo khu vực KtXh 
(Đơn vị tính: trường)
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* Theo cơ quan đơn vị chủ quản (Hình 7) 

Với chính sách khuyến khích, tạo điều kiện để các doanh nghiệp, tổ chức chính trị - xã 
hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các tổ chức khác, công dân Việt nam, tổ 
chức, cá nhân nước ngoài, người Việt nam định cư ở nước ngoài thành lập cơ sở gdnn 
và tham gia hoạt động đào tạo nghề nghiệp nên cơ sở gdnn cũng đa dạng về cơ quan 
chủ quản. năm 2015, đối với cSdn có 72 trường thuộc bộ, ngành, trong đó: 11 trường 
Tcn, 61 trường cĐn; có 193 trường thuộc địa phương, trong đó: 123 trường Tcn, 70 trường 
cĐn; 109 trường thuộc doanh nghiệp, trong đó: 81 trường Tcn, 29 trường cĐn; 95 trường 
thuộc các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức khác và tư nhân, trong đó: 64 trường Tcn, 
31 trường cĐn.

hình 7: cơ sở dạy nghề chia theo đơn vị chủ quản 
(Đơn vị tính: CSDN)
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* Theo định hướng đầu tư cơ sở GDNN chất lượng cao

Triển khai thực hiện Quyết định số 761/QĐ-TTg ngày 23/5/2014 đã có 45 trường được 
chọn để tập trung đầu tư thành trường chất lượng cao, đủ năng lực đào tạo các nghề được 
các nước tiên tiến trong khu vực và quốc tế công nhận. Đồng thời quy hoạch nghề trọng 
điểm theo các cấp độ quốc tế, ASEAn và cấp độ quốc gia đã được phê duyệt (cụ thể đã 
phê duyệt 26 nghề cấp độ quốc tế, 34 nghề cấp độ khu vực ASEAn và 100 nghề cấp độ 
quốc gia).  
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Mạng lưới các trường được lựa chọn đầu tư thành trường nghề chất lượng cao phát triển 
rộng khắp cả nước. có 26/63 tỉnh/thành phố có trường chất lượng cao chiếm 41,3% trải 
dài cả 3 vùng Bắc, Trung, nam. nếu tính theo 6 vùng kinh tế, Vùng ĐBSh có 7/11 tỉnh 
thành phố có trường nghề cLc với tổng 16/45 trường cĐn chiếm 35,6%, tiếp đến là 
vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền trung có 6/14 tỉnh/thành phố. 

Theo lộ trình đầu tư xây dựng trường nghề chất lượng cao, đến năm 2020 Việt nam có 
khoảng 40 trường nghề cLc đủ năng lực đào tạo một số nghề được các nước tiên tiến 
trong khu vực ASEAn hoặc quốc tế công nhận, góp phần đổi mới căn bản, toàn diện đào 
tạo nghề ở Việt nam và đáp ứng yêu cầu nhân lực chất lượng cao cho phát triển kinh 
tế – xã hội của đất nước. giai đoạn 2014 – 2016 đã có 34 nghề được tổ chức đào tạo thí 
điểm theo các chương trình đào tạo nghề chuyển giao từ nước ngoài theo đề án đã được 
Thủ tướng chính phủ phê duyệt với quy mô tối thiểu 25 học sinh, sinh viên mỗi nghề 
một năm. những trường nghề đã được lựa chọn có năng lực đào tạo tốt, gần với các tiêu 
chí của trường nghề chất lượng cao được ưu tiên hỗ trợ đầu tư tập trung, đồng bộ. Thực 
hiện Quyết định số 371/QĐ-TTg ngày 28/02/2013 và Quyết định số 1820/QĐ-TTg ngày 
26/10/2015 của Thủ tướng chính phủ; Tổng cục dạy nghề - Bộ Lao động – Thương binh 
và Xã hội tổ chức đào tạo thí điểm 41 lớp tại 25/45 trường cho 12/34 nghề đã chuyển giao 
chương trình từ học viện chisholm, bang Victoria, Úc.

Nhận xét chung

Sự tồn tại khách quan của các cơ sở gdnn, được xét ở các góc độ khác nhau của quản 
lý, cho thấy việc triển khai quy hoạch lại mạng lưới cơ sở gdnn theo Luật giáo dục 
nghề nghiệp là nhiệm vụ cần thiết, nhưng chắc chắn gặp không ít khó khăn. Việc quy 
hoạch mạng lưới cơ sở gdnn theo định hướng tăng quy mô, giảm đầu mối, nâng cao 
chất lượng đào tạo và hiệu quả hoạt động bằng các giải pháp tích cực như đẩy mạnh xã 
hội hóa; giao quyền tự chủ cho các cơ sở gdnn; sắp xếp theo ngành, nghề, trình độ đào 
tạo, loại hình cơ sở đào tạo nghề.v.v…sẽ có thể đổi mới toàn diện gdnn góp phần đào 
tạo được nguồn nhân lực chất lượng và nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt nam trong 
hội nhập quốc tế.

2.2. tuyển sinh – tốt nghiệp
2.2.1. thông tin tuyển sinh

* thông tin tuyển sinh tại các cSdn

Kết quả tuyển sinh học nghề tính đến 31/12/2015, theo báo cáo của 63/63 tỉnh/thành phố 
trực thuộc trung ương đạt 1.979.199 người (đạt 92,1% so với kế hoạch tuyển sinh); trong 
đó: trình độ cĐn, Tcn được 210.104 người (đạt 84,0% so với kế hoạch tuyển sinh), trình 
độ Scn và dạy nghề dưới 3 tháng khoảng 1.769.095 người (đạt 93,1% so với kế hoạch 
tuyển sinh).
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hình 8:  Kết quả tuyển sinh từ năm 2012-2015 
(Đơn vị tính: người)
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(Nguồn: Văn phòng – Tổng cục Dạy nghề)

nhìn chung số lượng tuyển sinh của cả nước năm 2015 có xu hướng tăng hơn so với năm 
2014, 2013, 2012. cụ thể: năm 2015 tăng 14,3% so với năm 2013. Tuy nhiên năm 2015 
trình độ đào tạo cĐn lại giảm hơn so với 2 năm trước, giảm 6.012 người  so với năm 
2013 và giảm 10.489 người so với năm 2014.

hình 9: cơ cấu tuyển sinh năm 2015 theo các  
Vùng kinh tế - xã hội trình độ đào tạo 

(Đơn vị tính: người)
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(Nguồn: Văn Phòng – Tổng cục Dạy nghề)
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Đông nam Bộ
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cửu Long
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cơ cấu tuyển sinh trong năm 2015 theo trình độ đào tạo cao đẳng nghề, Trung cấp nghề, 
Sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng lần lượt là 4%; 7%;  39% và 50%. 

hình 10: cơ cấu tuyển sinh theo cấp trình độ năm 2015 
(Đơn vị tính: %)
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(Nguồn: Văn Phòng – Tổng cục Dạy nghề)

hình 11: cơ cấu tuyển sinh theo vùng KtXh năm 2015 
(Đơn vị tính:%)
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(Nguồn: Văn Phòng – Tổng cục Dạy nghề)

cơ cấu tuyển sinh theo vùng kinh tế: Theo 6 vùng kinh tế xã hội thì 2 vùng tuyển sinh 
nhiều nhất là vùng Đông nam Bộ và Vùng Đồng bằng Sông hồng lần lượt chiếm tỷ lệ 
là 28% và 23% so với tổng số tuyển sinh của cả nước (1.979.199 người). Đây cũng là 2 
vùng  kinh tế có mạng lưới số lượng cSdn nhiều nhất cả nước. Tây nguyên là vùng kinh 
tế có mạng lưới cSdn ít nhất, đồng thời cũng là vùng kinh tế có số lượng tuyển sinh thấp 
nhất cả nước.

Trình độ đào tạo tại các vùng miền có sự chênh lệch rõ ràng, chiếm chủ yếu vẫn là trình 
độ Scn và dạy nghề dưới 3 tháng, trình độ đào tạo cĐn thấp, dao động từ 2% đến 6%.
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hình 12: cơ cấu tuyển sinh theo trình độ đào tạo tại các vùng KtXh năm 2015 
(Đơn vị tính: %)
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(Nguồn: Văn Phòng – Tổng cục Dạy nghề)

 * thông tin tuyển sinh tại các trường cĐ, tccn

năm 2014 cả nước có 2174 trường cĐ (trong đó: 187 trường công lập, 30 trường ngoài 
công lập) và 313 trường Tccn (185 trường công lập, 128 trường ngoài công lập). Kết 
quả tuyến sinh cĐ, Tccn năm 2014 là 343.923 người (trong đó trình độ cĐ 174.531 
người, Tccn là 169.392 người). năm 2015 cả nước có 219 trường cĐ (trong đó: 189 
trường công lập, 30 trường ngoài công lập) và 303 trường Tccn (175 trường công lập, 
128 trường ngoài công lập). Kết quả tuyến sinh cĐ, Tccn năm 2015 là 313.635 người 
(trong đó trình độ cĐ 143.635 người,  Tccn là 170.000 người).

như vậy năm 2015 số lượng tuyển sinh lại thấp hơn năm 2014 là 30.288 người.

hình 13: Kết quả tuyển sinh các trường cĐ, tccn năm 2014, 2015 
(Đơn vị tính: người) 
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(Nguồn: http://www.moet.gov.vn/thong-ke/Pages/thong-ke.aspx)
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2.2.2. thông tin tốt nghiệp

* Thông tin tốt nghiệp tại các CSDN

Theo báo cáo của 63 tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương, kết quả thi tốt nghiệp học 
nghề tính đến 31/12/2015, là: 1.727.644 người (đạt 89,8% so với tổng số hS,SV đủ điều 
kiện thi tốt nghiệp); trong đó: cĐn: 59.538 sinh viên (đạt 96,8% so với tổng số), Tcn: 
89.826 học sinh (đạt 97,2% so với tổng số); Scn và dạy nghề dưới 3 tháng: 1.578.280 
người (đạt 89,2% so với tổng số).

hình 14: Số lượng học sinh, sinh viên tốt nghiệp năm 2015 
(Đơn vị tính: người)
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(Nguồn: Văn Phòng – Tổng cục Dạy nghề)

hình 15: cơ cấu trình độ học sinh, sinh viên tốt nghiệp 2015 
(Đơn vị tính: %)
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(Nguồn: Văn Phòng – Tổng cục Dạy nghề)
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cơ cấu trình độ học sinh, sinh viên tốt nghiệp chủ yếu  là dạy nghề dưới 3 tháng (chiếm 
53%), trình độ sơ cấp (chiếm 39%).

* thông tin tốt nghiệp tại các trường cĐ, tccn

hình 16: Kết quả tốt nghiệp năm 2014, 2015 
(Đơn vị tính: người)
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 (Nguồn: http://www.moet.gov.vn/thong-ke/Pages/thong-ke.asp)

Số lượng học sinh, sinh viên tốt nghiệp của năm 2015 thấp hơn năm 2014 là 51.011 người.

2.2.3. Quy mô 45 trường được lựa chọn đầu tư thành trường chất lượng cao

* Quy mô đào tạo

hộp 5: tiêu chí trong QĐ 761

 
Quy mô đào tạo tối thiểu là 2.000 học sinh, sinh viên hệ Tcn, cĐn (tính theo số 
học sinh, sinh viên quy đổi), trong đó có ít nhất 30% học sinh, sinh viên học các 
nghề trọng điểm.

(Nguồn: Quyết định số 761/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê 
duyệt “Đề án phát triển trường nghề chất lượng cao đến năm 2020) 
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 - 23/45 trường (51,1%) đạt tiêu chí này (đạt cả 02 yêu cầu gồm (i) tối thiểu 2.000 học 
sinh hệ Tcn và cĐn và (ii) trong đó có ít nhất 30% học sinh, sinh viên học các nghề 
trọng điểm).

Xét riêng về yêu cầu (i) ‘tối thiểu 2.000 học sinh hệ Tcn và cĐn’, có 24/45 trường 
(53,3%) đạt yêu cầu này ( phụ lục 2), trong đó:

Bảng 1: Yêu cầu tối thiểu 2.000 học sinh hệ tcn và cĐn

Quy mô từ 2.000 đến < 2.500 học sinh: 12 trường

Quy mô từ 2.500 đến < 4.000 học sinh: 10 trường

Quy mô >= 4.000 học sinh (Trường cĐn Quy nhơn: 
4.292, cĐn công nghiệp hà nội: 4.096): 02 trường

 - 21/45 trường (46,7%) có quy mô đào tạo dưới 2000 học sinh được chia thành các 
nhóm (phụ lục 2),  cụ thể như sau:

Bảng 2: Yêu cầu có ít nhất 30% học sinh, sinh viên học các nghề trọng điểm

Quy mô từ 1.500 đến < 2.000 học sinh: 07 trường

Quy mô từ 1.000 đến < 1.500 học sinh: 09 trường

Quy mô < 1.000 học sinh: 05 trường

2.2.4. Đào tạo nghề cho lao động nông thôn

* Đánh giá kết quả thực hiện 05 năm (2010-2014)

Về kết quả

Trong 5 năm (2010 - 2014), cả nước đã có gần 3,2 triệu lao động nông thôn được học 
nghề, đạt 70,8% mục tiêu Đề án đặt ra (3,2/4,5 triệu người). Trong đó, 2.169.562 lao 
động nông thôn được hỗ trợ học nghề theo chính sách của Đề án, đạt 90,4% kế hoạch đề 
ra (2,169/2,4 triệu người), đạt 33,1% kế hoạch đặt ra trong cả 11 năm (2,169/6,54 triệu 
người).

hiệu quả

Trong số 2.169.562 lao động nông thôn được hỗ trợ học nghề có 1.941.168 lao động nông 
thôn đã học xong. Trong đó: 1.526.883 người có việc làm sau học nghề, đạt 78,7%, vượt 
mục tiêu Đề án đặt ra 8,7% (70% số lao động nông thôn có việc làm sau học nghề), trong 
đó:

+ 347.915 người được doanh nghiệp tuyển dụng, chiếm 22,8% số người có việc làm sau 
học nghề. Bình quân mỗi năm có 69.583 lao động nông thôn sau học nghề được doanh 
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nghiệp nhận tuyển dụng, tăng 8,1% so với bình quân chung trong 3 năm đầu thực hiện Đề 
án (lao động nông thôn được doanh nghiệp tuyển dụng chủ yếu là lao động nông thôn 
học nghề phi nông nghiệp, chiếm 87,7% tổng số người được doanh nghiệp tuyển dụng).

+ 153.620 người được doanh nghiệp nhận bao tiêu sản phẩm, chiếm 10,1% số người có 
việc làm sau học nghề. Bình quân mỗi năm có 30.724 lao động nông thôn học nghề được 
doanh nghiệp nhận bao tiêu sản phẩm, tăng 6,5% so với bình quân chung trong 3 năm.

+ 1.007.284 người tiếp tục làm nghề cũ nhưng năng suất lao động, thu nhập tăng lên, 
chiếm 65,9% số người có việc làm sau học nghề. Bình quân mỗi năm có 201.456 người 
học xong tự tạo việc làm, tăng 20% so với bình quân chung trong 3 năm đầu thực hiện Đề 
án (chủ yếu số người học xong tự tạo việc làm là người học nghề nông nghiệp, chiếm 
64,2% tổng số người học xong tự tạo việc làm).

+ 18.064 người thành lập tổ nhóm sản xuất, hTX, doanh nghiệp, chiếm 1,2% số người 
có việc làm sau học nghề. Bình quân mỗi năm có 3.612 người sau học nghề đã thành lập 
các tổ, nhóm sản xuất, hTX, doanh nghiệp, tạo việc làm cho bản thân và lao động khác 
tại địa phương (chủ yếu số người thành lập tổ, nhóm sản xuất, hTX sau học nghề học 
nghề phi nông nghiệp, chiếm 73,2% tổng người thành lập tổ, nhóm sản xuất, hTX sau 
học nghề).

các địa phương đã thống kê được 59.285 hộ nghèo có người tham gia học nghề, có việc 
làm đã thoát nghèo, chiếm 24,5% tổng số hộ nghèo có người tham gia học nghề; 98.122 
hộ có người tham gia học nghề, có việc làm, có thu nhập cao hơn mức bình quân tại địa 
phương (trở thành hộ khá), chiếm 4,5% tổng số lao động nông thôn tham gia học nghề.

* Đánh giá kết quả thực hiện năm 2015

năm 2015, cả nước đã đào tạo nghề cho khoảng 900.000 lao động nông thôn. Trong đó, 
khoảng 550.000 lao động nông thôn được hỗ trợ học nghề theo chính sách Đề án 1956 
(đạt 100% kế hoạch năm). Tỷ lệ lao động nông thôn có việc làm sau học nghề đạt 78%.

như vậy trong 6 năm (2010-2015) thực hiện Đề án, đã có trên 4,1 triệu lao động nông 
thôn được đào tạo nghề, đạt 74,1% mục tiêu của giai đoạn (4,1 triệu/mục tiêu 5,53 triệu). 
Riêng số được hỗ trợ học nghề theo chính sách của Đề án 1956 là trên 2,7 triệu người, đạt 
91,5% kế hoạch giai đoạn 2010 - 2015 (kế hoạch là 2,95 triệu người), đạt 41,3% kế hoạch 
11 năm của Đề án (kế hoạch 11 năm là 6,54 triệu người). Bình quân mỗi năm có 680.000 
lao động nông thôn học nghề, đạt 75,5% mục tiêu bình quân chung.

Kết luận

nhìn chung số lượng tuyển sinh học nghề của cả nước, năm 2015 có xu hướng tăng hơn 
so với năm 2014, 2013, 2012. Tuyển sinh chủ yếu tập chung vào trình độ Scn. Mặc dù số 
lượng các trường cĐ, Tccn năm 2015 tăng lên so với năm 2014 nhưng số lượng tuyển 
sinh lại thấp hơn năm 2014.

hàng năm nguồn nhân lực cung cấp cho TTLĐ được đào tạo ở trình độ cĐn, Tcn còn 
rất thấp.
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chƯƠnG 3  
Giáo ViÊn VÀ cán BỘ Quản LÝ  

Giáo dục nGhề nGhiệp

Chương này cung cấp các thông tin liên quan đến đội ngũ nhà giáo5 và cán bộ quản lý 
GDNN năm 2015 trong bối cảnh triển khai thực hiện Chiến lược Dạy nghề 2011 - 2020 và 
Luật Giáo dục nghề nghiệp. Qua đó người đọc có thể thấy được thực trạng về đội ngũ nhà 
giáo và cán bộ quản lý GDNN và những xu hướng phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ 
quản lý trong thời gian tới. Tuy nhiên, cũng tương tự như Chương 2, do hệ thống, mạng lưới 
cơ sở GDNN còn chưa thống nhất, nên dữ liệu về nhà giáo và cán bộ quản lý GDNN giữa 
nhà giáo trong các CSDN và nhà giáo ở các trường TCCN và CĐ vẫn còn sự riêng rẽ. Mặc 
khác, dữ liệu của nhà giáo và cán bộ quản lý ở các trường TCCN và CĐ còn chưa đầy đủ. 
 
3.1. nhà giáo và cán bộ quản lý trong cơ sở Gdnn
nhà giáo trong các cơ sở Gdnn

Đội ngũ nhà giáo gdnn được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau như: nhà giáo được 
đào tạo từ các trường đại học sư phạm kỹ thuật, cĐ sư phạm kỹ thuật; nhà giáo có trình 
độ cMKT được bồi dưỡng kỹ năng nghề và nghiệp vụ sư phạm để trở thành nhà giáo; một 
số nhà giáo dạy thực hành được tuyển chọn từ công nhân có tay nghề cao, nghệ nhân...nên 
trình độ, năng lực cũng khác nhau. 

hình 17: Đội ngũ nhà giáo tại các cơ sở Gdnn từ năm 2013-2015 
(Đơn vị tính: Người)
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(Nguồn: Văn phòng – Tổng cục Dạy nghề)

5  nhà giáo gdnn là thuật ngữ để chỉ giáo viên, giảng viên tại các cơ sở gdnn. nhà giáo giảng dạy tại 
TTgdnn, trường Tc được gọi là giáo viên; nhà giáo giảng dạy trong trường cĐ gọi là giảng viên
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Tình đến tháng 12 năm 2015, theo thống kê của Tổng cục dạy nghề  đội ngũ nhà giáo tại 
các cSdn là 39.152 người trong đó nhà giáo tại các trường cĐn là 15.986 người (chiếm 
40,8%); Tcn là 9.254 người (chiếm 23,6%) và TTdn là 13.912 người (chiếm 35,5%). 
Trong vòng 3 năm (2013-2015) đội ngũ nhà giáo tại các cSdn có xu hướng giảm nhẹ 
qua các năm cụ thể: năm 2013: 42.126 người; 2014: 40.615 người và 2015: 39.152 người 
(xem hình 17). So với mục tiêu đề ra trong chiến lược phát triển dạy nghề thời kỳ 2011 
– 2020 số lượng nhà giáo gdnn đến năm 2015 mới chỉ đạt 76,77%6.

* Trình độ đào tạo

năm 2015 trình độ đào tạo của đội ngũ nhà giáo có sự thay đổi đáng kể: Số nhà giáo có 
trình độ khác (Thcn, cnKT, Sơ cấp..) là 19,90% (7.791 người) trình độ Tccn/Tcn là 
9,13% (3.575 người) trình độ Đh/cĐ/cĐn là 42,77% (16.747 người). Đội ngũ nhà giáo 
có trình độ từ thạc sĩ trở lên tăng 14,86% với năm 2014 chiếm tỉ lệ 28,20%. (2014: 5.417 
người, 2015: 11.039 người). Từ năm 2013 đến 2015 trình độ đào tạo của đội ngũ nhà 
giáo có xu hướng tăng lên ở trình độ trên đại học (2013: 11,93%, 2014: 13,34%, 2015: 
28,20%). các trình độ: trình độ khác, Tccn/Tcn, cĐ/cĐn/Đh giảm nhẹ. Theo báo cáo 
sơ kết 5 năm thực hiện chiến lược phát triển dạy nghề thời kỳ 2011 - 2020: 100% nhà 
giáo đạt chuẩn về trình độ chuyên môn đào tạo trong đó nhà giáo dạy trình độ cĐn có 
trình độ thạc sỹ trở lên chiếm 20,25%, nhà giáo dạy trình độ Tcn có trình độ thạc sỹ trở 
lên chiếm 9,61%; nhà giáo dạy Scn có trình độ thạc sỹ trở lên chiếm 1,7%. Mặc dù số 
lượng nhà giáo đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ đào tạo là rất cao, nhưng năng lực và 
trình độ chuyên môn nghiệp vụ của nhiều nhà giáo gdnn còn hạn chế đặc biệt là về kỹ 
năng nghề.

hình 18: trình độ đào tạo của nhà giáo từ 2013 - 2015 
(Đơn vị tính: %)

11,93 
13,34 

28,20 

58,79 58,03 

42,77 

8,96 9,39 9,13 

20,32 19,25 19,90 

 -

 10,00

 20,00

 30,00

 40,00

 50,00

 60,00

 70,00

2013 2014 2015

Trên Đh (Thạc sỹ,tiến sỹ)

Đh/cĐ/cĐn

Tccn/Trung cấp nghề

Trình độ khác

 (Nguồn: Văn phòng – Tổng cục Dạy nghề)
6  chiến lược đề ra là 51.000 gV vào năm 2015, nhưng mới đạt là 39.152 người



60

Báo cáo Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam năm 2015 Chương 3

* Kỹ năng nghề

Theo kết quả thống kê của Tổng cục dạy nghề chỉ có 711/1.467 cSdn7 cung cấp số liệu 
đảm bảo tin cậy, các cơ sở khác cung cấp số liệu không thống nhất. Vì vậy, Báo cáo chỉ 
phân tích trình độ kỹ năng nghề của 24.882 nhà giáo (chiếm 63,55% số nhà giáo trên cả 
nước) tại 711 cSdn (trong đó nhà giáo tại các trường cĐn là 11.344 người, Tcn 6.110 
người và TTdn là 7.428 người.)

 - Trong tổng số 24.882 nhà giáo gdnn có 11.445 nhà giáo có chứng chỉ kỹ năng 
nghề, chiếm tỷ lệ 46% (xem hình 18). Trong đó số nhà giáo có chứng chỉ kỹ năng nghề 
ở các trường cĐn là 6.263 chiếm tỷ lệ là  25,17 %; Tcn là 2.846 người chiếm 11,44%; 
TTdn là 2.336  người chiếm 9,39%. Số nhà giáo chưa có chứng chỉ là 13.437 người 
chiếm 54% trong đó cĐn 20,42%, Tcn 13,12% và TTdn là 20,46%. như vậy so với 
kế hoạch đề ra trong chiến lược phát triển dạy nghề, 100% số nhà giáo gdnn phải đạt 
chuẩn về kỹ năng nghề vào năm 2014 là chưa đạt được.

hình 19: cơ cấu chứng chỉ kỹ năng nghề của nhà giáo tại các cSdn 
(Đơn vị tính: %)
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(Nguồn: Văn phòng – Tổng cục Dạy nghề)

* Trình độ ngoại ngữ

Đội ngũ nhà giáo gdnn có chứng chỉ ngoại ngữ là 19.000 người trên tổng số là 24.882 
nhà giáo chiếm tỷ lệ là  76,37% (xem hình 19) trong đó phần lớn là nhà giáo có trình độ 
ngoại ngữ B và A (chiếm tỷ lệ 64,62%). Số nhà giáo có chứng chỉ ở các trường cĐn là 
10.164 người (chiếm 40,85%); Tcn là 4.919 người (chiếm 19,77%) và TTdn là 3.917 
7  Trong 711 cSdn:  cĐn là 115/190 trường; Tcn là 149/280 trường và TTdn là 447/997 trung tâm
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người (chiếm 15,74%). Số nhà giáo chưa có chứng chỉ ngoại ngữ là 5.882 người (chiếm 
23,64%), (cĐn 4,74%, Tcn 4,79% và TTdn là 14,11%). hiện nay việc đạt chuẩn về 
trình độ ngoại ngữ của nhà giáo vẫn được áp dụng theo Quyết định số 177/QĐ-TcBT 
năm 1993 của Bộ gd-ĐT về chương trình tiếng Anh thực hành A, B, c. Trên thực tế 
chứng chỉ ngoại ngữ quốc gia A, B, c đã không còn phù hợp và dần được thay thế bởi các 
khung trình độ được quy định theo khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ châu Âu, vì vậy 
việc áp dụng chứng chỉ A, B, c sẽ là hạn chế rất lớn đối với nhà giáo trong bối cảnh hội 
nhập quốc tế trong gdnn.

hình 20: cơ cấu trình độ ngoại ngữ của nhà giáo Gdnn 
(Đơn vị tính: %)
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(Nguồn: Văn phòng – Tổng cục Dạy nghề)

* Trình độ tin học

Trong tổng số 24.882 nhà giáo, có 19.705 nhà giáo (chiếm tỷ lệ 79,19%) có chứng chỉ 
tin học, (Xem hình 20). Trong đó, số nhà giáo có trình độ tin học ở các trường cĐn là 
10.210 người (chiếm tỷ lệ 41,06%), Tcn là 4.902 người (chiếm 19,70%), TTdn là 4.587 
người (chiếm 18,44%). Số nhà giáo chưa có chứng chỉ tin học là 5.177 người chiếm tỷ 
lệ là 20,81% (cĐn 4,53%; Tcn 4,85% TTdn là 4,85%). Mặc dù số nhà giáo gdnn có 
chứng chỉ tin học chiếm tỷ lệ khá cao song chủ yếu là chứng chỉ tin học trình độ B và A 
(70,32%) trong khi đó hiện nay chứng chỉ tin học ứng dụng A,B, c không còn phù hợp và 
không đạt yêu cầu về kiến thức, kỹ năng vì vậy đây sẽ là hạn chế rất lớn trong việc ứng 
dụng công nghệ vào giảng dạy.
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hình 21: cơ cấu trình độ tin học của nhà giáo Gdnn 
(Đơn vị tính: %)
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 (Nguồn: Văn phòng – Tổng cục Dạy nghề) 

hộp 6: chứng chỉ ngoại ngữ và tin học a, B, c

 
chứng chỉ ngoại ngữ A, B, c: được cấp cho người hoàn thành các chương trình 
đào tạo tiếng Anh thực hành tương ứng ở các mức độ: cơ bản (Elementary level), 
Trung cấp (intermediate level) và nâng cao (Advanced level).

(Nguồn: Quyết định số 177/QĐ-TCBT năm 1993 của Bộ GD-ĐT chương trình 
tiếng Anh thực hành A, B, C)

trình độ tin học a, B, c: 

Trình độ A: Là trình độ căn bản và tối thiểu của tin học ứng dụng

Trình độ B: Tiếp nối trình độ A  nâng cao kiến thức về tin học.

