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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Sau ba thập niên thực hiện đường lối đổi mới, chuyển dịch từ nền kinh tế kế 

hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, 

đất nước ta có nhiều thay đổi về mọi mặt. Nền giáo dục của ta đã đạt được những 

thành tựu to lớn, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã 

hội của đất nước. Đảng và Nhà nước ta luôn coi giáo dục– đào tạo và khoa học– 

công nghệ là quốc sách hàng đầu. Vấn đề đào tạo nhân lực ngày càng trở nên cấp 

bách khi Việt Nam tham gia vào tổ chức Thương mại thế giới WTO, ký kết Hiệp 

định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), Hiệp định Thương mại tự do (FTA) và 

đặc biệt là việc gia nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) – đây là môi trường có 

tính cạnh tranh rất cao, đòi hỏi Việt Nam phải mở rộng TTLĐ với NL chất lượng 

cao, cơ cấu ngành nghề thích ứng và qui mô lớn. 

Mục tiêu tổng quát của chiến lược phát triển dạy nghề là:“Đến năm 2020, dạy 

nghề đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động cả về số lượng, chất lượng, cơ 

cấu nghề và trình độ đào tạo…” [104; tr 1]. Mục tiêu chiến lược đó cho thấy yêu 

cầu cấp bách trong giai đoạn hiện nay là phát triển NL chất lượng có trình độ 

chuyên môn cao, tác phong công nghiệp và năng lực ngoại ngữ đáp ứng nhu cầu 

TTLĐ, đặc biệt là đáp ứng nhu cầu NL cho các KCN trong giai đoạn CNH- HĐH 

của đất nước, phù hợp với xu hướng chung của khu vực và trên thế giới. 

 Cùng với quá trình phát triển chung của cả nước, Bình Dương là tỉnh có tốc 

độ tăng trưởng kinh tế nhanh trong vùng Đông Nam Bộ và Kinh tế trọng điểm phía 

Nam. Với 28 KCN đang hoạt động đã thu hút trên 8.500 dự án đầu tư, trong đó có 

trên 2.000 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn trên 11 triệu USD. Vì vậy, nhu cầu 

về NL hàng năm của các DN ở Bình Dương rất cao, đặc biệt là lao động có tay nghề 

đã qua ĐTN [139]. Tuy nhiên, có một thực tế, trong các dự án đầu tư vào các KCN, 

KKT, chưa có “quy hoạch” lao động, đại bộ phận lao động đang làm việc trong 

KCN (80%) là lao động nhập cư, không có kỹ năng nghề nghiệp, thiếu tác phong 

công nghiệp. Vì vậy, chất lượng lao động trong các KCN còn hạn chế, điều này đã 

ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng và hiệu quả kinh tế. 
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Nếu trước đây, các DN nước ngoài đầu tư vào các KCN Bình Dương đa phần 

tập trung vào các ngành cần nhiều lao động phổ thông, giá rẻ như: may mặc, giày 

da, lắp ráp điện tử… Trong giai đoạn hiện nay, theo chủ trương tái cấu trúc nền kinh 

tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, từ chiều rộng sang chiều sâu, nâng cao chất lượng 

và hiệu quả của nền kinh tế, chủ trương của Tỉnh là chọn lọc các nhà đầu tư vào các 

ngành công nghiệp có hàm lượng chất xám cao. Các DN sẽ đổi mới mạnh mẽ, đầu 

tư trang thiết bị và công nghệ mới đòi hỏi phải có đội ngũ NL có trình độ cao, có kỹ 

năng phù hợp. Trong hệ thống dạy nghề, trình độ CĐN là bậc học cao nhất, NL 

trình độ CĐN là NL chất lượng cao có thể đáp ứng nhu cầu NL cho các DN trong 

giai đoạn hiện nay. 

Tuy đã có nhiều Đề tài, Luận án nghiên cứu về đào tạo đáp ứng nhu cầu DN, 

song chưa có luận án nào nghiên cứu về quản lý LKĐT giữa trường CĐN và DN 

đáp ứng nhu cầu NL của các KCN tại Bình Dương. Xuất phát từ lý do trên, tác giả 

chọn vấn đề: “Quản lý liên kết đào tạo cao đẳng nghề đáp ứng nhu cầu nhân 

lực của các khu công nghiệp tại Bình Dương” làm đề tài nghiên cứu, đây là việc 

làm cần thiết, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn cao góp phần đào tạo NL có chất 

lượng cao phục vụ sản xuất tại các KCN trên địa bàn Bình Dương và các vùng lân 

cận trong giai đoạn hiện nay. 

2. Mục đích nghiên cứu của luận án 

Xây dựng luận cứ khoa học và đề xuất giải pháp quản lý LKĐT giữa trường 

CĐN và DN nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo đáp ứng nhu cầu NL 

của DN trong các KCN tại Bình Dương.  

3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 

3.1. Khách thể nghiên cứu 

Hoạt động LKĐT giữa trường CĐN và DN trong các KCN. 

3.2. Đối tượng nghiên cứu 

Quản lý hoạt động LKĐT giữa trường CĐN và DN đáp ứng nhu cầu NL 

của các KCN. 
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4. Giả thuyết khoa học 

Quản lý LKĐT giữa trường CĐN và DN trong các KCN tại Bình Dương hiện 

nay còn nhiều hạn chế từ quản lý đầu vào, quản lý quá trình đến quản lý đầu ra. Nếu 

đề xuất các giải pháp quản lý LKĐT giữa trường CĐN và DN theo tiếp cận CIPO 

đảm bảo tính thực tiễn và khả thi sẽ góp phần đào tạo NL trình độ CĐN đáp ứng 

được nhu cầu của DN trong các KCN tại Bình Dương.  

5. Nhiệm vụ nghiên cứu 

5.1.  Nghiên cứu cơ sở lý luận về LKĐT và quản lý LKĐT giữa trường CĐN 

và DN đáp ứng nhu cầu NL của các KCN theo tiếp cận CIPO. Kinh nghiệm quốc tế 

về LKĐT, quản lý LKĐT giữa NT và DN. 

5.2. Khảo sát và đánh giá thực trạng LKĐT và quản lý LKĐT giữa trường 

CĐN và DN đáp ứng nhu cầu NL của các KCN tại Bình Dương.  

5.3. Xác định nhu cầu NL trình độ CĐN của DN trong các KCN trên địa bàn 

tỉnh Bình Dương. 

5.4. Đề xuất các giải pháp quản lý LKĐT giữa trường CĐN và DN nhằm đáp 

ứng nhu cầu NL của các DN trong các KCN tại Bình Dương. 

5.5. Khảo nghiệm tính cấp thiết, khả thi của các giải pháp quản lý LKĐT giữa 

trường CĐN và DN, thử nghiệm một trong các giải pháp đề xuất để chứng minh 

tính khả thi và hiệu quả của nó. 

6. Phạm vi nghiên cứu 

6.1. Luận án nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về LKĐT, quản lý LKĐT 

giữa trường CĐN và DN trong các KCN.  

6.2. Đề xuất các giải pháp quản lý LKĐT giữa trường CĐN và DN, điều kiện 

bảo đảm cho công tác LKĐT nhằm nâng cao chất lượng đào tạo hướng tới đáp ứng 

nhu cầu nhân lực cho các DN trong các KCN tại Bình Dương.  

6.3. Chủ thể quản lý trong đề tài này là hiệu trưởng của các trường CĐN và 

giám đốc các DN trong các KCN tại Bình Dương. 
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6.4. Khách thể khảo sát bao gồm cán bộ CBQL Nhà nước ở địa phương về dạy 

nghề; CBQL, CBKT, người lao động có trình độ CĐN của 60 DN trong các KCN; 

CBQL, GV và SV của 5 trường CĐN tại Bình Dương. 

6.5. Do điều kiện về thời gian và điều kiện tổ chức, tác giả chỉ tiến hành thử 

nghiệm 1 trong số các giải pháp đề xuất đó là giải pháp: “Tăng cường phối hợp 

quản lý quá trình đào tạo giữa trường CĐN và DN đáp ứng nhu cầu nhân lực của 

các KCN tại Bình Dương” ở 01 trường CĐN tại Bình Dương. Kết hợp với việc lấy 

ý kiến các chuyên gia là các CBQL dạy nghề, CBQL và GV của các trường CĐN; 

CBQL và CBKT của các DN về tính cấp thiết và khả thi của các giải pháp đề xuất. 

7. Phương pháp tiếp cận và các phương pháp nghiên cứu 

7.1. Phương pháp tiếp cận 

7.1.1. Tiếp cận hệ thống - cấu trúc 

Xác định các thành phần và vạch ra mối liên hệ tương tác giữa các thành phần 

bên trong của hệ thống quản lý LKĐT giữa trường CĐN và DN, nêu lên cơ chế vận 

hành của hệ thống để từ đó tìm ra quy luật phát triển từng mặt và toàn bộ hệ thống. 

Đồng thời, đề tài cũng chú ý đến mối liên hệ với các yếu tố khách quan ngoài hệ 

thống hay mối liên hệ ngoài cấu trúc có ảnh hưởng đến hệ thống để tìm ra môi 

trường thuận lợi cho sự phát triển của hệ thống. 

7.1.2. Tiếp cận lịch sử - lôgic   

Nghiên cứu xu thế phát triển ĐTN, thực tiễn đào tạo CĐN tại Bình Dương, tìm 

ra những khả năng mới để LKĐT và các biện pháp, các hình thức đào tạo mới với 

triển vọng phát triển của quá trình đào tạo; thu thập và xử lý thông tin, kinh nghiệm 

để vận dụng giải quyết các nhiệm vụ đặt ra trên cơ sở kế thừa và phát huy những cái 

hợp lý mà lịch sử đã để lại. 

7.1.3. Tiếp cận thị trường  

Tiếp cận thị trường giúp xác định nhu cầu về NL trình độ CĐN của các KCN 

tại Bình Dương để trong quản lý LKĐT hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng 

đào tạo đáp ứng nhu cầu của các DN trong các KCN trong nền kinh tế thị trường và 

hội nhập quốc tế. 
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7.1.4.  Tiếp cận mục tiêu đầu ra 

Quản lý LKĐT giữa trường CĐN và DN hướng tới mục tiêu đầu ra, lấy mục 

tiêu đầu ra làm đích, hướng tới việc hình thành những năng lực cần thiết cho SV để 

sau khi TN có thể thực hiện được nhiệm vụ tại vị trí công việc của mình theo chuẩn 

nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu của thực tế sản xuất tại DN. 

7.1.5. Tiếp cận thực tiễn 

Trên cơ sở tiếp cận thực tiễn khách quan quá trình đào tạo của các trường 

CĐN và nhu cầu tuyển dụng của các DN trong các KCN tại Bình Dương, đề tài sẽ 

tìm ra những mâu thuẫn, những khó khăn, những trì trệ yếu kém của thực tiễn, phân 

tích sâu sắc để tìm ra được bản chất của chúng. Từ đó đề xuất các giải pháp quản lý 

LKĐT giữa trường CĐN và DN đáp ứng nhu cầu NL của các KCN một cách khoa 

học, khả thi, phù hợp nhất để góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả ĐTN. 

7.2. Các phương pháp nghiên cứu 

7.2.1. Phương pháp nghiên cứu lý luận 

Nghiên cứu các văn bản của Đảng và Nhà nước, khai thác những thông tin 

khoa học từ sách, tạp chí, luận án.... có liên quan đến vấn đề nghiên cứu. Từ đó xây 

dựng lịch sử nghiên cứu vấn đề, bổ sung và phát triển lý luận đã có và xây dựng lý 

luận mới đối với vấn đề nghiên cứu.   

7.2.2.  Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn 

- Phương pháp điều tra- khảo sát: sử dụng công cụ là những phiếu khảo sát 

với những câu hỏi được xây dựng theo mục đích nhất định, kết hợp với đàm thoại, 

phỏng vấn trực tiếp các khách thể khảo sát. Qua đó thu thập những thông tin cần 

thiết làm cơ sở đánh giá thực trạng ĐTN, LKĐT và quản lý LKĐT giữa trường 

CĐN và DN tại các KCN của Bình Dương.  

- Phương pháp tổng kết kinh nghiệm đào tạo và quản lý LKĐT: nghiên cứu 

các báo cáo dạy nghề, tham quan học hỏi kinh nghiệm thực tiễn về ĐTN, các mô 

hình LKĐT tại các CSDN và DN. Qua đó phát hiện, phân tích và đánh giá, khái 

quát hóa, hệ thống hóa những kinh nghiệm ĐTN tiến bộ, vận dụng một cách phù 
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hợp vào thực tế ĐTN tại Bình Dương, làm phong phú thêm lý luận đã có và xây 

dựng lý luận mới về vấn đề nghiên cứu.  

- Phương pháp thử nghiệm trong quản lý đào tạo: tiến hành thử nghiệm 

một trong số các giải pháp quản lý LKĐT giữa trường CĐN và DN nhằm chứng 

minh tính tính cần thiết và tính khả thi của giải pháp đề xuất. 

- Phương pháp chuyên gia: tổ chức hội thảo khoa học, trao đổi trực tiếp và 

gửi phiếu khảo sát ý kiến của các chuyên gia để thu thập những thông tin đánh giá về 

tính khoa học, tính cần thiết và khả thi của các giải pháp đề xuất. 

7.2.3.  Phương pháp thống kê toán học 

Sử dụng phần mềm thống kê để xử lý các số liệu điều tra, khảo sát, thiết lập 

các bảng biểu. Dựa trên kết quả nghiên cứu chứng minh tính đúng đắn của giả 

thuyết nghiên cứu đó là: Nhu cầu NL trình độ CĐN trong các KCN chỉ được đáp 

ứng tốt nhất khi có sự LKĐT giữa trường CĐN với DN. 

8. Những luận điểm bảo vệ 

8.1. Thực tiễn cho thấy quản lý LKĐT nói chung và quản lý LKĐT giữa 

trường CĐN và DN nói riêng đã và đang là yêu cầu cấp thiết, có ý nghĩa quyết định 

trong việc nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu NL của các DN trong các 

KCN. 

8.2. Hoạt động LKĐT giữa trường CĐN và DN trong các KCN tại Bình 

Dương đạt hiệu quả tốt nhất trong cơ chế thị trường hiện nay khi có các giải quản lý 

LKĐT phù hợp theo tiếp cận thị trường và chuẩn đầu ra. Do vậy, các đề xuất về qui 

chế, qui định LKĐT và xây dựng qui trình triển khai cho từng nội dung, xác định 

qui trình vận hành và cải tiến theo mục tiêu sẽ đáp ứng tốt nhất nhu cầu NL cho các 

DN tại các KCN của Bình Dương  

8.3. Các giải pháp quản lý LKĐT giữa trường CĐN và DN trong các KCN 

được đề xuất theo tiếp cận CIPO nhằm bảo đảm và từng bước nâng cao chất lượng 

đào tạo, đáp ứng nhu cầu nhân lực cho các KCN trong giai đoạn hiện nay có tính 

cần thiết và khả thi cao. 
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9. Đóng góp mới của luận án 

9.1. Xây dựng được luận cứ khoa học về quản lý LKĐT giữa trường CĐN và 

DN đáp ứng nhu cầu NL của các DN trong các KCN theo tiếp cận  quá trình đào tạo 

(tiếp cận CIPO). 

9.2. Khảo sát, đánh giá khách quan thực trạng LKĐT và quản lý LKĐT giữa 

trường CĐN và DN trong các KCN tại Bình Dương hiện nay. Chỉ rõ những thành 

công và hạn chế trong LKĐT giữa các trường CĐN và DN. 

9.3. Đề xuất được các giải pháp quản lý LKĐT giữa trường CĐN và DN đáp 

ứng nhu cầu NL của các KCN tại Bình Dương. 

9.4. Bước đầu thử nghiệm một trong số các giải pháp đã đề xuất, chứng minh 

được tính cần thiết và khả thi của giải pháp quản lý LKĐT giữa trường CĐN và DN 

đáp ứng nhu cầu NL của các KCN tại Bình Dương. 

10. Cấu trúc của luận án 

Ngoài các phần như: danh mục chữ viết tắt, danh mục các bảng và hình- biểu đồ, 

danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục; luận án bao gồm ba phần chính: 

Phần mở đầu 

Phần nội dung 

         Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý liên kết đào tạo giữa trường CĐN và DN 

đáp ứng nhu cầu nhân lực của các KCN – Kinh nghiệm quốc tế. 

         Chương 2: Thực trạng liên kết đào tạo và quản lý liên kết đào tạo giữa trường 

CĐN và DN đáp ứng nhu cầu nhân lực của các KCN tại Bình Dương. 

           Chương 3: Giải pháp quản lý liên kết đào tạo giữa trường CĐN và DN đáp 

ứng nhu cầu nhân lực của các KCN tại Bình Dương theo tiếp cận CIPO. 

Phần kết luận và khuyến nghị 
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CHƯƠNG 1  

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ LIÊN KẾT ĐÀO TẠO GIỮA TRƯỜNG 

CAO ĐẲNG NGHỀ VÀ DOANH NGHIỆP ĐÁP ỨNG NHU CẦU NHÂN 

LỰC CỦA CÁC KHU CÔNG NGHIỆP - KINH NGHIỆM QUỐC TẾ 

 

1.1. Tổng quan lịch sử nghiên cứu vấn đề 

1.1.1. Các công trình nghiên cứu ở nước ngoài 

1.1.1.1. Những nghiên cứu về lợi ích của LKĐT giữa NT và DN 

Bàn về lợi ích của hoạt động LKĐT, tổ chức Cedefop (European Centre for 

the Development of Vocational Training – Trung tâm Phát triển Đào tạo nghề châu 

Âu) [119] cũng như các tác giả: Lisbeth Lundahh and Theodor Sander [126];  

Kathrin Hoeckel [125]; Rita Nikolai và Christian Ebner [130] đã có những kiến giải 

khá toàn diện về lợi ích mang lại cho các bên tham gia thông qua con đường LKĐT 

giữa NT với DN. Đặc biệt, từ năm 2005 đến năm 2009, Trung tâm Phát triển Đào 

tạo nghề châu Âu (Cedefop) đã triển khai nghiên cứu về lợi ích LKĐT với DN theo 

nhiều hướng khác nhau tại 21 quốc gia châu Âu như: Đan Mạch, Đức, Tây Ban 

Nha, Pháp, Ý, Phần Lan, Thụy Điển... Để từ đó khẳng định: 2 nhóm lợi ích chính 

mà chương trình LKĐT nghề đem lại là: Lợi ích kinh tế và lợi ích xã hội. Cả 2 

nhóm lợi ích đều được phân tích cụ thể qua 3 cấp độ: Cấp độ vi mô (lợi ích của cá 

nhân); Cấp độ trung gian (lợi ích của DN); Cấp độ vĩ mô (lợi ích của xã hội) [117]. 

1.1.1.2. Những nghiên cứu về quản lý LKĐT giữa NT và DN 

a. Những nghiên cứu về giải pháp thúc đẩy LKĐT 

Các tác giả: Ann Dykman, David R.Mandel [117]; Chana Kasipar, Se-Yung 

LIM, Alexander Schnarr, Wu Quanquan, Xu Ying, Frank Bünning [121]; Chun 

Gyun Jung [122]; Lisbeth Lundahh and Theodor Sander [126];  Rita Nikolai and 

Christian Ebner [130]... đã đề cập tới nhiều giải pháp liên kết mang lại hiệu quả tích 

cực như: đào tạo tại xí nghiệp, tại nơi sản xuất với vai trò chủ đạo thuộc về cơ sở sử 

dụng NL. 

Theo tác giả Frank Bünning và Schnarr cần chú ý đến hoạt động xúc tiến 

chiến dịch cộng tác (strategic partnership) giữa các thành viên như: Cá nhân; Gia 
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đình; Cộng đồng; Các tổ chức tình nguyện; Cơ sở ĐTN tư nhân; Cơ sở ĐTN quốc 

gia; Công nhân và tổ chức; Người quản lý và tổ chức; Chính phủ... Vấn đề là phải 

tạo được sự thoải mái, tự nguyện trong LKĐT [121, tr.11-12]. 

Tác giả Wu Quanquan nhấn mạnh, phải có sự hợp tác thúc đẩy lẫn nhau giữa 

DN và NT để tiến hành đào tạo theo yêu cầu - Training by Order thông qua sự tích 

cực, chủ động giữa các đối tác [121, tr.70-72]. 

b. Những nghiên cứu về chính sách liên quan tới quản lý LKĐT giữa NT 

với DN 

Bàn về chính sách liên quan tới quản lý LKĐT giữa NT với DN, các tác giả: 

Chana Kasipar, Se-Yung LIM, Alexander Schnarr, Wu Quanquan, Xu Ying, Frank 

Bünning [121]; Tazeen Fasih [133]... nhấn mạnh tới trách nhiệm, vai trò của DN, 

các quy định về nghĩa vụ, khoản kinh phí đóng góp cho quỹ đào tạo, hỗ trợ phát 

triển NL. Các chính sách cho vay vốn với lãi suất ưu đãi; Chính sách khuyến khích 

DN tự đào tạo thông qua việc cho phép DN tính chi phí đào tạo NL vào chi phí sản 

xuất và giá thành sản phẩm; chính sách ĐTN miễn phí cho một số đối tượng lao 

động thuộc nhóm yếu thế trong xã hội.  