Trình độ c: người học biết lập trình với một số ngôn ngữ lập trình, biết vận dụng 
để làm ra các phần mền theo nhu cầu của riêng mình và cho xã hội.

(Nguồn: Quyết định số 21/2000/QĐ-BGDĐT ngày 03/7/2000 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình Tin học ứng dụng A, B, C) 
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* Về sư phạm dạy nghề

năm 2015 số nhà giáo có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm là 21.961 người, chiếm tỷ lệ 
88,26%. Trong đó, số nhà giáo có chứng chỉ sư phạm ở các trường cĐn là 10.374 người 
chiếm 41,69%, Tcn là 5.636 người chiếm 22,65% và TTdn là 5.952 người chiếm 
23,92%. Số nhà giáo chưa có chứng chỉ là 2.921 người chiếm 11,74% ( cĐn 3,90%; 
Tcn 1,91%; TTdn là 5,93%).

hình 22: chứng chỉ sư phạm dạy nghề của nhà giáo Gdnn 
(Đơn vị tính: %)
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(Nguồn: Văn phòng – Tổng cục Dạy nghề)

* Về công tác đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo

nhằm thực hiện giải pháp đột phá của chiến lược, công tác phát triển nhà giáo tập trung 
vào việc đào tạo, bồi dưỡng trong nước và nước ngoài để nâng cao trình độ và xây dựng 
hoàn thiện chính sách đối với nhà giáo.

Trong giai đoạn năm 2011 - 2015 cả nước ước thực hiện đào tạo được 7.352 lượt nhà 
giáo. Trong đó, Tổng cục dạy nghề đã phối hợp với các tổ chức quốc tế (EBg, AppE, 
city&guilds, hội đồng Anh,…) và các cSdn trong nước tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kỹ 
năng nghề cho 860 nhà giáo dạy các nghề trọng điểm quốc gia; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp 
vụ sư phạm dạy nghề, nghiệp vụ sư phạm quốc tế cho 2.136 nhà giáo; đào tạo, bồi dưỡng 
nhà giáo ở nước ngoài trong giai đoạn 2011 – 2015 được 601 người đạt 57% kế hoạch. 
Trong đó: Trung ương thực hiện 392 người (trong đó: 198 nhà giáo tại Malaysia; 194 nhà 
giáo tại Úc), các địa phương thực hiện là 209 người (trong đó: 142 nhà giáo tại Malaysia; 
56 nhà giáo tại hàn Quốc và 11 nhà giáo tại Đức).
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 - chỉ tính riêng năm 2015, Tổng cục dạy nghề đã tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho 
2.020 lượt nhà giáo trong và ngoài nước. Trong đó, số nhà giáo được bồi dưỡng về 
phương pháp dạy học theo tín chỉ, biên soạn giáo án và tổ chức giảng dạy tích hợp8 là 
1.200 người chiếm tỉ lệ 59,40%; đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ sư phạm dạy nghề là 
300 nhà giáo chiếm 14,85%; bồi dưỡng và kiểm tra, đánh giá kỹ năng nghề là 290 người 
chiếm 14,35%; bồi dưỡng Tiếng Anh chuyên ngành là 160 người chiếm 7,92%; đào tạo, 
bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề cho nhà giáo dạy các nghề được chuyển giao chương 
trình là 70 nhà giáo (tại Malaysia). ngoài ra, để phục vụ cho việc đào tạo, bồi dưỡng nhà 
giáo, cả nước đã thành lập được 37 khoa sư phạm dạy nghề tại các trường cĐn. 

Bảng 3: Số nhà giáo tham gia các chương trình đào tạo bồi dưỡng do  
tổng cục dạy nghề tổ chức năm 2015 

(Đơn vị tính: Lượt người)

Stt chương trình đào tạo, bồi dưỡng trong 
nước

ngoài 
nước

1 Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề cho nhà giáo 
dạy các nghề được chuyển giao chương trình 70

2 Tiếng Anh chuyên ngành cho nhà giáo dạy các nghề 
trong điểm quốc tế, khu vực ASEAN 160

3 Đào tạo theo tín chỉ, biên soạn giáo án và tổ chức giảng 
dạy tích hợp 1.200

4 Bồi  dưỡng và kiểm tra, đánh giá kỹ năng nghề 290

5 Nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo dạy các nghề trọng 
điểm quốc tế và khu vực 300

Tổng số 1.950 70

(Nguồn: Vụ Giáo viên và Cán bộ Quản lý, Tổng cục Dạy nghề)

cán bộ quản lý Gdnn

Cán bộ quản lý nhà nước về GDNN thuộc Bộ, ngành

cán bộ quản lý nhà nước về gdnn cấp Bộ ngành trong Báo cáo bao gồm: Đội ngũ cán 
bộ phụ trách công tác dạy nghề ở các Bộ (Bộ công Thương, Bộ nông nghiệp và phát 
triển nông thôn...), các tập đoàn, tổng công ty, các hiệp hội (hội nông dân Việt nam, hội 
Liên hiệp phụ nữ Việt nam,...) và các tổ chức khác (không bao gồm đội ngũ cán bộ quản 
lý của Tổng cục dạy nghề).

8  Tích hợp: Tích hợp trong đào tạo nghề là sự kết hợp một cách hữu cơ, có hệ thống các kiến thức lý thuyết 
cần thiêt liên quan (môn chung, cơ sở ngành, lý thuyết chuyên môn) và kỹ năng thực hành nghề tương ứng 
thành một nội dung kỹ năng nhất định, nhằm đem đến cho người học các năng lực thực hiện công việc, 
nhiệm vụ cụ thể
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Tính đến tháng 12 năm 2015, số lượng cán bộ quản lý nhà nước về gdnn cấp Bộ ngành, 
hiệp hội, tập đoàn, tổng công ty không có sự thay đổi  so với năm 2014, vẫn giữ nguyên 
là 125 cán bộ quản lý. Số cán bộ quản lý có trình độ cĐ và trình độ khác là 1,6 %, phần 
lớn cán bộ quản lý nhà nước về gdnn có trình độ từ đại học trở lên chiếm 96,8%; trong 
đó 1,6% cán bộ đạt chức danh pgS.TS; tiến sỹ 11,20%, thạc sỹ là 40%, đại học - kỹ sư là 
45,60%. 100% cán bộ quản lý có chứng chỉ ngoại ngữ và tin học.

Bảng 4: trình độ đào tạo cán bộ quản lý Gdnn thuộc Bộ, ngành,  
hiệp hội, tập đoàn, tổng công ty 

(Đơn vị tính: Người)

Stt tổ chức
Số lượng trình độ đào tạo

2014 2015 PGS TS
Thạc 

sỹ
ĐH-
KS

CĐ Khác

1 Bộ/cơ quan ngang bộ 54 46 2 13 23 8

2
Tập đoàn kinh tế nhà 
nước

17 17 12 5

3
Tổ chức chính trị - xã 
hội

12 20 8 12

4 Tổng công ty 6 6 2 4

5 hiệp hội 36 36 1 5 28 1 1

 tổng cộng 125 125 2 14 50 57 1 1

(Nguồn: Vụ Tổ chức – Cán bộ, Tổng cục Dạy nghề)

cán bộ quản lý gdnn tại các sở Lao động - Thương binh và xã hội (LĐTBXh)

cán bộ làm việc cấp Sở trong báo cáo là đội ngũ quản lý các phòng dạy nghề tại các địa 
phương. Số lượng cán bộ quản lý về gdnn tại các Sở LĐTBXh không nhiều, thường 
chỉ có 2 đến 4 người, một số ít Sở có 5 hoặc 6 cán bộ/phòng. Tính đến tháng 12/2015 số 
lượng cán bộ quản lý gdnn tại 63 sở LĐTBXh  là 286 người (giảm 9 người so với năm 
2014). Đa phần các vùng đều giảm từ 1 đến 6 cán bộ quản lý. Riêng Vùng Đồng bằng 
Sông hồng tăng thêm 4 người, chiếm tỷ lệ cao nhất về số lượng cán bộ quản lý là 22.4%. 
Vùng Tây nguyên có tỉ lệ số lượng cán bộ quản lý thấp nhất là 7,3%. Đây cũng là vùng 
có số lượng các cSdn thấp nhất trên cả nước.

Số cán bộ quản lý có trình độ cĐ là 1,4%, trình độ từ đại học trở lên chiếm 98,6%. cán bộ 
quản lý có chứng chỉ ngoại ngữ chiếm 96,5%, cán bộ quản lý có chứng chỉ tin học chiếm 
96,5% (xem Bảng 5).
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Bảng 5: cán bộ quản lý dạy nghề tại các sở Lao động - thương binh và xã hội 
(Đơn vị tính: người)

Stt Vùng

Số lượng trình độ đào tạo
tin 
học

ngoại 
ngữ

2014 2015 thạc 
sỹ

Đh-
KS cĐ

1 Trung du miền núi phía Bắc 58 52 16 34 2 50 50

2 Đồng bằng Sông hồng 60 64 22 42 61 61

3 Bắc Trung bộ và duyên hải 
miền trung 65 63 19 44 62 63

4 Tây nguyên 22 21 3 18 19 19

5 Đông nam Bộ 32 32 7 25 32 30

6 Đồng bằng Sông cửu Long 58 54 9 43 2 52 53

tỔnG cỘnG 295 286 76 206 4 276 277

(Nguồn: Vụ Tổ chức – Cán bộ, Tổng cục Dạy nghề)

Cán bộ quản lý tại các CSDN

cán bộ quản lý tại các cSdn bao gồm đội ngũ cán bộ làm việc ở các phòng chuyên môn, 
nghiệp vụ phục vụ công tác đào tạo tại cSdn như đào tạo, nghiên cứu khoa học, học sinh 
sinh viên, tuyển sinh, quan hệ doanh nghiệp... và những nhà giáo kiêm công tác quản lý 
chuyên môn như tổ trưởng, quản lý khoa...(là những người có hệ số phụ cấp quản lý).

Để các hoạt động đào tạo trong cSdn được vận hành theo đúng quy định, hiệu quả chất 
lượng thì đội ngũ cán bộ quản lý gdnn trong các cSdn là hết sức quan trọng. Việc khai 
thác sử dụng hiệu quả, hợp lý các nguồn lực phục vụ tốt các hoạt động đào tạo, phát triển 
cSdn đòi hỏi đội ngũ cán bộ quản lý tại cSdn phải có năng lực về chuyên môn, nghiệp 
vụ quản lý, tin học ngoại ngữ...

năm 2015 theo báo cáo thống kê của Tổng cục dạy nghề tại 1.149/1.467 cSdn (cĐn 
163/190 , Tcn 210/280, TTdn 776/997) với tổng số cán bộ quản lý là 10.516 người tăng 
274 người (tương ứng 2,6%) so với năm 2014 (10.242 người).Trong đó cĐn là 4.196 cán 
bộ quản lý chiếm 39,90% Tcn là 2.330 người chiếm 22,16% và TTdn là 3.990 người 
chiếm 37,94%. Số cán bộ quản lý là nữ chiếm 27,3%, cán bộ quản lý tham gia giảng dạy 
là 5.217 người chiếm 52,5%.
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Bảng 6: Số lượng cán bộ quản lý tại các cSdn năm 2015 
(Đơn vị tính: Người)

Stt cSdn Số lượng nữ cBQL tham 
gia giảng dạy

1 cao đẳng nghề 4.196 1.010 2.619

2 Trung cấp nghề 2.330 671 1.395

3 Trung tâm dạy nghề 3.990 1.194 1.503

Tổng 10.516 2.875 5.517

 
(Nguồn: Vụ Tổ chức – Cán bộ, Tổng cục Dạy nghề)

Về trình độ đào tạo: 

Trình độ đào tạo của cán bộ quản lý tại các cSdn được nâng cao rõ rệt, trong đó trình độ 
khác là 6,57%, cao đẳng là 5,89%, đại học  61,54%. Số cán bộ quản lý có trình độ từ thạc 
sỹ trở lên là 2.734 người chiếm 26,0% tăng thêm 3,38% so với năm 2014 (năm 2014 là 
22.62%) trong đó cĐn là 18,70%, Tcn 4,63% và TTdn là 2,67%. nhìn chung trình độ 
đào tạo của cán bộ quản lý đã được nâng cao rõ rệt, phần lớn đội ngũ cán bộ quản lý có 
trình độ cĐ, đại học trở lên (chiếm 93,43%), tuy nhiên chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý 
còn phụ thuộc rất nhiều vào năng lực, nghiệp vụ quản lý và tin học ngoại ngữ.

hình 23: cơ cấu trình độ đào tạo của cán bộ quản lý 
(Đơn vị tính: %)
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(Nguồn: Vụ Tổ chức – Cán bộ, Tổng cục Dạy nghề)
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Trình độ ngoại ngữ:  

Trong tổng số 10.516 cán bộ quản lý, số cán bộ quản lý có chứng chỉ ngoại ngữ là 8.785 
người (83,53%) trong đó cĐn là 3.553 người (33,78%); Tcn là 2.117 người (20,13%) 
và TTdn là 3.115 người (29,62%), đa số các cán bộ quản lý mới đạt chứng chỉ B  5.288 
người (chiếm 50,29%). Số cán bộ quản lý chưa có chứng chỉ ngoại ngữ tại các cSdn là 
1.730 người chiếm tỷ lệ là 16,45% trong đó cán bộ quản lý ở các trường cĐn là 6,10%, 
Tcn: 2,03% và TTdn là 8,32%. hạn chế về ngoại ngữ vẫn là yếu tố có ảnh hưởng lớn 
đến công tác quản lý trong bối cảnh các cơ sở gdnn đang tăng cường hợp tác quốc tế.

hình 24: cơ cấu trình độ ngoại ngữ của cán bộ quản lý 
(Đơn vị tính: %)
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 (Nguồn: Vụ Tổ chức – Cán bộ, Tổng cục Dạy nghề)

Trình độ tin học: 

hiện nay việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý ngày càng trở nên phổ 
biến và thông dụng nhưng đến nay số cán bộ quản lý tại các cSdn có chứng chỉ tin học 
mới chỉ có 9.057 người chiếm 86,13% trên tổng số 10.516 cán bộ quản lý, trong đó cán 
bộ quản lý ở các trường cĐn là 3.566 người chiếm 33,91%, Tcn là 2.135 người chiếm 
20,30% và TTdn là 3.356 người chiếm 31,91%. Số cán bộ quản lý chưa có chứng chỉ 
tin học 1.730 người chiếm tỷ lệ là 13,87% trong đó cĐn chiếm 5,99%, Tcn 1,85% và 
TTdn là 6,03%.  hạn chế về mặt ứng dụng công nghệ thông tin ảnh hưởng rất lớn đến 
chất lượng và hiệu quả công tác quản lý gdnn.
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hình 25: trình độ tin học của cán bộ quản lý năm 2015 
(Đơn vị tính: %)
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 (Nguồn: Vụ Tổ chức – Cán bộ, Tổng cục Dạy nghề)

chứng chỉ nghiệp vụ quản lý: 

phần lớn đội ngũ cán bộ quản lý ở các cSdn là kiêm nhiệm và họ trưởng thành từ nhà 
giáo nên có kinh nghiệm về đào tạo, nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm về nghiệp vụ quản 
lý. hiện nay số lượng cán bộ quản lý có chứng chỉ nghiệp vụ quản lý chiếm tỷ lệ rất thấp, 
trên tổng số 10.516 cán bộ quản lý mới chỉ có 2.354 cán bộ (22,38%) có chứng chỉ nghiệp 
vụ quản lý giáo dục hoặc quản lý dạy nghề trong đó số cán bộ quản lý ở các trường cĐn 
là 891 người (9,33%), Tcn là 398 người (3,78%) và TTdn là 975 người (9,27%). Số cán 
bộ quản lý chưa có chứng chỉ  nghiệp vụ quản lý là 8.162 người chiếm 77,62% (trong đó 
cĐn là 30,57%, Tcn 18,37% và TTdn là 28,67%). Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến 
hiệu quả quản lý các cSdn.
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hình 26:  Đội ngũ cán bộ quản lý có chứng chỉ nghiệp vụ quản lý 
(Đơn vị tính:%)
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(Nguồn: Vụ Tổ chức – Cán bộ, Tổng cục Dạy nghề)

công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý Gdnn

công tác đào tạo nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ QLdn ở cSdn luôn được quan 
tâm ở các cấp, các cSdn. các lớp đào tạo bồi đưỡng nâng cao năng lực quản lý thường 
xuyên được tổ chức, nhiều cán bộ quản lý gdnn đã tham gia các khóa đào tạo bồi dưỡng 
trong và ngoài nước. Trong đó 45 lãnh đạo các trường nghề chất lượng cao, 05 cán bộ 
quản lý nhà nước về gdnn được đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý gdnn tại 
Úc; 2.010 lượt cán bộ quản lý cSdn được bồi dưỡng theo chương trình của iLo (chiếm 
19,6% số cán bộ quản lý cSdn); 1.008 cán bộ quản lý nhà nước các cấp được đào tạo, 
bồi dưỡng (100% cán bộ quản lý nhà nước về gdnn cấp tỉnh, cấp huyện và 850 cán bộ 
quản lý cơ sở gdnn (chiếm 8,3% số cán bộ quản lý cơ sở gdnn được bồi dưỡng).
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3.2. nhà giáo và cán bộ quản lý tại 45 trường cĐn được đầu tư thành 
trường nghề chất lượng cao

hộp 7: tiêu chí 5 (Giáo viên, giảng viên dạy nghề)

 
(i) 100% giáo viên đạt chuẩn quy định;

(ii) 100% giáo viên có trình độ tin học IC3 hoặc tương đương trở lên, trình độ 
ngoại ngữ tiếng Anh đạt 350 điểm TOEIC hoặc tương đương trở lên. Trong đó, 
giáo viên dạy các nghề trọng điểm được chuyển giao có trình độ ngoại ngữ tiếng 
Anh đạt 450 điểm TOEIC hoặc tương đương trở lên.

(Nguồn: Quyết định số 761/QĐ-TTg ngày 23/5/2014 của Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt đề án phát triển trường nghề chất lượng cao đến năm 2020) 

Về chuẩn trình độ đào tạo và nghiệp vụ sư phạm: 

Theo kết quả thống kê của cục Kiểm định chất lượng dạy nghề, Tổng cục dạy nghề, đánh 
giá 45 trường nghề được ưu tiên đầu tư trọng điểm theo tiêu chí trường nghề chất lượng 
cao năm 2015 số nhà giáo (cơ hữu và thỉnh giảng) tại 45 cSdn là 5.099 người trong đó 
số nhà giáo đạt chuẩn về trình độ đào tạo là 5.012 người chiếm tỷ lệ là 98,3%, số nhà giáo 
đạt chuẩn về nghiệp vụ sư phạm là 5.033 người chiếm 98,7%. như vậy có 20/45 trường 
(chiếm 44,4%) đáp ứng 2 yêu cầu gồm 100% nhà giáo đạt chuẩn về trình độ chuyên môn 
đào tạo và 100% đạt chuẩn nghiệp vụ sư phạm.

+ Xét riêng về yêu cầu trình độ chuyên môn đào tạo :

Bảng 7: Yêu cầu trình độ chuyên môn đào tạo

Mức 100% nhà giáo đạt chuẩn 27/45 trường (57,8%)

Mức từ 90- dưới 100% nhà giáo đạt 
chuẩn 17/45 trường (37,8%)

Mức từ 50- dưới 90% nhà giáo đạt 
chuẩn 01/45 trường (2,2%)

Mức dưới 50% 0 

Đáng lưu ý nhà giáo không đạt chuẩn trình độ chuyên môn đào tạo bao gồm cả nhà giáo 
cơ hữu, có 16/45 trường còn nhà giáo cơ hữu không đạt chuẩn.
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Bảng 8: Yêu cầu về nghiệp vụ sư phạm

+ Xét riêng yêu cầu về nghiệp vụ sư phạm: Mức 
100% nhà giáo đạt chuẩn 33/45 trường (73,3%)

Mức từ 90 - dưới 100% nhà giáo đạt chuẩn 9/45 trường (20%)

Mức từ 50- dưới 90% nhà giáo đạt chuẩn 3/45 trường (6,7%)

Mức dưới 50% 0

Trong đó, đáp ứng yêu cầu trình độ nghiệp vụ sư phạm trường thấp nhất đạt 75,4%.

Về kỹ năng nghề

Theo số liệu thống kê, chỉ có 37/45 trường cung cấp số liệu đảm bảo tin cậy (theo “Báo 
cáo kết quả khảo sát, đánh giá 45 trường nghề được ưu tiên đầu tư trọng điểm theo tiêu 
chí trường nghề chất lượng cao năm 2015” của cục Kiểm định, Tổng cục dạy nghề). do 
vậy, báo cáo này chỉ phân tích số liệu về kỹ năng nghề của nhà giáo dạy trình độ cĐn và 
Tcn tại 37 trường.

Đối với nhà giáo dạy trình độ cĐn: Trên tổng số 3.553 nhà giáo dạy trình độ cĐn có 
1.724 nhà giáo có chứng chỉ kỹ năng nghề chiếm 48,5% số nhà giáo đáp ứng một trong 
6 điều kiện về kỹ năng nghề trong đó số nhà giáo có bằng tốt nghiệp cĐn hoặc tương 
đương là 542 người chiếm tỷ lệ cao nhất 15,6%, số nhà giáo có chứng chỉ bậc thợ 5/7 hoặc 
bậc thợ 4/6 trở lên là 412 nhà giáo chiếm tỷ lệ là 11,6%, số nhà giáo có chứng chỉ kỹ năng 
thực hành nghề trình độ cĐn do Tcdn cấp là 324 người chiếm 9,1%, chứng chỉ Knn 
quốc gia bậc 3/5 trở lên là 226 người chiếm 6,4% ; chứng chỉ Knn quốc tế hoặc khu vực 
ASEAn do nước chuyển giao chương trình quy định là 216 người chiếm 6,1%, nghệ nhân 
nhân dân là 4 người chiếm 0,1%.

hình 27: cơ cấu nhà giáo dạy trình độ cĐn đạt điều kiện Knn 
(Đơn vị tính: %)
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(Nguồn : Cục Kiểm định chất lượng dạy nghề – Tổng cục Dạy nghề)



73

Báo cáo Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam năm 2015Chương 3

Kết quả đánh giá các trường chia theo từng mức nhà giáo đạt điều kiện kỹ năng nghề như 
sau:

 - Mức 100% nhà giáo đạt: 05/37 trường (13,5%)

 - Mức 90- dưới 100% nhà giáo đạt: 03/37 trường (8,1%)

 - Mức 50-dưới 90% nhà giáo đạt: 08/37 trường (21,6%)

 - Mức dưới 50% nhà giáo đạt: 21/37 trường (56,8%)

Đối với nhà giáo dạy trình độ Tcn:Trong 37 trường, chỉ có 19 trường có nhà giáo chỉ dạy 
trình độ Tcn9 với tổng số là 462 nhà giáo trong đó có 247 nhà giáo đáp ứng một trong 6 
điều kiện về kỹ năng nghề chiếm tỷ lệ là 53,5%. Số nhà giáo có bậc thợ 4/7 hoặc bậc thợ 
3/6 trở lên chiếm tỷ lệ cao nhất là 29,9% (138 nhà giáo), số nhà giáo tốt nghiệp cĐn hoặc 
tương đương là 9,1%. chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề trình độ Tcn do Tổng cục dạy 
nghề cấp là 8,9%. chứng chỉ Knn quốc gia bậc 2/5 trở lên 4,3%. chứng chỉ Knn quốc 
tế hoặc khu vực ASEAn do nước chuyển giao chương trình quy định là 1,3%, không có 
nhà giáo là nghệ nhân ưu tú. 

hình 28: Đội ngũ nhà giáo dạy trình độ tcn  đạt điều kiện Knn 
(Đơn vị tính : %)
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(Nguồn: Cục Kiểm định chất lượng dạy nghề – Tổng cục Dạy nghề)

Kết quả đánh giá các trường chia theo từng mức nhà giáo đạt điều kiện kỹ năng nghề như 
sau:

 - Mức 100% nhà giáo đạt: 04/19 trường (21,1%)

 - Mức 90-dưới 100% nhà giáo đạt: 01/19 trường (5,2%)

 - Mức 50- dưới 90% nhà giáo đạt: 04/19 trường (21,1%)

 - Mức dưới 50% nhà giáo đạt: 10/19 trường (52,6%)

9  Số giáo viên vừa dạy cĐn vừa dạy Tcn đã tổng hợp ở nội dung giáo viên dạy cĐn.
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Về trình độ tiếng Anh

năm 2015, Tổng cục dạy nghề ký hợp đồng với công ty cổ phần iig Việt nam để 
triển khai đánh giá trình độ tiếng Anh ToEic đối với nhà giáo tại 15 trường lựa chọn 
từ 45 trường. Đối tượng nhà giáo được đánh giá là toàn bộ nhà giáo cơ hữu dạy nghề 
và nhà giáo cơ hữu dạy tiếng Anh (môn học chung) chưa được đánh giá trình độ ngoại 
ngữ tiếng Anh theo chuẩn ToEic từ năm 2010 đến nay. Trong tổng số 1.412 nhà giáo 
đã được đánh giá gồm 1.343 nhà giáo cơ hữu dạy nghề và 72 nhà giáo cơ hữu dạy tiếng 
Anh (03 nhà giáo vừa là nhà giáo cơ hữu dạy nghề vừa nhà giáo cơ hữu dạy tiếng Anh). 
chỉ có 170/1.343 (12,7%) nhà giáo cơ hữu dạy nghề dự thi đạt chuẩn 350 điểm ToEic 
theo Quyết định 761/QĐ-TTg và có 64/1.343 (4,8%) nhà giáo cơ hữu dạy nghề dự thi đạt 
chuẩn 450 điểm ToEic. 

hầu hết nhà giáo cơ hữu dạy nghề (93%) của 15 trường đạt trình độ mới bắt đầu (10 - 250 
điểm) và Sơ cấp (255 - 400 điểm). Trường có tỷ lệ nhà giáo cơ hữu dạy nghề đạt chuẩn 
350 điểm ToEic cao nhất là trường cĐn Đà Lạt nhưng cũng chỉ đạt 37,8% trên tổng nhà 
giáo dự thi. gần một nửa số trường tham gia kiểm tra (7/15 trường) tỷ lệ nhà giáo cơ hữu 
dạy nghề đạt chuẩn 350 điểm ToEic chỉ chiếm dưới 10% trên số nhà giáo dự thi.

Đối với nhà giáo dạy tiếng Anh, 5,6% nhà giáo dự thi đạt 850 điểm ToEic (tương đương 
trình độ bậc 5/c1 theo Quyết định số 66/2008/QĐ-BgdĐT của Bộ giáo dục và Đào 
tạo về việc quy định chương trình gdTX về tiếng Anh thực hành, là chuẩn yêu cầu đối 
với nhà giáo dạy Tiếng Anh tại công văn số 1852/LĐTBXh-KhTc của Bộ Lao động – 
Thương binh và Xã hội ngày 3/6/2014 về việc triển khai dự án Tăng cường dạy và học 
ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân năm 2014).

hình 29: Kết quả đánh giá tiếng anh bằng bài thi toEic đối với  
nhà giáo tại 15/45 trường 

(Đơn vị tính: Người)
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cán bộ quản lý các cSdn10

cán bộ quản lý của các trường bao gồm: hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng; cấp trưởng 
và cấp phó phòng đào tạo và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ khác, trưởng/phó các 
khoa và bộ môn trực thuộc trường, trưởng/phó các đơn vị nghiên cứu, dịch vụ, phục vụ 
gdnn, các đơn vị sản xuất, doanh nghiệp (có hệ số trách nhiệm).

hộp 8: tiêu chí 6 - cán bộ quản lý dạy nghề

 
(i) 100% cán bộ quản lý của trường được cấp chứng chỉ đào tạo về nghiệp vụ 
quản lý dạy nghề.

(ii) Các hoạt động quản lý của trường được số hóa và mô phỏng hóa theo các 
công nghệ phần mềm tiên tiến trên thế giới.

(iii) Các chương trình đào tạo nghề trọng điểm được số hóa và mô phỏng hóa 
theo các công nghệ phần mềm tiên tiến trên thế giới.

((Nguồn: Quyết định số 761/QĐ-TTg ngày 23/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt đề án phát triển trường nghề chất lượng cao đến năm 2020).

Về chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ quản lý dạy nghề:

Trong tổng số 1.394 cán bộ quản lý tại 45 trường có 669 cán bộ quản lý có chứng chỉ đào 
tạo về nghiệp vụ quản lý dạy nghề chiếm 47,99%. Kết quả đánh giá cán bộ quản lý đạt 
yêu cầu chia thành các nhóm như sau :

 - Mức 100% đạt yêu cầu: 3/45 trường (7%)

 - Mức 90- dưới 100% đạt yêu cầu: 5/45 trường (11%)

 - Mức 50-dưới 90% đạt yêu cầu: 11/45 trường (24%)

 - Mức dưới 50% đạt yêu cầu: 26/45 trường (58%), trong đó rất nhiều trường chỉ có từ 
20-30% cán bộ quản lý được cấp chứng chỉ nghiệp vụ quản lý. 