Ngoài ra, cần có hệ thống chính sách hỗ trợ DN tham gia ĐTN như: Chính 

sách quy định trách nhiệm của DN khi tiếp nhận lao động qua ĐTN; Chính sách đối 

với chuyên gia, CBKT, thợ có tay nghề cao của DN tham gia ĐTN…; Chính sách 

sử dụng người lao động qua ĐTN, đặc biệt cần có cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa cơ 

quan nhà nước về lao động với đại diện giới chủ, đại diện giới thợ, đại diện của các 

hội nghề nghiệp và CSDN trong việc xác định nhu cầu của DN về lao động và xây 

dựng danh mục, tiêu chuẩn nghề.  

1.1.2. Các công trình nghiên cứu trong nước 

1.1.2.1. Những nghiên cứu về LKĐT giữa NT và DN 

a. Các mô hình ĐTN và LKĐT giữa NT và DN 

Tại Việt Nam, hiện đang có các mô hình ĐTN và LKĐT như: dạy nghề tại xí 

nghiệp, dạy nghề tại CSDN, dạy nghề có sự phối hợp giữa CSDN và DN. [9, tr.59] 
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Bảng 1.1: Các hình thức dạy nghề chủ yếu trong giai đoạn đổi mới đất nước 

Thời gian Hình thức dạy nghề chủ yếu Ghi chú 

Từ năm 1986 

đến năm 1997 

- Dạy nghề tại trường; 

- Dạy nghề tại trung tâm dạy nghề; 

- Kèm cặp tại nhà máy, xí nghiệp; 

- Bắt đầu có sự phối hợp, LKĐT trong KCN. 

Các KCN 

đầu tiên(1) 

được thành 

lập 

Từ năm 1998 

đến nay 

- Dạy nghề tại trường; 

- Dạy nghề tại các trung tâm dạy nghề; 

- Các DN và tập đoàn kinh tế tổ chức dạy nghề; 

- LKĐT giữa CSDN và DN  trong KCN. 

CSDN đầu 

tiên(2) trong 

KCN được 

thành lập 

((1)Khu chế xuất Tân Thuận, năm 1991; (2)Trung tâm đào tạo kỹ thuật Việt Nam– 

Singapore tại KCN Việt Nam - Singapore, tháng 8/1997.) [1; tr.21] 

Năm 1991, KCN đầu tiên được thành lập (KCX Tân Thuận), đến tháng 9/2015 

cả nước có 304 KCN, trong đó có 206 KCN đã đi vào hoạt động. Sự phát triển của 

các KCN đã đặt ra bài toán về nhu cầu NL chất lượng cao đáp ứng cho DN trong 

các KCN. Đặc biệt, tại một số KCN lớn đã hình thành các CSDN nằm trong KCN 

với mục tiêu là đào tạo NL chất lượng đáp ứng yêu cầu DN trong các KCN như: 

Trường CĐN Việt Nam– Singapore, tại KCN Việt Nam – Singapore, tỉnh Bình 

Dương; Trường CĐN Dung Quất, tại KKT Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi; Trường 

Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi, tại KCN Biên Hòa 2, tỉnh Đồng Nai... 

Từ nhu cầu NL đặt ra cho các KCN, Chính phủ cho xây dựng đề án dạy nghề 

trong KCN. Nội dung của đề án là: Thành lập các CSDN trong KCN có quy mô sử 

dụng từ 20.000 lao động trở lên; cho cụm KCN có tổng quy mô sử dụng trên 30.000 

lao động. Nâng cấp các CSDN hiện có hoặc xây dựng mới để hình thành 40 trường 

chất lượng cao tương đương với trình độ quốc tế, khu vực và quốc gia tại các vùng 

kinh tế động lực, các địa phương có nhiều KCN, sử dụng nhiều LĐKT như: Hà Nội, 

Tp. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Đà Nẵng, Quảng Ngãi…[1; tr.19] 

Tuy bước đầu thành công song mô hình trên chưa được nhân rộng vì nhiều lý 

do khách quan như: Phần lớn DN Việt Nam chưa đủ mạnh để thành lập CSDN 

thuộc DN cũng như CSDN không đủ năng lực thành lập DN trong CSDN; Chính 
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sách quy định trách nhiệm của DN trong đào tạo NL chưa phát huy hiệu lực... đã tác 

động không nhỏ tới chất lượng LKĐT, quản lý LKĐT.   

b. Những nghiên cứu về sự phối kết hợp giữa NT và DN trong ĐTN 

Nội dung của phối kết hợp giữa NT và DN đã có từ lâu. Tuy nhiên những 

công trình nghiên cứu về sự phối kết hợp giữa NT và DN chỉ được nghiên cứu trong 

những năm gần đây. Một số công trình tiêu biểu như: 

- Luận án “Kết hợp đào tạo tại trường và DN nhằm nâng cao chất lượng đào 

tạo nghề ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay” của Trần Khắc Hoàn (2006) [39]; 

Luận án “Phối hợp dạy học thực hành nghề giữa các trường dạy nghề với các cơ sở 

sử dụng lao động” của Nguyễn Văn Tuân (2013) [80]; Đặc biệt có luận án “Phối 

hợp đào tạo giữa cơ sở dạy nghề và doanh nghiệp trong khu công nghiệp” của 

Nguyễn Văn Anh (2009) [1]. Các luận án này đã nghiên cứu, đề xuất các giải pháp 

quản lý cụ thể thực hiện kết hợp đào tạo tại trường và DN nhằm nâng cao chất 

lượng ĐTN ở Việt Nam như: Nâng cao nhận thức; Đổi mới mục tiêu, nội dung 

chương trình; Quản lý nguồn nhân- tài- vật lực; Thực hiện đào tạo tại trường và tại 

DN… Các công trình nghiên cứu trên đã tập trung vào việc phối hợp giữa NT và 

DN trên các khâu của quá trình dạy học, song chưa đi sâu vào công tác quản lý hoạt 

động LKĐT nghề giữa NT và DN nhằm đáp ứng nhu cầu NL cho các DN. 

c. Nghiên cứu về đào tạo nhân lực cho các KCN và KCX ở Việt Nam 

- Luận án “Giáo dục và đào tạo đáp ứng phát triển nguồn nhân lực các khu 

công nghiệp Đồng Nai trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa” của Nguyễn 

Thị Thu Lan (2007) [52] đã đi sâu nghiên cứu, phân tích yêu cầu của CNH-HĐH 

với phát triển NNL. Tác giả đã cho thấy thực trạng công tác ĐTN cung ứng lao 

động cho các DN chưa hợp lý, điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo còn thấp. Từ 

đó, tác giả đã đưa ra các nhóm giải pháp nhằm phát triển ĐTN theo yêu cầu NL cho 

sự phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, của các KCN ở Đồng Nai. Giải pháp 

liên kết giữa DN với các CSDN và các DN tự tổ chức đào tạo nhằm đáp ứng nhu 

cầu lao động cho chính DN cũng đã được đặt ra. Tuy nhiên, đề tài cũng chưa đề cập 

đến vấn đề tổ chức quản lý các hoạt động liên kết đó như thế nào để có hiệu quả. 
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Để tìm giải pháp nâng cao chất lượng NL đáp ứng yêu cầu và nhu cầu ở các 

KCN, KCX của Việt Nam, ngày 26/5/2016, tại thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tuyên 

giáo Trung ương phối hợp với Bộ GD&ĐT; Bộ LĐ-TB&XH; Chương trình đổi mới 

ĐTN tại Việt Nam (GIZ) tổ chức Hội thảo khoa học “Đổi mới công tác đào tạo NL 

cho các KCN và KCX ở Việt Nam”, qua đó cho thấy đây là vấn đề rất thời sự. Mục 

tiêu của Hội thảo nhằm đánh giá thực trạng NL, thực trạng đào tạo NL có tay nghề 

cao, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác ĐTN, góp phần 

nâng cao chất lượng NL, đáp ứng yêu cầu và nhu cầu ở các KCN, KCX của Việt 

Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế [3]. Các nhà khoa học, nhà quản lý tham gia 

hội thảo cũng đã nhìn nhận về ngắn hạn thì nhu cầu NL trình độ CĐN trong các 

KCN còn ít vì các DN nước ngoài còn tập trung vào khai thác nguồn lao động phổ 

thông giá rẻ của nước ta nhưng về tương lai dài hạn với định hướng tái cấu trúc nền 

kinh tế thì nhu cầu NL có trình độ cao (như CĐN) sẽ tăng lên rất nhiều vì hàm 

lượng chất xám trong từng sản phẩm ngày càng tăng, năng suất lao động và chất 

lượng sản phẩm quyết định khả năng cạnh tranh. 

d. Những nghiên cứu về lợi ích của hoạt động LKĐT giữa NT và DN 

Các tác giả Nguyễn Minh Đường [20]; [23]; [24]; [25]; [26], Trần Khắc Hoàn 

[39], Phan Văn Kha [43]; [44], Trịnh Thị Hoa Mai [62], Nguyễn Thị Kim Nhã [65], 

Phùng Xuân Nhạ [63]; Trần Anh Tài [74], đều có chung nhận định: LKĐT giữa NT 

với DN đem lại lợi ích không chỉ cho NT, DN, người học mà còn cho cả xã hội. 

Đặc biệt, trong tài liệu tổng quan về các chủ đề được bàn luận trong hội nghị 

khu vực về ĐTN tại Việt Nam tổ chức ngày 10 và 11 tháng 10 năm 2012, chuyên 

mục: “Đột phá chất lượng đào tạo nghề” [94], vấn đề về lợi ích trong LKĐT giữa 

CSDN và cơ sở sử dụng NL được tổng hợp thành 4 nhóm:  

- Nhóm 1: Lợi ích đem lại cho Chính phủ trên các phương diện: Cải thiện các 

điều kiện KT-XH; Tăng tính cạnh tranh của nền kinh tế, cải thiện sự đầu tư cho giáo 

dục, hỗ trợ Nhà nước đạt các mục tiêu phát triển.  

- Nhóm 2: Lợi ích đem lại cho DN, cụ thể: DN có cơ hội tuyển dụng NL; 

Giảm bớt sự thiếu hụt NL có trình độ, tay nghề cao; Có LLLĐ lành nghề, tăng tính 

cạnh tranh; Công nhân lành nghề có cơ hội phát triển năng lực.   
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- Nhóm 3: Lợi ích đem lại cho CSDN qua việc: Đào tạo đáp ứng nhu cầu 

TTLĐ; Có cơ hội nhận hỗ trợ từ DN về CSVC, tài chính, nhân sự; Trở thành đối tác 

của DN; Nâng cao vị thế NT, tăng khả năng tuyển sinh, tạo việc làm...  

- Nhóm 4: Lợi ích đem lại cho người học: Sẵn sàng tiếp cận việc làm ngay sau 

khi TN; Có nhiều cơ hội việc làm được trả lương cao; Hài lòng với nghề nghiệp; Có 

chứng chỉ ĐTN; Chuẩn bị tốt hơn cho việc học tập suốt đời.    

Tóm lại, theo tác giả luận án, lợi ích về LKĐT giữa NT với DN đã được 

nghiên cứu tương đối đầy đủ. Riêng lợi ích cho chính người dạy là GV, CBKT chưa 

được đề cập cụ thể. Thông qua LKĐT, GV có điều kiện tiếp xúc trực tiếp, cập nhật 

những tiến bộ của KHKT&CN, nâng cao kỹ năng thực hành nghề nghiệp; CBKT 

phía DN có điều kiện củng cố kiến thức khoa học, phát triển kỹ năng hướng dẫn 

trong quá trình làm việc với học viên.  

1.1.2.2. Những nghiên cứu về quản lý LKĐT giữa NT và DN 

a. Những nghiên cứu về giải pháp thúc đẩy quản lý LKĐT 

Các tác giả Trần Khánh Đức - Nguyễn Lộc [13], Nguyễn Minh Đường- Phan 

Văn Kha [25], Phan Minh Hiền [35], Trần Khắc Hoàn [39], Bành Tiến Long [55], 

Phan Chính Thức [79], Nguyễn Đức Trí [86] rất quan tâm tới quá trình tìm kiếm 

giải pháp thúc đẩy hoạt động LKĐT giữa NT và DN. Đáng chú ý là 7 giải pháp thúc 

đẩy LKĐT: Đa dạng hoá nội dung, cơ chế quan hệ; Thiết lập hệ thống thông tin về 

TTLĐ; Điều chỉnh quy mô, cơ cấu đào tạo; Đổi mới mục tiêu và nội dung đào tạo; 

Hoàn thiện hệ thống CSĐT và sử dụng NL; Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn điều phối 

về phát triển NNL; Tăng cường mối quan hệ LKĐT qua trung tâm tư vấn hướng 

nghiệp, giới thiệu việc làm [25].   

Trong thời gian gần đây, đáng chú ý có luận án của tác giả Nguyễn Phan Hòa 

(2014) đã đi sâu phân tích thực trạng LKĐT và quản lý LKĐT giữa CSDN và DN 

tại thành phố Hồ Chí Minh [40], từ đó đề xuất bốn giải pháp để nâng cao hiệu quả 

quản lý LKĐT, trong đó đáng chú ý là giải pháp “Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá 

quản lý LKĐT”– Giải pháp có tính đột phá trong quản lý LKĐT. Tuy nhiên, do giới 

hạn nghiên cứu, đề tài chỉ mới tập trung nghiên cứu LKĐT trình độ TCN ở các 

CSDN tại TP.HCM. 
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Nghiên cứu về quản lý LKĐT giữa trường CĐN và DN đáp ứng yêu cầu phát 

triển nhân lực của tỉnh Vĩnh Phúc có tác giả Nguyễn Tuyết Lan (2015) [51]. Đây là 

một trong số ít luận án nghiên cứu về LKĐT giữa trường CĐN và DN, có thể thấy 

rằng nhu cầu NL trình độ CĐN hiện tại đang được các địa phương bắt đầu quan 

tâm. Tác giả đưa ra các nhóm biện pháp bao gồm: nhóm biện pháp tiền đề cho quản 

lý LKĐT; nhóm biện pháp quản lý “đầu vào”; nhóm biện pháp quản lý “quá trình”; 

nhóm biện pháp quản lý “đầu ra” và nhóm biện pháp điều tiết tác động của “bối 

cảnh”. Nhìn chung các biện pháp mà tác giả đưa ra đã bao trùm toàn bộ quá trình 

đào tạo và LKĐT. Tuy nhiên, phạm vi nghiên cứu của đề tài chỉ ở tỉnh Vĩnh Phúc, 

chưa đề cập đến đặc thù NL của các KCN, chưa có giải pháp huy động các nguồn 

lực cho đào tạo đáp ứng nhu cầu DN. Trong khi đó công tác ĐTN tại các trường 

hiện nay còn dàn trải, đa ngành nghề nhưng thiếu chuyên nghiệp. 

Theo tác giả luận án, những giải pháp thúc đẩy hoạt động LKĐT với DN hiện 

chỉ được nghiên cứu trên phương diện tổng thể chưa đi sâu tới từng loại hình trường 

cụ thể, đặc biệt chưa có nhóm giải pháp LKĐT và quản lý LKĐT giữa trường CĐN 

và DN đáp ứng nhu cầu NL cho các KCN.   

b. Những nghiên cứu về chính sách liên quan tới quản lý LKĐT giữa NT 

với DN 

Tác giả Nguyễn Minh Đường - Phan văn Kha [25], Hoàng Thị Thu Hà [29], 

Dương Đức Lân [53], Nguyễn Xuân Mai [61], thống nhất khẳng định, về cơ bản, 

Nhà nước đã ban hành một số nhóm chính sách nhằm tăng cường hoạt động LKĐT 

như: Chính sách đối với CSĐT (Bộ LĐ-TBXH đã có văn bản quy định về việc 

thành lập phòng Quan hệ với DN); Chính sách đối với người dạy; Chính sách đối 

với người học; Chính sách đối với DN... 

Đáng chú ý là quan điểm của tác giả Dương Đức Lân, Trần Anh Tài đề cập 

đến vấn đề cấp thiết hiện nay là: Phân cấp triệt để và hợp lí nhằm phát huy tính tự 

chủ và tự chịu trách nhiệm của các cấp và các CSDN [53] và phải mở rộng quyền tự 

chủ cho các CSĐT (với tư cách là người bán sản phẩm đào tạo) tương xứng với 

quyền tự chủ của các nhà sử dụng lao động, các DN (với tư cách là người mua sản 

phẩm đào tạo) [74].  
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Về cơ bản, các nhóm chính sách tuy đã được hình thành song chưa đủ và chưa 

đi vào thực tiễn. Đơn cử, nhóm chính sách đối với người dạy "Chưa có quy định 

GV dạy nghề phải được dành thời gian trong chế độ làm việc theo chu kỳ hoặc hàng 

năm đi thực tập tại DN để cập nhật và tiếp cận với KHKT&CN trong sản xuất; chưa 

có quy định chuẩn CBKT có kinh nghiệm, công nhân có tay nghề cao tham gia 

giảng dạy tại các CSDN" [9, tr.68]. 

Các nghiên cứu đã thống nhất cần có những chính sách cụ thể gắn kết NT và 

DN như: Chính sách đào tạo theo địa chỉ, hợp đồng, đơn đặt hàng từ phía DN; 

Chính sách quy định người hành nghề phải có chứng chỉ; Chính sách học phí, học 

bổng; Chính sách thu hút chuyên gia giỏi nghề tham gia tư vấn, xây dựng CTĐT và 

giảng dạy thực hành; Chính sách sử dụng NL sau đào tạo; Chính sách tài chính hỗ 

trợ vốn đầu tư cho DN xây dựng CSDN; Chính sách về quỹ hỗ trợ dạy nghề. Và 

nhất thiết phải có khung chính sách cụ thể thúc đẩy hoạt động LKĐT giữa NT với 

DN, trên cơ sở đó, mỗi đơn vị có thể vận dụng chính sách để xây dựng thành các 

qui chế, qui định nội bộ phù hợp với đặc điểm, điều kiện riêng.   

Tóm lại, về LKĐT và quản lý LKĐT giữa NT với DN, tất cả các công 

trình nghiên cứu đều thống nhất:  

- LKĐT giữa NT và đơn vị sử dụng NL đã qua đào tạo là cần thiết, phù hợp 

với xu thế phát triển của xã hội, đem lại lợi ích thiết thực. Tuy nhiên, hiện nay, 

LKĐT giữa NT và DN còn lỏng lẻo, mang tính đối phó, chắp vá, thời vụ chưa  trở 

thành hoạt động chung của NT và DN.  

- Giải pháp căn bản để tăng cường mối quan hệ với DN là: đổi mới phương 

thức liên kết, xây dựng hệ thống cơ chế chính sách phù hợp, đổi mới nội dung, 

phương pháp đào tạo, thành lập các tổ chức, dịch vụ gắn kết hoạt động giữa CSĐT 

và cơ sở sử dụng NL, giải quyết việc làm...  

Qua đó cũng cho thấy vấn đề quản lý LKĐT giữa NT với DN trong các KCN 

chưa được nghiên cứu sâu sắc, đặc biệt vấn đề quản lý LKĐT giữa trường CĐN với 

DN đáp ứng nhu cầu NL cho các KCN tại Bình Dương tính đến thời điểm này chưa 

có công trình nghiên cứu nào đề cập đến. Trong xu hướng phát triển của 

KHKT&CN thì chất lượng NNL đặc biệt là NL có trình độ cao (như CĐN) ngày 

càng đóng vai trò quan trọng, tạo nên khả năng cạnh tranh trong sản xuất hàng hóa, 
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dịch vụ cho các DN và khả năng cạnh tranh của chính bản thân người lao động 

trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng. 

1.2. Một số khái niệm cơ bản của đề tài 

1.2.1. Quản lý 

Theo Từ điển Giáo dục học: “Quản lý là hoạt động hay tác động có định 

hướng, có chủ đích của chủ thể quản lý (người quản lý) đến khách thể quản lý 

(người bị quản lý) trong một tổ chức nhằm làm cho tổ chức vận hành và đạt được 

mục đích của tổ chức”. [110, tr.326] 

Theo Trần Kiểm: “Quản lý là tác động có hướng đích của chủ thể quản lý, dựa 

trên nhận thức những quy luật khách quan của hệ quản lý đến các quá trình đang 

diễn ra nhằm đạt mục đích đặt ra một cách tối ưu”[45, tr.9]. 

Theo Trần Khánh Đức: “Quản lý là hoạt động có ý thức của con người nhằm 

định hướng, tổ chức, sử dụng các nguồn lực và phối hợp hành động của một nhóm 

người hay một cộng đồng người để đạt được các mục tiêu đề ra một cách hiệu quả 

nhất”. [19, tr.328] 

Qua nghiên cứu có thể khái quát quản lý theo những khuynh hướng như sau: 

Thứ nhất, nghiên cứu theo quan điểm của điều khiển học và lý thuyết hệ thống. 

Theo đó, quản lý là một quá trình điều khiển, là chức năng của những hệ có tổ chức 

với bản chất khác nhau (sinh học, xã hội, kỹ thuật…) nó bảo toàn cấu trúc, duy trì 

chế độ hoạt động của các hệ đó. Quản lý là tác động hợp quy luật khách quan, làm 

cho hệ vận động, vận hành và phát triển; Thứ hai, nghiên cứu quản lý với tư cách là 

một hoạt động, một lao động tất yếu trong các tổ chức của con người. Thứ ba, 

nghiên cứu quản lý với tư cách là một quá trình trong đó các chức năng được thực 

hiện trong sự tương tác lẫn nhau. Theo hướng này, quản lý là chu trình lập kế 

hoạch, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra các công việc của các thành viên thuộc một 

đơn vị và việc sử dụng các nguồn lực phù hợp để đạt được các mục đích xác định. 

Như vậy, quá trình quản lý diễn ra các hoạt động cụ thể của chủ thể quản lý 

với sự tham gia tích cực của các thành viên trong tổ chức như dự báo, lập kế hoạch, 

tổ chức thực hiện, chỉ đạo lãnh đạo, giám sát, kiểm tra đánh giá, trong đó các hoạt 

động trên đan xen nhau, tác động, bổ sung lẫn nhau để hoàn thiện quá trình quản lý.  
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Hình 1.1: Chu trình quản lý 

Nguồn: [48, tr.46] 

Từ những quan điểm trên, có thể thấy rằng: Quản lý là sự tác động liên tục, có 

định hướng, có chủ định của chủ thể quản lý lên khách thể quản lý của một tổ chức 

thông qua quá trình lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra nhằm đạt được mục 

tiêu đề ra trong điều kiện biến động của môi trường. 

1.2.2. Liên kết 

Hiện tại có nhiều quan niệm khác nhau về liên kết. Trên phương diện tổ chức, 

liên kết được hiểu: "Là kết lại với nhau từ nhiều thành phần hoặc tổ chức riêng 

rẽ"[111, tr.884]; "Là sự phối hợp, kết hợp với nhau, chỉnh sửa cho phù hợp các khái 

niệm, hành động và các phần cấu thành" [9, tr.22]. Xét trên phương diện mục tiêu, 

hiệu quả, liên kết: “Kết lại với nhau từ nhiều thành phần hoặc tổ chức riêng rẽ nhằm 

mục đích nào đó” [116, tr.1019]; "Là phối hợp cùng một mục đích và trong cùng 

một lúc nhiều tác dụng khác nhau tăng cường lẫn nhau"; "Là bố trí cùng nhau làm 

theo một kế hoạch chung để đạt một mục đích  chung"; "Là sắp xếp nhiều yếu tố để 

cùng tiến hành theo một mục đích chung" [9, tr.22]. Tuy nhiên, dù xét trên phương 

diện nào, cách tiếp cận nào, liên kết cũng hướng tới điểm chung: là sự phối hợp, kết 

hợp giữa các đối tượng tham gia nhằm mục đích nhất định. Về bản chất, liên kết 

được hợp thành bởi các yếu tố: Đối tượng/ chủ thể tham gia hoạt động liên kết; 

Hình thức liên kết; Nội dung liên kết; Mục đích liên kết. 

Khái niệm liên kết trong luận án được hiểu là sự phối hợp chặt chẽ, ràng buộc 

lẫn nhau giữa các thành phần trong một tổ chức hoặc giữa các tổ chức với nhau 

nhằm hướng đến một mục đích chung nào đó. Tính hướng đích là tiêu điểm, là cơ 

sở và động lực của các mối liên kết giữa chúng. Sự liên kết giữa các tổ chức theo 

một mục đích nào đó (lợi ích chung, giải quyết một vấn đề chung…) tạo nên một 

sức mạnh mới, khả năng mới mà từng thành phần hoặc tổ chức riêng rẽ không thể 
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có. Tùy theo từng loại hình mà có các mối liên kết bên trong hoặc liên kết bên ngoài 

của một tổ chức (trường CĐN và DN) trong bối cảnh và môi trường kinh tế- xã hội 

nhất định.  

1.2.3. Đào tạo nghề và liên kết đào tạo 

1.2.3.1. Đào tạo nghề 

Tổ chức lao động quốc tế (ILO) định nghĩa: ĐTN là nhằm cung cấp cho người 

học những kỹ năng cần thiết để thực hiện tất cả các nhiệm vụ liên quan đến công 

việc, nghề nghiệp được giao. 

Theo Phan Chính Thức: “ĐTN là quá trình phát triển một cách có hệ thống 

kiến thức, kỹ năng, thái độ và khả năng tìm được việc làm, tự tạo việc làm.” [79, 

tr.24]. 

Thuật ngữ “Đào tạo nghề” thường được hiểu là "Đào tạo NL kỹ thuật trực tiếp 

trong sản xuất, dịch vụ có năng lực (chú trọng năng lực thực hành) và các phẩm 

chất tương xứng với trình độ đào tạo” [39, tr.33]. Nói cách khác: "ĐTN là quá trình 

tác động có mục đích, có tổ chức đến người học nghề để hình thành và phát triển 

một cách có hệ thống những kiến thức, kỹ năng và thái độ nghề nghiệp cần thiết 

nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội" [36, tr.23]. Định nghĩa trên đã đề cập tới đối tượng 

(người học nghề), mục tiêu (đáp ứng nhu cầu xã hội), nội dung (kiến thức, kỹ năng, 

thái độ nghề nghiệp) của ĐTN. Do đó, ĐTN bao gồm các thành tố như: chủ thể đào 

tạo, đối tượng được đào tạo, nội dung, phương pháp đào tạo, mục tiêu, hiệu quả đào 

tạo. ĐTN là quá trình phát triển có hệ thống kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo và thái độ 

nghề nghiệp cho người học. ĐTN nhằm hướng vào hoạt động nghề nghiệp và hoạt 

động xã hội. 

Khái niệm ĐTN trong luận án được hiểu là quá trình phát triển ở người học 

một cách có hệ thống các kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp và khả năng thích 

ứng với môi trường lao động, qua đó tạo khả năng tìm được việc làm hoặc tự tạo 

việc làm. Khái niệm ĐTN được hiểu đồng nhất với giáo dục nghề nghiệp, dạy nghề. 

1.2.3.2. Liên kết đào tạo 

Trong xã hội không có một tổ chức nào tồn tại mà không có mối liên hệ với 

các tổ chức khác. Trong ĐTN, LKĐT là "một hình thức gửi HSSV đến thực tập tại 
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các nhà máy, tại DN có điều kiện về trang thiết bị..."; "Là một hình thức đào tạo 

theo địa chỉ sử dụng, theo yêu cầu của đầu ra" [9, tr.22-23]. 

Bộ GD&ĐT nước ta đã ban hành Quyết định số 42/2008/QĐ-BGDĐT về 

LKĐT trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học. Tại văn bản này LKĐT 

được hiểu là “sự hợp tác giữa các bên để tổ chức thực hiện các CTĐT, cấp bằng tốt 

nghiệp tương ứng với trình độ đào tạo” [6].  

LKĐT phát huy được sức mạnh tổng hợp về nguồn lực vật chất và tri thức, nó 

gắn kết giữa học đi đôi với hành, bởi ngay bản thân sản phẩm mà NT tạo ra chính là 

nguồn lực cho xã hội. Nguồn lực này có mặt trong tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã 

hội. LKĐT sẽ tạo ra một sức mạnh mới, một chất lượng làm việc mới cho tổ chức. 

Đặc biệt trong các trường CĐN, thời lượng dạy thực hành (bao gồm các giai 

đoạn THCB và TTSX) là chủ yếu, chiếm khối lượng lớn tổng quỹ thời gian đào tạo. 

Do vậy, LKĐT sẽ góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo trên các mặt: 

- Hình thành kỹ năng phù hợp với yêu cầu của sản xuất: Thông qua thực hành, 

thực tập tại DN người học mới có điều kiện tốt nhất để rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo và 

nâng cao tính thích ứng với thực tiễn sản xuất và công việc. 

- Hình thành thái độ đúng đắn trong lao động, sản xuất: Qua lao động, sản 

xuất giúp người học có thái độ đúng đắn đối với nghề nghiệp: ý thức phấn đấu nâng 

cao năng suất, chất lượng và hạ giá thành sản phẩm; tác phong công nghiệp: tinh 

thần tiết kiệm, trung thực, không làm dối, làm ẩu; say mê, tâm huyết với công việc, 

hứng thú và yêu nghề… hình thành đạo đức nghề nghiệp. 

Trong luận án này, LKĐT được hiểu là: Hoạt động cộng đồng trách nhiệm, 

hợp lực ở nhiều cấp độ hoặc toàn diện giữa trường CĐN và DN nhằm nâng cao 

chất lượng và hiệu quả trong đào tạo trình độ CĐN, đáp ứng đúng nhu cầu NL cho 

sự phát triển của DN trong các KCN, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của DN 

trong sản xuất. 

1.2.4. Nhân lực cao đẳng nghề và nhu cầu nhân lực cao đẳng nghề của các 

khu công nghiệp 

1.2.4.1. Nhân lực 
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Có nhiều định nghĩa khái niệm về “nhân lực” trong đó có quan niệm “Nhân 

lực là sức lực con người, nằm trong mỗi con người và làm cho con người hoạt động. 

Sức lực đó ngày càng phát triển cùng với sự phát triển của cơ thể con người và đến 

một mức độ nào đó con người đủ điều kiện tham gia vào quá trình lao động – con 

người có sức lao động” [141]. Sức lực con người bao gồm sức lực thể chất, sức lực 

trí tuệ, tay nghề, tình cảm… được khơi nguồn từ trong các hoạt động và phục vụ 

hoạt động của con người. Chính sức lực trong con người đó làm nên “nhân lực” và 

cũng chính sức mạnh của sức lực đó là động lực phát triển kinh tế - xã hội, phát 

triển nhân lực là mục tiêu hàng đầu của các quốc gia” [114, tr.91]. 

Nhân lực KHKT&CN là một bộ phận của NL lao động xã hội được đào tạo ở 

những trình độ chuyên môn nghiệp vụ nhất định và tham gia trực tiếp (hay gián 

tiếp) vào các hoạt động KHKT&CN từ nghiên cứu, triển khai đến đào tạo, quản lý 

và vận hành các hệ thống công nghệ. Đội ngũ NL khoa học công nghệ có nhiều 

mức trình độ đào tạo khác nhau từ CNKT, nhân viên nghiệp vụ đến đội ngũ kỹ sư, 

kỹ thuật viên, chuyên gia có trình độ đại học và sau đại học. [19, tr.602] 

Từ mục tiêu, nội dung của dạy nghề trình độ CĐN đã cho thấy lao động có 

trình độ CĐN khi tham gia vào các hoạt động sản xuất trong các KCN để tạo ra sản 

phẩm cho xã hội chính là NL chất lượng cao, KHKT&CN. 

1.2.4.2. Nhân lực cao đẳng nghề 

Trong hệ thống ĐTN ở Việt Nam, CĐN là bậc học cao nhất. Theo tác giả 

Nguyễn Minh Đường - Phan Văn Kha, các quốc gia trên thế giới, hệ thống các cấp 

trình độ ĐTN được xác định rõ ràng với 5 bậc trình độ [25, tr.319]: 

- Bậc 1: Thực hiện được những công việc đơn giản của nghề. 

- Bậc 2: Thực hiện độc lập những công việc trong phạm vi nghề. 

- Bậc 3: Thực hiện được các công việc phức tạp của nghề một cách độc lập và 

có thể đảm nhận trách nhiệm giám sát hay điều phối. 

- Bậc 4: Thực hiện được những công việc thiết kế và quản lí một cách độc lập 

nhưng không cần nắm vững những cơ sở khoa học của lĩnh vực đó. 
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- Bậc 5: Hiểu được cơ sở khoa học của ngành nghề và vận dụng được các kiến 

thức, kỹ năng để giải quyết các vấn đề chuyên môn và quản lí. 

Nếu căn cứ theo hệ thống các cấp trình độ ĐTN NVQ (National Vocational 

Qualification) trên thì NL trình độ CĐN sẽ tương đương với bậc 3, bậc 4. 

Để cụ thể hóa thang bậc trình độ NL cao đẳng, tác giả Nguyễn Đức Trí xác 

định: "Trình độ cao đẳng sẽ đào tạo lao động trình độ nghề bậc 3 (kỹ thuật viên) và 

bậc 4 (kỹ thuật viên cấp cao)” [89, tr.44]. 

 

Hình 1.2: Những loại hình đào tạo trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp 

Nguồn: [89, tr.44] 

Đặc biệt, tác giả cũng đã đề xuất: "Xây dựng cơ cấu trình độ đào tạo quốc gia 

phù hợp với cơ cấu trình độ nghề quốc gia... Cao đẳng bậc thấp (junior college) đào 

tạo lao động trình độ nghề bậc 3 (KTV). Cao đẳng bậc cao (senior college) đào tạo 

lao động trình độ nghề bậc 4 (KTV bậc cao)... Các trường CĐN và các trường cao 

đẳng sẽ được phân hóa để đào tạo trình độ cao đẳng bậc thấp hoặc cả hai trình độ 

cao đẳng nói trên" [87, tr.100]. 

Đồng quan điểm, tác giả Hoàng Thị Thu Hà nhấn mạnh: "Nhân lực kỹ  thuật 

trình độ cao đẳng là những người đã được đào tạo ở các trường cao đẳng hoặc bậc 

cao đẳng ở các trường đại học để vừa có thể đảm nhiệm vị trí kỹ thuật viên cấp cao 

(high-technician) hoặc công nhân kỹ thuật trình độ cao (high-skill Worker) trong 

sản xuất" [29, tr.29]. 

Khung trình độ quốc gia Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 

1982/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ được áp dụng 

đối với các trình độ được quy định tại Luật giáo dục nghề nghiệp và Luật giáo dục 
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đại học. Trình độ nhân lực bao gồm 8 bậc: Bậc 1 - Sơ cấp I; Bậc 2 - Sơ cấp II, Bậc 3 

- Sơ cấp III, Bậc 4 - Trung cấp; Bậc 5 - Cao đẳng; Bậc 6 - Đại học; Bậc 7 - Thạc sĩ; 

Bậc 8 - Tiến sĩ. 

Bảng 1.2: Bảng mô tả chuẩn đầu ra đối với nhân lực trình độ cao đẳng (bậc 5) theo 

khung trình độ quốc gia 

Chuẩn đầu ra: Người tốt nghiệp khóa đào tạo cao đẳng phải có: 

Kiến thức Kỹ năng 
Mức tự chủ và 

trách nhiệm 

- Kiến thức  rộng trong 

phạm vi của ngành, nghề 

đào tạo; 

- Kiến thức cơ bản về 

chính trị; văn hóa, xã hội 

và pháp luật đáp ứng yêu 

cầu công việc nghề 

nghiệp và hoạt động xã 

hội thuộc lĩnh vực 

chuyên môn; 

- Kiến thức về công nghệ 

thông tin đáp ứng yêu 

cầu công việc; 

- Kiến thức thực tế về 

quản lý, nguyên tắc và 

phương pháp lập kế 

hoạch, tổ chức thực hiện 

và giám sát, đánh giá các 

quá trình thực hiện trong 

phạm vi của ngành, nghề 

đào tạo. 

- Kỹ năng nhận thức tư duy 

sáng tạo để xác định, phân 

tích và đánh giá thông tin 

trong phạm vi rộng; 

- Kỹ năng thực hành nghề 

nghiệp giải quyết phần lớn 

các công việc phức tạp trong 

phạm vi của ngành, nghề đào 

tạo; 

- Kỹ năng nhận thức, tư duy 

sáng tạo để xác định, phân 

tích và đánh giá thông tin 

trong phạm vi rộng; 

- Kỹ năng truyền đạt hiệu 

quả các thông tin, ý tưởng, 

giải pháp tới người khác tại 

nơi làm việc; 

- Có năng lực ngoại ngữ bậc 

2/6 Khung năng lực ngoại 

ngữ của Việt Nam. 

- Làm việc độc lập 

hoặc làm việc theo 

nhóm, giải quyết 

công việc, vấn đề 

phức tạp trong điều 

kiện làm việc thay 

đổi; 

- Hướng dẫn, giám 

sát những người 

khác thực hiện 

nhiệm vụ xác định; 

chịu trách nhiệm cá 

nhân và trách 

nhiệm đối với 

nhóm; 

- Đánh giá chất 

lượng công việc khi 

hoàn thành và kết 

quả thực hiện của 

các thành viên 

trong nhóm. 
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Tóm lại, nhân lực CĐN là loại hình NL ở cấp trình độ khá cao, có am hiểu 

kiến thức nghề nghiệp: biết vận dụng và vận dụng sáng tạo kiến thức chuyên môn 

vào thực tiễn…; có kỹ năng nghề nghiệp: thành thạo, làm việc độc lập, tự chủ và có 

khả năng hướng dẫn người khác thực hiện công việc…; có thái độ nghề nghiệp: tinh 

thần làm việc, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, tự chịu trách nhiệm đối với kết 

quả công việc…; có kỹ năng mềm: kỹ năng giao tiếp -  thuyết trình, kỹ năng làm 

việc theo nhóm, kỹ năng quản lý, điều khiển hoạt động trong phạm vi nghề nghiệp, 

khả năng tư duy, sáng tạo và nhất thiết có kiến thức về tin học, có thể giao tiếp ở 

mức độ thông thường với một ngoại ngữ nhất định. [51, tr.22]. 

1.2.4.3. Nhu cầu nhân lực cao đẳng nghề 

Nhu cầu nhân lực CĐN được hiểu là sự cần thiết về lực lượng LĐKT có trình 

độ CĐN để tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh của DN nhằm mang lại năng 

suất và hiệu quả cao cho quá trình ấy. Trình độ kỹ năng nghề cao đẳng là yếu tố 

quyết định tăng trưởng kinh tế. Trước yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đào tạo NL 

có trình độ, chất lượng trở thành nhiệm vụ trọng tâm, quyết định hàng đầu trong 

chiến lược phát triển quốc gia. 

Theo số liệu nghiên cứu của Tổng cục dạy nghề, tỉ lệ trình độ kỹ năng nghề 

cao ở các nước công nghiệp phát triển chiếm trên 50%. Viện Kinh tế- Học viện 

Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cũng đề cập tới những con số khẳng định hiệu suất 

lao động của NL kỹ năng nghề cao như: chỉ cần 163 triệu công nhân cơ khí chế tạo 

máy của các quốc gia phát triển thuộc nhóm G7 sản xuất 80% sản lượng máy móc 

toàn thế giới với giá trị mới tạo ra là 7.000 tỉ USD tương đương 25% tổng GDP của 

toàn thế giới năm 2000.  

Tại Việt Nam, cũng theo Tổng cục dạy nghề, trình độ kỹ năng nghề cao hiện 

chỉ trên 10%. Trong khi đó, Malaysia phấn đấu đến 2020 tỉ lệ lao động có kỹ năng 

nghề cao là 50%. Nếu xét trong mối tương quan với các quốc gia phát triển trên thế 

giới, Việt Nam tụt hậu với khoảng cách khá xa. Cách duy nhất rút ngắn khoảng 

cách là phát triển NL chất lượng cao. [51, tr.25] 

Nhân lực CĐN được coi là NL chất lượng cao. Về bản chất, phát triển nhân 

lực CĐN là phát triển chất lượng NL về các mặt trí lực, thể lực, trình độ học vấn, 

trình độ chuyên môn kỹ thuật, nhận thức xã hội và kỹ năng sống phù hợp với trình 
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độ được đào tạo. Phát triển nhân lực CĐN phải gắn với yêu cầu nhân lực của DN, 

gắn với TTLĐ của cả nước cũng như của từng ngành, từng vùng địa lí - kinh tế đảm 

bảo đủ về số lượng, cơ cấu ngành nghề và năng lực hành nghề để CUNG đáp ứng 

CẦU, tránh hiện tượng dư thừa hay thiếu hụt NL có trình độ chuyên môn, kỹ thuật. 

Chiến lược phát triển Dạy nghề thời kỳ 2011 - 2020 xác định: “Phát  triển 

mạnh công nghiệp và xây dựng theo hướng hiện đại, nâng cao chất lượng và sức 

cạnh tranh”; “Tỉ trọng các ngành công nghiệp và dịch vụ chiếm khoảng 85% trong 

GDP. Giá trị sản phẩm công nghệ cao và sản phẩm ứng dụng công nghệ cao đạt 

khoảng 45% trong tổng GDP...” [104]. Xúc tiến, mở mới các KCN tiên tiến, thân 

thiện với môi trường, hoàn thiện các cụm, KCN công nghệ cao đòi hỏi NL có trình 

độ, kỹ năng. Định hướng này đòi hỏi đẩy nhanh tốc độ phát triển nhân lực CĐN. 

Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, nhân lực CĐN chưa đáp ứng yêu cầu xã hội về 

mọi phương diện: số lượng, chất lượng cũng như cơ cấu. Do đó, rất cần hoạt động 

LKĐT giữa NT với DN nhằm tăng cường vai trò, trách nhiệm, nghĩa vụ và lợi ích 

của người sử dụng lao động, phát huy các nguồn lực tổng hợp cho quá trình đào tạo. 

1.2.4.4. Mối quan hệ giữa nhu cầu - đào tạo - sử dụng nhân lực CĐN  

Cung và cầu “sản phẩm” ở đây là kiến thức, kỹ năng và thái độ của người lao 

động. Người mua trên thị trường này là các DN hoặc cơ quan Nhà nước ở các cấp. 