Kết quả đánh giá cho thấy, yêu cầu toàn bộ (100%) cán bộ quản lý được cấp chứng chỉ 
đào tạo về nghiệp vụ quản lý dạy nghề hiện rất ít trường đạt được. Điều này ảnh hưởng 
không nhỏ đến chất lượng quản lý tại các trường  nghề chất lượng cao.

10  chưa đánh giá được bao nhiêu trường đạt/không đạt tiêu chí (ii) vì nội dung yêu cầu của tiêu chí này chưa 
rõ ràng và chưa có chuẩn để đánh giá.
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hình 30: cán bộ quản lý của trường được cấp chứng chỉ đào tạo về  
nghiệp vụquản lý dạy nghề 

(Đơn vị tính: %)

47,99 52,01 chứng chỉ nVQLdn

chưa có cc nVQLdn

(Nguồn: Cục Kiểm định chất lượng dạy nghề – Tổng cục Dạy nghề)

3.3. nhà giáo trong các trường cĐ và tccn
Về số lượng

Theo thống kê của Bộ giáo dục và đào tạo năm 2015 - 2016, tổng số nhà giáo giảng dạy 
trong các trường cĐ và trung học chuyên nghiệp là 34.460 người trong đó nhà giáo ở các 
trường công lập là 25.439 người chiếm 73,82%. Số nhà giáo cĐ là 24.260  người chiếm 
70,40%, Tccn là 10.200 người chiếm 29,60%.

Về chất lượng

Trình độ đào tạo: Trong tổng số 34.460 nhà giáo trong các trường cĐ và Tccn có 
16.470 nhà giáo có trình độ trên Đh chiếm tỉ lệ 47,79%, nhà giáo có trình độ đại học và 
cĐ, cĐn là 16.866 người chiếm tỷ lệ là 48,94% còn lại là các trình độ khác.

hình 31: trình độ đào tạo nhà giáo trong các trường cĐ và tccn năm 2015 
(Đơn vị tính: người)
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như vậy khi hợp nhất các trình độ đào tạo của hệ thống dạy nghề với trình độ đào tạo 
tương ứng của hệ thống giáo dục chuyên nghiệp, đội ngũ nhà giáo gdnn sẽ tăng lên là 
73.612 người. Việc chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo theo các tiêu chuẩn mới nhằm tăng cường 
năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu phát triển gdnn sẽ tạo ra nhiều thách 
thức trong vấn đề quản lý, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo nhất là trong giai đoạn 
hiện nay các tiêu chí đánh giá nhà giáo đạt chuẩn giữa Bộ giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao 
động Thương binh và Xã hội không có sự đồng nhất.

Khuyến nghị

 - Để bảo đảm việc phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý 
gdnn, nhất là đối với các trường chất lượng cao, cần tập trung vào một số nội dung sau:

 - hình thành, sắp xếp và tổ chức lại các cơ sở đào tạo bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ 
quản lý gdnn, phát triển mạng lưới các cơ sở đào tạo bồi dưỡng nhà giáo gắn với nghiên 
cứu khoa học và thực hành nghề.

 - Tăng cường các hoạt động đào tạo bồi dưỡng kỹ năng quản lý cho đội ngũ cán bộ 
quản lý gdnn các cấp, nâng cao trình độ kỹ năng sư phạm nghề, kỹ năng nghề, trình độ 
ngoại ngữ và tin học cho nhà giáo. cơ quan quản lý nhà nước công bố nhu cầu đào tạo bồi 
dưỡng làm căn cứ quy hoạch và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý và nhà giáo.

 - phát triển nguồn nhà giáo, cơ chế chính sách khuyến khích thu hút nguồn phát triển 
nhà giáo từ doanh nghiệp hoặc phát triển mô hình đào tạo nhà giáo mới;

 - nên có thí điểm chính sách cấp chứng chỉ hành nghề cho nhà giáo;

 - Đổi mới mô hình đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo gdnn. hiện nay đội ngũ nhà giáo 
gdnn được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau như: nhà giáo được đào tạo từ các 
trường đại học sư phạm kỹ thuật, cĐ sư phạm kỹ thuật; nhà giáo có trình độ cMKT được 
bồi dưỡng kỹ năng nghề và nghiệp vụ sư phạm để trở thành nhà giáo; một số nhà giáo dạy 
thực hành được tuyển chọn từ công nhân có tay nghề cao, nghệ nhân...nên trình độ, năng 
lực cũng khác nhau. Vì vậy việc đổi mới mô hình đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo là rất cần 
thiết nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo gdnn như: phát triển chương trình đào 
tạo, bồi dưỡng nhà giáo gdnn theo hướng tăng thời lượng rèn luyện kỹ năng; Định kỳ 2 
năm nhà giáo đi thực tế sản xuất tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ; từ 2 năm đến 
5 năm nhà giáo được bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề, 
công nghệ mới, phương pháp giảng dạy../ 
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chƯƠnG 4  
tiÊu chuẨn KỸ nĂnG nGhề VÀ Đánh Giá,  
cấp chỨnG chỈ KỸ nĂnG nGhề QuỐc Gia

Chương này cung cấp các thông tin liên quan và kết quả về việc xây dựng, ban hành tiêu 
chuẩn kỹ năng nghề quốc gia (TCKNNQG), việc thực hiện đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ 
năng nghề quốc gia (KNNQG) trong năm 2015 của Việt Nam. Qua đó người đọc có thể 
có được bức tranh về thực trạng của hoạt động này và nhận định xu hướng trong thời 
gian tới.

4.1. tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia
TcKnnQg được xây dựng từ năm 2008 theo Quyết định số 09/2008/QĐ - BLĐTBXh 
ngày 27/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Ban hành Quy định 
nguyên tắc, quy trình xây dựng và ban hành TcKnnQg. Tổng số các bộ TcKnnQg đã 
được xây dựng là 191, trong đó đã ban hành được 189. Trên thực tế, việc xây dựng tiêu 
chuẩn kỹ năng nghề được thực hiện tập trung chủ yếu từ năm 2008 đến 2013 (xem hình 32), 
với tổng số các bộ tiêu chuẩn kỹ năng nghề đã xây dựng là 190. như vậy so với kế hoạch đề 
ra trong chiến lược phát triển dạy nghề thời kỳ 2011 – 2020 của chính phủ mới đạt 76% 
(theo chiến lược đến năm 2015 ban hành 250 bộ tiêu TcKnnQg).

hình 32: Số lượng các bộ tcKnnQG được xây dựng  
theo các năm từ năm 2008 - 2015 

(Đơn vị tính: bộ tiêu chuẩn)
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năm 2015, đã xây dựng thêm 01 tiêu chuẩn kỹ năng nghề thuộc lĩnh vực xây dựng. ngoài 
ra trong dự án phát triển và Đối sánh chuẩn giáo dục và Đào tạo nghề thuộc chương 
trình Đối tác chính phủ vì Sự phát triển (gpFd) do chính phủ Úc tài trợ cho Việt nam và 
philippin. Việt nam, philipin và Úc cùng hợp tác xây dựng thành công các bộ tiêu chuẩn 
năng lực chung được 03 nước thống nhất thuộc 04 lĩnh vực: ô tô (Thợ sửa chữa bảo dưỡng 
ô tô), nông nghiệp (Trưởng nhóm nuôi trồng thủy sản), xây dựng (Thợ xây dựng dân dụng 
sơ cấp), sản xuất chế tạo (Thợ máy và thợ hàn). 

Trong khuôn khổ dự án ApEc “Đối sánh trình độ lĩnh vực giao thông và logistics” với 
sự tham gia của 5 nền kinh tế Úc, indonesia, philippin, Trung Quốc và Việt nam đã xây 
dựng bộ tiêu chuẩn năng lực chung cho 05 nghề thuộc lĩnh vực logistics: (Vận hành kho 
bãi (Warehouse operator), Quản lý Logistic (Logistic Administrative officer), nhân viên 
giao nhận (Freight Forwarder), Quản lý kho bãi (Warehouse Supervisor), Quản lý chuỗi 
cung ứng (Supply chain Manager).

hình 33: Số lượng các bộ tcKnnQG được xây dựng và  
ban hành tính đến năm 2015 theo các lĩnh vực 

(Đơn vị tính: bộ tiêu chuẩn)
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Số lượng TcKnnQg đã xây dựng Số lượng TcKnnQg đã ban hành

Tổng số Lĩnh vực công nghiệp, thương mại và dịch vụ
Lĩnh vực nông nghiệp Lĩnh vực giao thông vận tải
Lĩnh vực Xây dựng Lĩnh vực Y tế
Lĩnh vực Truyền thông Lĩnh vực Văn hóa

(Nguồn: Vụ Kỹ năng nghề, Tổng cục Dạy nghề)

Sau 5 năm triển khai thực hiện xây dựng TcKnnQg, thực tế đặt ra yêu cầu cần phải có 
những rà soát, điều chỉnh để các bộ TcKnnQg đáp ứng tốt hơn yêu cầu thực tiễn đồng 
thời có thể tham chiếu với các bộ tiêu chuẩn Knn trong khu vực ASEAn và trên thế giới 
nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập khu vực và quốc tế trong việc công nhận, thừa nhận lẫn 
nhau về chứng chỉ Knn. Vì vậy đã có những quy định mới trong việc xây dựng, ban hành 
tiêu chuẩn Knn.
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Theo quy định mới, việc xây dựng tiêu chuẩn Knn, đánh giá KnnQg được điều chỉnh 
bởi Luật Việc làm (trước đây được quy định trong Luật dạy nghề). Điều này khẳng định 
sự chuyển biến trong nhận thức về vai trò, vị trí của việc đánh giá Knn trong thế giới 
việc làm đồng thời sẽ góp phần đưa việc đánh giá, công nhận KnnQg đi vào thực tiễn 
hơn. Theo đó, chính phủ đã ban hành nghị định 31/2015/nĐ-cp Quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ KnnQg. Bộ Lao động 
Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 56/2015/TT-BLĐTBXh ngày 24 tháng 
12 năm 2015 về hướng dẫn việc xây dựng, thẩm định và công bố TcKnnQg (Thông tư 
có hiệu lực từ ngày 15 tháng 2 năm 2016). Việc xây dựng TcKnnQg sẽ do các Bộ, cơ 
quan ngang Bộ, cơ quan thuộc chính phủ chủ trì xây dựng cho từng nghề thuộc lĩnh vực 
quản lý. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý việc tổ chức xây dựng, thẩm định, 
công bố TcKnnQg.
Theo Thông tư số 56, việc xây dựng TcKnnQg được xây dựng phải đảm bảo các nguyên 
tắc sau:
1. Theo từng bậc trình độ Knn cho mỗi nghề và khung trình độ KnnQg theo quy định 
tại Khoản 1 Điều 32 của Luật Việc làm (xem hộp 9);
2. Định dạng về cấu trúc thống nhất và xây dựng theo quy trình quy định tại Thông tư này 
(xem hộp 9);
3. phù hợp với tiêu chuẩn tham chiếu của ASEAn và quốc tế.

hộp 9: Khung trình độ KnnQG

Khung trình độ KNNQG là khung phân loại các bậc trình độ KNN từ bậc 1 đến 
bậc 5 dựa trên sự mô tả theo các tiêu chí về: tính chất, mức độ của công việc phải 
thực hiện và phạm vi, tình huống thực hiện công việc; mức độ linh hoạt và sáng 
tạo trong thực hiện công việc; sự phối hợp và trách nhiệm trong thực hiện các 
công việc. Khung của từng bậc trình độ cụ thể như sau:

1. Bậc 1:

a) Thực hiện các công việc đơn giản, công việc có tính lặp lại trong tình huống 
cố định;

b) có kiến thức cơ bản về chuyên môn và hiểu biết về hoạt động của nghề ở phạm 
vi hẹp trong một số lĩnh vực; có khả năng áp dụng kiến thức và hiểu biết để thực 
hiện công việc theo chỉ dẫn;

c) có khả năng tiếp nhận, ghi chép và chuyển tải thông tin theo yêu cầu; có khả 
năng tham gia làm việc theo tổ, nhóm; chịu trách nhiệm một phần đối với kết quả 
công việc, sản phẩm làm ra.

 2. Bậc 2:

a) Thực hiện các công việc thông thường và một số công việc phức tạp trong một 
số tình huống nhất định;
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b) có kiến thức chuyên môn và hiểu biết về hoạt động của nghề ở phạm vi rộng 
trong nhiều lĩnh vực; có khả năng áp dụng được kiến thức và hiểu biết để đưa ra 
giải pháp giải quyết vấn đề chuyên môn kỹ thuật thông thường và một số vấn đề 
phức tạp nhưng cần có sự chỉ dẫn khi thực hiện công việc;

c) có khả năng suy xét, phán đoán và giải thích thông tin; tự chủ trong làm việc 
theo tổ, nhóm và có khả năng làm việc độc lập trong một số trường hợp khi thực 
hiện công việc; chịu trách nhiệm chủ yếu đối với kết quả công việc, sản phẩm 
làm ra.

3. Bậc 3:

a) Thực hiện phần lớn các công việc phức tạp, công việc có nhiều sự lựa chọn 
trong một số tình huống khác nhau;

b) có kiến thức chuyên môn, kiến thức cơ bản về nguyên lý, lý thuyết và hiểu biết 
rộng về các hoạt động của nghề trong các lĩnh vực; vận dụng được kiến thức và 
hiểu biết để đưa ra giải pháp giải quyết, xử lý một số vấn đề chuyên môn kỹ thuật 
phức tạp và một số yêu cầu của quản lý khi thực hiện công việc;

c) có khả năng nhận biết, phân tích, đánh giá thông tin từ nhiều nguồn khác nhau; 
tự chủ, làm việc độc lập và hướng dẫn người khác trong tổ nhóm khi thực hiện 
công việc; chịu trách nhiệm đối với kết quả công việc, sản phẩm làm ra về chất 
lượng theo tiêu chuẩn quy định và chịu một phần trách nhiệm đối với kết quả 
công việc, sản phẩm của người khác trong tổ, nhóm làm ra.

4. Bậc 4:

a) Thực hiện hầu hết các công việc phức tạp, công việc có nhiều sự lựa chọn trong 
nhiều tình huống khác nhau;

b) có kiến thức chuyên môn sâu, kiến thức về nguyên lý, lý thuyết và hiểu biết 
sâu, rộng về các hoạt động của nghề trong các lĩnh vực; vận dụng được kiến thức 
và hiểu biết để đưa ra giải pháp giải quyết, xử lý vấn đề chuyên môn kỹ thuật 
phức tạp và các yêu cầu của quản lý khi thực hiện công việc;

c) phân tích, đánh giá thông tin từ nhiều nguồn khác nhau và sử dụng kết quả 
phân tích đánh giá để đưa ra ý kiến, kiến nghị cho mục đích quản lý và nghiên 
cứu; làm việc độc lập và tự chủ cao; có khả năng quản lý, điều hành tổ, nhóm 
trong quá trình thực hiện công việc; tự chịu trách nhiệm đối với kết quả công 
việc, sản phẩm làm ra về chất lượng theo tiêu chuẩn quy định và chịu trách nhiệm 
đối với kết quả công việc, sản phẩm của người khác trong tổ, nhóm làm ra.
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5. Bậc 5:

a) Thực hiện các công việc phức tạp, công việc có nhiều sự lựa chọn trong mọi 
tình huống;

b) có kiến thức chuyên môn sâu, kiến thức rộng về nguyên lý, lý thuyết và hiểu 
biết sâu, rộng về các hoạt động của nghề trong các lĩnh vực; có kỹ năng phân 
tích, suy xét, chẩn đoán, thiết kế để đưa ra giải pháp giải quyết, xử lý các vấn đề 
chuyên môn kỹ thuật phức tạp hoặc yêu cầu của quản lý trong phạm vi rộng khi 
thực hiện công việc;

c) Biết phân tích, đánh giá thông tin và tổng quát hóa để đưa ra các quan điểm, 
sáng kiến; làm việc độc lập và tự chủ cao; quản lý, điều hành tổ, nhóm trong quá 
trình thực hiện công việc; tự chịu trách nhiệm đối với kết quả công việc, sản phẩm 
làm ra về chất lượng và chịu trách nhiệm đối với kết quả công việc, sản phẩm của 
tổ, nhóm làm ra đảm bảo thông số kỹ thuật và theo tiêu chuẩn quy định.

(Nguồn: Thông tư số 56/2015/TT-BLĐTBXH ngày 24 tháng 12 năm 2015)

 
hộp 10: cấu trúc của tiêu chuẩn KnnQG 

 
 
cấu trúc của TcKnnQg của một nghề gồm có ba (03) thành phần cơ bản như 
sau:

1. mô tả nghề: mô tả phạm vi bao phủ của nghề, các vị trí việc làm và công việc 
chính cần phải thực hiện trong các bối cảnh áp dụng.

2. danh mục các đơn vị năng lực: trình bày danh mục các đơn vị năng lực của 
nghề và các đơn vị năng lực của từng vị trí việc làm có trong nghề, trong đó liệt 
kê đầy đủ các đơn vị năng lực và sắp xếp theo các nhóm sau: 

a) Năng lực cơ bản: gồm những năng lực áp dụng để làm việc nói chung không 
dành riêng cho một nghề hoặc một ngành sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (sau đây 
gọi chung là ngành công nghiệp);

b) Năng lực chung: gồm những năng lực bắt buộc phải có khi làm việc trong một 
ngành công nghiệp cụ thể;

c) Năng lực chuyên môn: gồm những năng lực cần thiết của nghề mà một cá nhân 
cần có để được thừa nhận là có năng lực tại một cấp độ cụ thể.
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3. các đơn vị năng lực: trình bày từng đơn vị năng lực có trong danh mục các 
đơn vị năng lực. Đối với mỗi một đơn vị năng lực cụ thể phải thể hiện được các 
nội dung sau đây:

a) Tên đơn vị năng lực;

b) Thành phần và tiêu chí thực hiện: trình bày một cách đầy đủ về những thành 
phần trong một đơn vị năng lực cần phải thực hiện, mức độ thực hiện và kết quả 
đầu ra có thể đo lường, tính toán, xác định được;

c) các kỹ năng quan trọng và kiến thức thiết yếu: đưa ra các thông tin về những 
kỹ năng và kiến thức cần thiết để thực hiện có hiệu quả và lựa chọn nguồn lực 
hoặc giải pháp thay thế để đạt được những kết quả đầu ra;

d) Điều kiện thực hiện: mô tả những thông số cho việc ứng dụng năng lực và 
những loại việc, nguồn lực, dịch vụ có thể ứng dụng khi sử dụng năng lực;

đ) hướng dẫn đánh giá: đưa ra bối cảnh và phương pháp lựa chọn bằng chứng hỗ trợ 
cho việc đánh giá để xác định một cá nhân có đạt tiêu chuẩn của đơn vị năng lực hay 
không.

(Nguồn: Thông tư số 56/2015/TT-BLĐTBXH ngày 24 tháng 12 năm 2015)

 
4.2. Đánh giá, cấp chứng chỉ KnnQG
Biên soạn đề thi đánh giá KnnQG

Biên soạn đề thi KnnQg vẫn được thực hiện theo Quyết định số 571/QĐ-Tcdn ngày 
03/11/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục dạy nghề về Ban hành Quy định về quy trình 
biên soạn đề thi đánh giá Knn của người lao động.

Đề thi đánh giá Knn được biên soạn dưới dạng câu hỏi trắc nghiệm và đề thi thực hành 
để thành lập ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm và đề thi thực hành.

câu hỏi trắc nghiệm được biên soạn với mục đích kiểm tra sự hiểu biết về kiến thức thiết 
yếu. Đề thi thực hành được biên soạn để đánh giá các kỹ năng thiết yếu cần có khi thực 
hiện các công việc của nghề ở một bậc trình độ Knn nhất định theo TcKnnQg của nghề 
đó.

Việc biên soạn đề thi KnnQg cho người lao động được thực hiện từ năm 2009. Trong 
năm 2015, xây dựng bộ đề thi KnnQg cho 01 nghề, nâng tổng số 83 nghề và đưa vào 
sử dụng 62 nghề, còn 21 nghề chưa được thẩm định ban hành (danh sách cụ thể các nghề 
xem tại phụ lục số 3).
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trung tâm đánh giá KnnQG

Trung tâm đánh giá KnnQg là đơn vị tổ chức thực hiện đánh giá Knn cho người lao 
động và do Tổng cục dạy nghề cấp giấy chứng nhận sau khi xem xét, đánh giá đạt các 
điều kiện quy định về cơ sở vật chất, đội ngũ chuyên gia, nguồn lực tài chính (các quy định 
cụ thể theo Thông tư số 15/2011/TT-BLĐTBXh ngày 10 tháng 5 năm 2011 Quy định tổ chức 
và quản lý việc đánh giá, cấp chứng chỉ KnnQg).

năm 2015, có thêm 04 trung tâm được Tổng cục dạy nghề cấp giấy chứng nhận, nâng 
tổng số 36 Trung tâm đánh giá KnnQg được thành lập và cấp giấy chứng nhận hoạt 
động. Trong 36 Trung tâm đánh giá KnnQg này chủ yếu được đặt tại các trường (cĐ, 
đại học), chỉ có 01 trung tâm thuộc về doanh nghiệp (công ty cổ phần thiết bị điện Tân 
phát). có 15 Trung tâm đặt tại 15 trường được đầu tư thành trường chất lượng cao (xem 
bảng 9).

Bảng 9: danh sách các tổ chức, đơn vị có trung tâm đánh giá  
KnnQG được cấp phép

1 cĐn chu Lai - Trường hải 19 cĐn LiLAMA 2*

2 cĐn cơ điện hà nội* 20 cĐn Long Biên

3 cĐn công nghệ cao Đồng An 21 cĐn Số 1 – BQp*

4 cĐn công nghệ và nông Lâm 
nam Bộ 22 cĐn Số 2 - Bộ Quốc phòng

5 cĐn công nghiệp hà nội* 23 cĐn Số 3 – BQp*

6 cĐn Đà Lạt* 24 cĐn Số 5*

7 cĐn Đà nẵng* 25 cĐn Số 8 – BQp*

8 cĐn Đắk Lắc 26 cĐn Sơn La

9 cĐn Điện 27 cĐn Than - Khoáng sản Việt nam 
(cĐn Mỏ hồng cẩm - Vinacomin)

10 cĐn giao thông vận tải TW ii* 28 cĐn Vĩnh phúc (cĐn Việt Đức - 
Vĩnh phúc) *

11 cĐn Kiên giang* 29 cĐ Xây dựng số 2

12 cĐn Kỹ thuật - công nghệ Tp. 
hcM* 30 cty cổ phần thiết bị Tân phát

13 cĐn Kỹ thuật - công nghệ Tuyên 
Quang 31 Đh công nghiệp hà nội
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14 cĐn Kỹ thuật công nghệ (Trung 
tâm ô tô công nghệ cao)* 32 Đh Sư phạm kỹ thuật nam Định

15 cĐn Kỹ thuật công nghệ dung 
Quất 33 Đh Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

16 cĐn Kỹ thuật công nghiệp Việt 
nam - hàn Quốc* 34 Đh nguyễn Tất Thành

17 cĐn Licogi 35 Đh Sư phạm kỹ thuật Vinh

18 cĐn LiLAMA – 1 36 Tcn Kỹ thuật công nghệ hùng 
Vương (hết hạn năm 2015)

Ghi chú: Những cơ sở đánh * là những trường được đầu tư thành trường chất lượng cao 
(Nguồn: Vụ Kỹ năng nghề, Tổng cục Dạy nghề)

Đào tạo, bồi dưỡng và cấp thẻ đánh giá viên11 KnnQG

Đào tạo đội ngũ đánh giá viên KnnQg được thực hiện từ năm 2009, trong năm 2015 đã đào 
tạo thêm cho 696 đánh giá viên, tính đến hết năm 2015 đã đào tạo được tổng số 1.785 đánh 
giá viên. cấp thẻ đánh giá viên cho 120 người. những người được cấp thẻ là những người đạt 
tiêu chuẩn theo quy định về cấp thẻ đánh giá viên KnnQg, như vậy so với số lượng đào tạo, 
số lượng người đạt để trở thành đánh giá viên KnnQg còn khá nhỏ. 

Đánh giá, cấp chứng chỉ KnnQG

Theo quy định người lao động làm việc ở tất cả các thành phần kinh tế đều có quyền đăng 
ký tham dự kỳ thi đánh giá KnnQg. Tùy theo năng lực của mình, người lao động có thể 
đăng ký đánh giá KnnQg theo các bậc từ 1 – 512.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan giúp chính phủ thống nhất thực hiện 
quản lý nhà nước về đánh giá, cấp chứng chỉ KnnQg. Đánh giá KnnQg được thực hiện 
bởi các tổ chức được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (hiện nay Tổng cục dạy nghề 
là cơ quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm này) cấp chứng giấy chứng nhận hoạt động, cấp 
chứng chỉ KnnQg. Việc đánh giá kỹ năng nghề cho người lao động được tổ chức định 
kỳ trong năm theo lịch trình do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội công bố vào cuối 
tháng 12 của năm trước đó. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp chứng chỉ KnnQg 
cho những người tham dự đạt yêu cầu và có trách nhiệm công bố công khai trên trang 
thông tin điện tử của cơ quan về danh sách những người đã được cấp chứng chỉ KnnQg.
11  Đánh giá viên: là người trực tiếp thực hiện việc đánh giá kỹ năng nghề của người lao động tham dự kỳ 
đánh giá KnnQg, được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chứng nhận là đánh giá viên KnnQg, 
cụ thể xem tại nghị định 31/2015/nĐ-cp Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về đánh 
giá, cấp chứng chỉ KnnQg

12  Quy định chi tiết về tham dự  đánh giá, cấp chứng chỉ KnnQg cho người lao động xem tại nghị định 
31/2015/nĐ-cp Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ 
KnnQg
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Trường hợp có sự công nhận, thừa nhận lẫn nhau về chứng chỉ KnnQg giữa Việt nam 
với quốc gia, vùng lãnh thổ khác thì chứng chỉ KnnQg có giá trị tại quốc gia, vùng lãnh 
thổ đã công nhận, thừa nhận và ngược lại.

Việc thực hiện đánh giá kỹ năng nghề được thực hiện từ năm 2011. Tính đến năm 2015, 
tổng số nghề được cấp phép đánh giá là 42 nghề, có 26 nghề13 đã được thực hiện đánh giá, 
trong đó có 4 nghề (phay, tiện, đo kiểm cơ khí và lắp cáp mạng thông tin) đánh giá theo 
tiêu chuẩn của nhật (các chuyên gia nhật Bản xây dựng bộ công cụ đánh giá kỹ năng 
nghề cho Việt nam theo tiêu chuẩn đánh giá của nhật Bản).