Còn người bán trên thị trường này bao gồm: (1) Người lao động được trang bị tri 

thức, kỹ năng và thái độ phù hợp với nhu cầu của bên mua; (2) Nơi “sản xuất” ra 

những “sản phẩm” mà bên mua có nhu cầu. 

Quá trình đào tạo diễn ra khi đảm bảo các yếu tố đầu vào như: GV, SV, trang 

thiết bị dạy – học, kinh phí và môi trường đào tạo. Quá trình đào tạo được hợp 

thành bởi nhiều yếu tố như: Mục tiêu, nội dung, phương pháp, phương tiện, tổ chức 

quá trình, kiểm tra đánh giá. Đó là quá trình động có sự điều khiển, quản lý trong 

tương tác tích cực giữa GV và SV nhằm tạo năng lực và giá trị cho lao động trẻ với 

kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp và kinh nghiệm làm việc. Kết thúc khóa 

học, SV đạt yêu cầu thì được cấp bằng TN. Tuy nhiên, hiệu quả đào tạo ở NT chỉ là 

hiệu quả bên trong của quá trình đào tạo, đôi khi đánh giá còn mang tính chủ quan 

của nơi đào tạo. Bởi vậy, người ta hết sức quan tâm đến hiệu quả bên ngoài của quá 

trình đào tạo được thể hiện ở kết quả hoạt động nghề nghiệp của SV tại DN hay trên 
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TTLĐ. Tiêu chí kết quả này được tập trung đánh giá ở vị trí làm việc, tiền lương, 

triển vọng phát triển nghề nghiệp của SV tốt nghiệp và làm việc tại các DN. Sự 

đánh giá khách quan của người sử dụng lao động đối với người lao động sau một 

thời gian hành nghề là hết sức có giá trị và là cơ sở quan trọng để NT có những điều 

chỉnh hợp lý trong CTĐT. 

 
Hình 1.3: Mô hình đào tạo đáp ứng nhu cầu TTLĐ 

Mối quan hệ biện chứng giữa đào tạo và sử dụng NL qua đào tạo được thiết 

lập thông qua quan hệ CUNG - CẦU. Tuy nhiên, muốn tạo sự cân bằng, cần đặt 

quan hệ CUNG - CẦU trong quan điểm hệ thống với tầm nhìn rộng mang tính kế 

hoạch hoá. Có nghĩa là, nhu cầu - đào tạo - sử dụng NL là tam giác cân được xây 

dựng bằng các tiêu chí: đảm bảo chất lượng, đủ số lượng, hợp lý, đồng bộ về cơ 

cấu, đáp ứng yêu cầu người sử dụng. [51, tr.26]. 

Như vậy, mối quan hệ giữa quá trình đào tạo và sử dụng lao động là hết sức 

chặt chẽ và trực tiếp. TTLĐ chính là thước đo để đánh giá chất lượng, hiệu quả đào 

tạo của NT. Do đó mối quan hệ giữa nơi đào tạo và nơi sử dụng “sản phẩm” của quá 

trình đào tạo là mối quan hệ hai chiều, gắn kết và hỗ trợ nhau. Đào tạo đạt hiệu quả 

cao khi nó gắn với yêu cầu và theo nhu cầu của DN. Để thực hiện đào tạo đáp ứng 

nhu cầu DN cần phải có hệ thống quản lý LKĐT giữa NT và DN, trong đó tiếp cận 

quá trình (tiếp cận CIPO) trong quản lý LKĐT giữa trường CĐN và DN là hướng đi 

phù hợp. 
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1.2.5. Trường cao đẳng nghề 

Trong hệ thống dạy nghề, CSDN bao gồm trường CĐN, trường TCN và 

trung tâm dạy nghề. Theo Điều 29, Luật Dạy nghề (2006): CSDN dạy trình độ CĐN 

bao gồm Trường CĐN, trường cao đẳng hoặc đại học có đăng ký hoạt động dạy 

nghề trình độ cao đẳng. 

Như vậy, trường CĐN là CSDN dạy trình độ cao đẳng. Mục tiêu của dạy 

nghề trình độ cao đẳng nhằm trang bị cho người học nghề kiến thức chuyên môn và 

năng lực thực hành các công việc của một nghề, có khả năng làm việc độc lập và tổ 

chức làm việc theo nhóm; có khả năng sáng tạo, ứng dụng KHKT&CN vào công 

việc; giải quyết được các tình huống phức tạp trong thực tế; có đạo đức, lương tâm 

nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khoẻ, tạo điều kiện cho 

người học nghề sau khi TN có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục 

học lên trình độ cao hơn (Điều 24, Luật Dạy nghề 2006). 

1.2.6. Khu công nghiệp 

KCN là khu tập trung các DN, chuyên sản xuất hàng công nghiệp và thực hiện 

các dịch vụ phục vụ cho sản xuất công nghiệp, có ranh giới địa lý xác định, không 

có dân cư sinh sống, do Chính phủ hoặc Thủ tướng quyết định thành lập [101]. Mục 

tiêu của KCN gắn liền với những mục tiêu của các Nhà đầu tư nước ngoài và những 

mục tiêu của nước thành lập KCN. 

Mục tiêu của Nhà đầu tư nước ngoài: 

- Giảm chi phí sản xuất bằng cách tận dụng các yếu tố sản xuất giá rẻ ở các 

nước đang phát triển. Đầu tư các ngành công nghiệp có hàm lượng lao động sống 

cao sang các nước đang phát triển. 

- Tránh hàng rào thuế quan được Chính Phủ bảo hộ, mậu dịch của các nước 

đang phát triển, tận dụng các chính sách ưu đãi về thuế và các ưu đãi khác của các 

nước này để tăng cường lợi ích của các công ty xuyên quốc gia. 

- Các công ty xuyên quốc gia chuyển các ngành công nghiệp nhiều phế thải, 

làm cho chi phí bảo vệ môi trường ở các nước phát triển ngày càng tăng sang các 

nước đang phát triển để giảm chi phí sản xuất. 
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- Tạo địa bàn hoạt động và thực hiện chiến lược phát triển lâu dài. Các công ty 

tư bản nước ngoài muốn mở rộng địa bàn hoạt động, tạo chỗ đứng, chuẩn bị cho 

những bước đi lâu dài trong chiến lược phát triển của họ. 

Mục tiêu của nước thành lập các KCN: 

- Thu hút vốn đầu tư nước ngoài: Với tính chất là “vùng lãnh thổ” hoạt động 

theo qui chế riêng trong môi trường đầu tư chung của cả nước, KCN trở thành công 

cụ hữu hiệu thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (vốn, kỹ thuật công nghệ, kinh 

nghiệm quản lý) để mở mang hoạt động sản xuất kinh doanh vào các phần lãnh thổ 

còn lại của đất nước, mở rộng công nghiệp, xuất khẩu, từ đó tạo ra những mặt hàng 

xuất khẩu có giá trị lớn. 

- Tạo công ăn việc làm: Mở mang KCN để tạo ra nhiều chỗ làm hơn, giải 

quyết việc làm là mục tiêu quan trọng của các nước đang phát triển. 

- Làm cầu nối, cửa ngõ khai thông hội nhập nền kinh tế trong nước với nền 

kinh tế thế giới, thúc đẩy sự phát triển kinh tế trong nước, đẩy mạnh phát triển hoạt 

động ngoại thương với các nước khác. 

- Hàng tiêu dùng từ các KCN cung cấp cho thị trường nội địa đủ sức cạnh 

tranh, ngăn chặn hàng nhập lậu, góp phần tăng sản xuất hàng xuất khẩu. 

Ở Việt Nam thu hút vốn đầu tư nước ngoài, tăng nhanh xuất khẩu để thu ngoại 

tệ, góp phần thực hiện CNH, HĐH đất nước tạo công ăn việc làm cho người lao 

động là nhiệm vụ quan trọng nhất của việc thành lập các KCN. 

1.2.7. Doanh nghiệp 

DN là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được đăng ký thành 

lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh. 

DN trong KCN là DN được thành lập và hoạt động trong KCN gồm DN sản 

xuất và DN dịch vụ. Bao gồm DN trong nước, DN liên doanh với nước ngoài và 

DN có vốn đầu tư nước ngoài. (Điều 4 của Luật doanh nghiệp 2014) 
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Bảng 1.3: Phân loại DN theo qui mô và khu vực hoạt động 

Qui mô 

 

Khu vực 

DN nhỏ DN vừa 

Tổng 

nguồn vốn 
Số lao động 

Tổng 

nguồn vốn 
Số lao động 

I. Nông, lâm và 

thủy sản 

20 tỷ đồng 

trở xuống 

từ trên 10 đến 

200 người 

từ trên 20 tỷ đến 

100 tỷ đồng 

từ trên 200 đến 

300 người 

II. Công nghiệp 

và xây dựng  

20 tỷ đồng 

trở xuống 

từ trên 10 đến 

200 người 

từ trên 20 tỷ đến 

100 tỷ đồng 

từ trên 200 đến 

300 người 

III. Thương mại 

và dịch vụ  

10 tỷ đồng 

trở xuống 

từ trên 10 đến 

50 người 

từ trên 10 tỷ đến 

50 tỷ đồng 

từ trên 50 đến 

100 người 

Nguồn: Theo Điều 3 của Nghị định 56/2009/NĐ-CP 

Khái niệm “doanh nghiệp” nghiên cứu trong luận án này được giới hạn là các 

DN vừa và nhỏ nằm trong các KCN tại Bình Dương bao gồm DN trong nước, DN 

liên doanh với nước ngoài và DN có vốn đầu tư nước ngoài. 

1.2.8. Quản lý liên kết đào tạo giữa trường CĐN và DN đáp ứng nhu cầu 

nhân lực của các KCN 

Khái niệm “Quản lý liên kết đào tạo cao đẳng nghề” trong luận án được hiểu 

là “Quản lý liên kết đào tạo giữa trường cao đẳng nghề và doanh nghiệp”, được giới 

hạn ở cấp quản lý NT và DN – chủ thể trực tiếp tham gia LKĐT và thực hiện vai trò 

đồng quản lý LKĐT.  

- NT và DN là những đơn vị, tổ chức có quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm 

(theo quy định của Nhà nước và pháp luật).   

- Hoạt động LKĐT xuất phát từ nhu cầu cấp thiết của mỗi bên (DN cần nhân 

lực qua đào tạo, NT cần khẳng định chất lượng đào tạo). Do đó, hoạt động LKĐT 

phát sinh trên cơ sở tự nguyện, đôi bên cùng có lợi. Vì vậy, quản lý LKĐT cũng cần 

chú ý tính phù hợp nhằm tăng hiệu quả hoạt động liên kết. 
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- Trong cơ chế thị trường, đối tượng tham gia LKĐT cũng thay đổi linh hoạt. 

Quản lý LKĐT không nên áp đặt một chiều cũng không nên khuôn cứng trong cơ 

chế quản lý hành chính, sự vụ. Tính thị trường đòi hỏi mô hình quản lý “mềm” 

tương ứng. Tùy theo điều kiện cụ thể, các đối tác có thể lựa chọn mức độ liên kết và 

quản lý LKĐT qua từng cấp độ như: quản lý đầu vào; quản lý quá trình; quản lý kết 

quả đầu ra và điều tiết tác động của bối cảnh thông qua phối hợp với chức năng cơ 

bản của quản lý như: Lập kế hoạch; Tổ chức; Chỉ đạo thực hiện và Kiểm tra, đánh 

giá.   

Như vậy, quản lý LKĐT giữa trường CĐN và DN đáp ứng nhu cầu nhân lực 

của các KCN là quá trình quản lý hoạt động tổ chức, thực hiện LKĐT giữa trường 

CĐN và DN trên cơ sở tự nguyện, chia sẻ lợi ích và đồng thuận về mục tiêu, nội 

dung, hình thức, mức độ, mô hình liên kết nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả 

đào tạo NL trình độ CĐN, đáp ứng nhu cầu nhân lực của DN trong các KCN. 

1.3. Liên kết đào tạo giữa trường CĐN với DN đáp ứng nhu cầu nhân lực của 

các KCN 

1.3.1. Mục đích LKĐT giữa trường CĐN với DN trong các KCN 

1.3.1.1. Huy động các nguồn lực cho phát triển đào tạo CĐN 

Hệ thống ĐTN tồn tại và phát triển trong mối quan hệ hữu cơ và có tác động 

qua lại với các hệ thống khác trong hệ thống kinh tế - xã hội. Bởi vậy, khi LKĐT 

với các DN, các trường CĐN sẽ phát huy và tăng cường thêm các nguồn lực về 

CSVC, trang thiết bị, đội ngũ GV và đặc biệt là môi trường thực tiễn cần thiết cho 

ĐTN. Phát triển gắn liền với nâng cao chất lượng ĐTN sẽ góp phần nâng cao chất 

lượng lực lượng sản xuất để phục vụ trở lại DN. 

1.3.1.2. Đáp ứng nhu cầu nhân lực cho DN tại các KCN 

Sản phẩm của LKĐT giữa trường CĐN và DN được hình thành từ thực tiễn 

của quá trình sản xuất sẽ thích nghi với môi trường sản xuất và đáp ứng được những 

mong mỏi từ thực tiễn sản xuất ấy của DN đó là nâng cao năng suất, chất lượng và 

hiệu quả công việc, tạo ra ưu thế cạnh tranh cho DN, đáp ứng nhu cầu NL cho các 

DN trong các KCN cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu ngành nghề. 
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1.3.2. Nguyên tắc liên kết đào tạo 

1.3.2.1. Bảo đảm quy luật Cung – Cầu 

Đào tạo CĐN trong bối cảnh kinh tế thị trường chịu sự chi phối của các qui 

luật kinh tế trong đó có qui luật Cung – Cầu. Do đó, quản lý LKĐT CĐN cần chú ý 

xây dựng mối quan hệ giữa cung ứng và sử dụng NL đảm bảo theo qui luật Cung – 

Cầu, đảm bảo tính khả thi, phù hợp với thực tế sản xuất, phù hợp với điều kiện thực 

hiện của các bên và theo qui định của pháp luật. 

1.3.2.2. Đảm bảo lợi ích, thống nhất, hài hòa các mục tiêu liên kết 

Mục tiêu của trường CĐN là đào tạo ra NL có khả năng làm việc tốt, thích ứng 

nhanh với môi trường làm việc. Mục tiêu của DN là tuyển dụng được đội ngũ 

LĐKT đủ về số lượng và ngành nghề, đáp ứng được nhu cầu của sản xuất, làm việc 

an toàn và hiệu quả. Còn người học, với mục tiêu là học được những điều cần thiết 

để có cơ hội làm việc đúng với trình độ, năng lực đã được đào tạo. Các mục tiêu ấy 

hầu như không thay đổi. Tuy nhiên, các tiêu chí, các điều kiện để thực hiện các mục 

tiêu này thì thường xuyên thay đổi và biến động theo từng giai đoạn phát triển. 

 

Hình 1.4: Mục tiêu của các bên liên quan trong LKĐT 

Nếu mục tiêu của các bên liên quan càng xích lại gần nhau thì sự giao thoa các 

lợi ích càng lớn, mục tiêu chung sẽ càng tăng, đồng thời các mục tiêu riêng biệt sẽ 

giảm xuống và ngược lại. Như vậy, quản lý LKĐT CĐN phải hướng tới việc thực 

hiện thống nhất các mục tiêu và hài hòa giữa các lợi ích của các bên liên quan. 

1.3.2.3. Đảm bảo phù hợp với năng lực vốn có đồng thời phải phát huy được 

thế mạnh của các bên liên quan  

Nội hàm của LKĐT là phát huy thế mạnh của các bên, hoạt động LKĐT phải 

luôn đề cao và trân trọng các thế mạnh ấy, nếu không sẽ làm mất giá trị, ý nghĩa của 
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LKĐT. Liên kết để tăng cường sức mạnh nhằm đạt mục tiêu chung. Liên kết chặt 

chẽ giữa trường CĐN và DN bổ sung những mặt mạnh và khắc phục những hạn chế 

nhằm nâng cao chất lượng ĐTN. 

Để có cơ sở cho việc phát huy thế mạnh và chia sẻ, bổ sung các nguồn lực cho 

nhau, cần phân tích các đặc điểm vốn có của các bên liên quan trước khi thực hiện 

LKĐT. 

Bảng 1.4: So sánh đặc điểm của trường dạy nghề và DN 

Đặc điểm 

Trường cao đẳng nghề Doanh nghiệp 

Thiếu thông tin về ngành nghề, số 

lượng tuyển dụng và các tiêu chí cần 

tuyển dụng từ chính các DN. 

Cần đội ngũ NL kỹ thuật để làm ra 

sản phẩm có chất lượng nhưng thiếu 

thông tin đào tạo từ NT. 

Máy móc, trang thiết bị của trường 

CĐN không theo kịp với sự thay đổi 

trang thiết bị và công nghệ mới của DN, 

của môi trường sản xuất. 

Thường xuyên bố trí nguồn vốn để 

đầu tư mua sắm máy móc, trang thiết bị 

hiện đại, đổi mới công nghệ để tạo sự 

cạnh tranh trong sản xuất. 

GV thiếu kinh nghiệm thực tế, ít có 

điều kiện làm quen với các trang thiết bị 

hiện đại và công nghệ mới. 

Có chuyên gia, CBKT làm việc trong 

môi trường sản xuất kinh doanh nên có 

nhiều kinh nghiệm thực tiễn. 

Nơi tổ chức đào tạo, đánh giá kết quả 

đào tạo nhưng không bố trí việc làm (chỉ 

giải quyết cung lao động). 

Nơi tiếp nhận lao động (giải quyết cầu 

lao động) nhưng không đào tạo, không 

muốn bỏ tiền ra để đào tạo. 

Là môi trường sư phạm giáo dục hình 

thành nhân cách. 

Là môi trường sản xuất, rèn luyện kỹ 

năng, tính kỷ luật trong lao động. 

Nội dung CTĐT chủ yếu dựa trên 

chương trình khung, thiếu thực tiễn, bổ 

sung cập nhật nội dung không kịp thời, 

không đón đầu công nghệ mới để đào 

tạo kịp thời NL cho các DN. 

DN muốn phát triển thì sản phẩm tạo 

ra vừa có chất lượng vừa có giá cả cạnh 

trạnh. Trong đó đội ngũ NL lành nghề và 

trang thiết bị, công nghệ hiện đại là hai 

yếu tố quyết định. 

Qua phân tích đặc điểm của NT và DN cho thấy: Điều mà DN cần thì NT có 

thể cung ứng được; ngược lại, cái mà NT rất cần cho quá trình đào tạo thì DN cũng 
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có thể đáp ứng được rất tốt. Vì vậy, cần phải có liên kết chặt chẽ giữa NT và DN để 

bổ sung những mặt mạnh và khắc phục những hạn chế nhằm nâng cao chất lượng 

đào tạo NNL cho các DN trong các KCN. Muốn làm được việc này cần phải nâng 

cao trách nhiệm từ hai phía. 

DN cần cung cấp cho NT những thông tin cần thiết liên quan đến nhu cầu 

tuyển dụng lao động, đóng góp trong việc phát triển CTĐT, cử chuyên gia CBKT 

giỏi tham gia giảng dạy, hướng dẫn thực hành và nhất là phải có kế hoạch bố trí 

trang thiết bị, máy móc của chính DN cho SV thực hành, thực tập. Ngoài ra cần có 

trách nhiệm hỗ trợ kinh phí đào tạo cho NT trong quá trình đào tạo NNL mà chính 

các DN là người sẽ thụ hưởng. Ngược lại, NT tổ chức tuyển sinh theo các tiêu chí 

do DN đưa ra, hiệu chỉnh, cập nhật, bổ sung CTĐT theo yêu cầu của DN. NT tạo 

điều kiện thuận lợi để CBKT giỏi của DN tham gia vào quá trình hướng dẫn TH. 

1.3.2.4. Đảm bảo kế hoạch thống nhất trong quá trình LKĐT 

Liên kết là sự cộng đồng trách nhiệm, là sự hành động ăn khớp giữa các lực 

lượng liên quan. Vì vậy phải có sự tổ chức thể hiện ở kế hoạch liên kết mà trước hết 

là mục tiêu liên kết, là chương trình hành động, tiến độ thực hiện và sự phân công. 

Trường CĐN và DN cùng tác động trực tiếp vào quá trình ĐTN chính là tác động 

vào các thành tố của quá trình dạy học, làm chuyển hóa mục tiêu, đưa đến chất 

lượng ĐTN, đáp ứng nhu cầu của DN. 

 

Hình 1.5: Sơ đồ NT và DN cùng tác động trực tiếp vào quá trình đào tạo 

Nhân lực qua đào tạo (sản phẩm đầu ra) chỉ tác động trực tiếp vào quá trình 

sản xuất của DN, phục vụ lợi ích của DN (sản xuất, làm ra sản phẩm cho DN) còn 

đối với NT thì sản phẩm đầu ra có tác dụng gián tiếp, nhận phản hồi từ phía DN và 

người học để điều chỉnh, khẳng định uy tín, thương hiệu... Do đó, để đầu ra đảm 
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bảo chất lượng thì DN phải có trách nhiệm trong việc phản hồi, phối hợp với NT, 

cùng với NT tác động trực tiếp vào quá trình đào tạo. 

1.3.2.5. Đảm bảo sự tự nguyện 

Trường CĐN và DN chủ động thiết lập quan hệ liên kết dựa trên nhu cầu thực 

tế sản xuất và đào tạo. Bảo đảm tính khả thi, không ảnh hưởng đến thực hiện mục 

tiêu, nhiệm vụ, các quy định pháp luật của mỗi bên. Hợp tác tự nguyện, nhưng phải 

quan tâm chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng và xã hội. 

1.3.2.6. Đảm bảo trách nhiệm xã hội của DN 

DN cần có trách nhiệm đối với hoạt động đào tạo và phát triển nhân lực mà 

chính DN là người thụ hưởng trực tiếp những lợi ích từ NL có chất lượng mang lại. 

Thực hiện trách nhiệm của DN thông qua các hoạt động thiết thực, cụ thể như: liên 

kết với NT trong mọi công đoạn của quá trình đào tạo từ “đầu vào” đến “đầu ra” và 

coi đây là trách nhiệm xã hội của mình. 

Tóm lại, mọi vấn đề liên quan tới hoạt động LKĐT phải phù hợp với chức 

năng, nhiệm vụ của trường CĐN và DN theo luật định; LKĐT phải phù hợp với quy 

luật thị trường; LKĐT bảo đảm lợi ích thiết thực cho người học, NT và DN; Phải có 

sự cộng đồng, chia sẻ trách nhiệm giữa các bên tham gia; LKĐT phải bảo đảm chất 

lượng, gia tăng năng lực cạnh tranh tích cực và thích ứng nhanh với sự biến đổi 

nhanh chóng của thị trường. 

1.3.3. Nội dung LKĐT giữa trường CĐN với DN trong các KCN 

1.3.3.1. Liên kết trong tuyển sinh  

Các hình thức liên kết trong tuyển sinh giữa NT với DN:  

- Nhà trường đào tạo theo đơn đặt hàng từ DN. Căn cứ vào “đơn hàng”, NT 

chủ động thực hiện kế hoạch tuyển sinh có sự tham gia từ phía DN. DN cử cán bộ 

tư vấn nghề nghiệp cùng cán bộ NT tới các trường THPT, THCS tư vấn hướng 

nghiệp cho học sinh.     

- NT đào tạo học viên do DN gửi đến. DN chủ động tuyển sinh với số lượng, 

cơ cấu nhất định theo yêu cầu phía DN. Nhà trường giữ vai trò đào tạo, cấp bằng tốt 

nghiệp và đảm bảo số học viên này thích ứng ngay với vị trí làm việc tại DN. 
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- Nhà trường liên kết với DN cùng thực hiện chiến dịch tuyển sinh, tạo NNL 

tiềm năng, sẵn sàng bù đắp vị trí khuyết, thiếu trong chiến lược phát triển của DN. 

Hình thức này đòi hỏi đội ngũ cán bộ chuyên trách của NT và DN cùng liên kết 

hoạch định kế hoạch, xác định ngành, nghề, số lượng và phương thức tuyển sinh.  

1.3.3.2. Liên kết xây dựng mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo theo hướng 

đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp  

DN cần cung cấp thông tin về những yêu cầu đặt ra đối với lao động CĐN, 

trên cơ sở đó, trường CĐN tiến hành xây dựng mục tiêu cụ thể đối với từng ngành, 

nghề đào tạo. 

Nội dung chương trình đào tạo được xây dựng dựa trên yêu cầu thực tế về 

ngành nghề DN cần. Căn cứ vào khung chương trình, vào chuẩn đầu ra của nghề 

đào tạo, trường CĐN và DN xác định nội dung cụ thể cần được đào tạo theo từng 

ngành, nghề, thống nhất phân bổ nội dung chương trình theo hướng: tiếp cận thị 

trường, tiếp cận chuẩn đầu ra. Hướng tiếp cận này đòi hỏi phải có sự tham gia của 

DN với tư cách người sử dụng lao động, đồng thời cho phép kế hoạch chương trình 

đào tạo gắn kết với yêu cầu sử dụng, tạo điều kiện cho người học phát triển năng 

lực hành nghề sau tốt nghiệp.  

Với tư cách đồng chủ thể thực hiện LKĐT, DN kết hợp với trường CĐN cùng 

xây dựng nội dung chương trình đào tạo theo tiêu chí: đáp ứng yêu cầu DN là chính 

có phối hợp các kênh thông tin đại chúng, nguồn tài liệu tham khảo và các vấn đề 

thực tế nghề nghiệp đang diễn ra.  

1.3.3.3. Liên kết đảm bảo các nguồn lực cho đào tạo đáp ứng yêu cầu DN 

a. Liên kết đảm bảo nguồn nhân lực   

Nguồn nhân lực trong LKĐT giữa trường CĐN với DN gồm: GV, CBKT, 

CBQL phía NT và DN. Đây là đội ngũ trực tiếp tham gia vào hoạt động LKĐT, 

hiện thực hoá, quyết định mức độ thành công của LKĐT. Do vậy, đối với NT, cần 

xây dựng đội ngũ GV đủ về số lượng, đạt chuẩn về chất lượng (chuẩn về trình độ 

chuyên môn; chuẩn về nghiệp vụ; chuẩn về đạo đức - tư cách người thầy), đồng bộ 

về cơ cấu. Đối với DN, đội ngũ CBKT tham gia hoạt động giảng dạy phải đảm bảo 

các tiêu chí: trình độ chuyên môn, tay nghề cao; có phẩm chất tư cách đạo đức; 
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nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc được giao. Căn cứ vào tính chất, điều kiện 

thời gian, vị trí công tác, có thể yêu cầu: GV của nhà trường tham gia giảng dạy LT 

chuyên môn với vai trò GV lý thuyết, hướng dẫn THCB; CBKT tay nghề cao của 

DN tham gia giảng dạy thực hành nghề, hướng dẫn thực tập với vai trò giáo viên 

thực hành.  

b. Liên kết đảm bảo đảm tài chính, các điều kiện cơ sở vật chất  

- Tài chính đảm bảo hoạt động LKĐT gồm: Ngân sách nhà nước, học phí, các 

nguồn thu và hỗ trợ khác. Ngoài ra, DN có trách nhiệm đầu tư, đóng góp một phần 

tài chính - phí hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực (nguồn kinh phí này được coi như 

nguồn kinh phí bắt buộc DN phải thực hiện khi sử dụng lao động đã qua đào tạo). 

Trên thế giới, nhiều quốc gia đã ban hành các văn bản quy định trách nhiệm của DN 

thông qua "thuế dạy nghề" như: Pháp - mức  đóng góp  0,5%  quỹ lương; Các nước 

Mỹ Latinh, Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan... - mức đóng góp 1% quỹ lương đối 

với những DN không tham gia hoạt động LKĐT.  

- CSVC, thiết bị nhà xưởng ảnh hưởng không nhỏ tới kỹ năng thực hành nghề, 

là một trong những yếu tố quyết định hình thành kỹ năng thực hành nghề, có ảnh 

hưởng trực tiếp tới quá trình hình thành và phát triển kỹ năng, kỹ xảo nghề nghiệp 

của người học trong tương lai. Thông qua LKĐT, DN có thể hỗ trợ nhà trường 

CSVC phục vụ trực tiếp đào tạo (thiết bị dạy học), khắc phục tình trạng thiếu trang 

thiết bị dạy nghề, tình trạng trang thiết bị dạy nghề lạc hậu, lỗi thời không theo kịp 

bước tiến của khoa học công nghệ.  

Tuy nhiên, để DN sẵn sàng hỗ trợ máy móc, thiết bị sản xuất làm công cụ thực 

tập cho SV, rất cần có chính sách huy động CSVC, thiết bị nhà xưởng  phục vụ cho 

LKĐT, và chính sách miễn trừ khoản thuế dạy nghề cho các DN trên. 

1.3.3.4. Liên kết đổi mới phương pháp dạy, học thực hành, thực tập  

Khi mục tiêu, nội dung chương trình thay đổi, tất yếu phương pháp đào tạo, 

đặc biệt phương pháp dạy, học cũng thay đổi. Trong LKĐT cần đổi mới phương 

pháp dạy, học tăng cường phát triển năng lực thực hiện thông qua thực hành, thực 

tập sản xuất. GV trường CĐN kết hợp chặt chẽ với chuyên gia tay nghề cao của các 

DN cùng tiến hành đổi mới hoạt động dạy.   
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Phương pháp dạy thay đổi, phương pháp học cũng thay đổi. Do đó, người học 

phải chủ động, tích cực thực hiện vai trò trung tâm của quá trình dạy học. Chú trọng 

việc tự học, tự nghiên cứu, biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo.  

LKĐT giữa NT với DN cho phép người học tiếp cận sự đa dạng trong phương 

pháp dạy lý thuyết tại nhà trường, thực hành tại DN, tiếp cận những trải nghiệm 

công việc thực tế ở DN, phân tích, lựa chọn cách học hiệu quả, học trong thực tế và 

từ thực tế.  

1.3.3.5. Liên kết đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá  

Kiểm tra, đánh giá không chỉ nhằm thẩm định chất lượng hoạt động LKĐT mà 

còn là sự kiểm nghiệm mức độ phù hợp của quá trình. Mục đích: Xem xét hoạt 

động của NT và DN có phù hợp với mục tiêu đã định hay không; Xem xét những 

ưu điểm, những hạn chế và nguyên nhân để kịp thời điều chỉnh; Đánh giá tình hình 

cụ thể và sự tương ứng với nguồn lực hiện tại; Phát hiện những nhân tố mới, khả 

năng tiềm tàng của tổ chức. Đổi mới nội dung kiểm tra, bổ sung tiêu chí đánh giá 

trên cơ sở yêu cầu công việc thực tế tại DN.   

Hình thức thực hiện: Trường CĐN và DN cùng phối hợp kiểm tra, đánh giá, 

công nhận tốt nghiệp cho SV. Đặc biệt đối với công tác đánh giá tốt nghiệp, cần chú 

trọng đánh giá kỹ năng thực hành, tay nghề trong môi trường sản xuất thực tế qua 

hình thức tổ chức thi thực hành tại xưởng sản xuất của chính DN. Hội đồng đánh 

giá gồm cán bộ GV của trường và CBKT của DN.  

1.3.3.6. Liên kết tư vấn nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho SV sau TN 

Công tác hướng nghiệp gồm ba bộ phận cấu thành, được nhà tâm lý học Xô 

viết K.K. Platonov khái quát bằng “Tam giác hướng nghiệp” gồm các thành tố: 

Định hướng nghề, tuyển chọn nghề và tư vấn nghề được quan hệ chặt chẽ với nhau, 

hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực hiện hướng nghiệp. 

Tư vấn nghề nghiệp là một phần quan trọng trong giáo dục nghề nghiệp, giúp 

SV lựa chọn nghề phù hợp với bản thân và nhu cầu của TTLĐ, giúp SV đáp ứng 

yêu cầu việc làm và TTLĐ trong thời kỳ hội nhập quốc tế, gắn chặt chẽ với quá 

trình lao động nghề nghiệp thực tế và công việc sau này của SV. Nội dung tư vấn 

nghề nghiệp gồm: Tư vấn phương pháp học tập, Tư vấn trang bị các kỹ năng cần 
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thiết cho công việc trong tương lai, Định hướng nghề nghiệp tương lai và con 

đường lập nghiệp. [32, tr.19] 

 

Hình 1.6: Tam giác hướng nghiệp 

Nguồn: [32, tr.19] 

Việc làm đối với lao động đã qua đào tạo có tác dụng thúc đẩy KT - XH phát 

triển phải là việc làm phù hợp với chuyên ngành, trình độ được đào tạo. Do đó, để 

tránh thất thoát nguồn lực XH, khẳng định vị trí thương hiệu CSĐT, các trường 

CĐN đã thiết lập hệ thống thông tin về việc làm và hỗ trợ giải quyết việc làm thông 

qua việc xây dựng bộ phận tư vấn nghề nghiệp và tư vấn việc làm. Công việc này 

đòi hỏi các trường CĐN phải phối hợp chặt chẽ với DN, giới thiệu cơ hội việc làm 

cho SV. Ngoài ra, các trường CĐN có thể tìm kiếm sự hỗ trợ từ các nguồn quỹ của 

Nhà nước để xây dựng mối quan hệ với các cơ quan, tổ chức có chức năng giải 

quyết việc làm cho người học. 

Kết quả việc làm sau tốt nghiệp được xem xét qua các nhân tố như: Thời gian 

có việc làm, việc làm đúng ngành nghề, đúng trình độ... Việc đáp ứng kết quả việc 

làm chính là hiệu quả của quá trình LKĐT. 

Tóm lại, LKĐT giữa trường CĐN với DN trong các KCN thực chất là hoạt 

động liên kết, phối hợp trên các khâu của quá trình đào tạo, bao gồm: Đầu vào 

(Input), Quá trình (Process), Đầu ra (Output, Outcome), và chịu sự tác động của bối 

cảnh (Context) [19, tr.460].   
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Hình 1.7: Mô hình đào tạo theo CIPO 

Nguồn: [19, tr.460] 

1.3.4. Hình thức, cách thức triển khai và mức độ LKĐT giữa trường CĐN với DN 

đáp ứng nhu cầu NL của các KCN 

1.3.4.1. Hình thức LKĐT giữa trường CĐN với DN trong các KCN 

Hình thức LKĐT giữa trường CĐN và DN được thể hiện qua hình thức tổ 

chức dạy học cho SV tại trường và tại DN. Hình thức LKĐT được thể hiện rõ trong 

các mô hình đào tạo như: 

- Đào tạo song hành: SV học LT tại trường CĐN và xen kẽ học thực hành kỹ 

năng nghề tại DN vài ngày trong tuần trong suốt quá trình đào tạo;  

- Đào tạo luân phiên: SV học LT tại trường CĐN vài tháng và xen kẽ học 

thực hành kỹ năng nghề tại DN vài tháng trong suốt quá trình đào tạo; 

- Đạo tạo tuần tự: SV học LT và thực hành toàn bộ chương trình học tại 

trường CĐN; giai đoạn cuối cùng, TTSX được tổ chức tại DN vài tháng. 

1.3.4.2. Cách thức triển khai LKĐT giữa trường CĐN với DN đáp ứng nhu 

cầu NL của các KCN 

Cách thức triển khai LKĐT mô tả việc liên kết giữa trường CĐN và DN được 

thực hiện thông qua các quan hệ, hoạt động sau đây: 

- LKĐT xuất phát từ quan hệ cá nhân, tổ chức hay bên thứ 3 hỗ trợ; 

- LKĐT được triển khai theo nhu cầu tình huống thực tế phát sinh; Kế hoạch 

ngắn hạn của DN hoặc chiến lược phát triển lâu dài của DN; 
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- Có bộ phận chuyên trách hay cá nhân đảm nhận nhiệm vụ liên hệ, hợp tác 

với các trường CĐN; 

- Trong LKĐT giữa trường CĐN và DN, NT phải chủ động liên lạc đầu tiên 

và đưa ra phương án LKĐT với DN; 

1.3.4.3. Mức độ LKĐT giữa trường CĐN với DN đáp ứng nhu cầu NL của các 

KCN 

Mức độ LKĐT giữa trường CĐN và DN trong các KCN được phản ánh qua 

nhiều tiêu chí, trong đó tỉ lệ % SV được hưởng lợi trong đào tạo, tỉ lệ % SV được DN 

tiếp nhận ngay khi TN; số DN hợp tác với trường CĐN, số trường CĐN hợp tác với 

DN có thể xem là một trong những tiêu chí để đo kết quả của LKĐT. Có thể chia 

LKĐT ra làm 3 mức độ: 

- Liên kết toàn diện: liên kết từ khâu tuyển sinh; xây dựng mục tiêu, nội dung 

chương trình; tổ chức quá trình đào tạo; đóng góp nhân- tài- vật lực; tổ chức thi TN 

đến khâu tiếp nhận SV vào làm ở DN. Ban lãnh đạo của DN và trường CĐN có cam 

kết liên kết dài hạn, với nhiều hoạt động mang tính chất thường xuyên thông qua sự 

hợp tác giữa DN với trường CĐN. 

- Liên kết có giới hạn: liên kết ở việc bổ sung nội dung CTĐT, tạo điều kiện 

cho SV thực tập, hỗ trợ một phần kinh phí đào tạo, tiếp nhận khoảng 50% số SV đã 

được TTSX tại DN vào làm việc. Hai bên tham gia các hoạt động mang tính chất 

trung hoặc dài hạn, thường xuyên có sự hợp tác giữa DN với các khoa của trường. 

- Liên kết rời rạc: Quá trình đào tạo do NT đảm nhiệm ở tất cả các khâu, mục 

tiêu, nội dung CTĐT không thay đổi, DN chỉ tạo điều kiện cho SV thực tập ở giai 

đoạn cuối, không hỗ trợ kinh phí đào tạo và cũng chỉ tiếp nhận một số ít SV đã thực 

tập ở DN vào làm việc. Hai bên có tham gia một vài dự án mang tính chất ngắn hạn, 

không thường xuyên từ các mối quan hệ cá nhân. 

1.4. Quản lý LKĐT giữa trường CĐN với DN đáp ứng nhu cầu nhân lực của 

các KCN theo mô hình CIPO 
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1.4.1. Mục đích, vai trò của quản lý LKĐT giữa trường CĐN và DN đáp ứng 

nhu cầu nhân lực của các KCN 

Quản lý hoạt động LKĐT giữa trường CĐN và DN trong các KCN gắn với 

giải quyết việc làm là một vấn đề phức tạp gồm nhiều khía cạnh khác nhau. Trong 

thực tế, khi đầu tư vào phát triển con người, Nhà nước đã tạo ra môi trường cạnh 

tranh giữa các CSĐT, kích thích tính năng động, sáng tạo, đồng thời giữ cho hệ 

thống giáo dục luôn mở và ổn định. Bằng cơ chế phân bổ nguồn lực và ban hành 

các chính sách phù hợp, Nhà nước khuyến khích các CSĐT gắn bó chặt chẽ với 

TTLĐ. Sự kết gắn này phải đảm bảo sự tương thích cung - cầu lao động trong phạm 

vi quốc gia nói chung và ở các vùng, lĩnh vực, ngành KTXH, tránh dư thừa hoặc 

thiếu hụt lao động chuyên môn kỹ thuật so với nhu cầu, dẫn tới phá vỡ mục tiêu 

phát triển chung. Tính toán được nhu cầu lao động chuyên môn kỹ thuật nhằm thích 

ứng với mục tiêu tăng trưởng sản xuất hay khối lượng dịch vụ với trình độ công 

nghệ đã lựa chọn để lập kế hoạch đào tạo cung cấp NL cho các địa chỉ sử dụng. 

Quản lý LKĐT giữa trường CĐN và DN trong các KCN gắn với giải quyết 

việc làm thể hiện tính xã hội hóa cao, trong đó lực lượng tham gia dạy nghề không 

chỉ có các CSĐT mà còn có cả sự tham gia của các DN, nhằm tạo ra những “sản 

phẩm” – nhân lực có trình độ, kỹ năng nghề phù hợp với công nghệ của DN, yêu 

cầu của người sử dụng lao động trên cơ sở các cơ chế, chính sách và định hướng 

chung của Nhà nước. Đây là một hướng đi tích cực để đáp ứng yêu cầu và nhu cầu 

NL của các KCN hiện nay, tạo ra sự chủ động hơn cho các CSĐT trong việc cung 

ứng NL cho các KCN. 

Quản lý LKĐT giúp cho sự gắn kết giữa trường CĐN và DN chặt chẽ hơn, 

chất lượng NL qua đào tạo được nâng cao. Phương thức đào tạo này cũng làm tiết 

kiệm thời gian và tạo nhiều cơ hội việc làm hơn cho người học, làm cho người học 

yên tâm và chủ động hơn trong quá trình học tập. Đồng thời giúp DN chủ động hơn 

trong việc tìm kiếm NL kỹ thuật và nâng cao trách nhiệm của họ đối với quá trình 

đào tạo của CSĐT. 

Quản lý LKĐT giữa trường CĐN và DN bắt đầu từ việc lập kế hoạch, xác 

định mục tiêu của NT và DN, khảo sát nhu cầu NL của các DN trong các KCN để 

xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo, hướng nghiệp cho người học, tổ chức quá 
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trình đào tạo, kiểm tra quá trình đào tạo và đánh giá kết quả đào tạo... giúp SV tốt 

nghiệp có năng lực đáp ứng nhu cầu của các KCN.  

Vai trò của quản lý LKĐT giữa trường CĐN với DN là giúp cho quá trình đào 

tạo sát với thực tế sản xuất, cung cấp NL kỹ thuật thế hệ mới, đáp ứng với sự thay 

đổi to lớn về mặt công nghệ. Trường CĐN chính là nơi đào tạo ra NL, còn DN lại là 

nơi sử dụng NL được đào tạo. Do vậy, để có “sản phẩm” phù hợp, đáp ứng với yêu 

cầu sản xuất, bắt buộc phải có sự quan hệ mật thiết giữa trường CĐN với DN, cách 

tốt nhất đó là LKĐT và để đạt được sự thành công thì vai trò của quản lý LKĐT là 

hết sức quan trọng. 