Bảng 10: danh mục các nghề được cấp phép đánh giá

tt tên nghề tt tên nghề

1 cắt gọt kim loại trên cnc 22 Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh

2 cắt gọt kim loại tiện 23 Bê Tông

3 cơ điện tử 24 cấp nước

4 công nghệ ô tô 25 chế biến mủ cao su

5 công nghệ thông tin 26 chế tạo thiết bị cơ khí

6 cốp pha – giàn giáo 27 cơ điện nông thôn

7 Điện công nghiệp 28 cốt thép – hàn

8 Điện tử công nghiệp 29 Đo lường điện

9 giám định khối lượng và chất 
lượng than 30 Kỹ thuật lắp đặt điện và điều 

khiển trong công nghiệp

10 hàn 31 Kỹ thuật lắp đặt ống công nghệ

11 hệ thống điện 32 Lâp sinh

12 Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò 33 Lắp đặt đường ống nước

13 Kỹ thuật khai thách mỏ hầm lò 34 Lập trình máy tính

14 Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò 35 Mộc dân dụng

15 Lắp đặt đường dây tải điện và 
Trạm biến áp 36 Mộc mỹ nghệ

16 May công nghiệp 37 Quản trị mạng máy tính

17 nề - hoàn thiện 38 Sản xuất hàng may công nghiệp

13  22 nghề còn lại xem bảng 10
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18 Thí nghiệm điện 39 Sửa chữa thiết bị may

19 Thiết kế đồ họa 40 Thoát nước

20 Trồng và chăm sóc cây cao su 41 Vận hành cần trục

21 Trồng và chăm sóc cây cà phê 42 Vận hành sửa chữa trạm bơm 
điện

(Nguồn: Vụ Kỹ năng nghề, Tổng cục Dạy nghề)

Trong năm 2015 đã thực hiện đánh giá kỹ năng nghề cho 2.806 người lao động, trong 
đó số người đạt là 1.472, chiếm tỉ lệ 52,5%. Tính đến hết năm 2015 đã có tổng số 8.407 
người lao động tham gia đánh giá KnnQg và có 4.179 người đạt chiếm tỉ lệ khoảng 
49,7%. Tổng số người tham gia đánh giá kỹ năng nghề được hỗ trợ từ nguồn ngân sách 
nhà nước là: 7.751, số người đạt là 3.790, chiếm tỉ lệ 48,9%. Số người tham gia đánh giá 
KnnQg do các trung tâm tự bỏ nguồn kinh phí tổ chức là 369, số lượng đạt là 271, chiếm 
tỉ lệ 73,44%. như vậy so với kế hoạch đề ra trong chiến lược phát triển dạy nghề thời kỳ 
2011 - 2020 thì con số này còn khá khiêm tốn (theo chiến lược trong đoạn 2011 – 2015 
dự kiến thực hiện đánh giá, cấp chứng chỉ KnnQg cho khoảng 2 triệu người). 

hình 34: Số liệu đánh giá KnnQG cho người lao động tính đến năm 2015 
(Đơn vị: người)
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(Nguồn: Vụ Kỹ năng nghề, Tổng cục Dạy nghề)
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Bảng 11: Số liệu đánh giá kỹ năng nghề theo nghề được hỗ trợ từ ngân sách nhà 
nước và do các trung tâm tự bỏ nguồn kinh phí tổ chức tính đến năm 2015 

(Đơn vị: người)

tt tên nghề
Bậc 2 Bậc 3

tham 
gia Đạt tỉ lệ tham 

gia Đạt tỉ lệ 

1 cắt gọt kim loại trên cnc 325 134 41,2% 594 235 39,6%
2 cắt gọt kim loại tiện 150 15 10,0%

3 cơ điện tử 75 29 38,7%

4 công nghệ ô tô 885 462 52,2% 250 78 31,2%
5 công nghệ thông tin 60 49 81,7%

6 cốp pha – giàn giáo 100 92 92,0%

7 Điện công nghiệp 309 201 65,0% 825 485 58,8%
8 Điện tử công nghiệp 160 83 51,9%

9 giám định khối lượng và        
chất lượng than 125 69 55,2%

10 hàn 210 91 43,3% 951 177 18,6%

11 hệ thống điện 25 16 64,0% 54 51 94,4%

12 Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò 300 178 59,3%

13 Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò 1.125 634 56,4%

14 Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm 
lò 225 134 59,6%

15 Lắp đặt đường dây tải điện 
và Trạm  biến áp 50 25 50,0%

16 May công nghiệp 525 307 58,5% 100 42 42,0%

17 nề - hoàn thiện 122 116 95,1%

18 Thí nghiệm điện 25 17 68,0%

19 Thiết kế đồ họa 150 86 57.3%

20 Trồng và chăm sóc cây cao 
su 50 49 98,0%

21 Trồng và chăm sóc cây cà 
phê 50 45 90,0%

22 Vận hành sửa chữa thiết bị 
lạnh 300 161 53,7%

tổng 5.346 2.993 56,0% 2.774 1.068 38,5%

(Nguồn: Vụ Kỹ năng nghề, Tổng cục Dạy nghề)
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Số liệu cụ thể về đánh giá kỹ năng nghề cho người lao động của một số dự án do hàn 
Quốc và nhật Bản tài trợ như sau:

Bảng 12: Số liệu đánh giá kỹ năng nghề cho người lao động do  
hàn Quốc tài trợ tính đến hết năm 2015 

(Đơn vị: người)

tt nghề đánh giá năm thực 
hiện Bậc Số lượng thi Đạt

1 Điện công nghiệp 2013 1 40 16

2 công nghệ ô tô 2013 2 30 9

3 hàn 2013 3 30 4

tổng 100 29

(Nguồn: Vụ Kỹ năng nghề, Tổng cục Dạy nghề)

Bảng 13: Số liệu đánh giá kỹ năng nghề cho người lao động do  
nhật Bản (JaVada) tài trợ tính đến hết năm 2015 

(Đơn vị: người)

tt nghề năm thực 
hiện Bậc Số lượng thi Đạt

1 Tiện 2012, 2013, 
2014, 2015 2,3 119 53

2 Đo Kiểm cơ khí 2015 2,3 17 10

3 Lắp cáp mạng Thông tin 2014, 2015 3 25 20

4 phay 2013, 2014, 
2015 3 26 6

tổng 187 89

(Nguồn: Vụ Kỹ năng nghề, Tổng cục Dạy nghề)

Khuyến nghị:

 - Việc điều chỉnh, cập nhật TcKnnQg theo quy định mới là cần thiết và cần được 
thực hiện với sự tham gia chặt chẽ của các chuyên gia thực sự đến từ doanh nghiệp để đảm 
bảo chất lượng của các bộ tiêu chuẩn.

 - Để việc đánh giá kỹ năng nghề cho người lao động thật sự được áp dụng trong thực 
tiễn và trở thành nhu cầu của người lao động thì cần phải có các chính sách liên quan về 
yêu cầu hành nghề và chính sách lương đối với người lao động đạt chứng chỉ KnnQg.
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chƯƠnG 5  
KiỂm ĐỊnh VÀ Đảm Bảo chất LƯỢnG

Kiểm định và đảm bảo chất lượng là công cụ quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo 
theo mục tiêu và góp phần hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng đào tạo trong các cơ 
sở GDNN. Tuy nhiên, do còn thiếu thông tin về kiểm định và bảo đảm chất lượng của các 
trường TCCN và CĐ nên chương này chỉ cung cấp các thông tin về tình hình kiểm định 
và đảm bảo chất lượng trong hệ thống dạy nghề Việt Nam 

5.1. Kiểm định chất lượng dạy nghề
Kiểm định chất lượng dạy nghề nhằm đánh giá, xác định mức độ thực hiện mục tiêu, 
chương trình, nội dung dạy nghề của trường cĐn, trường Tcn, TTdn trong từng giai 
đoạn nhất định, giúp cSdn tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo. 

hộp 11: Quy trình kiểm định chất lượng dạy nghề

 
Quy trình kiểm định chất lượng dạy nghề gồm bốn bước sau:

1. Tự kiểm định chất lượng dạy nghề của cơ sở dạy nghề;

2. Đăng ký kiểm định chất lượng dạy nghề của cơ sở dạy nghề;

3. Kiểm định chất lượng dạy nghề do Tổng cục dạy nghề tổ chức thực hiện;

4. công nhận kết quả kiểm định chất lượng dạy nghề và cấp giấy chứng nhận 
cơ sở dạy nghề đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng dạy nghề.

(Nguồn: Thông tư số 42/2011/TT-BLĐTBXH) 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định 
chất lượng dạy nghề cho trường cĐn, Tcn và TTdn để làm cơ sở thực hiện các hoạt động 
kiểm định chất lượng. hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn của trường cĐn và Tcn giống nhau, 
chỉ khác nhau trong nội dung đánh giá một số chỉ số.

hộp 12: các tiêu chí kiểm định 

các tiêu chí kiểm định và điểm chuẩn 
cho từng tiêu chí kiểm định của cĐn

các tiêu chí kiểm định và điểm chuẩn 
cho từng tiêu chí kiểm định của ttdn

a) Mục tiêu và nhiệm vụ

b) Tổ chức và quản lý

c) hoạt động dạy và học

06 điểm

10 điểm

16 điểm

a) Mục tiêu và nhiệm vụ

b) Tổ chức và quản lý

c) hoạt động dạy và học

06 điểm

08 điểm

16 điểm
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d) giáo viên và cán bộ quản 
lý

đ) chương trình, giáo trình

e) Thư viện

g) cSVc, thiết bị, đồ dùng 
dạy học

h) Quản lý tài chính

i) các dịch vụ cho người học 
nghề

Tổng số điểm đánh giá tối đa 
cho tất cả các tiêu chí là 100 
điểm

 
16 điểm

 
16 điểm

06 điểm

14 điểm

 
10 điểm

06 điểm

 
d) giáo viên và cán bộ quản lý

đ) chương trình, giáo trình

e) Thư viện

g) cVc, thiết bị, đồ dùng dạy 
học

h) Quản lý tài chính

i) các dịch vụ cho người học 
nghề

Tổng số điểm đánh giá tối đa 
cho tất cả các tiêu chí là 100 
điểm

 
18 điểm

18 điểm

02 điểm

18 điểm

 
08 điểm

06 điểm

nguồn: Quyết định 02/2008/QĐ-
BLĐTBXh nguồn: Thông tư 19/2010/TT-BLĐTBXh

công tác tự kiểm định chất lượng dạy nghề trong cSdn

Tự kiểm định chất lượng dạy nghề là hoạt động tự đánh giá của chính cSdn căn cứ vào 
hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng dạy nghề do Bộ trưởng Bộ Lao động 
– Thương binh và Xã hội ban hành để chỉ ra các mặt mạnh, mặt yếu để từ đó xây dựng kế 
hoạch và các biện pháp thực hiện nhằm đáp ứng mục tiêu dạy nghề đã đề ra. công tác tự 
kiểm định chất lượng dạy nghề được thực hiện định kỳ mỗi năm một lần đối với cSdn 
trong phạm vi cả nước, dựa trên bộ tiêu chí, tiêu chuẩn do Bộ Lao động - Thương binh 
và Xã hội ban hành.

hộp 13: Quy trình tự kiểm định chất lượng dạy nghề

 
1. Thực hiện công tác chuẩn bị tự kiểm định chất lượng dạy nghề.

2. Thực hiện tự kiểm định chất lượng dạy nghề của phòng đào tạo và các phòng 
chuyên môn, nghiệp vụ khác, các khoa và bộ môn trực thuộc cơ sở dạy nghề, các 
đơn vị nghiên cứu, dịch vụ, phục vụ dạy nghề, các đơn vị sản xuất, doanh nghiệp 
(gọi chung là đơn vị) trong cơ sở dạy nghề.

3. Thực hiện tự kiểm định chất lượng cơ sở dạy nghề của hội đồng kiểm định chất 
lượng dạy nghề.

4. công bố báo cáo kết quả tự kiểm định chất lượng dạy nghề trong cơ sở dạy 
nghề và gửi báo cáo kết quả tự kiểm định chất lượng dạy nghề.

(Nguồn: Thông tư số 42/2011/TT-BLĐTBXH) 
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Tính đến  31/12/2015, có 343 cSdn thực hiện tự kiểm định và nộp báo cáo kết quả tự 
kiểm định chất lượng dạy nghề năm 2015, chiếm 23,4% tổng số cSdn trên toàn quốc, 
trong đó, có 107 trường cĐn (chiếm 56,3% tổng số trường cĐn), 72 trường Tcn (chiếm 
25,8% tổng số trường Tcn) và 164 TTdn (chiếm 16,4% tổng số TTdn).

hình 35: Số lượng các cSdn đã nộp Báo cáo kết quả  
tự kiểm định chất lượng dạy nghề 2013 -2015 

(Đơn vị tính: CSDN)
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(Nguồn: Cục Kiểm định chất lượng dạy nghề, Tổng cục Dạy nghề)

Mặc dù số lượng cSdn thực hiện tự kiểm định của năm 2015 cao hơn so với các năm 
trước (2013: 275 -, 2014: 212 -) song vẫn còn 1.123 cSdn (chiếm tỷ lệ 76,6% tổng số 
cSdn trên toàn quốc) chưa thực hiện tự kiểm định chất lượng và nộp báo cáo về Tổng 
cục dạy nghề theo quy định.

Kết quả kiểm định chất lượng cSdn

Kiểm định chất lượng cSdn là hoạt động đánh giá của đoàn kiểm định chất lượng dạy 
nghề do Tổng cục dạy nghề thành lập đối với trường cĐn, Tcn và TTdn, căn cứ vào 
hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành. Kiểm 
định chất lượng dạy nghề được thực hiện định kỳ 5 năm một lần đối với cơ sở dạy nghề 
đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng dạy nghề.

năm 2015, Tổng cục dạy nghề thực hiện kiểm định chất lượng dạy nghề tại 23 cSdn 
(trong đó có 22 trường cĐn và 1 trường Tcn). như vậy năm 2015 số cSdn được kiểm 
định ít hơn so với các năm trước (2013: 35; 2014: 29). Kết quả công nhận như sau: 22 
trường đạt cấp độ 3 (trong đó có 1 trường Tcn) và 1 trường đạt cấp độ 2 (theo Quyết định 
số 814/QĐ-LĐTBXh ngày 18/6/2015 và Quyết định số 1901/QĐ-LĐTBXh công nhận 
kết quả kiểm định đối với các trường Trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề đã kiểm định 
năm 2015). 
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hình 36: Kết quả kiểm định chất lượng cSdn năm 2008 - 2015 
(Đơn vị tính: CSDN)
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(Nguồn: Cục Kiểm định chất lượng dạy nghề, Tổng cục Dạy nghề)

Tính đến hết năm 2015, Tổng cục dạy nghề đã kiểm định 184 cSdn với tổng số 239 lượt 
kiểm định (một cSdn có thể thực hiện kiểm định nhiều lần), trong đó, tính đến 12/2015, 
có 113 cSdn có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng dạy nghề còn hiệu 
lực (có 2 TTdn và 3 trường Tcn đã nâng cấp lên thành trường cĐn song mới chỉ có 
trường cĐn số 5 Bộ quốc phòng thực hiện kiểm định chất lượng trường cĐn). Ở nhiều 
cSdn được kiểm định đã thành lập phòng hoặc bộ phận chuyên trách về công tác kiểm định 
chất lượng dạy nghề nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng dạy nghề của những cơ sở đó.

Bảng 14: Kết quả kiểm định cSdn giai đoạn 2008 - 2015

tt cơ sở dạy nghề
Số 
lượng 
cSdn

Số lượt 
kiểm 
định

Số trường có giấy chứng 
nhận đạt tiêu chuẩn  
kiểm định chất lượng  
dạy nghề còn hiệu lực

1 Trung tâm dạy nghề 28 28 13

2 Trường Tcn 59 66 22

3 Trường cĐn 97 145 78

tổng số 184 239 113

(Nguồn: Cục Kiểm định chất lượng dạy nghề, Tổng cục Dạy nghề)
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5.2. Kiểm định chất lượng dạy nghề tại 45 trường được đầu tư trở 
thành trường nghề chất lượng cao 
năm 2015, Tổng cục dạy nghề thực hiện rà soát, đánh giá 45 trường nghề được ưu tiên 
đầu tư tập trung, đồng bộ theo tiêu chí trường nghề chất lượng cao đến năm 2020 nhằm 
đưa ra các khuyến nghị, giải pháp để đạt mục tiêu theo Quyết định 761/QĐ-TTg đồng thời 
phục vụ nghiên cứu, xây dựng hoàn thiện Thông tư quy định chi tiết về tiêu chí, cách thức 
và quy trình đánh giá, công nhận trường nghề chất lượng cao. Trường được công nhận là 
trường nghề chất lượng cao khi được cơ quan kiểm định chất lượng dạy nghề đánh giá 
đáp ứng đủ 6 tiêu chí: Quy mô đào tạo; việc làm sau đào tạo; trình độ học sinh, sinh viên 
sau đào tạo; kiểm định chất lượng; nhà giáo; quản trị nhà trường. phần này chỉ tập trung 
phân tích kết quả kiểm định chất lượng dạy nghề tại các trường.

hộp 14: tiêu chí về kiểm định chất lượng của trường nghề chất lượng cao

  
“Trường đạt cấp độ 3 tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường cao đẳng nghề; 
100% nghề đào tạo đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo.”

Theo Quyết định số 761/QĐ-TTg ngày 23/5/2014 phê duyệt “Đề án phát triển 
trường nghề chất lượng cao đến năm 2020”

Kiểm định chất lượng CSDN

Tính đến 31/12/2015, kiểm định chất lượng dạy nghề đã được thực hiện tại 42 trường 
được đầu tư trở thành trường nghề chất lượng cao (trong đó có 1 trường đạt cấp độ 2 và 
41 trường đạt cấp độ 3). 03 cSdn còn lại chưa được kiểm định theo tiêu chí trường cĐn 
là trường cĐn công nghệ Việt - hàn Bắc giang (do trường mới thành lập, chưa có sinh 
viên tốt nghiệp), trường cĐn Số 20 – Bộ Quốc phòng (đã tham gia kiểm định nhưng khi 
còn là trường Tcn) và trường Tcn Kỹ thuật công nghệ hùng Vương (đã tham gia kiểm 
định trường Tcn năm 2014 và đạt cấp độ 3).

Thí điểm kiểm định chương trình dạy nghề

Từ năm 2012, Tổng cục dạy nghề đã tổ chức thí điểm kiểm định chất lượng chương trình 
tại một số trường được lựa chọn trong đó ưu tiên triển khai tại các trường trong danh sách 
45 trường được ưu tiên đầu tư trọng điểm theo tiêu chí trường nghề chất lượng cao nhằm 
phục vụ nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống tiêu chí kiểm định, quy trình kiểm định chất 
lượng chương trình đào tạo. Theo đó 25/45 trường (55,6%) đã tham gia thí điểm kiểm 
định chất lượng chương trình với tổng số 37 chương trình đào tạo trình độ cĐn được thí 
điểm kiểm định. hầu hết các trường này có ít nhất một chương trình đào tạo được thí điểm 
kiểm định, một số trường có từ 2- 3 chương trình được kiểm định. Kết quả kiểm định tại 
các trường như sau:

 - 19/25 trường (76%) có chương trình đào tạo được kiểm định đạt cấp độ 3; 
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 - 6/25 trường (24%) có chương trình đào tạo được kiểm định đạt cấp độ 2 (trong đó 
2 trường có 2 chương trình đạt cấp độ 2 và 4 trường có một chương trình đạt cấp độ 2).

 - Kết quả thí điểm kiểm định tổng hợp theo các chương trình được kiểm định như 
sau:

 - Trong 37 chương trình được kiểm định :

 + Đạt cấp độ 2: 8/37 chương trình (21,6%);

 + Đạt cấp độ 3: 29/37 chương trình (78,4%).

như vậy, để đảm bảo đạt được các tiêu chí trở thành trường nghề chất lượng cao, các 
trường chưa thực hiện kiểm định chất lượng và sắp hết hiệu lực công nhận kết quả kiểm 
định cần chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện kiểm định hoặc kiểm định lại. Bên 
cạnh đó, kết quả thí điểm kiểm định chương trình đào tạo cho thấy cần nghiên cứu lại tính 
khả thi của tiêu chí “100% nghề đào tạo đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình 
đào tạo” để phù hợp với mức độ và khả năng đạt được của các trường.

5.3. Kiểm định viên chất lượng dạy nghề
Kiểm định viên chất lượng gdnn (gọi tắt là Kiểm định viên) là những người có đủ điều 
kiện, tiêu chuẩn theo quy định:

hộp 15: Điều kiện và tiêu chuẩn cấp thẻ kiểm định viên

 
1. Điều kiện:

a) Là giáo viên (giảng viên) dạy nghề, cán bộ quản lý của các cơ sở dạy nghề hoặc 
giảng viên các trường cao đẳng, đại học kỹ thuật hoặc cán bộ quản lý dạy nghề 
cấp Bộ, ngành, cấp tỉnh hoặc cán bộ nghiên cứu khoa học về dạy nghề;

b) Được cơ sở dạy nghề hoặc đơn vị quản lý trực tiếp người đó đề nghị cấp thẻ kiểm 
định viên;

c) Sẵn sàng tham gia các Đoàn kiểm định chất lượng dạy nghề khi được Tổng cục 
dạy nghề huy động.

2. Tiêu chuẩn:

a) phẩm chất, đạo đức tốt; trung trực, khách quan; 

b) nắm vững pháp luật, chế độ, chính sách về dạy nghề;

c) hiểu biết về hoạt động dạy nghề;

d) có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong giảng dạy, quản lý hoặc nghiên cứu khoa 
học về dạy nghề;
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đ) có khả năng giao tiếp, thu thập thông tin, phân tích, tổng hợp;

e) Đủ sức khỏe theo yêu cầu công việc;

g) có bằng tốt nghiệp đại học trở lên;

h) có chứng chỉ về một ngoại ngữ thông dụng trình độ c trở lên;

i) có khả năng sử dụng thành thạo máy vi tính;

k) có chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng về kiểm định viên chất lượng dạy nghề do 
Tổng cục dạy nghề cấp.

(Nguồn: Quyết định số 07/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 25/3/2008 về việc ban 
hành quy định về kiểm định viên chất lượng dạy nghề)

năm 2015, Tcdn đã đào tạo và cấp giấy chứng nhận hoàn thành khoá đào tạo kiểm định 
viên chất lượng cSdn cho 139 người là cán bộ quản lý gdnn ở trung ương, địa phương 
và nhà giáo, cán bộ quản lý của các trường cĐn, trường Tcn và một số đơn vị khác. Số 
lượng kiểm định viên phân bố theo đơn vị công tác cụ thể như sau:

 - 5 kiểm định viên là cán bộ công tác tại các Bộ, ngành, Tcdn, Vụ, Viện, Đại học sư 
phạm kỹ thuật;

 - 20 kiểm định viên là cán bộ công tác tại các sở LĐ-TB&Xh các tỉnh;

 - 56 kiểm định viên là giảng viên, cán bộ công tác tại các trường cĐn;

 - 58 kiểm định viên là giảng viên, cán bộ công tác tại các trường Tcn.

hình 37: tỷ lệ kiểm định viên cSdn theo phân bố vùng miền tính đến 2015 
(Đơn vị tính: %)
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(Nguồn: Cục Kiểm định chất lượng dạy nghề, Tổng cục Dạy nghề)
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Tính đến hết năm 2015, số kiểm định viên chất lượng cSdn được đào tạo là 923 người. 
Trong đó có 427 giảng viên, cán bộ công tác tại các trường cĐn; 310 giáo viên, cán bộ 
công tác tại các trường Tcn; 42 giáo viên, cán bộ công tác tại các TTdn; 64 cán bộ tại 
các Sở LĐ-TB&Xh và  80 cán bộ của các Bộ, ban, ngành và các đơn vị khác.

ngoài ra, tính đến 2015, Tcdn đã thực hiện đào tạo cho 232 kiểm định viên chương trình 
đào tạo. Trong đó có 197 cán bộ, giảng viên tại các trường cĐn, 27 cán bộ, giáo viên tại 
các trường Tcn và 8 cán bộ từ các đơn vị khác.

hình 38: Số lượng kiểm định viên chương trình đào tạo theo  
vùng kinh tế - xã hội đến 2015 

(Đơn vị tính: người)
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(Nguồn: Cục Kiểm định chất lượng dạy nghề, Tổng cục Dạy nghề)

5.4. Đảm bảo chất lượng dạy nghề
nghiên cứu xây dựng mô hình và thí điểm xây dựng hệ thống quản lý và đảm bảo 
chất lượng tại một số trường nghề được tập trung đầu tư thành trường chất lượng 
cao

Trong 2 năm (2014 – 2015), Tổng cục dạy nghề đã triển khai thí điểm xây dựng mô hình 
hệ thống quản lý chất lượng dạy nghề ở 06 trường cĐn (phụ lục 04) được tập trung đầu 
tư thành trường chất lượng cao, kết quả đạt được như sau: 

 - Xây dựng và đưa vào áp dụng thí điểm tại 6 trường cĐn mô hình khung hệ thống 
quản lý chất lượng trong trường cĐn.

 - Xây dựng và ban hành chương trình, tài liệu tập huấn về cách thức xây dựng và 



98

Báo cáo Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam năm 2015 Chương 5

phương pháp triển khai hệ thống quản lý chất lượng trong trường cĐn và chương trình 
tài liệu tập huấn về kiểm soát, đánh giá hệ thống quản lý chất lượng.  

 - Tổ chức tập huấn về cách thức xây dựng và phương pháp triển khai hệ thống quản lý 
chất lượng trong trường cĐn và tập huấn về kiểm soát, đánh giá hệ thống quản lý chất 
lượng cho 360 lượt cán bộ, nhà giáo các trường tham gia thí điểm.

 - Xây dựng và ban hành áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tại 06 trường cĐn tham 
gia thí điểm (trong đó mỗi trường đã xây dựng tối thiểu 78 quy trình quản lý chất lượng, 
tính trung bình, mỗi trường áp dụng khoảng 380 biểu mẫu kèm theo các quy trình quản 
lý và chuẩn hóa để ban hành sử dụng chung cho các hoạt động của trường. ngoài ra, tùy 
theo nhu cầu quản lý, một số trường tự xây dựng thêm các quy trình quản lý khác phục 
vụ công tác quản lý đào tạo).

Tuy nhiên, do thời gian triển khai thí điểm ngắn nên một số nội dung/cấu phần của hệ 
thống quản lý chất lượng chưa được tiến hành thí điểm xây dựng và đưa vào áp dụng như 
hệ thống thông tin quản lý, hệ thống đánh giá hiệu quả đào tạo.

hợp tác quốc tế trong đảm bảo chất lượng dạy nghề

năm 2015, Tổng cục dạy nghề (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) và hội đồng Anh 
ký Biên bản ghi nhớ về Xây dựng và phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng tại một số 
trường cĐn được đầu tư thành trường chất lượng cao tại Việt nam.

chương trình hợp tác giai đoạn 1 đã có 9 trường cĐn Việt nam hợp tác với 03 trường 
của Anh (phụ lục 05). Kết quả cụ thể bao gồm:

 - Tổ chức 09 lớp tập huấn cho 428 lượt cán bộ quản lý, nhân viên, giảng viên thuộc 
09 trường cĐn được lựa chọn tham gia chương trình hợp tác theo 3 cụm Bắc – Trung – 
nam; 

 - Tổ chức 01 khóa tập huấn tại Vương quốc Anh cho 31 người là cán bộ và nhà giáo 
thuộc 09 trường cĐn tham gia chương trình hợp tác.

 - Triển khai xây dựng một số công cụ đảm bảo chất lượng tại các cụm trường như: 
nâng cao chất lượng và phát triển kỹ năng xây dựng kế hoạch dạy học và đánh giá, lồng 
ghép các công cụ và kĩ năng mềm vào giảng dạy cho nhà giáo; thực hiện nghiên cứu so 
sánh đối chuẩn trước và sau khi thực hiện dự án; xây dựng chu trình quản lý chất lượng; 
xây dựng bộ công cụ dự giờ, đánh giá chất lượng giảng dạy;Xây dựng quy trình hướng 
dẫn thực hiện công tác đảm bảo chất lượng tại nhà trường... 

Trong năm 2016, Tổng cục dạy nghề và hội đồng Anh sẽ thực hiện hợp tác giai đoạn 2 
về xây dựng và phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng dạy nghề tại 18 trường cĐn được 
tập trung đầu tư thành trường chất lượng cao (phụ lục 06).

Bên cạnh đó, tháng 6/2015, Tổng cục dạy nghề và Tổ chức hợp tác phát triển Đức (giZ)
ký kết thỏa thuận hợp tác về lồng ghép các công cụ quản lý chất lượng đã được phát triển 
và triển khai trong khuôn khổ hợp tác Việt Đức “chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt 
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nam” vào hệ thống đảm bảo chất lượng cho các cSdn tại Việt nam. 

3 công cụ quản lý chất lượng (khảo sát doanh nghiệp, nghiên cứu lần vết và quản lý xưởng 
thực hành) được triển khai thí điểm tại 8 cSdn (bao gồm 06 trường cĐn đã tham gia 
thí điểm xây dựng hệ thống quản lý chất lượng và 02 trường do giZ lựa chọn là cĐn 
LiLAMA 2 và cĐn cơ giới và Thủy lợi). cục Kiểm định chất lượng dạy nghề và giZ 
cùng điều phối hoạt động tư vấn và xây dựng năng lực cho lãnh đạo và các cán bộ triển 
khai ở các cơ sở đào tạo nghề được lựa chọn về việc sử dụng hiệu quả các công cụ này. 
Tháng 7/2015, khóa đào tạo cơ bản về phương pháp triển khai nghiên cứu lần vết và khảo 
sát doanh nghiệp, các kĩ năng phỏng vấn và phân tích dữ liệu cơ bản được tổ chức nhằm 
nâng cao năng lực cho cán bộ 10 trường cĐn được lựa chọn đầu tư thành trường nghề 
chất lượng cao. Sau khóa đào tạo, 9 trường tham gia đã triển khai khảo sát doanh nghiệp 
và thực hiện phân tích dữ liệu, làm cơ sở đưa ra giải pháp cải thiện chất lượng đào tạo dựa 
trên phản hồi của doanh nghiệp.