Quản lý LKĐT CĐN đáp ứng nhu cầu nhân của các KCN tại Bình Dương còn 

có mục đích nâng cao vai trò và trách nhiệm của DN, xác định đúng vai trò của DN 

trong ĐTN, là cơ sở nền tảng của xã hội hóa dạy nghề, huy động các nguồn lực để 

phát triển và nâng cao chất lượng ĐTN. LKĐT nhằm chia sẻ, bổ sung cho nhau 

cùng hướng tới sự hoàn thiện và hiệu quả. Quản lý LKĐT CĐN nhằm hướng tới lợi 

ích cho cả NT và DN. 

Bảng 1.5: Vai trò của các chủ thể trong LKĐT giữa trường CĐN và DN đáp ứng 

nhu cầu NL của các KCN 

Nội dung 

LKĐT 

Vai trò của các chủ thể trong LKĐT 

Trường cao đẳng nghề Doanh nghiệp 

Đầu vào ـ Tư vấn hướng nghiệp; 

 Thu thập thông tin về nhu cầu và ـ

yêu cầu NL của các DN; 

 ;Phát triển chương trình đào tạo ـ

 ,Tuyển dụng và bồi dưỡng GV ـ

CBKT giảng dạy. 

 ;Đầu tư CSVC, trang thiết bị ـ

 ;Tham gia tư vấn hướng nghiệp ـ

 Cung cấp thông tin về nhu cầu và yêu ـ

cầu NL; 

 ;Tham gia phát triển CTĐT ـ

 Tạo điều kiện cho SV thực tập, thực ـ

hành tại DN; 

 ;Hỗ trợ nguồn lực cho đào tạo ـ

Quá trình ـ Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, 

đánh giá quá trình dạy học đảm bảo 

mục tiêu đào tạo 

 Cử CBKT hướng dẫn thực hành cho ـ

SV; 

 ;Đánh giá kết quả học tập SV ـ

Đầu ra ـ Đánh giá kết quả học tập, cấp bằng; 

Giới thiệu việc làm; 

 Thu thập thông tin phản hồi về kết ـ

 Tuyển dụng SV tốt nghiệp vào làm ـ

việc; 

 Phản hồi kết quả đào tạo so với yêu ـ
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quả đào tạo. cầu thực tế của DN; 

Tác động 

của bối cảnh 

 Tận dụng thời cơ, vượt qua thử ـ

thách nâng cao năng lực đào tạo. 

 Chủ động NNL, tăng khả năng cạnh ـ

tranh trong hội nhập kinh tế quốc tế. 

1.4.2. Nội dung của quản lý LKĐT giữa trường CĐN với DN đáp ứng nhu cầu 

nhân lực của các KCN theo mô hình CIPO 

Mô hình CIPO được vận dụng trong quản lý quá trình đào tạo và điều tiết các 

yếu tố tác động từ môi trường lên quá trình đào tạo để hướng tới chất lượng đáp ứng 

được yêu cầu của thực tiễn sản xuất và nhu cầu DN trong các KCN. 

 

Hình 1.8: Mô hình quản lý LKĐT theo CIPO 

Để quản lý đào tạo hướng tới chất lượng cần quản lý các yếu tố đầu vào, quản 

lý quá trình thực hiện đến quản lý các yếu tố đầu ra; đồng thời, cần quan tâm đến 

tác động của bối cảnh với phạm vi rộng và đa dạng như các vấn đề liên quan đến cơ 

chế, chính sách, môi trường phát triển kinh tế - xã hội (tiến bộ KHCN, hội nhập 

quốc tế, đối tác cạnh tranh, đầu tư cho dạy nghề…). 

1.4.2.1. Quản lý “đầu vào” trong LKĐT 

Quản lý “đầu vào” (Input Management) là quản lý toàn bộ các yếu tố cần và 

đủ, đảm bảo cho quá trình đào tạo được vận hành theo mục tiêu đã định. Theo 

CIPO, quản lý “đầu vào” của hoạt động LKĐT bao gồm quản lý các yếu tố: liên kết 

trong tuyển sinh; liên kết xây dựng mục tiêu, kế hoạch đào tạo; liên kết đảm bảo các 

nguồn lực như: nhân lực (đội ngũ cán bộ quản lý, giảng dạy), vật lực (CSVC, thiết 

bị nhà xưởng...), tài lực (tài chính, kinh phí...)  
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Vai trò của quản lý “đầu vào”: “Đầu vào” giữ vai trò quan trọng quyết định 

tới chất lượng đào tạo đồng thời ảnh hưởng đến sự điều chỉnh mục tiêu, kế hoạch, 

chương trình liên kết. Quản lý “đầu vào” đảm bảo cho quá trình được vận hành 

thông suốt.   

Mục đích: Xây dựng hệ thống điều kiện cần và đủ đáp ứng cho hoạt động đào 

tạo theo nhu cầu DN; Tổ chức sử dụng các nguồn lực hợp lý, tối ưu, trực tiếp phục 

vụ cho hoạt động LKĐT với DN.  

Nội dung quản lý “đầu vào”: 

- Quản lý liên kết tuyển sinh: Đây là khởi đầu của quá trình đào tạo nhưng 

mang ý nghĩa quyết định tới sự tồn tại, phát triển của CSĐT. Để có thể phát huy nội 

lực và sức mạnh của DN cùng tham gia tuyển sinh, cần xây dựng hệ thống thông 

tin- dịch vụ đào tạo hỗ trợ công tác tuyển sinh, đa dạng hóa nguồn tuyển sinh, quan 

tâm tới nguồn học viên do các DN gửi tới. Kết hợp vận dụng tốt chính sách phân 

luồng học sinh. Nâng cao nhận thức xã hội về học nghề, giảm dần xu hướng chạy 

theo bằng cấp. Kết nối hệ thống thông tin TTLĐ và việc làm trong các KCN, trên 

cơ sở đó điều chỉnh qui mô tuyển sinh cho phù hợp. 

- Quản lý liên kết xây dựng mục tiêu, nội dung CTĐT theo hướng đáp ứng yêu 

cầu DN trong các KCN. NT và DN cùng xác định mục tiêu rõ ràng với tiêu chí: đào 

tạo ra người LĐKT thực hành, có thể đảm nhận yêu cầu công việc. DN cung cấp 

cho NT những tiêu chí cần và đủ đối với một NL trình độ CĐN. Trên cơ sở mục 

tiêu đã định, kế hoạch đào tạo được thiết kế theo hướng tiếp cận, phát triển năng lực 

thực hiện cho SV.   

- Quản lý liên kết các nguồn lực phục vụ LKĐT như: đội ngũ GV, cơ sở vật 

chất – trang thiết bị dạy học, tài chính cần được cân đối hợp lý trên nguyên tắc: cân 

bằng về lợi ích, chia sẻ về trách nhiệm.  

Việc quản lý các thành tố “đầu vào” đòi hỏi trường CĐN và DN trong các 

KCN cùng kết hợp xây dựng kế hoạch quản lý, tổ chức, chỉ đạo thực hiện và kiểm 

tra thường xuyên. 
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1.4.2.2. Quản lý “quá trình” trong LKĐT 

Quá trình trong LKĐT gồm: đổi mới nội dung, phương pháp dạy- học thực 

hành, thực tập, đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá. Do đó, quản lý quá trình 

trong LKĐT là quản lý hoạt động kết hợp giữa trường CĐN với DN trong các KCN 

trong đổi mới nội dung, phương pháp dạy học TH, thực tập và kiểm tra, đánh giá.  

Vai trò của quản lý “quá trình” trong LKĐT: Quản lý quá trình (Process 

Management) trong LKĐT giúp khơi dậy tiềm năng, hình thành năng lực cho SV, 

cải biến, phát triển nhân cách người học; Quá trình LKĐT là giai đoạn trực tiếp tạo 

ra sản phẩm của hoạt động đào tạo. Do vậy, quản lý quá trình giúp hiện thực hóa 

mục tiêu, kế hoạch đào tạo, phát huy tối đa hiệu quả các nguồn lực, đảm bảo thương 

hiệu, uy tín NT, đáp ứng nhu cầu TTLĐ về chất lượng sản phẩm đào tạo. 

Mục đích: Bảo đảm quá trình đào tạo đạt chất lượng, đáp ứng nhu cầu  TTLĐ, 

yêu cầu của DN; Bảo đảm chất lượng đào tạo toàn diện, thực hiện đầy đủ mục tiêu, 

kế hoạch đào tạo và nội dung chương trình giảng dạy.  

Nội dung quản lý “quá trình”: 

- Quản lý quá trình đào tạo theo hướng kết hợp NT và DN bao gồm quản lý sự 

thay đổi trong nhận thức của người dạy. Người dạy phải hiểu và nắm vững mục tiêu 

giảng dạy, chú trọng phát triển năng lực cho SV. Học tập, bồi dưỡng hoàn thiện kỹ 

năng nghề cho bản thân, cập nhật tiến bộ KHKH&CN. Bên cạnh đó, cần quan tâm 

tới đối tượng CBKT của DN tham gia công tác giảng dạy thực hành, hướng dẫn 

thực tập cho SV. Đội ngũ này nên được bồi dưỡng về tác phong, nghiệp vụ sư 

phạm, nâng cao nhận thức về công việc, coi hoạt động giảng dạy, hướng dẫn thực 

tập là nhiệm vụ chính phải hoàn thành.  

- Quản lý hoạt động học tập và rèn luyện của SV tại NT và DN. Có thể coi 

hoạt động học tập, rèn luyện của SV là thành tố trung tâm của quá trình dạy học bao 

gồm: hoạt động học tập, rèn luyện trên lớp; học tập, rèn luyện tại phòng thí nghiệm, 

xưởng thực hành, nơi sản xuất; học tập, rèn luyện ngoài giờ học. Người quản lý cần 

theo dõi, hướng dẫn, tổ chức cho SV tham gia thực hiện các hoạt động trên đồng 

thời thiết lập mối quan hệ bốn bên: NT - DN - Gia đình - Các tổ chức xã hội cùng 

phối hợp giáo dục, quản lý SV.  
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- Quản lý quá trình học tập, thực hành, thực tập tại xưởng thực hành, tại DN. 

Hoạt động này đòi hỏi phải có sự kết hợp chặt chẽ với DN trước hết để đảm bảo nội 

dung, chương trình học tập, sau đó là vấn đề vệ sinh, an toàn lao động, tác phong 

công nghiệp, rèn luyện khả năng thích nghi cho người học. Do vậy cần bố trí, phân 

công công việc cụ thể cho GV, CBKT trực tiếp giám sát, điều hành hoạt động thực 

hành, thực tập, cân đối nguồn tài chính chi trả cho cán bộ giám sát phía DN.   

- Quản lý đổi mới quá trình kiểm tra, đánh giá nhằm đo lường, xác định và 

đánh giá kết quả đào tạo theo chuẩn đầu ra về kiến thức, kỹ năng, thái độ. Đặc biệt 

ở nội dung kiểm tra đánh giá kỹ năng cần có sự phối hợp đồng bộ giữa các GV của 

trường và CBKT của DN xác định mục tiêu về kỹ năng, năng lực thực hiện cụ thể 

đối với từng loại ngành nghề nhất định.  

1.4.2.3. Quản lý “Kết quả đầu ra” trong LKĐT 

Quản lý “kết quả đầu ra” – Outcome Management: là quản lý kết quả đạt được 

sau quá trình thực hiện đối chiếu với mục tiêu đã định và nguồn lực đảm bảo. Quản 

lý “kết quả đầu ra” bao gồm quản lý các nội dung cơ bản như: Quản lý đầu ra 

(Output Management) gồm quản lý số lượng, chất lượng SV tốt nghiệp; Quản lý kết 

quả yêu cầu (Outcome Management) gồm quản lý số lượng SV có việc làm đúng 

ngành nghề được đào tạo trong vòng 6 tháng sau TN, số lượng SV học tiếp lên bậc 

học cao hơn, mức độ đáp ứng nhu cầu cá nhân và yêu cầu DN; Quản lý tư vấn nghề 

nghiệp để đảm bảo rằng SV ra trường có các kỹ năng làm việc thích nghi với môi 

trường thực tế và có kế hoạch phát triển nghề nghiệp trong tương lai. 

Vai trò của quản lý “kết quả đầu ra”: Quản lý “kết quả đầu ra” cho biết 

thông tin phản hồi về chất lượng quá trình đào tạo đồng thời khẳng định thương 

hiệu của CSĐT, khẳng định vị thế NT trong bối cảnh cạnh tranh đầy biến động. 

Quản lý đầu ra giúp NT xác định được mức độ thực hiện LKĐT, kịp thời điều chỉnh 

những sai, hỏng cho quá trình LKĐT sau này.  

Mục đích: Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động LKĐT, phát huy nội lực, sức 

mạnh, sự năng động cho NT.  

Nội dung quản lý “kết quả đầu ra”:  
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- Quản lý đầu ra qua số lượng, chất lượng SV tốt nghiệp. Hoạt động quản lý 

trên có thể được thực hiện trong trường và được tiến hành thuận lợi trong giai đoạn 

SV học tại trường, bao gồm hai nội dung:  

+ Quản lý đổi mới nhận thức về cách đánh giá SV dựa trên chuẩn đầu ra. 

+ Về hội đồng đánh giá TN gồm đại diện phía NT và đại diện phía DN. 

+ Về nội dung đánh giá: Nội dung kiến thức và năng lực thực hiện. 

+ Về cách thức tổ chức: Phía NT chủ trì đánh giá kiến thức chuyên ngành; 

phía DN chịu trách nhiệm đánh giá phần kỹ năng tay nghề.   

+ Về cách đánh giá: Trường CĐN kết hợp DN xây dựng bộ tiêu chí đánh giá 

toàn diện SV. 

- Quản lý “kết quả đầu ra” qua số lượng SV có việc làm đáp ứng đúng ngành, 

nghề đào tạo trong thời gian 06 tháng sau TN. Hiện nay, NT chưa chú trọng đầu tư 

kinh phí, thời gian, NL để điều tra số lượng SV đã TN có việc làm hay chưa. Việc 

xem nhẹ hoạt động “theo dấu vết SV” khiến các trường rơi vào trạng thái NT đào 

tạo theo cái mình có và không theo cái xã hội cần.  

Do vậy, trước hết phải thay đổi nhận thức, xem hoạt động “theo dấu vết SV” 

là kênh thông tin cần thiết, góp phần kiểm định lại chất lượng đào tạo. Để quản lý 

được nội dung này, nhất thiết các trường phải mở rộng quan hệ, thiết lập đường dây 

liên kết chặt chẽ với các DN đồng thời kết hợp với giao ước phản hồi thông tin từ 

phía SV theo định kỳ tuỳ điều kiện cụ thể của từng trường.  

- Quản lý liên kết tư vấn hướng nghiệp/ tư vấn nghề nghiệp: Về bản chất, 

TTLĐ là nơi phát sinh nhu cầu và yêu cầu đối với người lao động và cũng là cầu 

nối giữa trường CĐN và DN. Để tiếp nhận yêu cầu cụ thể của TTLĐ, rất cần hoạt 

động liên kết tư vấn hướng nghiệp. Tư vấn nghề nghiệp ở các trường CĐN giúp SV 

thích ứng với nghề đã chọn, còn hướng nghiệp ở trường phổ thông giúp học sinh 

định hướng chọn nghề. Vì thế, quản lý liên kết tư vấn nghề nghiệp giữa trường 

CĐN với DN có thể được tổ chức theo quy trình ba giai đoạn: Tư vấn, hướng 

nghiệp trước đào tạo; Tư vấn nghề nghiệp trong quá trình đào tạo; Tư vấn nghề 

nghiệp sau đào tạo. Sự tham gia của DN trong quy trình hướng nghiệp trên giúp SV 

nhanh chóng thích ứng với nghề, an tâm với nghề đã chọn. Đặc biệt giai đoạn tư 



47 
 
vấn nghề nghiệp sau đào tạo vô cùng cần thiết, giúp SV ổn định tâm lý, vững vàng 

thực nghiệp, đồng thời giải quyết được tình trạng thất thoát nguồn lực và chi phí do 

SV từ bỏ nghề đã học để tìm kiếm một nghề mới hay một cơ hội học tập khác.     

1.4.2.4. Điều tiết tác động của bối cảnh - Context Control  

Bối cảnh là toàn bộ các yếu tố tác động, ảnh hưởng đến hoạt động LKĐT. Đặc 

biệt trong giai đoạn hiện nay, bối cảnh là thử thách không nhỏ tiềm ẩn nhiều yếu tố 

tích cực cũng như tiêu cực. Trên cơ sở đó, phát huy tối đa tác động tích cực, quản 

lý, hạn chế tác động tiêu cực. 

Vai trò của điều tiết tác động từ bối cảnh: Điều tiết tác động của bối cảnh 

giúp NT chủ động trong mọi hoạt động liên kết, thực hiện được kế hoạch, mục tiêu 

đã định. Nếu không thực hiện điều tiết tác động của bối cảnh, hoạt động LKĐT với 

DN dễ bị chi phối, ảnh hưởng tới việc thực hiện kế hoạch, kết quả đạt được lệch lạc 

so với mục tiêu ban đầu.  

Mục đích: Phát huy những tác động tích cực, kìm hãm tác động tiêu cực ảnh 

hưởng tới hoạt động LKĐT do ngoại cảnh đem lại. Góp phần dự đoán nhu cầu NL 

trong tương lai.  

Nội dung: Điều tiết các tác động của bối cảnh là hoạt động khá phức tạp đòi 

hỏi phải có sự nhạy bén, khả năng quan sát, phân tích, dự báo xu hướng vận động 

của nền kinh tế - xã hội. Đặt trong bối cảnh rộng lớn của những biến động về kinh 

tế, chính trị, xã hội, sự phát triển KHKT&CN; xu hướng toàn cầu hoá kinh tế, thị 

trường hóa giáo dục; đường lối chủ trương của Đảng, Nhà nước về ĐTN; chiến lược 

phát triển dạy nghề, phát triển NL Việt Nam thời kỳ 2011 - 2020; văn bản quy phạm 

pháp luật; các chỉ thị, hướng dẫn, thông tư về GDNN; nhu cầu phát triển NL phục 

vụ sự nghiệp CNH, HĐH đất nước; trình độ NL Việt Nam so với các nước trong 

khu vực và quốc tế; nhận thức, tâm lí xã hội về ĐTN... vừa là khó khăn, thách thức 

nhưng cũng là cơ hội cho hoạt động LKĐT. Trường CĐN cần chủ động điều tiết, 

giảm thiểu những khó khăn, những ảnh hưởng tiêu cực của nền kinh tế thị trường, 

tận dụng mọi thuận lợi hướng hoạt động LKĐT với DN đi đúng đường lối phát triển 

NL của đất nước. Để điều tiết những tác động ngoại cảnh, rất cần có đội ngũ CBQL 

nhà trường, DN đủ năng lực, nhiệt huyết với sự nghiệp đào tạo, phát triển NL. 
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Bảng 1.6: Tóm tắt nội dung quản lý LKĐT CĐN đáp ứng nhu cầu NL của các KCN 

theo tiếp cận CIPO 

Quản lý LKĐT 

giữa trường CĐN 

và DN 

Các chức năng quản lý 

Lập kế hoạch 

hành động 

Tổ chức 

thực hiện 

Chỉ đạo 

thực hiện 

Kiểm tra/ 

Đánh giá 

1. Quản lý đầu vào 

1.1. Quản lý 

công tác tư vấn 

hướng nghiệp 

và tuyển sinh 

Lập kế hoạch 

liên kết tư vấn 

hướng nghiệp và 

tuyển sinh   

 

Tổ chức thực hiện 

liên kết tư vấn 

hướng nghiệp và 

tuyển sinh   

Chỉ đạo thực 

hiện liên kết tư 

vấn hướng  

nghiệp và tuyển 

sinh  

Kiểm tra, đánh 

giá liên kết tư 

vấn hướng 

nghiệp và 

tuyển sinh   

1.2. Quản lý 

phát triển 

CTĐT 

Lập kế hoạch 

liên kết phát 

triển CTĐT theo 

hướng tiếp cận 

chuẩn đầu ra 

Tổ chức thực hiện 

công tác liên kết 

phát triển CTĐT 

Chỉ đạo thực 

hiện liên kết 

phát triển 

CTĐT  

Kiểm tra, đánh 

giá công tác 

liên kết phát 

triển CTĐT 

1.3. Quản lý các 

nguồn lực đảm 

bảo chất lượng 

đào tạo đáp ứng 

yêu cầu NL của 

các KCN 

Lập kế hoạch 

tuyển dụng, bồi 

dưỡng GV và 

CBKT tham gia 

giảng dạy, liên 

kết cải tạo, sử 

dụng CSVC, hỗ 

trợ tài chính 

Tổ chức liên kết 

phát triển chất 

lượng đội ngũ GV 

và CBKT tham 

gia đào tạo, đầu 

tư, sử dụng 

CSVC, tài chính 

cho đào tạo 

Chỉ đạo liên 

kết phát triển 

chất lượng đội 

ngũ GV, đầu 

tư, sử dụng 

CSVC và hỗ 

trợ tài chính 

cho đào tạo 

Kiểm tra, đánh 

giá liên kết 

phát triển chất 

lượng đội ngũ 

GV, đầu tư, sử 

dụng CSVC và 

tài chính cho 

đào tạo 

2. Quản lý quá  trình 

Lập kế hoạch và 

tổ chức thực 

hiện kế hoạch 

đào tạo 

Lập kế hoạch liên 

kết thực hiện 

CTĐT đồng thời, 

song hành tại NT 

và DN hoặc phối 

hợp luân phiên. 