Bên cạnh các khóa đào tạo cơ bản, từ năm 2016, cục Kiểm định chất lượng dạy nghề 
và giZ sẽ tổ chức các khóa đào tạo nâng cao về phân tích dữ liệu chuyên sâu, viết báo 
cáo kết quả khảo sát và triển khai quản lý xưởng thực hành cho các trường. Sau khi thí 
điểm 3 công cụ quản lý chất lượng tại các cSdn được lựa chọn, các công cụ này sẽ được 
lồng ghép vào hệ thống đảm bảo chất lượng của Tcdn và được áp dụng trong các cơ sở 
gdnn ở Việt nam. Kết quả triển khai các công cụ này hỗ trợ Tcdn điều hành hệ thống 
đào tạo nghề ở Việt nam dựa trên các minh chứng và định hướng kết quả, góp phần nâng 
cao chất lượng đào tạo theo yêu cầu của TTLĐ.

như vậy, việc triển khai thí điểm mô hình hệ thống quản lý chất lượng tại 06 trường cĐn 
được tập trung đầu tư thành trường nghề chất lượng cao và thực hiện các chương trình hợp tác 
giữa Tổng cục dạy nghề với hội đồng Anh và chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt nam   
(giZ) đã đem lại những kết quả tích cực, bước đầu hình thành mô hình khung hệ thống quản 
lý chất lượng; các tài liệu, quy trình hướng dẫn xây dựng hệ thống và một số công cụ đảm bảo 
chất lượng... cho các trường cĐn trước khi được triển khai trên toàn hệ thống.
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chƯƠnG 6  
tÀi chÍnh cho dẠY nGhề

Báo cáo này cung cấp số liệu chi ngân sách nhà nước cho dạy nghề đến năm 2014. Báo cáo sẽ 
tập trung tổng kết đánh giá việc thực hiện Chi ngân sách cho dạy nghề trong đó tập trung vào 
chi chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012-2015 cho 2 dự án “Đổi mới và phát triển 
dạy nghề” và Dự án “Đào tạo nghề cho Lao động nông thôn”. Bên cạnh đó, báo cáo cũng đưa 
ra số liệu những dự án Vốn ODA đầu tư phát triển dạy nghề đang triển khai đến năm 2015. 
 
6.1. chi ngân sách cho dạy nghề

ngân sách nhà nước14 (nSnn) mặc dù eo hẹp, song những năm qua nhà nước vẫn luôn 
dành một tỷ lệ ngân sách đáng kể đầu tư cho giáo dục đào tạo. Tổng nguồn nSnn dành 
cho lĩnh vực giáo dục dạy nghề năm 2015 là 224.826 tỷ đồng, chiếm khoảng 20% tổng 
chi nSnn (chi thường xuyên giáo dục dạy nghề 184.070 tỷ, chi đầu tư phát triển giáo dục 
dạy nghề 33.756 tỷ, chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết cho giáo dục đào tạo trong 
quốc phòng an ninh 7.000 tỷ đồng)15. 

Về chi nSnn cho dạy nghề với cơ chế như hiện nay Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội chỉ được tham gia trong quá trình lập dự toán, phân bổ dự toán nSnn đối với vốn 
cTMTQg cho lĩnh vực dạy nghề, chưa được tham gia vào việc lập dự toán, phân bổ dự 
toán nSnn đối với ngân sách chi thường xuyên và vốn XdcB nên chưa thể nắm rõ và 
cập nhập số liệu năm 2015. 

Bảng 15: chi nSnn cho dạy nghề giai đoạn 2010-2014

năm
nSnn chi cho 
dạy nghề  
(tỷ đồng)

nSnn chi cho 
dạy nghề trong 
Gdp (%)

nSnn chi cho 
dạy nghề trong 
tổng chi nSnn 
(%)

nSnn chi cho dạy 
nghề trong tổng chi 
nSnn cho Gd-Đt 
(%)

2010 8.937 0,46 1,45 8,53
2011 9.800 0,45 1,63 8,16
2012 10.746 0,47 1,55 8,08
2013 11.784 0,46 1,21 8,15
2014 14.308 0,53* 1,42** 8,20***

(Nguồn: Tính toán của nhóm kỹ thuật từ số liệu TCDN, Tổng cục Thống kê)
14  ngân sách nhà nước bao gồm ngân sách Trung ương và ngân sách Địa phương

15  QĐ 3137/QĐ-BTc ngày 10/12/2014 về việc công bố công khai số liệu dự toán nSnn năm 2015
*  gdp năm 2014 là 2.695.796 tỷ đồng theo Số liệu từ Tổng cục thống kê ở đường link https://gso.gov.vn/
default.aspx?tabid=715
**  Tổng chi nSnn năm 2014 là 1.006.700 tỷ đồng theo QĐ 3016/QĐ-BTc ngày 4/12/2013 về việc công 
bố công khai số liệu dự toán nSnn năm 2014
***  Tổng chi nSnn cho gd-ĐT năm 2014 ước quyết toán là 174.487 tỷ đồng
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Về cơ cấu, chi nSnn cho dạy nghề trong gdp, trong tổng chi nSnn và trong tổng chi 
cho giáo dục đào tạo về cơ bản đều tăng hàng năm. Riêng năm 2014, chi nSnn cho dạy 
nghề chiếm 0,53% gdp, 1,42% trong tổng chi nSnn và 8,2% trong tổng chi nSnn cho 
giáo dục đào tạo.

Để có thể rõ hơn chi nSnn cho dạy nghề, ta có thể xem hình 39 ở dưới. có thể thấy về số 
tuyệt đối, nSnn cho dạy nghề có xu hướng tăng đều trong giai đoạn từ 2010 đến 2014, 
mỗi năm chi cho dạy nghề tăng khoảng 1.000  tỉ đồng. Đặc biệt năm 2014 tăng hơn năm 
2013 là 2.524 tỷ đồng.

hình 39: chi nSnn cho dạy nghề giai đoạn 2010 – 2014 
(Đơn vị tính: Tỷ đồng)
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(Nguồn: Tính toán của nhóm kỹ thuật từ số liệu TCDN, Tổng cục Thống kê)

Tài chính chi cho dạy nghề hiện nay được phân bổ theo 3 nhóm hoạt động gồm: chi 
thường xuyên, chi xây dựng cơ bản và chi chương trình mục tiêu. 

6.1.1. chi thường xuyên cho dạy nghề

* Nội dung

Chi thường xuyên cho dạy nghề là nguồn kinh phí chủ yếu để thực hiện chỉ tiêu đào tạo 
nghề, thường là các khoản chi gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên của các 
cơ sở đào tạo nghề thuộc phạm vi cấp phát vốn của nSnn, bao gồm: (i) nhóm thanh toán 
cá nhân: Tiền lương, tiền công, phụ cấp lương, tiền thưởng, phúc lợi tập thể, đóng góp các 
khoản bảo hiểm trích theo lương…; (ii) nhóm chi về nghiệp vụ chuyên môn giảng dạy, 
học tập và nghiên cứu khoa học như: chi mua tài liệu, sách giáo khoa, giáo trình, chi mua 
các phương tiện dạy học, chi mua nguyên vật liệu…; (iii) nhóm chi về quản lý hành chính 
như: chi công tác phí, chí phí dịch vụ công cộng (điện, nước, điện thoại, internet…), chi 
giao dịch tiếp khách và các khoản chi khác phục vụ cho hoạt động quản lý hành chính tại 
cơ sở đào tạo nghề; (iv) nhóm chi mua sắm, sửa chữa tài sản cố định như chi mua sắm 
các trang thiết bị cho các phòng học, phòng làm việc, phòng thí nghiệm, phòng thực hành, 
thư viện và các trang thiết bị phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu tại 
các cơ sở đào tạo nghề.
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Theo cơ chế hiện nay nguồn kinh phí này chỉ cấp để thực hiện chỉ tiêu đào tạo “chính quy 
dài hạn”, chỉ tiêu đào tạo “ngắn hạn” hầu như không được nhà nước hỗ trợ kinh phí mà 
chủ yếu thực hiện bằng nguồn thu học phí của người học nghề (thực hiện theo Nghị định 
86/2015/NĐ-CP ngày 2/10/2015 quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với CSGD 
thuộc hệ thống Giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học 
tập từ năm 2015 – 2016 đến năm học 2020 – 2021); chưa có qui định cụ thể về định mức 
hỗ trợ cho các cSdn ngoài công lập.

* Thực trạng phân bổ

Tổng số chi thường xuyên cho đào tạo nghề giai đoạn 2010 - 2014 là 20.797 tỷ đồng, 
chiếm 37,4% tổng chi nSnn cho đào tạo nghề. nhìn hình 40 ở dưới có thể thấy kinh phí 
chi thường xuyên cho dạy nghề tăng khá nhanh và liên tục từ 3.450 tỷ đồng năm 2011 lên 
5.218 tỷ đồng năm 2014 (tăng 51,25% trong 4 năm). 

hình 40: chi thường xuyên cho dạy nghề giai đoạn 2010 – 2014 
(Đơn vị tính: Tỷ đồng)
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(Nguồn: Tổng cục Dạy nghề)

6.1.2. chi đầu tư xây dựng cơ bản cho dạy nghề

* Nội dung

Chi đầu tư xây dựng cơ bản là các khoản chi nhằm đáp ứng nhu cầu xây dựng cơ sở vật 
chất kỹ thuật cho từng cơ sở đào tạo nghề. Bao gồm: chi xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp 
trường học, phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, thư viện, công sở làm việc 
và các trang thiết bị phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học ở 
các cơ sở đào tạo nghề.

Theo quy định hiện hành, nguồn vốn chi đầu tư xây dựng cơ bản được đầu tư cho cả 
trường dạy nghề và TTdn, trong thực tế thì chủ yếu cho các trường dạy nghề (đào tạo 
nghề chính quy dài hạn). 
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chi đầu tư xây dựng cơ bản cho đào tạo nghề không chỉ cung cấp nguồn lực tài chính để 
duy trì, củng cố và phát triển cơ sở vật chất, thiết bị cho đào tạo nghề mà còn có tác dụng 
định hướng, điều chỉnh các hoạt động đào tạo nghề phát triển theo mục tiêu nhất định.
cùng với kinh phí cTMT, kinh phí XdcB đã giúp cải thiện về tình hình trường lớp, nhà 
xưởng…

* thực trạng phân bổ

Vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho lĩnh vực dạy nghề được ngân sách nhà nước bố trí tăng 
hàng năm. năm 2010 số vốn là 2.152 tỷ đồng và đến năm 2014 số vốn là 7.559 tỷ đồng 
tăng 251,3% so với năm 2010 (hình 41) Tổng số chi đầu tư xây dựng cơ bản cho đào tạo 
nghề giai đoạn 2010 - 2014 là 22.682 tỷ đồng, chiếm 40,81% tổng chi nSnn cho đào tạo 
nghề, trong đó chủ yếu là phần chi đầu tư xây dựng cơ bản để nâng cấp các trường Tcn 
lên trường cĐn. Tuy nhiên những con số báo cáo về chi XdcB cho dạy nghề thường 
không được chính xác và đầy đủ, có khi còn trùng lặp với các nguồn vốn khác có tính 
chất đầu tư.

hình 41:  chi XdcB cho dạy nghề giai đoạn 2010-2014 
(Đơn vị tính: Tỷ đồng) 
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(Nguồn: Tổng cục Dạy nghề)

6.1.3. chi chương trình mục tiêu quốc gia về dạy nghề

* Nội dung

Chi CTMTQG nhằm thực hiện những mục tiêu cụ thể có tính cấp bách hoặc giải quyết 
những tồn tại lớn trong đào tạo nghề ở những thời kỳ cụ thể. giai đoạn 2011 - 2015 dạy 
nghề có 02 dự án trong cTMTQg Việc làm và dạy nghề là dự án Đào tạo nghề cho lao 
động nông thôn và dự án Đổi mới và phát triển dạy nghề16. cả 2 dự án đều do Tổng cục 
dạy nghề  làm cơ quan quản lý dự án. nội dung chủ yếu của các dự án dạy nghề sẽ được 
phân tích chi tiết ở mục sau.

16  Thực hiện quyết định số 1201/QĐ-TTg ngày 31/8/2012 của Thủ tướng chính phủ
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các Bộ, cơ quan thực hiện cTMTQg ở trung ương và Ủy ban nhân dân các địa phương 
phân bổ dự toán chi cTMTQg chi tiết cho từng chương trình, dự án đồng thời với việc 
phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước được giao hàng năm, gửi cơ quan tài chính cùng 
cấp để giám sát và thực hiện theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản 
hướng dẫn. 

* Thực trạng phân bổ

Trong suốt giai đoạn 2011 - 2015, chi cTMTQg cho dạy nghề có sự biến động tăng 
giảm nhiều, nhưng xu hướng chính vẫn là giảm khi năm 2011, 2012, 2013 kinh phí chi 
cTMTQg cao hơn rất nhiều so với năm 2014, 2015. Riêng năm 2011 chi cTMTQg là 
2.350 tỷ đồng trong khi 2014 là 1.531 tỷ đồng chỉ bằng 65,1% so với năm 2011 (hình 42).

hình 42: chi ctmtQG cho dạy nghề giai đoạn 2011-2015 
(Đơn vị tính: Tỷ đồng)
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(Nguồn: Ban Quản lý các dự án dạy nghề vốn CTMTQG- Tổng cục Dạy nghề)

So sánh cơ cấu các khoản chi cho dạy nghề trong giai đoạn 2010 - 2014 cho thấy tỷ lệ 
nguồn chi cTMTTQg cho dạy nghề có xu hướng giảm, trong khi chi thường xuyên cho 
dạy nghề thì không đổi và chi đầu tư XdcB có xu hướng tăng khá nhanh. cơ cấu chi này 
phản ảnh thực trạng tài chính cho dạy nghề giai đoạn 2011 - 2013 đang tập trung cho đầu 
tư tăng cường cơ sở vật chất cho các cSdn mới được nâng cấp và mới được thành lập. 
Tuy nhiên, cTMTQg với vai trò là nguồn lực tài chính quan trọng để củng cố và phát 
triển các yếu tố đảm bảo chất lượng đào tạo (thiết bị dạy nghề, chương trình, giáo viên, 
kiểm định và đánh giá chất lượng…) thì sự sụt giảm mạnh về cơ cấu của khoản chi này 
trong tổng chi tài chính cho dạy nghề về lâu dài sẽ là không tốt cho yêu cầu nâng cao chất 
lượng đào tạo.

năm 2015 được xem là dấu mốc quan trọng nhìn lại cả quá trình hoạt động của chương 
trình mục tiêu quốc gia Việc làm và dạy nghề giai đoạn 2012 – 2015, để đánh giá xem 
dự án có đạt được tiến độ và mục tiêu đã đề ra hay không. Báo cáo lần này sẽ làm rõ kinh 
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phí và kết quả của Dự án Đổi mới và Phát triển dạy nghề và Dự án Đào tạo nghề cho Lao 
động nông thôn.

dự án Đổi mới và phát triển dạy nghề

dự án nhằm mục tiêu hỗ trợ phát triển hệ thống dạy nghề có năng lực đào tạo lao động 
kỹ năng nghề cao, từng bước tạo đột phá về chất lượng dạy nghề; hỗ trợ phát triển đồng 
bộ khoảng 130 nghề trọng điểm ở cấp độ quốc gia, khu vực và quốc tế; hỗ trợ đầu tư tập 
trung cho các trường nghề được lựa chọn đầu tư thành chất lượng cao, trong đó ưu tiên 
26 trường đến năm 2015; góp phần tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề vào năm 2015.

Thời gian thực hiện của dự án từ năm 2011- 2015 với kinh phí theo kế hoạch phê duyệt 
là 20.236 tỷ đồng (trong đó kế hoạch nSTW hỗ trợ là 10.336 tỷ đồng, nSĐp 3.445 tỷ, 
nguồn odA 4.552 tỷ và nguồn huy động khác là 1.903 tỷ đồng). Kinh phí huy động được 
thực tế là nSTW 6.568 tỷ đồng đạt 63,5% kế hoạch, nSĐp là 400 tỷ đồng đạt 11,6% kế 
hoạch, nguồn odA 1.203 tỷ đồng tương đương 54,93 triệu USd17 đạt 28,3% kế hoạch.có 
thể thấy phân bổ ngân sách cho giai đoạn 2011-2015 còn thấp, chỉ đạt 40,8% so với kinh 
phí dự án theo kế hoạch phê duyệt. Bên cạnh đó, cơ cấu đầu tư giữa nSTW và nSĐp và 
vốn odA có sự chênh lệch rất lớn. Trong tổng đầu tư, nSĐp chỉ chiếm 5% trong khi theo 
kế hoạch cả giai đoạn phải là 17%, nguồn khác khi thực hiện 0% trong khi theo kế hoạch 
phải đạt 9%. (hình 43)

hình 43: cơ cấu kinh phí theo Kế hoạch và theo thực tế giai đoạn 2011-2015

51%

17%

23%

9%

Kế hoạch

nSTW nSĐp odA nguồn khác

80%

5% 15%

0%

thực hiện 

nSTW nSĐp odA nguồn khác

(Nguồn: Ban Quản lý các dự án dạy nghề vốn CTMTQG- Tổng cục Dạy nghề)

Từ nguồn nSTW nội dung chi theo hoạt động như sau: hoạt động 1- hệ thống QL thông 
tin và cSdL về dạy nghề. hoạt động 2- Tăng cường cSVc, trang thiết bị dạy nghề cho 
các nghề trọng điểm. hoạt động 3- Xd đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề. 
hoạt động 4- phát triển chương trình, giáo trình. hoạt động 5- phát triển hoạt động kiểm 
định chất lượng dạy nghề. hoạt động 6- phát triển hệ thống đánh giá KnnQg.

17  Tỷ giá quy đổi áp dụng trong Báo cáo này là 1USd=21.900 đồng (tính theo tỉ giá chuyến khoản trung 
bình vào các ngày cuối tháng của năm 2015 của Vietcobank-website: https://www.vietcombank.com.vn/
exchangerates/default.aspx)
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Trong 5 năm thực hiện từ 2011 - 2015, hoạt động Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị 
dạy nghề cho các nghề trọng điểm chiếm tỷ trọng cao nhất 70,1%, hoạt động phát triển 
chương trình, giáo trình và hoạt động Xây dựng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý dạy 
nghề lần lượt chiếm 13,3% và 12%, hoạt động hệ thống quản lý thông tin và cơ sở dữ 
liệu về dạy nghề chiếm tỷ trọng ít nhất là 1,3%. Trong các hoạt động, chỉ có hoạt động 1 
được bố trí ngân sách thực tế nhiều hơn so với kế hoạch đạt 120%, hoạt động phát triển 
chương trình, giáo trình đạt 95,4% so với kế hoạch, hoạt động 5 và hoạt động 6 chỉ đạt 
36,6% và 24,9%.

hình 44: cơ cấu kinh phí chi theo hoạt động  giai đoạn 2011-2015 
(Đơn vị tính: Tỷ đồng)
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(Nguồn: Ban Quản lý các dự án dạy nghề vốn CTMTQG- Tổng cục Dạy nghề)

Kết quả thực hiện từng hoạt động cụ thể18: 

hoạt động 1: Triển khai ứng dụng cnTT trong lĩnh vực dạy nghề: xây dựng cổng thông 
tin điện tử dạy nghề; cơ sở dữ liệu về dạy nghề; phần mềm quản lý lao động nông thôn 
đã qua đào tạo nghề; hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo trực tuyến cơ sở dữ liệu về dạy nghề. Xây 

18  Theo tài liệu “Báo cáo đánh giá dự án Đổi mới phát triển dạy nghề thuộc cTMTQg việc làm và dạy 
nghề giai đoạn 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020
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dựng phần mềm dạy nghề dùng chung theo chuẩn quốc gia để cung cấp cho các cSdn 
trong cả nước, triển khai tại 26/45 trường nghề. Thí điểm số hóa, mô phỏng hóa (mô 
phỏng 2d/3d) các bài giảng điện tử cho các nghề: cắt gọt kim loại; công nghệ ô tô; chế 
tạo thiết bị cơ khí; Điện công nghiệp; hàn; Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính (107 bài 
giảng điện tử và 70 bài giảng thực hành, mô phỏng).

hoạt động 2: hỗ trợ đầu tư cho 45 trường được lựa chọn đầu tư thành trường nghề chất 
lượng cao vào năm 2020 là 1.799 tỷ đồng (chiếm 39%), cho 4 trường Đh SpKT là 118 
tỷ đồng, cho 26 trường dân tộc nội trú, trường dạy nghề cho vùng đông đồng bào dân tộc 
thiểu số: 491 tỷ đồng, cho 178 trường có nghề trọng điểm, trường dạy nghề cho đối tượng 
đặc thù 2.199 tỷ đồng (chiếm 47,7%). Đã thực hiện đầu tư ở 547/844 lượt nghề ở 84 nghề 
được lựa chọn là nghề trọng điểm với tổng kinh phí là 3.252 tỷ đồng.Trung bình mỗi lượt 
nghề được đầu tư 06 tỷ đồng.

Tuyển sinh học nghề trong 5 năm 2011-2015 là 9,1 triệu người (trong đó cĐn và Tcn 
là 1,1 triệu người, Scn và dạy nghề dưới 3 tháng là 8 triệu người), đạt 95,5% so với mục 
tiêu chiến lược 630 đề ra, kết quả tuyển sinh của giai đoạn này tăng 18% so với giai đoạn 
2006-2010. chất lượng đào tạo nghề đã có sự chuyển biến tích cực (theo đánh giá của 
các doanh nghiệp, 80% - 85% số lao động qua đào tạo nghề được sử dụng đúng trình độ 
đào tạo).

hoạt động 3: Đào tạo, bồi dưỡng cho 8.334 nhà giáo, trong đó đào tạo trong nước cho 
6.835 nhà giáo, đạt 23% kế hoạch; đào tạo bồi dưỡng ở nước ngoài cho 626 người, đạt 
63% kế hoạch. Đào tạo, bồi dưỡng cho 3.618 cán bộ quản lý.

hoạt động 4: chuyển giao, tiếp nhận 34/34 bộ chương trình giáo trình nghề trọng điểm 
cấp độ quốc tế, khu vực theo Quyết định số 371/QĐ-TTg. Xây dựng mới 265 chương 
trình khung trình độ cĐn, Tcn; xây dựng mới 205 bộ phiếu phân tích nghề, phân tích 
công việc; chỉnh sửa, bổ sung 32 chương trình khung trình độ cĐn, Tcn; 96 chương 
trình, giáo trình và bộ đề thi tốt nghiệp; 71 chương trình khung trình độ cĐn, Tcn; 201 
danh mục thiết bị dạy nghề; 55 chương trình, giáo trình dạy nghề trình độ sơ cấp cho 55 
nghề phi nông nghiệp.

hoạt động 5: Đào tạo, bồi dưỡng kiểm định viên 1.260 người; cán bộ tự kiểm định chất 
lượng dạy nghề cho 1.938 người. Kiểm định cSdn cho 162 cSdn; Thí điểm kiểm định 
chất lượng chương trình đào tạo để xây dựng hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn và quy trình 
kiểm định chương trình đào tạo cho 39 chương trình đào tạo; Thí điểm xây dựng mô hình 
hệ thống quản lý chất lượng dạy nghề cho 12 cSdn.

hoạt động 6: Xây dựng, ban hành TcKnnQg cho 60 nghề; Xây dựng mới ngân hàng câu 
hỏi trắc nghiệm và đề thi thực hành cho 64 nghề; Đào tạo, bồi dưỡng 1.924 đánh giá viên 
KnnQg. cập nhật, bổ sung 5 ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm và đề thi thực hành; Đánh 
giá, cấp chứng chỉ KnnQg cho 8.015 nhà giáo gdnn và người lao động.

(Chi tiết số liệu chi ngân sách nhà nước cho từng hoạt động được nêu trong Phụ lục 7)
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hộp 16: tài chính cho các trường được chọn đầu tư thành trường chất lượng cao

 
Trường nghề chất lượng cao là chủ đề xuyên suốt của Báo cáo giáo dục nghề 
nghiệp năm nay nên phần trình bày sau sẽ làm rõ hơn về Kinh phí chương trình 
mục tiêu đầu tư cho các trường.

Theo số liệu riêng về nguồn Kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia đầu tư cho 
45 trường được lựa chọn đầu tư thành trường nghề chất lượng cao vào năm 2020 
trong giai đoạn 2011 – 2015 là 1.799 tỷ đồng (chiếm 39%), bình quân mỗi trường 
đã được hỗ trợ 40 tỷ đồng (khoảng 8,0 tỷ đồng/trường/năm). cao hơn mức bình 
quân đầu tư cho các trường khác (trường Đh SpKT khoảng 5,9 tỷ đồng/trường/
năm; trường dân tộc nội trú, trường dạy nghề cho vùng đông đồng bào dân tộc 
thiểu số 3,8 tỷ đồng/trường/năm; trường có nghề trọng điểm, trường dạy nghề cho 
đối tượng đặc thù bình quân khoảng 2,47 tỷ đồng/trường/năm).

nguồn kinh phí chương trình mục tiêu đầu tư cho 45 trường được chọn  
đầu tư thành trường chất lượng cao giai đoạn 2011 - 2015 

(Đơn vị tính: Tỷ đồng)

năm Số tiền Số tiền tăng/giảm 
so với năm trước

Bình quân 1 trường 
được đầu tư

2011 398.000 0 8.844 

2012 245.000 (153.000) 5.444 

2013 386.000 141.000 8.578 

2014 327.000 (59.000) 7.267 

2015 443.000 116.000 9.844 

tổng 1.799.000 45.000 39.978 

(Nguồn: Ban Quản lý các dự án dạy nghề vốn CTMTQG - Tổng cục Dạy nghề)

dự án đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020, được Thủ tướng chính phủ 
phê duyệt tại Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009, thực hiện trong 11 năm 
(2010-2020) với mục tiêu: dạy nghề cho khoảng 10,6 triệu lao động nông thôn, trong đó 
hỗ trợ dạy nghề cho 6,54 triệu người theo chính sách của Đề án. Đào tạo, bồi dưỡng 1,1 
triệu lượt cán bộ, công chức xã.
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Trong 6 năm (2010 - 2015), tổng kinh phí đã bố trí thực hiện Đề án trên 8.170,53 tỷ đồng, 
đạt 70% kế hoạch kinh phí giai đoạn (2010 - 2015) và đạt 31,5% kinh phí dự kiến bố trí 
trong 11 năm thực hiện Đề án, trong đó: ngân sách Trung ương hỗ trợ trên 5.870,53 tỷ 
đồng, chiếm 71,9% tổng kinh phí; ngân sách địa phương và các nguồn từ các chương 
trình, dự án khác: Khoảng 2.300 tỷ đồng, chiếm 28,1% tổng kinh phí (hình 45).

hình 45: tỷ lệ các nguồn kinh phí đã bố trí thực hiện dự án
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(Nguồn:Vụ Dạy nghề Thường xuyên  - Tổng cục  Dạy nghề)

Trong tổng kinh phí 8.170,53 tỷ đồng đã bố trí thực hiện Đề án trên được thực hiện cho 
2 nhiệm vụ chính:

 - Kinh phí sử dụng dạy nghề cho lao động nông thôn (đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị 
dạy nghề, hỗ trợ dạy nghề cho lao động nông thôn...): 7.887,15 tỷ, đạt 62,8% kinh phí dự 
kiến bố trí thực hiện tại Đề án giai đoạn 2010 - 2015.

 - Kinh phí sử dụng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức xã: 289,85 tỷ, chiếm 44,6% 
kinh phí dự kiến bố trí thực hiện tại Đề án giai đoạn 2010 - 2015.

Kết quả dạy nghề cho lao động nông thôn

- năm 2015, cả nước đã đào tạo nghề cho khoảng 900.000 lao động nông thôn. Trong đó, 
có khoảng 550.000 lao động nông thôn được hỗ trợ học nghề theo chính sách Đề án 1956 
(đạt 100% kế hoạch năm). Tổng hợp 6 năm (2010-2015) thực hiện Đề án, đã có trên 4,1 
triệu lao động nông thôn được đào tạo nghề, đạt 74,1% mục tiêu của giai đoạn. Riêng 
số được hỗ trợ học nghề theo chính sách của Đề án 1956 là trên 2,7 triệu người, đạt 91,5% 
kế hoạch giai đoạn 2010 - 2015 (Kh là 2,95 triệu người), đạt 41,3% kế hoạch 11 năm 
của Đề án. Tỷ lệ học nghề theo đối tượng nhiều nhất là lao động nông thôn khác 59,86%, 
người dân tộc thiểu số 20,05%, người thuộc hộ nghèo là 11,06%.

- Tỷ lệ người có việc làm sau học nghề trong giai đoạn 2010 -2014 đạt 78,7%, vượt mục 
tiêu Đề án đặt ra 8,7%. Trong đó có 65,97% (1.007.284 người) tiếp tục làm nghề cũ nhưng 
năng suất lao động, thu nhập tăng lên, số người học xong được doanh nghiệp tuyển dụng 
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chiếm 22,79% (347.915 người), số người học xong được doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm 
là 10,06% và số còn lại 1,18% thành lập tổ nhóm sản xuất, hợp tác xã, doanh nghiệp sau 
khi học nghề (hình 46). Riêng năm 2015 tỷ lệ lao động nông thôn có việc làm sau học 
nghề đạt 78%. 

hình 46: cơ cấu việc làm sau đào tạo giai đoạn 2010 -2014

22,79%

10,06%
65,97%

1,18%

doanh nghiệp tuyển dụng

doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm

Tiếp tục làm nghề cũ (năng suất, 
thu nhập tăng)

Thành lập nhóm sản xuất, hTX, 
doanh nghiệp

(Nguồn:Vụ dạy nghề thường xuyên - Tổng cục Dạy nghề)

Kết quả Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã

Bộ nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan ban hành 26 bộ chương trình, tài 
liệu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho các chức danh. Đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức, 
kỹ năng và đào tạo nâng cao trình độ cho khoảng 485.241 lượt cán bộ, công chức xã, 
đạt 80,8% mục tiêu đề án giai đoạn 2010 - 2015 và đạt 44,1% mục tiêu của cả giai đoạn 
2010 - 2020.

6.2. Vốn oda cho phát triển dạy nghề
giai đoạn 2011 - 2015, Tổng cục dạy nghề cùng với các địa phương đã tích cực, chủ động 
triển khai thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế, thu hút các dự án vốn odA. Trong 
giai đoạn này, Tổng cục dạy nghề đã triển khai thực hiện 10 dự án vốn odA với các nước 
và các tổ chức quốc tế như Đức, pháp, hàn Quốc, ngân hàng phát triển châu á. các dự 
án đã góp phần cải thiện, nâng cao điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo của các 
cSdn; hỗ trợ tư vấn kỹ thuật, xây dựng biên soạn chương trình giáo trình, nâng cao năng 
lực đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý. các dự án vốn odA không chỉ bám sát các hoạt 
động trong chiến lược phát triển dạy nghề thời kỳ 2011-2020, mà còn giúp cho đào tạo 
nghề Việt nam xây dựng được những mô hình đào tạo mới, cách thức tổ chức hoạt động 
mới tiếp cận với các nước trong khu vực và thế giới. Việc đầu tư tập trung vào các nghề 
trọng điểm và các trường thụ hưởng được lựa chọn đầu tư thành trường chất lượng cao.
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hình 47:tổng mức đầu tư được duyệt của các dự án oda 2015 theo đối tác 
(Đơn vị tính: Triệu USD)
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(Nguồn: Tính toán của nhóm kỹ thuật dựa trên số liệu của  
Ban Quản lý các Dự án dạy nghề vốn ODA – Tổng cục Dạy nghề)

Đến hết năm 2015, đã hoàn thành 2 dự án: dự án chương trình Đào tạo nghề của chLB 
Đức19 và dự án Đào tạo nghề theo nhu cầu giảm nghèo tại Đồng bằng Sông cửu Long20 
của ngân hàng phát triển châu á, còn 8 dự án odA cho phát triển dạy nghề đang triển 
khai.

Trong 8 dự án, vốn vay là 165,194 triệu USd, vốn đối ứng là 55,241 triệu USd. Trong 
đó, phần vốn do Tcdn làm chủ đầu tư là vốn vay 66,674 triệu USd chiếm 40,4% tổng 
vốn vay và vốn đối ứng 4,074 triệu USd chiếm 7,4% tổng vốn đối ứng. Lũy kế vốn giải 
ngân tính đến 31/12/2015 tại Tcdn là 629,796 tỷ đồng vốn vay tương đương 28,053 triệu 
USd đạt 42,1% vốn vay do Tcdn làm chủ đầu tư và 45,236 tỷ đồng vốn đối ứng tương 
đương 2,15 triệu USd đạt 49,5% vốn đối ứng giao cho Tcdn làm chủ đầu tư. 

19  dự án đã tăng cường việc làm cho những lĩnh vực dạy nghề được lựa chọn tại Việt  nam; góp phần cung 
cấp người lao động qua đào tạo theo nhu cầu của thị trường lao động; Đổi mới phương thức đào tạo dựa 
trên năng lực tại vị trí làm việc theo hướng thực hành trên dây chuyển công nghệ hiện đại; Trang thiết bị 
dạy nghề đồng bộ, hiện đại cho các nghề trọng điểm; giáo viên tham gia giảng dạy các nghề được đầu tư 
được bồi dưỡng, nâng cao năng lực để có thể vận hành, khai thác hiệu quả các trang thiết bị từ dự án odA.

20  dự án đã cải thiện chất lượng sống của người nghèo và người dân tộc thiểu số bằng việc trang bị cho họ 
các kỹ năng cần thiết để tìm việc làm và tự tạo việc làm, góp phần thực hiện mục tiêu chiến lược của chính 
phủ về xóa đói giảm nghèo và giảm bớt khoảng cách giữa các vùng tại 2 tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng.
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chƯƠnG 7  
hỢp tác VỚi doanh nGhiệp tRonG  

Giáo dục nGhề nGhiệp

Hợp tác giữa cơ sở GDNN với doanh nghiệp ngày càng đóng vai trò quan trọng trong 
đổi mới GDNN. Luật Giáo dục nghề nghiệp số74/2014/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 
2014 và Nghị định 48/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2015 đưa ra một số quy định 
chi tiết về quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp trong hoạt động GDNN. Chiến lược 
Phát triển Dạy nghề 2011-2020 đã đề ra những giải pháp gắn kết giữa dạy nghề với 
TTLĐ và sự tham gia trực tiếp của doanh nghiệp vào các hoạt động đào tạo nghề. Báo 
cáo Dạy nghề 2013-2014 đã phân tích chi phí và lợi ích của doanh nghiệp khi tham gia 
các hoạt động GDNN và chỉ rõ lợi ích của ba bên: người học, doanh nghiệp và CSDN 
khi người học được thực tập tại doanh nghiệp. Báo cáo này sẽ trình bày nội dung về 
hợp tác với doanh nghiệp tại thời điểm năm 2015 thông qua một cuộc khảo sát thu thập 
đánh giá của doanh nghiệp về năng lực của học viên tốt nghiệp đang làm việc tại doanh 
nghiệp của họ, đồng thời giới thiệu một số mô hình thử nghiệm hợp tác đào tạo nghề. 
 
7.1. Đánh giá của doanh nghiệp về năng lực của học viên tốt nghiệp

năm 2015, trong khuôn khổ hợp tác Việt-Đức “chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt 
nam” đã tiến hành khảo sát 280 doanh nghiệp đang sử dụng học sinh tốt nghiệp từ 26 
cSdn. các trường tham gia triển khai khảo sát được lựa chọn theo các tiêu chí: Trường 
được lựa chọn để đầu tư thành trường chất lượng cao theo QĐ 761/QĐ-TTg; trường được 
“chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt nam” hỗ trợ; trường ở cùng vùng/tỉnh với 
trường được “chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt nam” hỗ trợ, trường có nguyện 
vọng được chuyển giao công cụ khảo sát doanh nghiệp.

Bộ công cụ khảo sát được xây dựng và áp dụng thử nghiệm vào năm 2013, 2014 và được 
cập nhật trong năm 2015. Bảng hỏi dành cho doanh nghiệp bao gồm các câu hỏi nhằm 
thu thập các thông tin: 

 - Thông tin chung về doanh nghiệp;

 - nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp (bao gồm nhu cầu tuyển dụng lao 
động chia theo trình độ có chuyên môn  kỹ thuật/không có chuyên môn kỹ thuật), nhu 
cầu tuyển dụng lao động chia theo nghề cần tuyển dụng, lao động khuyết tật trong doanh 
nghiệp (bao gồm thực trạng tuyển dụng lao động khuyết tật và lý do không tuyển dụng 
lao động khuyết tật);

 - Việc làm và đào tạo trong doanh nghiệp (số lượng lao động được tuyển dụng từ các 
cơ sở đào tạo theo nghề; thu nhập bình quân của lao động theo nghề; khó khăn của doanh 
nghiệp trong việc tuyển dụng lao động theo nghề; nguyên nhân doanh nghiệp gặp khó 
khăn trong việc tuyển dụng lao động có trình độ phù hợp; đào tạo lại cho lao động mới 
được tuyển dụng trong doanh nghiệp theo nghề và số ngày bình quân cần đào tạo lại;
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 - năng lực của học viên tốt nghiệp, bao gồm: So sánh yêu cầu của doanh nghiệp về 
năng lực với mức độ năng lực thực tế của học viên tốt nghiệp đang làm việc trong doanh 
nghiệp (về kiến thức lý thuyết nghề, kỹ năng thực hành nghề: Kỹ năng cứng, kỹ năng thực 
hành nghề: kỹ năng mềm và thái độ làm việc).

Kết quả khảo sát đã cung cấp nhiều thông tin bổ ích như: nhu cầu tuyển dụng lao động 
của doanh nghiệp, tình hình tuyển dụng và đào tạo cho lao động tại doanh nghiệp, mức 
thu nhập của người lao động và đặc biệt là thông tin về yêu cầu của doanh nghiệp về năng 
lực người lao động so sánh với mức độ năng lực thực tế của học viên tốt nghiệp đang làm 
việc trong doanh nghiệp. Trong Báo cáo này chỉ đề cập đến yêu cầu của doanh nghiệp và 
sự đánh giá của doanh nghiệp về năng lực của học viên tốt nghiệp. Từ đó, mỗi cơ sở đào 
tạo nghề sẽ sử dụng kết quả điều tra của chính cơ sở mình làm cơ sở để cải thiện chương 
trình đào tạo, nâng cao năng lực cho học sinh đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp. các 
bảng dưới đây cho thấy đánh giá của các doanh nghiệp trả lời phỏng vấn theo thang đo 
Likert từ 1 đến 5 (trong đó 5 là đáp ứng hoàn toàn và 1 là hoàn toàn không đáp ứng).

Kiến thức lý thuyết nghề

hộp 17:   Kiến thức lý thuyết nghề

1.Khoa học ứng dụng (vd: toán học, vật lý, hóa học)

2. ngoại ngữ (vd: tiếng Anh)

3. công nghệ kỹ thuật và sản xuất

4. chế tạo và chế biến

5. Máy tính và viễn thông

6. Quản trị và điều hành/quản lý

7. các điều lệ và tiêu chuẩn chất lượng

8. Vận chuyển và sắp xếp lưu kho

9. Sức khỏe và an toàn lao động

10. Bảo vệ môi trường và công nghệ xanh

11. Đạo đức nghề nghiệp

12. Quản lý nguồn lực: sử dụng năng lượng,vật liệu thừa một cách hiệu quả, tài 
chế/tái sử dụng vật liệu nhằm hạn chế việc sử dụng nguồn tài nguyên

(Nguồn: Khảo sát doanh nghiệp 2015 – Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam)
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hình 48: So sánh yêu cầu của doanh nghiệp về kiến thức lý thuyết nghề  
và năng lực của học viên tốt nghiệp
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(Nguồn: Khảo sát doanh nghiệp 2015 – Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam)

Kết quả khảo sát cho thấy kiến thức lý thuyết nghề của học viên tốt nghiệp ở tất cả các 
hạng mục đều thấp hơn yêu cầu năng lực. Tuy nhiên, sự chênh lệch là không lớn. những 
hạng mục có sự chênh lệch lớn mà theo đó các cSdn cần phải cải thiện là:  3) công nghệ 
kỹ thuật và sản xuất; 7) các điều lệ và tiêu chuẩn chất lượng; 9) Sức khỏe và an toàn lao 
động; 11) Đạo đức nghề nghiệp; 12) Quản lý nguồn lực: sử dụng năng lượng,vật liệu thừa 
một cách hiệu quả.

Kỹ năng thực hành nghề: Kỹ năng cứng

hộp 18: Kỹ năng cứng

 
1. Thao tác và vận chuyển nguyên vật liệu, công cụ, linh kiện, thiết vị và máy móc

2. Sử dụng thiết bị đo đạc, kiểm tra và căn chỉnh theo tiêu chuẩn

3. cài đặt và vận hành máy móc, thiết bị và dụng cụ cho sản xuất

4. Thực hiện các công việc vận hành trong một dây chuyền sản xuất theo qui cách

5. Lắp ráp, lắp đặt, kiểm tra các bộ phận, thiết bị, máy móc, hệ thống...

6. Bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa/thay thế các bộ phận, thiết bị/máy móc...

7. Sử dụng bản đồ, bản thiết kế, bản vẽ và các chỉ dẫn kỹ thuật

8. Sử dụng năng lượng và vật liệu thừa hiệu quả/ sử dụng hệ thống tái chế

(Nguồn: Khảo sát doanh nghiệp 2015 – Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam)
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hình 49: So sánh yêu cầu của doanh nghiệp về  
các kỹ năng cứng và năng lực của học viên tốt nghiệp
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(Nguồn: Khảo sát doanh nghiệp 2015 – Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam)

các bảng biểu cho nhóm kỹ năng cứng thể hiện một bức tranh đồng nhất cho thấy năng 
lực của học viên tốt nghiệp trong tất cả các hạng mục kỹ năng nghề được khảo sát đều 
thấp hơn so với yêu cầu của doanh nghiệp. những kỹ năng có sự chênh lệch nhiều nhất 
mà theo đó cơ sở đào tạo cần phải chú trọng cải thiện là: 3. cài đặt và vận hành máy móc, 
thiết bị và dụng cụ cho sản xuất; 5. Lắp ráp, lắp đặt, kiểm tra các bộ phận, thiết bị, máy 
móc, hệ thống; 6. Bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa/thay thế các bộ phận, thiết bị/máy móc...

Kỹ năng thực hành nghề: Kỹ năng mềm

hộp 19: Kỹ năng mềm

 
1. Thu thập, xử lý và quản lý thông tin

2. Làm việc với người khác theo nhóm

3. Sử dụng các khái niệm và kỹ thuật toán học

4. Đưa ra các quyết định và giải quyết các vấn đề

5. Tổ chức, lên kế hoạch và xắp xếp thứ tự ưu tiên công việc

6. Sử dụng công nghệ máy tính, thiết bị điều khiển và phần mềm điều khiển

7. hỗ trợ triển khai đào tạo trong chỗ làm

8. áp dụng các điều lệ, quy định về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp

9. Thúc đẩy và áp dụng các biện pháp bảo vệ môi trường và tiết kiệm năng lượng

10. cung cấp các dịch vụ chăm sóc khách hàng

(Nguồn: Khảo sát doanh nghiệp 2015 – Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam)
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hình 50: So sánh yêu cầu của doanh nghiệp về  
các kỹ năng mềm và năng lực học viên tốt nghiệp
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(Nguồn: Khảo sát doanh nghiệp 2015 – Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam)

Theo đánh giá của các doanh nghiệp, năng lực thực tế về kỹ năng mềm của các học viên 
tốt nghiệp đều thấp hơn so với yêu cầu của doanh nghiệp ở tất cả các hạng mục. những kỹ 
năng mềm cần được cải thiện nhiều nhất gồm có: 4) Đưa ra các quyết định và giải quyết 
các vấn đề; 5) Tổ chức, lên kế hoạch và sắp xếp thứ tự ưu tiên công việc; 8) áp dụng các 
điều lệ, quy định về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp; 9) Thúc đẩy và áp dụng các biện 
pháp bảo vệ môi trường và tiết kiệm năng lượng. Điều này cho thấy các cơ sở đào tạo 
nghề cần quan tâm đến việc đào tạo kỹ năng năng mềm cho học viên, giúp họ đáp ứng tốt 
hơn yêu cầu thực tế của doanh nghiệp.

Thái độ làm việc

hộp 20: thái độ làm việc

 
1. Đáng tin cậy, có trách nhiệm
2. chính trực, tôn trọng
3. Tận tâm, trung thành, cống hiến
4. chính xác, cẩn thận, tập trung
5. Kỷ luật, ngăn nắp, đúng giờ
6. hợp tác, giúp đỡ
7. Linh hoạt, dễ thích nghi
8. Sẵn sàng học hỏi, định hướng nghề nghiệp, có tham vọng, có động lực ...
9. Tính sáng tạo, đổi mới
10. chịu khó, chịu được áp lực
11. các nghi thức cử chỉ xã giao công việc

(Nguồn: Khảo sát doanh nghiệp 2015 – Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam)
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hình 51: So sánh yêu cầu của doanh nghiệp về thái độ làm việc và  
năng lực của học viên tốt nghiệp
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(Nguồn: Khảo sát doanh nghiệp 2015 – Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam)

cũng giống như đối với kiến thức lý thuyết nghề, kỹ năng cứng và kỹ năng mềm, thái độ 
làm việc của học viên tốt nghiệp bị đánh giá thấp hơn so với yêu cầu của doanh nghiệp. 
những hạng mục thái độ làm việc bị đánh giá thấp hơn nhiều so với yêu cầu và cần được 
cải thiện nhiều nhất là: 4) chính xác, cẩn thận, tập trung; 5) Kỷ luật, ngăn nắp, đúng giờ; 
9) Tính sáng tạo, đổi mới; 10) chịu khó, chịu được áp lực.

những kết quả khảo sát đánh giá của doanh nghiệp về năng lực của học viên tốt nghiệp 
đang làm việc tại doanh nghiệp là thông tin bổ ích giúp các cơ sở đào tạo nghề nâng cao 
chất lượng giảng dạy. Ở tất cả các hạng mục năng lực thì năng lực của học viên tốt nghiệp 
đều chưa đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp, đặc biệt là kỹ năng cứng và thái độ 
làm việc. Đây là những kỹ năng có sự chênh lệch lớn giữa yêu cầu của doanh nghiệp và 
năng lực của học viên tốt nghiệp (Bảng 16). Vì vậy, cơ sở đào tạo cần phải nâng cao chất 
lượng đào tạo, cải thiện năng lực của học viên tốt nghiệp để đáp ứng tốt hơn yêu cầu của 
doanh nghiệp.

Bảng 16: So sánh yêu cầu của doanh nghiệp với năng lực của học viên tốt nghiệp

năng lực Yêu cầu của 
doanh nghiệp

năng lực  
học viên chênh lệch

Kiến thức lý thuyết 4,10 3,57 0,53

Kỹ năng cứng 4,30 3,62 0,68

Kỹ năng mềm 4,11 3,64 0,47

Thái độ làm việc 4,46 3,83 0,63

(Nguồn: Khảo sát doanh nghiệp 2015 – Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam)
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7.2. một số mô hình hợp tác giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp
Trong khuôn khổ hợp tác Việt-Đức “chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt nam” do 
Tổng cục dạy nghề thực hiện với sự hỗ trợ của Tổ chức hợp tác phát triển Đức (giZ) 
đã thí điểm các mô hình đào tạo nghề hợp tác với doanh nghiệp nhằm rút ra bài học kinh 
nghiệm và nghiên cứu triển khai áp dụng. Báo cáo này sẽ giới thiệu ba mô hình thí điểm 
của chương trình hợp tác: (i) dự án “Trung tâm Đào tạo nghề Việt-Đức – Trường cĐn 
Bách nghệ hải phòng” hợp tác đào tạo nghề cắt gọt kim loại/cnc; (ii) hợp tác giữa 
trường ĐhSpKT hưng Yên và hai doanh nghiệp Đức là Messer và B.Braun thực hiện thí 
điểm hợp tác đào tạo kỹ thuật viên cơ điện tử trình độ cĐn; và (iii) chương trình hợp tác 
đào tạo ‘Kỹ thuật viên Thoát nước và Xử lý nước thải’ thuộc dự án “Đào tạo nghề trong 
Lĩnh vực nước thải” của trường cĐn Kỹ thuật-công nghệ Thành phố hồ chí Minh. 
Thực tế cho thấy mỗi mô hình đào tạo hợp tác với doanh nghiệp có những đặc điểm riêng, 
tuy nhiên về cơ bản, quá trình đào tạo hợp tác đều có những điểm chung sau đây:

7.2.1. Đặc điểm chung của ba mô hình

Hình thức hợp tác: 

hợp tác đào tạo nghề giữa một cơ sở gdnn với các doanh nghiệp nhằm nâng cao chất 
lượng dạy kiến thức, kỹ năng nghề, kỹ năng sản xuất và thái độ lao động ngay tại nơi làm 
việc. Đặc điểm của mối quan hệ hợp tác này là:

 - Đơn vị chịu trách nhiệm là trường. Đơn vị hợp tác là các doanh nghiệp. doanh 
nghiệp chịu trách nhiệm thực hiện một phần của chương trình đào tạo dựa trên các tiêu 
chuẩn nghề do trường và doanh nghiệp cùng phối hợp xây dựng.

 - Địa điểm học nghề được thực hiện ở cả hai nơi: tại trường (lớp học và xưởng thực 
hành) để học kiến thức và các kỹ năng nghề cơ bản) và tại doanh nghiệp để học các kỹ 
năng sản xuất.

 - Việc đánh giá kết quả học tập do trường và doanh nghiệp cùng thực hiện tại doanh 
nghiệp.

Quá trình hợp tác: 

Quá trình hợp tác bao gồm các bước cơ bản sau đây:

Giai đoạn chuẩn bị:

 - Khảo sát doanh nghiệp: Mục tiêu của khảo sát là để nghiên cứu nhu cầu về lao động 
kỹ thuật của nghề được lựa chọn, tìm hiểu thực trạng công nghệ của nghề tại địa phương 
để định hướng phát triển mô hình đào tạo.

 - Xây dựng các tiêu chuẩn nghề: nhà trường tiến hành xây dựng bộ tiêu chuẩn nghề 
cho nghề này. Bộ tiêu chuẩn nghề được xây dựng trên cơ sở tham khảo bộ tiêu chuẩn 
nghề của Đức với sự tham gia của Tổng cục dạy nghề cũng như các doanh nghiệp tại địa 
phương và hiệp hội doanh nghiệp.
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 - Xây dựng chương trình đào tạo theo mô-đun và biên soạn tài liệu dạy học: Xây dựng 
chương trình đào tạo dựa trên tiêu chuẩn nghề đã xây dựng.

 - Lựa chọn doanh nghiệp hợp tác đào tạo nghề và ký thỏa thuận hợp tác: Lựa chọn 
doanh nghiệp hợp tác theo những tiêu chí nhất định; ký biên bản ghi nhớ về hợp tác đào 
tạo; ký hợp đồng hợp tác đào tạo và quyết định cử sinh viên đi học tập tại doanh nghiệp: 
làm rõ trách nhiệm của mỗi bên và nội dung cụ thể của từng đợt học tập; xác định nhân sự 
(điều phối viên, cán bộ đào tạo, nhà giáo) để thực hiện hoạt động hợp tác. 

 - chuẩn bị và tiến hành đào tạo giáo viên của doanh nghiệp: Bồi dưỡng về nghiệp 
vụ sư phạm cho điều phối viên và cán bộ đào tạo của doanh nghiệp; tổ chức tập huấn về 
chương trình đào tạo, phương pháp tổ chức, đánh giá, ghi chép hồ sơ và công tác phối hợp 
giữa trường và doanh nghiệp.

Giai đoạn thực hiện đào tạo:

 - hợp tác với dn tổ chức đào tạo các mô-đun công nghiệp: nhà trường chủ động trong 
công tác chuẩn bị và điều phối hoạt động hợp tác. Thực hiện đúng tinh thần hợp đồng 
đã được ký kết giữa nhà trường và doanh nghiệp về nội dung và thời lượng đào tạo và 
hướng tới một mô hình chuẩn mực trong hợp tác đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đào 
tạo nghề. Việc quản lý và theo dõi công tác đào tạo tại doanh nghiệp cần được thực hiện 
một cách hiệu quả.

Đánh giá và cấp chứng chỉ:

 - Tổ chức thi: Thi lý thuyết tại trường. cán bộ đào tạo của doanh nghiệp là ủy viên 
hội đồng thi tại doanh nghiệp và thi lý thuyết tại trường; Thi thực hành tại một số doanh 
nghiệp đã đào tạo sinh viên đợt đó.

 - Đánh giá thí điểm mô hình và rút ra bài học kinh nghiệm: hoạt động này được thực 
hiện thường xuyên sau mỗi đợt học tập tại doanh nghiệp và phải được đánh giá toàn diện 
từ chương trình đào tạo cũng như sự phối hợp trong tổ chức thực hiện. Sau mỗi đợt học 
tập tại doanh nghiệp cần lấy ý kiến đánh giá của đại diện doanh nghiệp và sinh viên. Từ đó 
có những điều chỉnh, cải thiện kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả học tập tại doanh nghiệp.

7.2.2. các mô hình thí điểm hợp tác với doanh nghiệp

(i) mô hình hợp tác với doanh nghiệp của trường cĐn Bách nghệ hải phòng21

Mô hình thí điểm hợp tác với doanh nghiệp của trường cĐn Bách nghệ hải phòng được 
triển khai áp dụng cho nghề cắt gọt kim loại/cnc.

21  Tham khảo tài liệu “Mô hình đào tạo nghề hợp tác với doanh nghiệp tại trường cĐn Bách nghệ hải 
phòng – gS.TS Bùi Thế dũng và TS gunnar Specht, thay mặt giZ”, Tạp chí Khoa học dạy nghề số 36
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hình 52: Quá trình hợp tác với doanh nghiệp của  
trường cĐn Bách nghệ hải phòng
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Lưu ý: Thi tốt nghiệp được tổ chức 2 lần tại doanh nghiệp; lần 1 vào cuối năm thứ hai (lấy 
bằng trung cấp) và lần 2 cuối khóa học (lấy bằng cao đẳng).

(Nguồn: Mô hình đào tạo nghề hợp tác với doanh nghiệp tại trường  
CĐN Bách nghệ Hải Phòng – GS.TS Bùi Thế Dũng và TS Gunnar Specht,  

thay mặt GIZ, Tạp chí Khoa học Dạy nghề số 36)



121

Báo cáo Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam năm 2015Chương 7

Hình thức và quá trình hợp tác: 

Được thực hiện theo mô hình chung được mô tả ở phần trên.

Kế hoạch triển khai đào tạo hợp tác: Kế hoạch triển khai chương trình đào tạo hợp tác được 
mô tả trong sơ đồ dưới đây.

Kết quả thí điểm mô hình đào tạo hợp tác:   

Mô hình hợp tác với doanh nghiệp trong đào tạo nghề cắt gọt kim loại/cnc của trường 
cĐn Bách nghệ hải phòng bắt đầu triển khai vào tháng 11 năm 2012. Đến năm 2015 tổng 
cộng có 45 em được đào tạo theo mô hình đào tạo hợp tác, trong đó có 15 học sinh đang học 
năm thứ 3. Mặc dù chưa có học sinh tốt  nghiệp nhưng theo đánh giá ban đầu cho thấy mô 
hình hợp tác đã có những hiệu quả nhất định như: 

 - Đã có nhiều doanh nghiệp tại hải phòng ký thỏa thuận liên kết đào tạo với trường 
cĐn Bách nghệ hải phòng. các doanh nghiệp đều khẳng định chương trình liên kết đào 
tạo phù hợp với yêu cầu của họ và mong muốn được tuyển dụng học sinh sau khi tốt nghiệp.

 - năng lực của các giảng viên và cán bộ quản lý của trường và các giáo viên hướng dẫn 
của doanh nghiệp được nâng cao. 

 - nội dung an toàn lao động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực và vấn đề môi trường đã 
được lồng ghép vào chương trình và trong quá trình giảng dạy (cả ở trường và ở doanh 
nghiệp).   

 - Việc liên kết đào tạo mang lại lợi ích cho tất cả các bên. người học được nâng cao tay 
nghề và có thêm cơ hội việc làm. nhà trường tạo được uy tín, tiết kiệm đầu tư trang thiết bị 
cũng như tăng thêm thu nhập. doanh nghiệp đảm bảo được nhu cầu nhân lực. 

 - Theo báo cáo đánh giá dự án độc lập, dự án “Trung tâm Đào tạo nghề Việt-Đức - 
Trường cĐn Bách nghệ hải phòng” thí điểm đào tạo hợp tác với doanh nghiệp được đánh 
giá là dự án thành công.  

(ii) mô hình hợp tác với doanh nghiệp của trường ĐhSpKt hưng Yên22

Hình thức hợp tác:

 - Thông qua sự hỗ trợ từ Tổng cục dạy nghề và Tổ chức hợp tác phát triển Đức (giZ), 
trường ĐhSpKT hưng Yên và hai doanh nghiệp Đức là Messer và B.Braun đã thực hiện 
thành công chương trình thí điểm hợp tác đào tạo kỹ thuật viên cơ điện tử trình độ cĐn. 

 - Tổng thời lượng: 1.950 giờ (chương trình 1,5 năm). Tổng số mô đun nghề là 16 mô 
đun. Trong đó 12 mô đun đào tạo tại trường có tổng thời lượng 975 giờ (chiếm 50%); 4 
mô đun đào tạo tại doanh nghiệp cũng có tổng thời lượng 975 giờ (chiếm 50%). Tổng 
thời lượng dành cho tiếng Anh giao tiếp là 240 giờ (gấp hai lần so với chương trình thông 
thường).