Tổ chức thực hiện 

liên kết lập kế 

hoạch đào tạo, 

thực hiện kế hoạch 

đào tạo và đánh giá 

người học tại NT 

và DN. 

Chỉ đạo thực 

hiện công tác 

liên kết lập kế 

hoạch, thực hiện 

kế hoạch đào 

tạo và đánh giá 

người học. 

Kiểm tra, đánh 

giá công tác liên 

kết lập kế hoạch 

đào tạo, thực 

hiện kế hoạch 

đào tạo và đánh 

giá người học. 

3. Quản lý đầu ra 

3.1. Quản lý 

công tác đánh 

giá công nhận 

tốt nghiệp 

Lập kế hoạch liên 

kết đánh giá quá 

trình đào tạo theo 

các mục tiêu mà 

CTĐT đặt ra 

Tổ chức thực hiện 

công tác liên kết 

trong đánh giá và 

công nhận TN 

Chỉ đạo thực 

hiện công tác 

liên kết trong 

đánh giá và 

công nhận TN 

Kiểm tra, đánh 

giá công tác liên 

kết trong đánh 

giá và công 

nhận TN 

3.2. Quản lý Lập kế hoạch Tổ chức thực hiện Chỉ đạo thực Kiểm tra, đánh 
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công tác giải 

quyết việc làm 

liên kết giải 

quyết việc làm 

cho SV sau khi 

tốt nghiệp 

công tác liên kết 

giải quyết việc 

làm cho SV sau 

khi TN 

hiện công tác 

liên kết giải 

quyết việc làm 

cho SV sau TN 

giá công tác 

liên kết giải 

quyết việc làm 

cho SV sau TN 

3.3. Quản lý tư 

vấn nghề nghiệp 

Lập kế hoạch   

tư vấn nghề 

nghiệp cho SV 

tốt nghiệp 

Tổ chức thực hiện 

tư vấn nghề nghiệp 

cho SV sau TN 

Chỉ đạo thực 

hiện tư vấn nghề 

nghiệp cho SV 

TN 

Kiểm tra, đánh 

giá công tác tư 

vấn nghề nghiệp 

cho SV  

4. Nhận dạng và điều tiết các tác động của bối cảnh đến LKĐT  

Cơ chế, chính 

sách, sự phát 

triển của 

KHKT& CN, xu 

thế hội nhập kinh 

tế quốc tế 

Lập kế hoạch 

chủ động thích 

ứng với các yếu 

tố tác động đến 

công tác LKĐT 

Tổ chức thực hiện 

việc chủ động 

thích ứng với các 

yếu tố tác động 

đến công tác 

LKĐT 

Chỉ đạo thực 

hiện việc chủ 

động thích ứng 

với các yếu tố 

tác động đến 

LKĐT 

Kiểm tra, đánh 

giá hoạt động 

thích ứng với 

các yếu tố tác 

động đến công 

tác LKĐT 

1.4.3. Điều kiện quản lý LKĐT giữa trường CĐN với DN đáp ứng nhu cầu 

nhân lực của các KCN theo mô hình CIPO 

Trường CĐN và các DN trong các KCN là các đơn vị độc lập nhau nhưng 

luôn tồn tại song song và có mối quan hệ, tác động qua lại không thể tách rời bởi vì 

ĐTN được hình thành và phát triển xuất phát từ nhu cầu của thực tế sản xuất. Khi 

công nghệ trong sản xuất càng phát triển hiện đại thì đòi hỏi người lao động phải có 

tay nghề cao với những chuẩn mực về kiến thức, kỹ năng và thái độ nhất định. Chất 

lượng sản phẩm là yếu tố được quan tâm hàng đầu trong quá trình sản xuất mà chất 

lượng sản phẩm lại phụ thuộc vào tay nghề của NL kỹ thuật. Đội ngũ NL kỹ thuật 

đáp ứng được yêu cầu của sản xuất lại được đào tạo chủ yếu từ các CSDN. 

Do mối quan hệ hữu cơ giữa trường CĐN và DN nên công tác quản lý LKĐT 

cần được quan tâm đúng mức và tạo điều kiện cho phát triển tốt mối quan hệ này. 

Bởi vậy, điều kiện để quản lý LKĐT CĐN đáp ứng nhu cầu NL của các KCN theo 

mô hình CIPO bao gồm: 

1.4.3.1. Xác định nhu cầu nhân lực có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu sản 

xuất của DN, phát triển kinh tế xã hội 

Công tác đào tạo chỉ có thể phát triển và đạt hiệu quả trên nền tảng có sự liên 

kết chặt chẽ giữa trường CĐN và DN. Trong nền kinh tế công nghiệp phát triển, sự 
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tiến bộ của KHKT&CN bao giờ cũng tác động nhanh chóng đến đời sống và sản 

xuất. Các DN luôn phải thay đổi máy móc thiết bị, công nghệ và nâng cao chất 

lượng NL để đảm bảo sản phẩm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người tiêu 

dùng. Các trường CĐN không thể bổ sung CSVC, thiết bị theo kịp với sự phát triển 

của các DN. Do đó, LKĐT giữa trường CĐN và DN là rất cần thiết và để thực hiện 

được LKĐT thì các chủ thể quản lý LKĐT phải thiết lập quan hệ LKĐT với nhau: 

- Trường CĐN chủ động tìm kiếm, đặt vấn đề liên kết với DN theo từng nội 

dung tiến tới liên kết sâu trên mọi giai đoạn của quá trình đào tạo.  

- DN nhận thức rõ trách nhiệm tham gia hoạt động đào tạo NL, nhiệt tình phối 

hợp cùng xây dựng quan hệ liên kết. 

1.4.3.2. Cần có những qui định, cơ chế chính sách, hướng dẫn của Nhà nước 

mang tính ràng buộc, cộng đồng trách nhiệm trong LKĐT 

LKĐT đạt hiệu quả cao và bền vững khi có sự quan tâm, hỗ trợ và thống nhất 

quản lý của Nhà nước. Tổ chức LKĐT giữa trường CĐN với DN là một yêu cầu 

khách quan, bức thiết và là biện pháp cơ bản trong việc nâng cao chất lượng và hiệu 

quả ĐTN. Tuy nhiên, hoạt động LKĐT chỉ có thể thành công và đạt hiệu quả tốt 

nhất trong cơ chế thị trường hiện nay khi cơ quan QLNN ban hành những cơ chế, 

chính sách khuyến khích đủ mạnh thu hút sự tự nguyện tham gia của các DN và có 

biện pháp tổ chức, quản lý, điều phối hoạt động LKĐT một cách chặt chẽ, phù hợp. 

1.4.3.3. Quản lý LKĐT đảm bảo đúng qui định của Nhà nước về ĐTN 

Trường CĐN và DN tuy tồn tại độc lập tương đối nhưng luôn vận động, phát 

triển trong mối quan hệ ràng buộc qua lại và quy định lẫn nhau. Do đó, QLNN về 

LKĐT là một hoạt động tất yếu khách quan và có ý nghĩa rất quan trọng; đảm bảo 

sự ổn định, gắn bó trách nhiệm và quyền lợi trong hoạt động liên kết; đảm bảo sự 

phát triển đúng hướng của trường CĐN và DN theo định hướng chung của xã hội. 

1.4.3.4. Quản lý dựa trên thỏa thuận về nội dung, hình thức, mức độ LKĐT 

đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, hài hòa lợi ích của các bên liên quan 

Trên cơ sở tự nguyện, thống nhất về nội dung, thời gian, hình thức, mức độ và 

các nguồn lực thực hiện quá trình đào tạo trong thời gian LKĐT, trường CĐN và 

DN quy định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi bên qua các điều khoản 
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của hợp đồng LKĐT. Cụ thể, đối với NT phải đảm bảo đào tạo đúng với số lượng, 

chất lượng, ngành nghề, thời gian. Đối với DN phải có trách nhiệm hỗ trợ tài chính, 

CSVC thực tập, CBKT hướng dẫn thực tập và cam kết tiếp nhận, sử dụng NL theo 

hợp đồng. Bản hợp đồng LKĐT được coi là hành lang pháp lý đảm bảo mọi hoạt 

động diễn ra theo thoả thuận đã ký kết. 

1.4.3.5. Đảm bảo quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong LKĐT 

Tự chủ là xu hướng phát triển, là điều kiện cần thiết để thực hiện các phương 

thức quản trị tiên tiến. Thực tiễn cho thấy, mọi đơn vị, tổ chức sẽ vận hành tốt hơn 

nếu nắm được vận mệnh của chính mình. Tự chủ tạo động lực vươn tới hiệu quả. 

Tự chủ gắn liền với phân cấp quản lý, với trách nhiệm cụ thể của người được giao 

nhiệm vụ quản lý tổ chức. NT được chủ động lựa chọn DN cùng tham gia hoạt động 

LKĐT vừa phù hợp với khả năng, vừa đáp ứng được cơ hội phát triển. Ngược lại, 

DN có quyền chọn trường, chọn nội dung LKĐT phù hợp với mục tiêu phát triển 

của DN. Quyền tự chủ chỉ được đảm bảo khi trách nhiệm, nghĩa vụ được giữ vững. 

Tính chịu trách nhiệm đòi hỏi các nhà quản lý của NT và DN luôn sẵn sàng trả 

lời một cách chính thức, công khai và trung thực về các hoạt động và kết quả của 

mình với các bên có liên quan. Quá trình này đòi hỏi phải thiết lập các tiêu chí/ tiêu 

chuẩn để đo lường, đánh giá và so sánh được việc thực hiện của các cấp quản lý, đi 

đôi với cơ chế kiểm tra, giám sát để bảo đảm các tiêu chuẩn được đáp ứng theo một 

qui trình đảm bảo chất lượng phù hợp. 

1.4.3.6. Quản lý dựa trên tiêu chí đánh giá mức độ thực hiện mục tiêu LKĐT 

giữa trường CĐN và DN 

Muốn đánh giá LKĐT giữa trường CĐN và DN cần phải có công cụ đánh giá. 

Công cụ đó nhất thiết phải bao gồm các tiêu chí, tiêu chuẩn khoa học, khách quan, 

cụ thể hóa mục đích LKĐT [40; tr.51]. Công cụ đánh giá cho từng nhiệm vụ thực 

hiện các chức năng quản lý với các tiêu chí cơ bản:  

- Tiêu chí 1: Xây dựng kế hoạch và mục tiêu LKĐT giữa trường CĐN và DN. 

Bao gồm các tiêu chuẩn như: Kế hoạch thực hiện LKĐT được xác định rõ ràng, cụ 

thể hàng năm; Mục tiêu chủ yếu trong liên kết là nâng cao chất lượng đào  tạo, cung 
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ứng nhân lực có tay nghề phù hợp yêu cầu sử dụng của DN và đáp ứng nhu cầu phát 

triển kinh tế -xã hội của địa phương. 

- Tiêu chí 2: Tổ chức, chỉ đạo thực hiện LKĐT giữa trường CĐN và DN. Bao 

gồm các tiêu chuẩn như: Tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên đề về hoạt động LKĐT 

giữa NT và DN theo định kỳ; Triển khai các hợp đồng liên kết đào tạo bằng nhiều 

hình thức; Định kỳ có thực hiện sơ kết, tổng kết, đánh giá hoạt động liên kết đào 

tạo; Các biện pháp liên kết đào tạo có tính khả thi và đồng bộ. 

- Tiêu chí 3: Kiểm tra hoạt động LKĐT giữa trường CĐN và DN. Bao gồm 

các tiêu chuẩn: Bộ phận chuyên trách có quy chế kiểm tra và báo cáo định kỳ về 

hoạt động LKĐT cho lãnh đạo hai bên đúng quy định; Bộ phận chuyên trách có kế 

hoạch và thường xuyên tổ chức kiểm tra việc LKĐT giữa trường CĐN và DN; Các 

kết quả kiểm tra được sử dụng để điều chỉnh, bổ sung những biện pháp tổ chức 

LKĐT đạt hiệu quả tốt hơn; Hoạt động LKĐT đi vào nề nếp, các trường CĐN và 

DN thực hiện liên kết một cách tự giác, bình đẳng về trách nhiệm và quyền lợi. 

- Tiêu chí 4: Hiệu quả của LKĐT giữa trường CĐN và DN. Bao gồm các tiêu 

chuẩn: Cung ứng đúng, đủ số lượng và chất lượng cho nhu cầu nhân lực của các DN 

và nền kinh tế; Mục đích, mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra 

được bổ sung, cập nhật có sự kết hợp với các DN; Đánh giá quá trình người học; 

Phối hợp sử dụng cơ sở vật chất; thiết bị cho dạy nghề được tăng cường; Phối hợp 

sử dụng nguồn nhân lực; đội ngũ giáo viên được nâng cao trình độ, kiến thức, kinh 

nghiệm thực tế và được tăng cường; Tư vấn và hỗ trợ cho người học được thúc đẩy 

từ các bên liên kết trong suốt quá trình học tập. 

- Tiêu chí 5: Đánh giá tính bền vững của hoạt động LKĐT giữa trường CĐN 

và DN. Bao gồm các tiêu chuẩn: Những hoạt động của các bên liên kết đồng bộ, các 

biện pháp thực hiện LKĐT đạt hiệu quả cao với chi phí thấp; Hiệu quả đối với DN; 

Hiệu quả đối với trường; Tính bền vững của các hoạt động liên kết. 

Để đánh giá chính xác mức độ thực hiện LKĐT giữa trường CĐN và DN, ứng 

với mỗi tiêu chí, tiêu chuẩn cần có các chỉ số cụ thể mang tính định lượng nhằm xác 

định thế nào là tốt, đạt yêu cầu hay chưa. 
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1.5. Những yếu tố ảnh hưởng đến quản lý LKĐT giữa trường CĐN và DN 

trong các KCN 

LKĐT tạo ra lợi ích tương hỗ cho các bên liên quan và cho xã hội nói chung. 

Đằng sau sự hợp tác giữa hai bên luôn tồn tại những yếu tố tác động ảnh hưởng đến 

quản lý LKĐT như (i) sự nhận thức về lợi ích của các bên; (ii) các yếu tố thúc đẩy 

hai bên tiến đến LKĐT; (iii) các rào cản tiềm ẩn gây trở ngại cho việc LKĐT. 

 

Hình 1.9: Sơ đồ thể hiện mối quan hệ giữa quản lý LKĐT với các yếu tố ảnh hưởng 

đến hoạt động LKĐT 

1.5.1. Nhận thức của CBQL trường CĐN và DN về lợi ích của LKĐT 

Năng lực đào tạo và chiến lược phát triển của trường CĐN; Nhu cầu NL và 

chiến lược phát triển của DN; Năng lực của CBQL của NT, DN; Năng lực của đội 

ngũ GV, CBKT hướng dẫn thực hành có ảnh hưởng trực tiếp đến nội dung và 

phương thức quản lý LKĐT giữa trường CĐN với DN. Năng lực của CBQL của NT 

và DN là những yếu tố tác động trực tiếp tới việc thiết lập, duy trì quan hệ LKĐT 

cũng như bảo đảm chất lượng, hiệu quả quản lý LKĐT. 

Hoạt động LKĐT giữa trường CĐN với DN có được thiết lập và phát triển hay 

không phụ thuộc không nhỏ vào năng lực đào tạo của NT, qui mô ngành nghề, đội 

ngũ CBQL, GV, chiến lược phát triển của NT có tính đến những rủi ro tiềm ẩn, rủi 

ro về sự thay đổi cơ chế, chính sách, sự cạnh tranh về tuyển sinh và cấp kinh phí 

dựa trên nguồn tuyển sinh; rủi ro về đạo đức (không đáp ứng yêu cầu của SV so với 

cam kết thực hiện)...   

Mục tiêu của DN là lợi nhuận, là thương hiệu và sức cạnh tranh trên thị 

trường. Vì thế, DN sẵn sàng liên kết với trường CĐN nếu hoạt động LKĐT đó đem 
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lại lợi ích thiết thực cho DN. Trường hợp DN mở rộng sản xuất, phát triển thêm các 

lĩnh vực kinh doanh, nhu cầu về NL tăng, DN sẽ chủ động tìm đến NT thiết lập 

quan hệ liên kết, tạo điều kiện để quá trình liên kết đạt hiệu quả mong đợi. Ngược 

lại, nếu hoạt động kinh doanh không đem lại lợi ích, DN không LKĐT với NT để 

chấp nhận thêm những rủi ro có thể sẽ phải đối mặt như: Vấn đề an toàn đối với SV 

thực tập tại DN; Vấn đề tài chính phát sinh; Sự hao tổn về máy móc, thiết bị sản 

xuất; Chậm kế hoạch sản xuất...   

NT cũng như DN, người hiệu trưởng, người giám đốc vừa là nhà lãnh đạo 

nhưng cũng vừa là người quản lý với các phẩm chất cần thiết như: tầm nhìn, trực 

cảm, hiểu mình và tâm điểm thống nhất giá trị [56, tr.259]. Hơn thế nữa, nhà lãnh 

đạo phải có nhận thức đúng đắn về việc phát triển con người là yếu tố quyết định sự 

thành công của tổ chức, coi việc phát triển NL cho đơn vị mình cũng chính là phát 

triển NL phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. 

1.5.2. Các yếu tố thúc đẩy hoạt động LKĐT giữa trường CĐN và DN 

Đây là các yếu tố tạo điều kiện thuận lợi cho việc gắn kết giữa NT và DN. Các 

yếu tố này bao gồm: 

Sự tác động của cơ chế chính sách của Nhà nước: Cơ chế chính sách là 

hành lang pháp lý, tạo điều kiện cho LKĐT giữa NT với DN được thực hiện. Do 

vậy, cần có cơ chế vừa khuyến khích nhưng lại phải có tính ràng buộc, trách nhiệm 

tạo điều kiện thúc đẩy phát triển LKĐT được ban hành đồng bộ, mang lại lợi ích 

thực sự cho các bên liên quan, thu hút DN tham gia vào quá trình đào tạo NL cho 

chính DN. Đổi mới về chính sách đối với DN tham gia ĐTN, khấu trừ thuế thu nhập 

DN để tính thu nhập chịu thuế khi DN tham gia hoạt động ĐTN. Điều này thể hiện 

rõ ý chí của Nhà nước đối với việc thúc đẩy LKĐT giữa NT với DN. 

Sự tác động của cơ chế thị trường: Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, TTLĐ 

tại Việt Nam có nhiều biến động, sự dồi dào về nguồn NL lao động thủ công, đơn 

giản, sự thiếu nghiêm trọng NL lao động kỹ thuật, tay nghề cao dẫn tới sự mất cân 

bằng trong TTLĐ. Để cân bằng Cung – Cầu, đào tạo phải gắn với nhu cầu TTLĐ cả 

về số lượng, chất lượng và cơ cấu. Nắm bắt đúng nhu cầu xã hội, cung cấp NNL 

hợp lý tránh hiện tượng Cung không hợp Cầu, gây lãng phí về nguồn lực. Giải pháp 

điều tiết mối quan hệ Cung – Cầu nên được khởi động từ quản lý LKĐT giữa NT 
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với DN. Coi DN vừa là khách hàng, vừa là chủ thể của hoạt động đào tạo, vừa là 

Cầu - tiếp nhận sử dụng lao động vừa tham gia vào quá trình Cung ứng lao động. 

Sự tác động của các yếu tố tâm lý xã hội: Sự tham gia ủng hộ của xã hội. Xu 

hướng chọn nghề, chọn trường của học sinh cũng dần có sự thay đổi, đặc biệt là 

chính sách phân luồng học sinh sau khi TN trung học cơ sở hiện nay đã tạo điều 

kiện cho học sinh sớm tiếp cận với thế giới nghề nghiệp. Học sinh phần nào hiểu 

được học tập để phục vụ công việc và gắn với yêu cầu công việc. Do vậy, công tác 

tư vấn hướng nghiệp có vai trò quan trọng và tác động góp phần phát triển quan hệ 

LKĐT giữa NT và DN. 

Các kênh truyền thông ngày càng phát triển, đã truyền tải các nội dung liên 

quan tới GDNN, lao động việc làm. Điều này đã tác động không nhỏ đến nhận thức 

của giới trẻ trong xã hội về việc lựa chọn nghề, lập thân, lập nghiệp. Chính vì vậy 

truyền thông đại chúng có nhiều cơ hội tác động định hướng nghề nghiệp, cung cấp 

thông tin về TTLĐ góp phần thúc đẩy mối quan hệ LKĐT giữa các bên liên quan. 

Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, LKĐT đáp ứng nhu cầu TTLĐ còn chịu 

tác động rất lớn của các yếu tố bên ngoài, đặc biệt là sự cạnh tranh quyết liệt trong 

việc khẳng định uy tín, chất lượng của các CSĐT trong và ngoài nước.  