22  Tham khảo bài trình bày của trường ĐhSpKT hưng Yên “hợp tác đào tạo kỹ thuật viên cơ điện tử”
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Quá trình hợp tác

Quá trình hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp được thể hiện trong sơ đồ dưới đây:

hình 53: Quá trình hợp tác với doanh nghiệp của  
trường Đh SpKt hưng Yên

phân tích nhu cầu và triển vọng hợp tác (9/2/2012) 

Ký biên bản hợp tác (18/3/2013) 

các bên cùng phát triển chương trình đào tạo và tài liệu giảng dạy  

Tuyển sinh (15 sinh viên, 15/7/2013) 

Thi tuyển tại trường 
Ký hợp đồng đào tạo giữa 

sinh viên và công ty  

Triển khai chương trình đào tạo 
(tại Trường và các doanh nghiệp)  

Kiểm tra đánh giá và cấp bằng (2-2-2015) 
(Hội đồng gồm đại diện trường, các doanh nghiệp, Tcdn và AhK)  

(Nguồn: Bài trình bày của trường ĐHSPKT Hưng Yên  
“Hợp tác đào tạo kỹ thuật viên Cơ điện tử”)
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Kết quả thí điểm mô hình đào tạo hợp tác

 - Mô hình đã đào tạo được 15 sinh viên. những sinh viên này được đánh giá có năng 
lực tốt, đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp và tìm được việc làm đúng ngành nghề 
đào tạo.

 - chương trình đào tạo đáp ứng các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế. Bằng cấp của sinh 
viên được công nhận chính thức. Sinh viên có thể làm việc ở các môi trường khác nhau, 
đặc biệt môi trường lao động quốc tế. phòng Thương mại và côngnghiệp Đức (AhK) là 
tổ chức đánh giá, cấp chứng chỉ theo năng lực cho học viên.

(iii) mô hình hợp tác với doanh nghiệp của trường cĐn Ktcn thành phố hồ chí 
minh23            
 
Hình thức hợp tác

chương trình đào tạo hợp tác ‘Kỹ thuật Thoát nước và Xử lý nước thải’ là mô hình triển 
khai giữa một trường cĐn, các doanh nghiệp và hiệp hội ngành trong việc phát triển và 
thực hiện chương trình đào tạo.

nhằm nâng cao tính thực tiễn của chương trình đào tạo, các doanh nghiệp trong ngành 
đã tham gia mạnh mẽ vào các bước mang tính quyết định như xây dựng Bộ Tiêu chuẩn 
nghề, phát triển chương trình đào tạo dựa trên Bộ Tiêu chuẩn nghề cũng như cùng thực 
hiện đào tạo và công tác thi cử, đánh giá. hội cấp thoát nước Việt nam đã đóng vai trò 
đầu tàu trong việc kết nối và thảo luận cùng các doanh nghiệp trong ngành để xây dựng 
Bộ Tiêu chuẩn nghề. 

chương trình giảng dạy được phát triển dựa trên Bộ Tiêu chuẩn nghề bao gồm 30 học 
phần lý thuyết và thực hành được chia thành các giai đoạn đào tạo kết hợp tại trường 
nghề và tại các doanh nghiệp trong thời gian ba năm. Trong năm học đầu tiên (2015), 22 
học viên của lớp đào tạo thí điểm đã hoàn thành hai giai đoạn đào tạo (tổng thời gian hai 
tháng) tại các nhà máy xử lý nước thải. các đợt đào tạo tại trường nghề và doanh nghiệp 
bao gồm cả công tác hướng dẫn học viên về thái độ làm việc và hành vi phù hợp (ví dụ 
như các kỹ năng mềm và kiến thức về an toàn lao động), giúp học viên ý thức sớm về 
những thử thách và đòi hỏi của nghề nghiệp, qua đó giúp họ chuẩn bị đầy đủ cho công 
việc tương lai. Toàn bộ năm doanh nghiệp đối tác tham gia vào chương trình đào tạo này 
đều cam kết hỗ trợ tài chính cho các học viên, như chi phí ăn ở và đi lại khi họ về học tập 
tại công ty. 

Quá trình hợp tác

Quá trình hợp tác được mô tả trong sơ đồ ở hình 54.

23  Tham khảo tài liệu giới thiệu “Đào tạo hợp tác Kỹ thuật Thoát nước và Xử lý nước thải – Mô hình thành 
công tại Việt nam”
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hình 54: Quá trình hợp tác với doanh nghiệp của trường  
cĐn Ktcn thành phố hồ chí minh

Bộ Xd

Bộ LĐ-tB&Xh / tcdn

doanh nghiệp Xử lý nước thải

hội ctnVn

hVct

Triển khai chương 
trình đào tạo 

tại trường nghề 
và doanh nghiệp

Đánh giá
Kiểm tra/Thi cử

cấp bằng

Bộ LĐ-tB&Xh / tcdn

hội ctnVn

Xây dựng
Bộ Tiêu chuẩn nghề

phát triển 
chương trình đào tạo 

dựa trên 
Bộ Tiêu chuẩn nghề

Bộ LĐ-tB&Xh: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội  
tcdn: Tổng cục dạy nghề 
hVct: Trường cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ Tp. hồ chí Minh

Bộ Xd: Bộ Xây dựng 
hội ctnVn: hội cấp thoát nước Việt nam

 
Kết quả thí điểm đào tạo hợp tác

 - Mô hình hợp tác đào tạo nghề ‘Kỹ thuật Thoát nước và Xử lý nước thải’ của trường 
cĐn KTcn thành phố hồ chí Minh mới được triển khai trong năm học đầu tiên 2015 
nhưng đã có những đánh giá tốt như:

 - chương trình đào tạo được cải tiến, định hướng theo nhu cầu của thị trường và bám 
sát thực tế ngành xử lý nước thải.

 - Sinh viên được trang bị kiến thức lý thuyết nền tảng tại trường nghề và học tập kinh 
nghiệm làm việc thực tế qua các đợt đào tạo tại doanh nghiệp. cơ hội làm việc tại các 
doanh nghiệp sau khi tốt nghiệp có khả năng cao hơn.

 - giáo viên của trường được tiếp xúc với công nghệ sản xuất hiện đại của doanh 
nghiệp. 

 - doanh nghiệp nhận thức được những lợi ích khi tham gia chương trình đào tạo hợp 
tác và sẵn sàng nhận thêm sinh viên về thực tập tại doanh nghiệp.

7.2.3. một số bí quyết thành công trong đào tạo hợp tác với doanh nghiệp

các trường cĐn tham gia các dự án thí điểm chương trình đào tạo hợp tác với doanh 
nghiệp đã đúc kết được một số bí quyết thành công sau đây:

 - Thí điểm chương trình đào tạo hợp tác với doanh nghiệp nên tập trung vào một lĩnh 
vực nghề nhất định.

 - cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên liên quan trong việc xây dựng bộ tiêu 
chuẩn nghề và chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.
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 - Vai trò lãnh đạo chủ động của hội cấp thoát nước Việt nam trong việc điều phối và 
làm việc cùng với các công ty thoát nước.

 - Tiếp cận toàn diện: phát triển Bộ Tiêu chuẩn nghề, xây dựng và triển khai chương 
trình đào tạo, đánh giá và cấp bằng song song với việc nâng cao năng lực dạy thực hành 
cho nhà giáo trường nghề và giáo viên hướng dẫn tại doanh nghiệp.

 - Thường xuyên trao đổi thảo luận giữa các bên có liên quan ở tất cả các cấp và thống 
nhất quy trình đưa ra các quyết định chung.

 - Động viên sự cam kết, huy động năng lực và nguồn lực của các bên liên quan, đặc 
biệt là sự linh hoạt của trường nghề trong việc phát triển và điều chỉnh chương trình giảng 
dạy sao cho phù hợp với kế hoạch hoạt động của doanh nghiệp.

hộp 21: chi phí - Lợi ích

 
Báo cáo dạy nghề Việt nam 2013 – 2014 đã trình bày chi tiết về cuộc khảo sát 
chi phí - Lợi ích, trong đó đã đưa ra những khuyến nghị nhằm tăng cường sự hợp 
tác giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp như sau:

- nhà trường và doanh nghiệp cần phải phối hợp xây dựng chương trình đào tạo, 
tiêu chuẩn đào tạo (gồm cả chương trình đào tạo thực tập), tổ chức đào tạo và 
đánh giá kỹ năng nghề cho học viên, trong đó xác định rõ vai trò trách nhiệm của 
mỗi bên.

- nhà trường phối hợp với doanh nghiệp gửi giáo viên tới thực tập tại doanh nghiệp, 
tăng cường trao đổi kiến thức và kinh nghiệm giữa giáo viên và cán bộ tham gia 
vào các hoạt động hướng dẫn và giám sát học viên thực tập nghề tại doanh nghiệp. 

7.3. Kết luận và khuyến nghị
Kết luận

Từ kết quả khảo sát doanh nghiêp cho thấy, đối với hầu hết tất cả các năng lực được đánh 
giá trong khảo sát năm 2015, yêu cầu của doanh nghiệp về năng lực được đánh giá ở mức 
cao và rất cao. Tuy nhiên, trình độ năng lực của học viên tốt nghiệp (bao gồm kiến thức 
lý thuyết nghề, kỹ năng thực hành và thái độ làm việc) được các doanh nghiệp đánh giá 
thấp hơn so với các yêu cầu năng lực của họ. Đánh giá của doanh nghiệp về năng lực của 
học viên tốt nghiệp thường cung cấp những thông tin quan trọng giúp các cơ sở đào tạo 
nghề nâng cao chất lượng giảng dạy, đáp ứng yêu cầu của thị trường, tạo điều kiện cho 
học viên có cơ hội tìm việc làm sau khi tốt nghiệp.

hợp tác giữa cơ sở đào tạo nghề và doanh nghiệp có thể coi là bước đột phá nhằm nâng 
cao chất lượng đào tạo nghề, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường lao động. Trong 
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ba mô hình liên kết đào tạo với doanh nghiệp được giới thiệu tại chương này mới có 
Trường ĐhSpKT hưng Yên đã có học sinh tốt nghiệp. Tuy nhiên, những đánh giá rút 
kinh nghiệm ban đầu cho thấy các mô hình này đều mang lại hiệu quả và lợi ích cho tất 
cả các bên liên quan. học sinh được tiếp xúc thực tế sản xuất tại doanh nghiệp nhiều hơn, 
kỹ năng nghề được nâng cao, có cơ hội việc làm tốt hơn.

Khuyến nghị

các cơ sở đào tạo nghề cần coi khảo sát doanh nghiệp là hoạt động thường niên nhằm xác 
định được nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp theo ngành nghề, những yêu 
cầu về năng lực đối với người lao động để từ đó lập kế hoạch đào tạo và cải thiện chương 
trình đào tạo. các hạng mục năng lực có mức độ chênh lệch lớn nhất giữa yêu cầu của 
doanh nghiệp và năng lực thực tế của học sinh tốt nghiệp đã được trình bày tại chương 
này cần được ưu tiên tập trung cải thiện chất lượng tốt hơn.

Từ các mô hình hợp tác giữa cơ sở đào tạo nghề và doanh nghiệp cho thấy, hoạt động 
đào tạo giáo viên hướng dẫn tại doanh nghiệp là yếu tố quan trọng tạo nên sự thành công 
của mô hình. Kế hoạch học tập tại doanh nghiệp phải được bố trí linh hoạt phù hợp với 
kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp và được chia thành nhiều lần giúp sinh viên học tập 
được nhiều kỹ năng nhất. Sự tham gia của các cấp hoạch định chính sách và các hiệp hội 
doanh nghiệp và hội nghề nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc tập hợp và khuyến 
khích sự tham gia của doanh nghiệp trong các hoạt động đào tạo nghề. 

các mô hình đào tạo hợp tác với doanh nghiệp và những bài học thành công cần được 
tiếp tục triển khai và nhân rộng, tạo nên bước đột phá trong chất lượng dạy nghề gắn kết 
với thị trường lao động.
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chƯƠnG 8 
thỊ tRƯỜnG Lao ĐỘnG LiÊn Quan ĐẾn  

Giáo dục nGhề nGhiệp

GDNN luôn phải gắn bó hữu cơ với TTLĐ. Nói cách khác, “cung” luôn phải đáp ứng 
và phù hợp với “cầu” của TTLĐ, đó là một trong những nguyên tắc phát triển GDNN. 
Chương này sẽ trình bày các nội dung về cầu lao động trong nước, cầu lao động nước 
ngoài, đồng thời cũng trình bày chi tiết về cung lao động (từ vấn đề dân số, lực lượng lao 
động, thất nghiệp, giao dịch trên TTLĐ.v.v… để thấy rõ mối quan hệ, sự ảnh hưởng của 
TTLĐ đến phát triển GDNN trong năm 2015.

8.1. cầu lao động
Cầu lao động trong nước 

Lao động có việc làm

Từ năm 2011, số lao động từ 15 tuổi trở lên có việc làm hàng năm đều tăng. Trong đó, 
năm 2015, cả nước có khoảng 52,8 triệu  lao động có việc làm. Từ số liệu thống kê cho 
thấy, số lao động nữ và nam có việc làm hàng năm đều tăng. Tuy nhiên, số lao động có 
việc làm tại nông thôn năm 2015 giảm so với năm 2014 trong khi tổng số lao động có việc 
làm năm 2015 tăng so với năm 2014. như vậy, kết quả này cho thấy tỷ lệ lao động có việc 
làm tại khu vực thành thị đang tăng lên.

hình 55: Lao động từ 15 tuổi trở lên có việc làm chia theo  
giới tính, thành thị/nông thôn 

(Đơn vị tính: Nghìn người)

 -

 5,000

 10,000

 15,000

 20,000

 25,000

 30,000

 35,000

 40,000

2011 2012 2013 2014 2015

nam

nữ

Thành thị

nông thôn

(Nguồn: Tổng cục thống kê)



128

Báo cáo Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam năm 2015 Chương 8

Trong tổng số lao động có việc làm, vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung và 
Đồng bằng sông hồng là hai vùng chiếm tỷ trọng lao động có việc làm cao nhất cả nước 
(chiếm 42,6%), với tỷ lệ tương ứng là 21,7% và 20,9%, tiếp đến là Đồng bằng sông cửu 
Long và Đông nam bộ (19,3% và 16,8%); thấp nhất là vùng Tây nguyên (6,7%). 

hình 56: Lao động có việc làm chia theo vùng KtXh 
(Đơn vị tính: %)
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Đồng bằng sông hồng

Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung

Tây nguyên

Đông nam bộ

Đồng bằng sông cửu Long

(Bản tin cập nhập Thị trường Lao động số 8, Quý IV/2015,  
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Tổng cục Thống kê)

Theo khu vực kinh tế: lao động có việc làm nhiều nhất vẫn tập trung chủ yếu ở khu vực 
nông, lâm nghiệp và thủy sản sau đó đến khu vực dịch vụ và thấp nhất là khu vực công 
nghiệp và xây dựng. Tuy nhiên, theo số liệu thống kê qua các năm thì tỷ trọng lao động 
có việc làm tại khu vực dịch vụ, công nghiệp và xây dựng đều tăng còn khu vực nông, 
lâm nghiệp và thủy sản giảm xuống. Điều này cũng cho thấy dấu hiệu đáng mừng của nền 
kinh tế đang chuyển dịch cơ cấu theo hướng tích cực.

hình 57: Lao động có việc làm chia theo khu vực kinh tế 
(Đơn vị tính: %)
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 (Bản tin cập nhập Thị trường Lao động số 8, Quý IV/2015,  
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Tổng cục Thống kê)
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Theo loại hình kinh tế: Trong tổng số lao động có việc làm, hầu hết các lao động đang làm 
việc trong khu vực “ngoài nhà nước”, chiếm tỷ lệ từ 85,7% đến 86,4%; tiếp đến lao động 
làm việc trong khu vực “nhà nước”,  còn khu vực “có vốn đầu tư nước ngoài” chiếm một 
tỷ lệ rất nhỏ. Tuy nhiên, từ năm 2012 đến 2015 thì tỷ lệ lao động có việc làm trong khu 
vực có “Vốn đầu tư nước ngoài” ngày càng tăng lên. 

hình 58: Lao động có việc làm chia theo loại hình kinh tế 
(Đơn vị tính: %)
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(Bản tin cập nhập Thị trường Lao động số 8, Quý IV/2015,  
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Tổng cục Thống kê)

Theo nghề nghiệp: có tới hơn 1/3 số lao động làm các công việc giản đơn (38,7% bao 
gồm cả những người có cMKT nhưng làm việc giản đơn); nhân viên dịch vụ cá nhân, bảo 
vệ và bán hàng có kỹ thuật chiếm tỷ lệ 16,8%; tiếp đến là Thợ thủ công có kỹ thuật và các 
thợ kỹ thuật khác có liên quan (12,5%), LĐ có kỹ thuật trong nông nghiệp, lâm nghiệp, 
thủy sản chiếm 10,1%; các loại lao động khác đều chiếm tỷ lệ dưới 10%.

Theo trình độ chuyên môn kỹ thuật: cả nước có 20,0% lao động có việc làm đã qua đào 
tạo có trình độ từ dạy nghề từ 3 tháng trở lên, trong đó, có 4,68 triệu người có trình độ đại 
học trở lên, chiếm 8,75% tổng số người đang làm việc. Tuy nhiên, nếu không tính nhóm 
lực lượng vũ trang, chỉ có 76,2% lao động làm các nghề phù hợp với trình độ, gồm: “quản 
lý” (7,7%); nghề “chuyên môn kỹ thuật bậc cao” (68,5%). có 22,48% người lao động làm 
công việc yêu cầu trình độ thấp hơn, gồm: nghề “chuyên môn kỹ thuật bậc trung” (3,6%), 
“nhân viên” (4,3%), “nhân viên dịch vụ và bán hàng có kỹ thuật” (8,0%), “lao động có kỹ 
thuật trong nông, lâm, thủy sản” (0,6%), “thợ thủ công” (2,0%), “thợ vận hàng máy móc 
thiết bị” (1,97%) và “lao động giản đơn” (2,2%). 
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Cầu lao động trong các doanh nghiệp

Tính đến thời điểm 30/6/2015, tổng số lao động đang làm việc trong các loại hình doanh 
nghiệp của cả nước là 12,2 triệu người (Bảng 17), trong đó, nhiều nhất là doanh nghiệp 
100% vốn nước ngoài (31,6%), tiếp đến lao động ở công ty Tnhh có vốn nhà nước 
<=50% (chiếm 22,2%); công ty cổ phần không có vốn nhà nước (19,8%); các loại hình 
doanh nghiệp khác chiếm tỷ lệ tương đối nhỏ (dưới 8%).

Bảng 17: Lao động trong doanh nghiệp  
chia theo loại hình doanh nghiệp và khu vực kinh tế 

(Đơn vị tính: %)

Loại hình doanh nghiệp tổng 
số

nông, 
lâm 
nghiệp và 
thủy sản

công 
nghiệp 
và xây 
dựng

dịch 
vụ

tổng số 100,0 2,9 66,2 30,8

công ty Tnhh một thành viên do 
nhà nước chủ sở hữu 5,2 40,4 3,2 6,3

công ty, công ty Tnhh có vốn nhà 
nước >50% 7,1 8,9 7,9 5,0

doanh nghiệp tư nhân 7,1 11,5 4,8 11,7

công ty hợp danh 0,3 1,5 0,1 0,5

công ty Tnhh có vốn nhà nước 
<=50% 22,2 16,8 15,9 36,4

công ty cổ phần không có vốn nhà 
nước 19,8 13,7 16,8 27,0

công ty cổ phần có vốn nhà nước 
<=50% 4,1 4,5 4,2 4,0

doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài 31,6 2,6 44,5 6,5

doanh nghiệp nhà nước liên doanh 
với nước ngoài 1,7 0,0 2,1 1,2

doanh nghiệp khác liên doanh với 
nước ngoài 0,7 0,1 0,4 1,5

(Nguồn: Tính toán từ kết quả Điều tra Lao động, tiền lương và  
nhu cầu sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp năm 2015,  

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)
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Xét về trình độ chuyên môn kỹ thuật của lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp, thì 
tỷ trọng lao động không có trình độ chuyên môn kỹ thuật (cMKT) chiếm tỷ lệ cao nhất 
(31,0%); tiếp đến là lao động có trình độ từ đại học trở lên (18,2%), có tới 17,9% lao động 
là công nhân kỹ thuật không có bằng nghề/chứng chỉ nghề; lao động ở các trình độ khác 
chiếm tỷ lệ dưới 7% (Bảng 18).

Bảng 18: Lao động trong doanh nghiệp  
chia theo trình độ cmKt và khu vực kinh tế 

(Đơn vị: %)

trình độ cmKt tổng 
số

nông, 
lâm 

nghiệp và 
thủy sản

công 
nghiệp và 
xây dựng

dịch 
vụ

tổng số 100,0 2,9 66,2 30,8

Không có trình độ cMKT 31,0 30,3 37,5 16,9

công nhân kỹ thuật không có bằng 
nghề/chứng chỉ nghề 17,9 21,0 22,6 7,3

chứng chỉ/chứng nhận học nghề ngắn 
hạn (dưới 3 tháng) 4,2 14,2 3,3 5,1

Sơ cấp nghề/ chứng chỉ học nghề hoặc 
chứng nhận học nghề ngắn hạn (từ 3 
tháng đến dưới 12 tháng)

7,0 5,0 7,3 6,5

Bằng nghề dài hạn/Tcn 6,2 3,4 5,6 7,7

Trung cấp chuyên nghiệp 6,5 6,3 5,2 9,3

cao đẳng nghề 2,6 1,9 2,0 3,9

cao đẳng chuyên nghiệp 6,6 3,7 4,6 11,2

Đại học trở lên 18,2 14,1 11,8 32,2

(Nguồn: Tính toán từ kết quả Điều tra Lao động, tiền lương và nhu cầu sử dụng lao động 
trong các loại hình doanh nghiệp năm 2015, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)
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Lao động thiếu việc làm

Trong tổng số 53,5 triệu người có việc làm, có 826,6 nghìn người thiếu việc làm (chiếm 
1,6%); trong đó nam chiếm 51,7% và chủ yếu tập trung ở khu vực nông thôn (chiếm 
86,4%), (Bảng 19). có thể giải thích thêm số liệu này chỉ có trong năm 2015, các năm 
trước không có – Bổ sung khuyến nghị nên điều tra hàng năm cầu lao động chia theo khu 
vực kinh tế, nam/nữ, thành thị/nông thôn.

Bảng 19: Lao động thiếu việc làm chia theo giới tính,  
khu vực kinh tế, thành thị/nông thôn 

(Đơn vị  tính: %)

Khu vực  
kinh tế

tổng số thành thị nông thôn

Tổng 
số Nam Nữ Tổng 

số Nam Nữ Tổng 
số Nam Nữ

tổng số 100,0 51,1 48,9 13,5 52,0 48,0 86,5 51,0 49,0

nông, lâm 
nghiệp và 
thủy sản

81,0 79,8 82,4 45,2 50,1 39,9 86,6 84,5 88,8

công nghiệp 
và xây dựng 5,8 7,4 4,2 8,1 8,3 7,8 5,4 7,2 3,6

dịch vụ 13,2 12,9 13,5 46,7 41,7 52,2 7,9 8,3 7,6

(Nguồn: Tính toán từ kết quả Điều tra LĐVL quý IV/2015, Tổng cục Thống kê)

Cầu lao động ngoài nước

Đến hết quý 4/2015, tổng số cơ sở được cấp phép hoạt động XKLĐ là 246 doanh nghiệp, 
trong đó có 17 doanh nghiệp nhà nước (chiếm 6,9%) và 229 doanh nghiệp thuộc các loại 
hình sở hữu khác (chiếm 93,1%).

Trong năm 2015, cả nước có 115.980 lao động đi làm việc theo hợp đồng có thời hạn ở 
nước ngoài, nữ chiếm 33,31 % (đạt 122% kế hoạch và tăng 8,5% so với năm 2014). Đây 
là năm thứ hai liên tiếp Việt nam đưa được trên 100.000 lao động đi làm việc ở nước 
ngoài. Đài Loan và nhật Bản vẫn là 2 thị trường có tỷ trọng lớn nhất (chiếm tương ứng 
57,87% và 23,23% tổng số đi làm việc ở nước ngoài năm 2015). Tại các thị trường Đài 
Loan, nhật Bản số lượng lao động đưa đi đều tiếp tục tăng so với năm 2014, cụ thể là: Thị 
trường Đài Loan: 67.121 người tăng 108%, Thị trường nhật Bản: 27.010 lao động tăng 
136,6% so với năm 2014.
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Một số thị trường khác: Malaysia: 7.354 lao động, hàn Quốc: 6.019 lao động, Ả-rập Xê-
út: 3.975 lao động, An-gie-ri: 1.963 lao động,…

Trong quý 4/2015, 210 ứng viên đủ tiêu chuẩn đã được tuyển và được đào tạo tiếng nhật 
tập trung 12 tháng để tuyển chọn ứng viên điều dưỡng, hộ lý đi làm việc tại nhật Bản theo 
hiệp định đối tác kinh tế Việt nam - nhật Bản (VJEpA). 

8.2. cung lao động
Dân số

Tính đến thời điểm 1/4/2015, dân số cả nước là 91,5 triệu người, trong đó nữ chiếm 
50,8%, nam chiếm 49,2%; dân số sống ở khu vực thành thị chiếm 33,7%, khu vực nông 
thôn là 66,3%.

hình 59: dân số từ 5 tuổi trở lên đã từng học chia theo trình độ học vấn 
Đơn vị tính: %

13,61

25,43

28,71

15,00

0,91 1,39
3,60 0,58

2,49

8,25

0,02
dưới tiểu học

Tiểu học

Trung học cơ sở

Trung học phổ thông

Sơ cấp nghề

Trung cấp nghề

Trung cấp chuyên nghiệp

cao đẳng nghề

cao đẳng chuyên nghiệp

Đại học trở lên

Không xác định

(Nguồn: Tính toán từ số liệu Điều tra Biến động dân số 1/4/2015, Tổng cục Thống kê)

Quý iV/2015, dân số từ 15 tuổi trở lên là 69,6 triệu người, trong đó nữ chiếm 51,4%, 
nam chiếm 48,6%; thành thị chiếm 34,6%, nông thôn là 65,4%. Trong đó, số người thuộc 
nhóm tuổi thanh niên từ 15-29 tuổi chiếm 28,7%.

Lực lượng lao động

Lực lượng lao động (LLLĐ) từ 15 tuổi trở lên của cả nước là 54,6 triệu người, trong đó, 
nữ có 26,5 triệu người (chiếm 48,5% tổng lực lượng lao động cả nước).

LLLĐ phân bố không đều giữa nông thôn và thành thị, giữa các vùng KTXh: có tới 
68,0% lực lượng lao động vẫn tập trung ở khu vực nông thôn; 61,9% tổng số lực lượng 
lao động tập trung ở 3 vùng là Đồng bằng sông hồng, Bắc Trung bộ và duyên hải miền 
Trung, và Đồng bằng sông cửu Long; vùng Đông nam bộ chiếm 17,0%. hai vùng có 
LLLĐ thấp nhất là Trung du và miền núi phía Bắc (14,5%) và Tây nguyên (6,6%).
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hình 60: LLLĐ phân theo vùng KtXh 
Đơn vị tính: %
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(Nguồn: Tính toán từ số liệu Điều tra Lao động - Việc làm Quý IV/2015,  
Tổng cục Thống kê)

LLLĐ chiếm 78,8% trong tổng dân số từ 15 tuổi trở lên. Tỷ lệ tham gia LLLĐ có sự 
chênh lệch đáng kể giữa nam và nữ (83,7% và 74,2%); giữa khu vực thành thị và nông 
thôn (72,7% và 82,1%). 

LLLĐ của Việt nam tương đối trẻ, hơn một nửa (51,2%) số người thuộc LLLĐ có độ 
tuổi từ 15-39 tuổi, nhóm tuổi thanh niên (15-29 tuổi) chiếm 26%, tương đương 14,2 triệu 
người.

LLLĐ từ 15 tuổi trở lên có chuyên môn kỹ thuật (cMKT), gồm những người có bằng 
cấp/chứng chỉ từ 3 tháng trở lên, là 11,02 triệu người chiếm 20,2% LLLĐ.

Về cơ cấu theo các cấp trình độ, có 4,84 triệu người có trình độ đại học trở lên (chiếm 
43,9%), hơn 1,47 triệu người có trình độ cĐ (chiếm 13,3%), 180 nghìn người có 
trình độ cĐn (chiếm 1,6%), gần 2,14 triệu người có trình độ Tccn (chiếm 19,4%), 
710 nghìn người có trình độ Tcn (chiếm 6,4%) và 1,68 triệu người có trình độ Scn 
(chiếm 15,3%).

hình 61: Lực lượng lao động có chuyên môn kỹ thuật 
Đơn vị: %
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(Nguồn: Bản tin cập nhập Thị trường Lao động số 8, Quý IV/2015,  
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Tổng cục Thống kê)



135

Báo cáo Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam năm 2015Chương 8

Thất nghiệp

Về số lượng

Quý iV/2015, số người thất nghiệp trên cả nước là 1,09 triệu người, chiếm 2,0% tổng 
LLLĐ từ 15 tuổi trở lên, trong đó nữ giới thấp hơn nam giới (44,2% và 55,8%); tỷ 
trọng này ở khu vực thành thị (47,5%) thấp hơn khu vực nông thôn (52,5%). Số người 
thất nghiệp trong nhóm tuổi thanh niên (15-29 tuổi) chiếm tới 66,5% tổng số người thất 
nghiệp. Số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động là 1,05 triệu người, trong đó nữ 
có 461,2 nghìn người (chiếm 43,9%); khu vực thành thị có 502,9 nghìn người (chiếm 
47,8%).

Trong số những người bị thất nghiệp, có 417,3 nghìn người có cMKT (chiếm 39,7%), 
bao gồm: 155,5 nghìn  đại học trở lên; 115,0 nghìn cĐ; 6,1 nghìn cĐn; 63,8 nghìn 
Tccn; 15,0 nghìn Tcn; 26,9 nghìn Scn và 35,2 nghìn có chứng chỉ nghề dưới 3 tháng. 

hình 62: Số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động chia theo trình độ cmKt 
Đơn vị: Nghìn người
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(Nguồn: Bản tin cập nhập Thị trường Lao động số 8, Quý IV/2015, Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội - Tổng cục Thống kê)
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Về tỷ lệ

Tỷ lệ thất nghiệp của LLLĐ từ đủ 15 tuổi trở lên là 1,99% (trong đó, tỷ lệ thất nghiệp trong 
độ tuổi lao động là 2,18%), ở khu vực thành thị là 2,97% (trong độ tuổi lao động là 3,15%),  
khu vực nông thôn là 1,54% (trong độ tuổi lao động là 1,7%).

hình 63: tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động chia theo trình độ cmKt 
(Đơn vị: Nghìn người)
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(Nguồn: Bản tin cập nhập Thị trường Lao động số 8, Quý IV/2015, 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Tổng cục Thống kê)

8.3. tiền lương, tiền công

Báo cáo này chỉ đề cập đến tiền lương/tiền công, tiền thưởng và phụ cấp các loại có tính 
chất như lương (làm thêm giờ, độc hại,…) của nhóm lao động “Làm công ăn lương” gọi 
tắt là Thu nhập.

Quý 4/2015, thu nhập bình quân/tháng từ việc làm chính của lao động làm công hưởng 
lương là 4,66 triệu đồng/tháng; của nam là 4,89 triệu đồng, của nữ là 4,35 triệu đồng/
tháng; của lao động thành thị là 5,45 triệu đồng/tháng và của lao động nông thôn là 
4,03 triệu đồng/tháng.

Xét theo nghề, thu nhập bình quân tháng của nhóm “quản lý” vẫn cao nhất (7,8 triệu 
đồng/tháng), tiếp đến là nhóm “cMKT bậc cao” (6,6 triệu đồng/tháng), thấp nhất là nhóm 
“lao động giản đơn” (3,19 triệu đồng/tháng).
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Theo hình thức sở hữu, lao động làm việc trong các khu vực doanh nghiệp nhà nước tiếp 
tục có thu nhập bình quân tháng cao nhất (5,5 triệu đồng/tháng), khu vực ngoài nhà nước 
có mức thu nhập thấp nhất (4,3 triệu đồng/tháng), khu vực có vốn đầu tư nước ngoài có mức 
thu nhập 5,2 triệu đồng/tháng.

chia theo khu vực kinh tế: cao nhất là khu vực dịch vụ (5,2 triệu đồng/tháng); tiếp đến là 
khu vực công nghiệp và xây dựng (4,6 triệu đồng/tháng); và thấp nhất là khu vực nông, 
lâm nghiệp và thủy sản (3,1 triệu đồng/tháng).

có sự chênh lệch rất lớn về mức thu nhập bình quân/tháng theo trình độ chuyên môn kỹ 
thuật: trong khi lao động không có cMKT chỉ có mức thu nhập bình quân/tháng là 3,9 
triệu đồng/tháng, thì lao động có trình độ từ đại học trở lên cao gấp gần 2 lần (6,8 triệu 
đồng/tháng), lao động đã qua đào tạo nghề (5,4 triệu đồng/tháng) cao hơn lao động có 
trình độ Tccn (4,7 triệu đồng/tháng) và lao động trình độ cĐ (5,1 triệu đồng/tháng).

hình 64: thu nhập bình quân/tháng của lao động làm công ăn lương  
chia theo trình độ chuyên môn kỹ thuật 

(Đơn vị tính: nghìn đồng)
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(Bản tin cập nhập Thị trường Lao động số 8, Quý IV/2015,  
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Tổng cục Thống kê)
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hộp 22: thu nhập bình quân của lao động theo nghề từ  
khảo sát doanh nghiệp 2015 trong chương trình hợp tác Việt - Đức  

“chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt nam”

 
cuộc khảo sát doanh nghiệp 2015 trong chương trình hợp tác Việt - Đức “chương 
trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt nam” được triển khai tại 260 doanh nghiệp có 
sử dụng học sinh tốt nghiệp tại 26 cSdn bao gồm: 8 cSdn được lựa chọn để 
đầu tư xây dựng thành trường chất lượng cao (Trường cĐn du lịch huế, Trường 
cĐn cơ khí nông nghiệp, Trường cĐn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Trường cĐn 
công nghiệp hà nội, Trường cĐn Đà Lạt, Trường cĐn KTcn Việt - hàn, 
Trường cĐn KTcn thành phố hồ chí Minh, Trường cĐn LiLAMA 2) và 18 
cSdn khác (Trường cĐn công nghiệp Thanh hóa, Trường Đại học Sư phạm 
Kỹ thuật hưng Yên, Trường cĐn Việt Đức Vĩnh phúc, Trường cĐ công nghiệp 
Việt Đức (Thái nguyên), Trường cĐn Việt Đức hà Tĩnh, Trường cĐn Kỹ thuật 
nghệ An, Trường Đại học Sư phạm Kỹ Thuật nam Định, Trường cĐn ninh 
Thuận, Trường cĐn Kinh tế Kỹ thuật Bắc ninh, Trường cĐn Long An, cĐn 
An giang, Trường cĐn cơ điện Luyện kim Thái nguyên, Trường cĐn Kỹ thuật 
công nghệ LAdEc, Trường cĐn cơ điện và Xây dựng Bắc ninh, cĐn cơ giới 
Thủy lợi Đồng nai, Trường cĐn Bách nghệ hải phòng, cĐn công nghiệp hải 
phòng, cĐn Đồng nai.

Kết quả khảo sát cho thấy, mức thu nhập của học viên tốt nghiệp từ tất cả các 
nghề được khảo sát không có sự chênh lệch lớn, những nghề mà có mức thu nhập 
cao hơn đó là: công nghệ điều khiển và lắp đặt điện trong công nghiệp (5,6 triệu 
đồng/tháng), cơ điện tử (5,45 triệu đồng/tháng), hàn (5,4 triệu đồng/tháng), thấp 
nhất là nghề Xử lý nước thải công nghiệp (4,75 triệu đồng/tháng). 

hình 65:  thu nhập bình quân/tháng của lao động theo nghề 
Đơn vị: triệu đồng
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(Nguồn: Khảo sát doanh nghiệp 2015, GIZ)
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8.4. Giao dịch trên ttLĐ
Tính đến Quý iV/2015, trên địa bàn cả nước có 130 Trung tâm giới thiệu việc làm và 146 
doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm đã thực hiện việc kết nối cung - cầu lao động, 
góp phần điều chỉnh TTLĐ Việt nam trong năm 2015.

64 Trung tâm thuộc ngành LĐTBXh quản lý tổ chức được 320 phiên giao dịch việc làm 
với gần 607 nghìn lượt người được tư vấn, giới thiệu việc làm, trong đó có có 225 nghìn 
lượt người tìm được việc làm (chiếm 37,1% số người được tư vấn)24.

Kết luận

Một số đặc điểm của TTLĐ liên quan đến dạy nghề năm 2015:

 - Tính đến thời điểm 1/4/2015, dân số cả nước là 91,5 triệu người, trong đó, có 1,95% 
dân số có trình độ Scn, Tcn và cĐn.

 - LLLĐ tuy có quy mô lớn (Quý 4/2015, LLLĐ từ 15 tuổi trở lên là 54,6 triệu người) 
nhưng trình độ cMKT còn thấp, chỉ có 20,2% LLLĐ có bằng cấp/chứng chỉ từ 3 tháng 
trở lên. LLLĐ phân bố không đều giữa nông thôn và thành thị.

 - Tỷ lệ lao động có trình độ cMKT thất nghiệp chiếm tỷ trọng khá lớn trong tổng số 
1,09 triệu người thất nghiệp (39,7%). 

 - chỉ có một phần năm lao động có việc làm đã qua đào tạo có trình độ từ dạy nghề 
từ 3 tháng trở lên trong tổng số 53,5 triệu người có việc làm, và gần một phần ba số lao 
động đang làm việc tại các doanh nghiệp là lao động  phổ thông, không có trình độ cMKT 
(31,0%).

 - có sự chênh lệch khá lớn về mức thu nhập bình quân/tháng theo trình độ cMKT: lao 
động có trình độ từ đại học trở lên cao gấp gần 2 lần lao động không có cMKT; lao động 
đã qua đào tạo nghề có mức thu nhập bình quân/tháng cao hơn lao động có trình độ Tccn 

Khuyến nghị

 - Trình độ cMKT của LLLĐ còn thấp, vì vậy cần phải nâng cao trình độ cMKT cho 
người lao động để đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong 
thời kỳ hội nhập.

 - Tăng cường hoạt động dịch vụ việc làm của các Trung tâm giới thiệu việc làm và các 
doanh nghiệp nhằm kết nối cung - cầu lao động, góp phần điều chỉnh TTLĐ theo hướng 
tích cực.

 - Điều chỉnh cơ cấu đào tạo theo ngành nghề và trình độ hợp lý nhằm góp phần cân 
bằng thị trường lao động trong thời gian tới.

24  nguồn: Bản tin cập nhập Thị trường Lao động số 8, Quý iV/2015, Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội - Tổng cục Thống kê).
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tÀi Liệu tham Khảo

1.   Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (2011), Quyết định số 826/QĐ-LĐTBXh ngày 
07/07/2011 về phê duyệt nghề trọng điểm và trường được lựa chọn nghề trọng điểm để 
hỗ trợ đầu tư từ chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (2008), Quyết định số 01/2008/QĐ-
BLĐTBXh ngày 17/01/2008 quy định hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng 
trường trung cấp nghề.

3. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (2008), Quyết định số 02/2008/QĐ-
BLĐTBXh ngày 17/01/2008 quy định hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng 
trường cao đẳng nghề.

4. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (2008), Quyết định số 07/2008/QĐ-BLĐTBXh 
ngày 25/3/2008 về việc ban hành quy định về kiểm định viên chất lượng dạy nghề.

5. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (2010), Thông tư số 19/2010/TT-BLĐTBXh ngày 
07/7/2010 quy định hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trung tâm dạy 
nghề;

6. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (2011), Thông tư số 42/2011/TT-BLĐTBXh 
ngày 29/12/2011 quy định về quy trình thực hiện kiểm định chất lượng dạy nghề.

7. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (2015), Điều tra Lao động, tiền lương và nhu 
cầu sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp năm 2015;

8. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (2015), Bản tin cập nhật Thị trường lao động 
Việt nam, số 8, Quý iV-2015.

9. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (2015),  Thông tư số 25/2015/TT-BLĐTBXh 
ngày 13/7/2015 quy định về đăng ký hoạt động dạy nghề trình độ sơ cấp

10, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (2015), Thông tư số 40/2015/TT-BLĐTBXh 
ngày 20/10/2015 quy định  chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ và chế độ làm việc của nhà 
giáo dạy trình độ sơ cấp.

11. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội  (2015), Thông tư số 41/2015/TT-BLĐTBXh 
ngày 20/10/2015 quy định về sử dụng, bồi dưỡng chuẩn hóa, bồi dưỡng nâng cao đối với 
nhà giáo dạy trình độ sơ cấp.

12. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội  (2015), Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXh 
ngày 20/10/2015 quy định về  đào tạo trình độ sơ  sơ cấp.

13. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội  (2015), Thông tư 43/2015/TT-BLĐTBXh 
ngày 20/10/2015 quy định về đào tạo thường xuyên.
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14. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (2015), Thông tư số 56/2015/TT-BLĐTBXh 
của ngày 24/12/2015 hướng dẫn việc xây dựng, thẩm định và công bố tiêu chuẩn kỹ năng 
nghề quốc gia.

15. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (2015), Thông tư số 56/2015/TT-BLĐTBXh 
ngày 24/12/2015 hướng dẫn việc xây dựng, thẩm định và công bố tiêu chuẩn kỹ năng 
nghề quốc gia. 

16. Bùi Thế dũng và gunnar Specht Mô hình đào tạo nghề hợp tác với doanh nghiệp tại  
Trường cĐn Bách nghệ hải phòng, Tạp chí Khoa học dạy nghề số 36 Tháng 9/2016

17. chính phủ (2015), nghị định số 48/2015/nĐ-cp ngày 15/5/2015 quy định chi tiết 
một số điều của Luật giáo dục nghề nghiệp;

18. chính phủ (2015), nghị định số 31/2015/nĐ-cp ngày 24/3/2015 Quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.

14. chính phủ (2015), nghị định số 113/2015/nĐ-cp ngày 09/10/2015 Quy định phụ cấp 
đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, 
nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở gdnn công lập;

20. chính phủ (2015), nghị định số 16/2015/nĐ-cp ngày 14/02/2015 của chính phủ quy 
định cơ chế tự chủ của đơn vị nghiệp công lập

21. chính phủ (2015), nghị định số 86/2015/nĐ-cp ngày 2 tháng 10 năm 2015 quy định 
về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 
và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm 
học 2020 – 2021.

22. chính phủ (2015), nghị định số 31/2015/nĐ-cp ngày 24/3/2015 Quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.

23. Quốc hội (2014), Luật giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/Qh13 ngày 27 tháng 11 năm 
2014. 

24. Tổng cục Thống kê (2015), Báo cáo kinh tế - xã hội năm 2015, Website https://www.
gso.gov.vn

25. Tổng cục Thống kê (2015), Điều tra lao động - việc làm Quý iV/ 2015.

26. Thủ tướng chính phủ (2012), chiến lược phát triển dạy nghề thời kỳ 2011-2020.

27. Thủ tướng chính phủ (2011), chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020.

28. Thủ tướng chính phủ (2011), chiến lược phát triển nhân lực Việt nam thời kỳ 2011-2020.

29. Thủ tướng chính phủ (2014), Quyết định số 761/QĐ-TTg ngày 23/5/2014 của Thủ tướng. 
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chính phủ phê duyệt “Đề án phát triển trường nghề chất lượng cao đến năm 2020”. 

30. Thủ tướng chính phủ (2015), Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2015 
về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp.

31. Thủ tướng chính phủ (2015), Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28 tháng 9 năm 2015 
về chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng.

32. Viện nghiên cứu Khoa học dạy nghề, Báo cáo dạy nghề Việt nam 2011; 2012, 2013-2014

33. Website chính phủ: http://www.chinhphu.vn 

34. Website Bộ lao động- Thương binh và Xã hội: http://www.molisa.gov.vn

36. Website Tổng cục Thống kê: http://www.gso.gov.vn

37. Website Tổng cục dạy nghề: http://tcdn.gov.vn

38. Website Viện nghiên cứu Khoa học dạy nghề: http://nivt.org.vn
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phụ Lục 
phụ Lục 1: các VĂn BẢn, chÍnh Sách Về gdnn

Số ký hiệu

ngày 
tháng 

năm ban 
hành

tên và trích yếu văn bản Địa chỉ tìm kiếm

Số 74/2014/
Qh13

27/11/2014 Luật giáo dục nghề nghiệp

hệ thống văn bản quy 
phạm pháp luật, cổng 
thông tin điện tử chính 
phủ

Số 31/2015/
nĐ-cp

24/ 3/ 2015

nghị định của chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều của 
Luật Việc làm về đánh giá, cấp 
chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia;

hệ thống văn bản quy 
phạm pháp luật, cổng 
thông tin điện tử chính 
phủ

Số 48/2015/
nĐ-cp

15/5/2015
nghị định của chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của Luật giáo 
dục nghề nghiệp;

hệ thống văn bản quy 
phạm pháp luật, cổng 
thông tin điện tử chính 
phủ

Số 79/2015/
nĐ-cp

14/9/2015
nghị định của chính phủ quy định 
xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực gdnn;

hệ thống văn bản quy 
phạm pháp luật, cổng 
thông tin điện tử chính 
phủ

Số 113/2015/
nĐ-cp

9/10/2015

nghị định quy định phụ cấp đặc 
thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách 
nhiệm công việc và phụ cấp nặng 
nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với 
nhà giáo trong các cơ sở gdnn 
công lập;

hệ thống văn bản quy 
phạm pháp luật, cổng 
thông tin điện tử chính 
phủ

Số 16/2015/
nĐ-cp

14/02/2015
nghị định của chính phủ quy định 
cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp 
công lập

hệ thống văn bản quy 
phạm pháp luật cổng 
thông tin điện tử chính 
phủ
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Số 46/2015/
QĐ-TTg

28/09/2015
Quyết định quy định chính sách hỗ 
trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo 
dưới 3 tháng

hệ thống văn bản quy 
phạm pháp luật cổng 
thông tin điện tử chính 
phủ

Số 53/2015/
QĐ-TTg

20/10/2015
Quyết định về chính sách nội trú 
đối với học sinh, sinh viên học cĐ, 
trung cấp

Thư viện pháp luật 
hệ thống văn bản quy 
phạm pháp luật cổng 
thông tin điện tử chính 
phủ

Số 86/2015/
nĐ- cp 02/10/2015

nghị định quy định về cơ chế thu, 
quản lý học phí đối với cSgd 
thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 
và chính sách miễn, giảm học phí, 
hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 
2015 - 2016 đến năm học 2020 - 
2021.

hệ thống văn bản quy 
phạm pháp luật cổng 
thông tin điện tử chính 
phủ

Số 09/2016/
TTLT-

BgdĐT-
BTc-

BLĐTBXh

30-03-2016

hướng dẫn thực hiện một số điều 
của nghị định số 86/2015/nĐ-cp 
ngày 02 tháng 10 năm 2015 của 
chính phủ quy định về cơ chế thu, 
quản lý học phí đối với cSgd 
thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 
và chính sách miễn, giảm học phí, 
hỗ trợ chi phí học tậptừ năm học 
2015 - 2016 đến năm học 2020 - 
2021

hệ thống văn bản quy 
phạm pháp luật cổng 
thông tin điện tử

Bộ Lao động- Thương 
binh và Xã hội

Số 39/2015/
TTLT-

BLdTBXh-
BgdĐT-

BnV

19/10/2015

hướng dẫn việc sáp nhập Trung 
tâm dạy nghề, Trung tâm gdTX, 
Trung tâm kỹ thuật tổng hợp- 
hướng nghiệp công lập cấp huyện 
thành Trung tâm gdnn- giáo dục 
thường xuyên; chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Trung tâm gdnn- giáo dục 
thường xuyên

Thư viện pháp luật

Số 56/2015/
TT- 

LĐTBXh
24/12/2015

hướng dẫn việc xây dựng, thẩm 
định và công bố tiêu chuẩn kỹ năng 
nghề quốc gia

Thư viện pháp luật
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phụ Lục 3:  
dAnh Sách các nghề Đã XÂY dựng LÀM ngÂn hÀng Đề Thi 

Đánh giá KỸ nĂng nghề QUỐc giA

tt tên nghề

 năm 2009 (02 nghề)

1 cơ điện tử

2 Thiết kế đồ hoạ

 năm 2010 (17 nghề)

3 nề – hoàn thiện

4 Bê tông

5 cốt thép – hàn

6 cốt pha – giàn giáo

7 chạm khắc đá

8 Quản lý cây xanh đô thị

9 Sản xuất gốm thô

10 Sản xuất gạch ceramic

11 Sản xuất sứ vệ sinh

12 Sản xuất kính

13 Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò

14 Kỹ thuật xây dựng mỏ

15 Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò

16 Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh

17 Điện tử công nghiệp

18 May

19 công nghệ thông tin

 năm 2011 (16 nghề)

20 Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp

21 hệ thống điện

22 Đo lường điện

23 Thí nghiệm điện

24 công nghệ ô tô

25 Điện công nghiệp
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26 Mộc mỹ nghệ

27 Lắp đặt đường ống nước

28 Kỹ thuật lắp đặt ống công nghệ

29 gia công lắp dựng kết cấu thép

30 Sửa chữa máy thi công xây dựng

31 hàn

32 Vận hành thiết bị sàng tuyển than

33 giám định khối lượng và chất lượng than

34 Thí nghiệm và Kiểm tra chất lượng cầu đường bộ

35 Vận hành máy thi công mặt đường

 năm 2012 (05 nghề)

36 cắt gọt kim loại trên cnc

37 gia công, lắp ráp hệ thống nội thất tàu thủy

38 Lắp đặt điện công trình

39 Mộc dân dụng

40 Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện

 năm 2013 - 2014 (22 nghề)

41 Bảo vệ thực vật

42 cấp nước

43 Điện tử dân dụng

44 Sửa chữa thiết bị tự động hóa

45 Lâm sinh

46 Mộc xây dựng và trang trí nội thất

47 nuôi trồng thủy sản nước mặn, nước lợ

48 nuôi trồng thủy sản nước ngọt

49 nguội chế tạo

50 Quản trị mạng máy tính

51 Rèn, dập

52 Thoát nước

53 Thú y

54 Vận hành nhà máy thủy điện

55 Vận hành điện trong nhà máy thủy điện

56 Xây dựng công trình thủy
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57 Xây dựng và hoàn thiện công trình thủy lợi

58 Quản trị cơ sở dữ liệu

59 Vận hành máy xây dựng

60 Kỹ thuật thiết bị hình ảnh y tế

61 Kỹ thuật thiết bị điện tử y tế

62 Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế

năm 2014 - 2015 (20 nghề, chưa thẩm định)

63 cơ điện nông thôn 

64 chế biến mủ cao su 

65 Điện dân dụng

66 Quản lý khai thác công trình thủy lợi 

67 Trồng và chăm sóc cây cao su

68 Trồng và chăm sóc cây cà phê

69  Vận hành cần trục

70 Vận hành máy nông nghiệp 

71 Lắp đặt thiết bị điện

72 Quản trị kinh doan xăng dầu và ga

73 công nghệ sản xuất bột giấy và giấy

74 Sửa chữa máy tàu thủy

75 công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy

76 Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

77 Đúc, dát đồng mỹ nghệ

78 Vận hành, sửa chữa máy tàu quốc

79 công nghệ sợi

80 công nghệ dệt

81 Khoan đào đường hầm

82 Sửa chữa thiết bị mỏ hầm lò

 năm 2015

83 Tiện vạn năng



153

Báo cáo Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam năm 2015Phụ lục

phụ Lục 4:  
dAnh Sách các TRƯỜng ThAM giA ThÍ ĐiỂM  

XÂY dựng MÔ hÌnh hệ ThỐng QUẢn LÝ chẤT LƯỢng  TẠi  
06 TRƯỜng cAo ĐẲng nghề ĐƯỢc TẬp TRUng ĐẦU TƯ  

ThÀnh TRƯỜng chẤT LƯỢng cAo 

tt tên trường
thuộc Bộ, 

ngành, tỉnh/
thành phố

Địa bàn tỉnh/ 
thành phố

1 cao đẳng nghề cơ khí nông nghiệp Bộ nn&pTnT Vĩnh phúc

2 cao đẳng nghề công nghiệp hà nội Tp.hà nội hà nội

3 cao đẳng nghề KTcn Việt nam – hàn Quốc nghệ An nghệ An

4 cao đẳng nghề du lịch huế Bộ VhTT&dL Thừa Thiên – 
huế

5 cao đẳng nghề Đà Lạt Lâm Đồng Lâm Đồng

6 cao đẳng nghề tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Bà Rịa – Vũng 
Tàu

Bà Rịa – Vũng 
Tàu
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phụ Lục 5:  
dAnh Sách các TRƯỜng ThAM giA chƯƠng TRÌnh  

hỢp Tác giAi ĐoẠn 1 Về XÂY dựng hệ ThỐng ĐẢM BẢo  
chẤT LƯỢng TRong các TRƯỜng nghề ĐƯỢc TẬp TRUng  

ĐẦU TƯ ThÀnh TRƯỜng chẤT LƯỢng cAo 

tt
Quan hệ hợp tác

trường Việt nam trường Vương quốc anh

1 cao đẳng nghề cơ điện hà nội

colege y cymoedd2 cao đẳng nghề công nghiệp hà nội

3 cao đẳng nghề KTcn Việt nam – hàn Quốc

4 cao đẳng nghề du lịch huế

highbury college5 cao đẳng nghề nha Trang

6 cao đẳng nghề Đà Lạt

7 cao đẳng nghề Tp. hồ chí Minh

West college Scotland8 cao đẳng nghề Kiên giang

9 cao đẳng nghề cần Thơ
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phụ Lục 6:  
dAnh Sách các TRƯỜng ThAM giA chƯƠng TRÌnh  

hỢp Tác giAi ĐoẠn 2 Về XÂY dựng hệ ThỐng ĐẢM BẢo  
chẤT LƯỢng TRong các TRƯỜng nghề ĐƯỢc TẬp TRUng 

ĐẦU TƯ ThÀnh TRƯỜng chẤT LƯỢng cAo 

tt
Quan hệ hợp tác

trường Việt nam trường Vương quốc anh

danh sách các trường đã tham gia chương trình hợp tác giai đoạn 1

1 cao đẳng nghề cơ điện hà nội

colege y cymoedd2 cao đẳng nghề công nghiệp hà nội

3 cao đẳng nghề KTcn Việt nam – hàn Quốc

4 cao đẳng nghề du lịch huế

highbury college5 cao đẳng nghề nha Trang

6 cao đẳng nghề Đà Lạt

7 cao đẳng nghề Tp. hồ chí Minh

West college Scotland8 cao đẳng nghề Kiên giang

9 cao đẳng nghề cần Thơ

danh sách các trường mới tham gia chương trình hợp tác giai đoạn 2

1 Trường cĐn công nghệ Việt - hàn Bắc giang

Loughborough college2 Trường cĐn Vĩnh phúc 

3 Trường cĐn Yên Bái

4 Trường cao đẳng nghề số 20 - BQp

Brockenhurst college5 Trường cao đẳng nghề số 1 - BQp

6 Trường cĐn du lịch và dịch vụ hải phòng

7 Trường cĐn gTVT Trung ương iii

coleg y cymoedd8 Trường cĐn gTVT Trung ương i 

9 Trường cĐn tỉnh  Bà Rịa - Vũng Tàu
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phụ Lục 07:  
chi nSnn cho các hoẠT ĐỘng ThUỘc  

dự án Đổi MỚi VÀ pháT TRiỂn dẠY nghề

nội dung hoạt động

Kh giai 
đoạn 
2011-
2015

Kinh phí 
(tỷ đồng)

tỷ lệ tt/
Kh (%)

tổng cộng 10.336 6.568 63,5 %

- Vốn sự nghiệp 9.215 6.321 68,5 %

- Vốn đầu tư 1.121 247 22 %

Hoạt động 1: Xây dựng hệ thống quản lý thông 
tin và cơ sở dữ liệu về dạy nghề (Vốn sự nghiệp) 70 84 120 %

hoạt động 2: Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết 
bị dạy nghề cho các nghề trọng điểm 7.376 4.607 62,5 %

- Vốn sự nghiệp 6.255 4.360 69,7 %

- Vốn đầu tư 1.121 247 22 %

hoạt động 3: Xây dựng đội ngũ nhà giáo và 
cán bộ quản lý dạy nghề (Vốn sự nghiệp) 1.235 785 63,6 %

hoạt động 4: phát triển chương trình, giáo 
trình (Vốn sự nghiệp) 916 874 95,4 %

hoạt động 5: phát triển hoạt động kiểm định 
chất lượng dạy nghề (Vốn sự nghiệp) 290 106 36,6 %

hoạt động 6: phát triển hệ thống đánh giá kỹ 
năng nghề quốc gia (Vốn sự nghiệp) 449 112 24,9 %





nghiên cứu khoa học

Đào tạo, bồi dưỡng

Tư vấn, chuyển giao