Quan hệ giữa trường CĐN và DN: Sự tin tưởng vào hợp tác giữa NT và DN; 

Cam kết hợp tác mang tính công bằng và vì quyền lợi của cả hai bên NT và DN; 

Mục tiêu của các bên được chia sẻ; Hiểu các mối quan tâm chung của các bên (NT, 

DN, SV);  Sự linh hoạt trong cách thức hợp tác; 

Các yếu tố từ DN thúc đẩy hoạt động LKĐT: Sự quan tâm/ ủng hộ của lãnh 

đạo DN đối với việc hợp tác với các trường CĐN; Nhân viên của DN là cựu SV của 

trường CĐN có vai trò quan trọng trong thúc đẩy LKĐT; Ưu tiên của DN trong vấn 

đề nghiên cứu ứng dụng; Khả năng tài trợ/ nguồn lực tài chính của DN; Trường 

CĐN và DN có vị trí địa lý gần nhau. Lãnh đạo DN có vai trò tiên quyết giúp hoạt 

động LKĐT được triển khai, phát triển lâu dài. 

Các yếu tố từ trường CĐN thúc đẩy hoạt động LKĐT: Trường CĐN có 

chiến lược phát triển gắn liền với nhu cầu xã hội; CSVC của trường đạt yêu cầu 

phục vụ gia công, sản xuất cho DN; Cam kết về chất lượng; Sự chủ động của trường 
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CĐN trong việc tiếp cận và đưa ra hình thức, mức độ liên kết với các DN; Chất 

lượng đào tạo của trường CĐN; Danh tiếng của trường CĐN; Sự khan hiếm về NL 

trong lĩnh vực mà DN hoạt động; Nhu cầu nâng cao tính cạnh tranh của trường. 

1.5.3. Các yếu tố rào cản hoạt động LKĐT giữa trường CĐN và DN 

Các yếu tố rào cản chính là những yếu tố gây trở ngại hoặc hạn chế sự LKĐT 

giữa trường CĐN và DN. Các nhóm chính của các yếu tố này gồm:  

Tài chính: Thiếu nguồn lực tài chính của DN, của trường và của bên thứ ba 

hỗ trợ cho các hoạt động LKĐT; 

Mối quan hệ: Thiếu thông tin về các cơ hội hợp tác; Thiếu đầu mối liên lạc 

giữa DN và trường CĐN; Sự khác biệt về ngôn ngữ giao tiếp. 

Các qui định, cơ chế, chính sách: Hệ thống văn bản qui phạm pháp luật tuy 

có, song những hướng dẫn, quy định cụ thể để thực hiện LKĐT giữa NT và DN còn 

rất hạn chế và chưa đồng bộ. Chưa có chính sách đối với CBKT, công nhân lành 

nghề tham gia giảng dạy. Chính sách đối với người học, tư vấn hướng nghiệp, tạo 

việc làm và cơ chế điều tra theo dấu vết SV còn ít. Chưa có chính sách cộng đồng 

trách nhiệm đối với DN có sử dụng NL qua đào tạo. Thiếu chính sách, qui định đối 

với các trường CĐN trong việc LKĐT với các DN nhằm nâng cao chất lượng đào 

tạo; Thiếu chính sách khuyến khích DN tham gia LKĐT với các trường CĐN; 

Thiếu sự hỗ trợ/ tác động của bên thứ 3 (các hiệp hội, tổ chức phi chính phủ...). 

1.6. Kinh nghiệm quốc tế về LKĐT và quản lý LKĐT giữa NT và DN 

1.6.1. Một số mô hình liên kết đào tạo điển hình 

Phát triển NL chất lượng cao gắn liền với phát triển KTXH của mỗi quốc gia. 

Do vậy, các cơ sở đào tạo luôn gắn liền với đơn vị sử dụng lao động, từ đó hình 

thành nên các mô hình LKĐT giữa NT và DN. Một số mô hình đào tạo thể hiện rõ 

mối quan hệ LKĐT điển hình ở một số nước trên thế giới như: 

1.6.1.1. Mô hình đào tạo song hành (Đức) 

LKĐT song hành là “quá trình giáo dục nghề nghiệp được tổ chức song song 

tại hai địa điểm là NT và DN trong suốt quá trình đào tạo” [44; tr.157].   
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Hình 1.10: Mô hình đào tạo song hành 

Nguồn: [44, tr.158] 

Theo kế hoạch đào tạo, hàng tuần, người học học một số ngày LT tại trường, 

một số ngày thực hành tại DN. Kết thúc khóa học, người học phải tham dự 2 phần 

thi: LT tại NT và thực hành tại DN. Hình thức LKĐT trong mô hình song hành cho 

phép mối liên hệ giữa NT với DN gắn bó, bền chặt, giúp NT san sẻ nỗi lo về CSVC, 

thiết bị lạc hậu không theo kịp sự phát triển KHKT&CN. 

Ưu điểm của hệ thống tổ chức dạy nghề song hành của Đức là: chất lượng dạy 

nghề luôn phù hợp với nhu cầu của ngành công nghiệp và của các DN; việc đào tạo 

theo theo hệ thống kép góp phần tạo sự chuyển biến trong nhận thức là ĐTN phải 

đáp ứng đúng theo nhu cầu sử dụng lao động.   

Nhược điểm của hệ thống dạy nghề này là người học gặp khó khăn khi bắt đầu 

TTSX vì chưa thông qua giai đoạn THCB; sau này người học chuyển đổi nghề khó 

khăn vì chương trình đào tạo theo chuyên sâu hẹp. 

1.6.1.2. Mô hình đào tạo luân phiên (Pháp) 

Đây là mô hình đào tạo được áp dụng rộng rãi ở Pháp và một số nước Bắc Âu. 

Giống như đào tạo song hành, đào tạo luân phiên được thực hiện tại 2 địa điểm: NT 

và DN. Tại NT, người học học toàn bộ phần LT ngay từ giai đoạn đầu tiên. Riêng 

phần THCB lẫn phần TTSX được tổ chức luân phiên giữa NT và DN. Cuối khoá 

học, người học cũng tham dự 2 phần thi: LT tại trường, thực hành tại DN [44].  

 
Hình 1.11: Mô hình đào tạo luân phiên 

[Nguồn: 44, tr.160] 
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Như vậy, mô hình đào tạo luân phiên cũng có những điểm tương đồng với mô 

hình “hệ thống đào tạo song hành”. Nhưng điểm khác nhau là trong mô hình “đào 

tạo song hành” LT được gắn với TH theo từng chủ đề với thời lượng ngắn hàng 

tuần; còn theo mô hình luân phiên thì LT gắn với TH qua từng giai đoạn với thời 

lượng dài hơn, thường là hàng tháng. 

1.6.1.3. Mô hình đào tạo tuần tự  

Đào tạo tuần tự cũng được thực hiện tại 2 địa điểm: NT và DN. Người học học 

toàn bộ phần LT và THCB tại NT, phần TTSX được thực hiện tại DN vào cuối 

khóa học trước giai đoạn thi TN, thời gian thực tập thường kéo dài từ 3 đến 6 tháng. 

Khi thi TN, người học tham dự 2 phần thi: LT tại NT, thực hành được phối hợp với 

DN tổ chức hoặc tại xưởng trường hoặc tại DN [44].  

 
Hình 1.12: Mô hình đào tạo tuần tự 

Nguồn: [44, tr.162] 

Đào tạo tuần tự tạo thuận lợi cho học viên vì ít phải di chuyển nhưng hạn chế 

trong quá trình phát triển kỹ năng nghề. Mối gắn kết giữa NT với DN không liên 

tục, mỗi năm một đợt vài ba tháng nên chưa tạo được độ “kết dính”. Hiện tượng, 

học viên tự liên hệ địa điểm thực tập hay NT mỗi năm lại thay đổi địa chỉ thực tập 

khiến chất lượng kỹ năng nghề không đồng đều.  

1.6.1.4. Mô hình hệ thống Tam phương (Trial System) tại Thụy Sỹ  

Điều cơ bản chủ yếu trong hệ thống dạy nghề của Thụy Sỹ là học nghề kèm 

cặp được tiến hành trong phạm vi một công ty. Hình thức đào tạo này còn được gọi 

là “tập sự tại xí nghiệp” hoặc “tập sự hành nghề”. 

 

Hình 1.13: Mô hình hệ thống đào tạo Tam phương ở Thụy Sĩ 

(Nguồn: [9, tr.81]) 
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Trên thực tế, có ba đơn vị cùng tham gia vào hoạt động ĐTN trong hệ thống 

đào tạo tam phương (Trial System): cơ sở sản xuất (nơi làm việc), trung tâm dạy 

nghề (dạy kiến thức và kỹ năng nghề căn bản) và trường dạy nghề (dạy kiến thức và 

kỹ năng nghề nâng cao). Ưu điểm của hệ thống dạy nghề này là: Dạy nghề phù hợp 

với nhu cầu của ngành công nghiệp và của các DN; tiết kiệm chi phí, tăng hiệu quả 

đầu tư, tạo sự chuyển biến trong nhận thức là ĐTN phải đáp ứng đúng, kịp thời theo 

sự phát triển KHKT&CN và nhu cầu sử dụng lao động của nền kinh tế. 

Ngoài các mô hình đào tạo điển hình như trên, các quốc gia khác trên thế giới 

cũng có các mô hình ĐTN mang đặc trưng riêng thể hiện rõ LKĐT giữa NT và DN, 

gắn với điều kiện thực tiễn của từng quốc gia như: Mô hình “dạy nghề tại doanh 

nghiệp” ở  Nhật Bản; Mô hình “hệ thống dạy nghề (2+1)” ở Hàn Quốc; Mô hình 

hợp tác đào tạo (Cooperative Training) tại Thái Lan... [9, tr. 86-92]. 

1.6.2. Kinh nghiệm về quản lý liên kết đào tạo của ngước ngoài 

1.6.2.1. Kinh nghiệm của một số quốc gia châu Âu  

Các quốc gia trên thế giới đã thử nghiệm và thực nghiệm nhiều mô hình liên 

kết với mong muốn đào tạo NNL thực sự có chất lượng cao cho đất nước. Đáng chú 

ý là các mô hình: Mô hình "đào tạo kép" của Cộng hoà liên bang Đức; Mô hình 

"đào tạo luân phiên" của Pháp; Mô hình "2 + 2" của Nauy; Mô hình dạy nghề tam 

phương (Trial System) của Thụy Sỹ... Tuy mỗi mô hình có những ưu nhược điểm 

và điều kiện, môi trường vận dụng riêng song về cơ bản, các mô hình trên đã chứng 

minh được tính ưu việt trong hoạt động LKĐT tại mỗi quốc gia trong giai đoạn lịch 

sử nhất định đồng thời cũng để lại những bài học kinh nghiệm [51; tr 62]: 

Thứ nhất: Dạy nghề cho DN và vì chính DN. DN nhận thức rõ trách nhiệm, 

nghĩa vụ với hoạt động đào tạo và phát triển NNL, chủ động tham gia mọi công 

đoạn của quá trình đào tạo. Cùng với NT, phát huy vai trò đồng chủ thể của quá 

trình đào tạo. Do đó, DN chủ động được NNL, ổn định kế hoạch sản xuất, đảm bảo 

phát triển bền vững. 

Thứ hai: Quỹ hỗ trợ dạy nghề - những ảnh hưởng tích cực. Hầu hết các quốc 

gia đều thành lập quỹ hỗ trợ dạy nghề. Mọi DN sử dụng NNL đã qua đào tạo có 

trách nhiệm nộp quỹ. Khoản quỹ DN nộp dao động từ 0,5% đến 1% quỹ lương tuỳ 
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thuộc từng quốc gia. Những DN trực tiếp tham gia hoạt động đào tạo cùng NT được 

miễn khoản đóng góp này. Do đó, bản thân DN nhận thức đúng trách nhiệm khi sử 

dụng “sản phẩm”, không có tâm lý coi sức lao động là “hàng hoá công cộng”.  

Thứ ba: Hình thức và phương thức đào tạo kết hợp. Dạy LT tại trường nghề; 

dạy TH tại DN để tận dụng cơ sở vật chất, nguồn lực sẵn có của các bên. Thời gian 

đào tạo liên kết thường kéo dài từ 2 năm trở lên. DN có trách nhiệm phối hợp với 

NT thực hiện tốt mục tiêu đã định.  

Thứ tư: Coi trọng người học. Người học được coi là chủ thể hoạt động học 

tập, mọi công đoạn của quá trình đào tạo đều hướng về người học, phát huy năng 

lực thực hiện, đáp ứng nhu cầu việc làm. Người học được tôn trọng và được đảm 

bảo chế độ, quyền lợi khi tham gia TH, TTSX tại các DN.  

Thứ năm: Phân luồng - tác động tích cực tới hoạt động ĐTN. Ở các quốc gia 

châu Âu, nền công nghiệp phát triển mạnh, đa dạng đã tác động không nhỏ tới hệ 

thống giáo dục. Giáo dục được phân luồng rõ rệt: giáo dục phổ thông và dạy nghề. 

Thường sau khi kết thúc bậc học phổ thông (lớp 8 – 9), có tới 50 đến 70% học sinh 

lựa chọn con đường học nghề, số còn lại tiếp tục học lên những bậc học cao hơn. 

1.6.2.2. Kinh nghiệm của một số quốc gia châu Á  

Cũng như các quốc gia châu Âu, châu Á cũng đã thử nghiệm nhiều mô hình 

với kỳ vọng mang lại hiệu quả thực sự thúc đẩy phát triển NNL. LKĐT giữa NT với 

DN là tâm điểm chú ý của nhiều quốc gia. Đáng chú ý là các mô hình: Mô hình "ba 

kết hợp” (Three in one) của Trung Quốc; Mô hình "hệ thống 2 + 1"  (2 + 1 system) 

của Hàn Quốc ; Mô hình "hệ thống hợp tác đào tạo nghề" (Cooperative Training 

System) của Thái Lan, ... đã đem lại những thành công nhất định [51; tr 64]:  

Thứ nhất: Coi trọng đào tạo phát triển nhân lực theo nhu cầu thực tế. Mục tiêu 

của ĐTN nhằm phát triển đội ngũ nhân lực ở mọi trình độ đáp ứng  yêu cầu thực 

tiễn sản xuất.  Lý thuyết đó được Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc... hiện thực hoá 

qua tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, GDP, chỉ số con người... Thiết thực và hiệu 

quả, ĐTN các nước đều chú  trọng nội dung thực hành, mở rộng thực tập tại DN, 

gắn đào tạo với việc làm và cam kết của DN về tiếp nhận nhân lực đã qua đào tạo.   
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Thứ hai: Ràng buộc trách nhiệm của DN. Luật Hàn Quốc quy định các công ty 

sử dụng trên 300 lao động phải tổ chức ĐTN tại xí nghiệp. Nhật Bản quy định học 

sinh sau khi TN các khoá dạy nghề trong NT phải được dạy nghề tại xí nghiệp trước 

khi làm việc để có được kỹ năng phù hợp với sản xuất của xí nghiệp. Thái Lan, 

Singapore có chế tài buộc DN đóng góp 1% quỹ lương để chi phí cho hoạt động dạy 

nghề. DN nhận thức và có ý thức trách nhiệm khi sử dụng lao động đã qua ĐTN. 

Thứ ba: Tăng cường bồi dưỡng nhận thức về dạy nghề, học nghề theo hướng 

thiết thực. Các CSDN tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Singapore... đều đặt mục 

tiêu: làm cho người học nắm được kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết để thực 

hiện một việc làm cụ thể. Thậm chí, tại Hàn Quốc, nội dung thực hành chiếm tới 

80% dung lượng chương trình đào tạo. Tỉ lệ học viên thất nghiệp thấp. Người dạy, 

người học hướng tới những mục tiêu thiết thực, khả năng hành nghề sau khi TN.    

1.6.3. Những kinh nghiệm trong biện pháp tổ chức quản lý LKĐT của nước 

ngoài có thể nghiên cứu áp dụng tại Việt Nam 

Qua nghiên cứu các mô hình LKĐT trên thế giới, theo tác giả luận án, một số 

kinh nghiệm trong biện pháp tổ chức quản lý LKĐT giữa NT và DN đã được thực 

hiện tại một số nước điển hình, có thể nghiên cứu vận dụng vào Việt Nam trong 

những điều kiện thích hợp. Những biện pháp đó là:  

- Nhà nước cần ban hành các quy định có tính ràng buộc cụ thể về trách 

nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi trong LKĐT giữa NT và DN. Cần có bộ phận QLNN 

chuyên trách về công tác điều phối LKĐT giữa CSDN và DN.  

- Các hiệp hội nghề nghiệp cần phát huy mạnh mẽ vai trò là đầu mối huy động 

các DN tham gia vào tất cả các công đoạn trong quá trình đào tạo. 

- Các DN có trách nhiệm đóng góp vào Quỹ ĐTN với tỉ lệ phù hợp và được 

xác định ngay khi làm thủ tục hồ sơ thành lập DN.  

- CTĐT cần được xây dựng linh hoạt hơn, cho phép NT tự xây dựng CTĐT 

trên cơ sở phối hợp với DN, theo yêu cầu của DN và địa phương. 
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Kết luận chương 1 

 Chương 1 của luận án đã phân tích tổng quan về các nội dung và kết quả 

nghiên cứu vấn đề liên kết và quản lý liên kết đào tạo nghề giữa NT và DN; tổng 

hợp và phân tích các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển dạy 

nghề, LKĐT nghề giữa NT và DN, tác giả đã làm rõ một số khái niệm cơ bản liên 

quan đến quản lý LKĐT CĐN đáp ứng nhu cầu NL của các KCN, vai trò của công 

tác quản lý LKĐT CĐN, các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý LKĐT… Qua 

đó có thể rút ra một số kết luận chính như sau: 

Một là, quan điểm LKĐT giữa NT và DN, giáo dục gắn liền với lao động sản 

xuất đã có từ lâu. Tuy nhiên đào tạo CĐN chỉ mới xuất hiện trong những năm gần 

đây (kể từ năm 2007 sau khi có Luật dạy nghề 2006), việc quản lý LKĐT CĐN đáp 

ứng nhu cầu NL của các KCN thực sự là vấn đề mới mẽ, ít công trình nghiên cứu đề 

cập đến. 

Hai là, quản lý LKĐT giữa trường CĐN và DN đáp ứng nhu cầu NL của các 

KCN là vấn đề mới, có ý nghĩa thiết thực. Đặc biệt tại Bình Dương, chưa có công 

trình nào nghiên cứu về vấn đề này. 

Ba là, nội dung của quản lý LKĐT CĐN đáp ứng nhu cầu NL của các KCN 

bao gồm: quản lý đầu vào (quản lý công tác tuyển sinh, hướng nghiệp; xây dựng 

mục tiêu, nội dung, CTĐT, cơ sở vật chất, tài chính, đội ngũ giáo viên); quản lý quá 

trình (lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo); quản lý đầu ra (đánh giá, 

công nhận tốt nghiệp và giải quyết việc làm, thông tin đầu ra); chủ động điều tiết 

các yếu tố tác động đến LKĐT (Cơ chế, chính sách, sự phát triển KTXH, 

KHKT&CN, xu thế hội nhập kinh tế quốc tế). 

Nội dung và kết quả nghiên cứu của chương 1 đã hình thành cơ sở lý luận của 

quản lý LKĐT, làm tiền đề cho việc đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp 

quản lý LKĐT CĐN nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo đáp ứng nhu 

cầu NL cho các DN trong các KCN trong giai đoạn hiện nay ở các chương tiếp theo. 
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CHƯƠNG 2  

THỰC TRẠNG LIÊN KẾT ĐÀO TẠO VÀ QUẢN LÝ LIÊN KẾT ĐÀO TẠO 

GIỮA TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VÀ DOANH NGHIỆP ĐÁP ỨNG NHU 

CẦU NHÂN LỰC CỦA CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TẠI BÌNH DƯƠNG 

 

2.1. Tổ chức nghiên cứu thực trạng 

2.1.1. Hồi cứu tư liệu, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn 

Từ tháng 01 đến tháng 03 năm 2014, tác giả tiến hành thu thập những thông 

tin, dữ liệu qua những tài liệu khoa học, những báo cáo, thống kê sẵn có, qua đó 

tổng hợp tình hình KT - XH; các quan điểm, chủ trương, các chiến lược, quy hoạch 

phát triển nhân lực; chiến lược phát triển dạy nghề; quy mô, cơ cấu và tổ chức các 

hình thức đào tạo, đặc biệt là LKĐT và quản lý LKĐT giữa trường CĐN và DN 

trong các KCN tại tỉnh Bình Dương.  

2.1.2. Khảo sát thực tiễn 

2.1.2.1. Mục đích khảo sát  

Thu thập số liệu làm cơ sở cho việc đánh giá những mặt mạnh, mặt yếu, cơ hội 

và thách thức trong công tác ĐTN, LKĐT và quản lý LKĐT giữa trường CĐN và 

DN trong các KCN tại tỉnh Bình Dương.  

Đưa ra những kết luận khách quan, khoa học, chính xác làm cơ sở cho việc đề 

xuất các giải pháp quản lý LKĐT giữa trường CĐN và DN đáp ứng nhu cầu NL cho 

các KCN tại tỉnh Bình Dương.  

2.1.2.2. Nội dung khảo sát  

Luận án tiến hành điều tra, khảo sát thực trạng về đào tạo CĐN, LKĐT và 

quản lý LKĐT giữa trường CĐN và DN trong các KCN tại Bình Dương với những 

nội dung cụ thể như sau:  

Về đào tạo CĐN: Mức độ đáp ứng của CTĐT so với nhu cầu của DN thể hiện 

qua các đánh giá của GV, DN, cựu SV về mục tiêu, nội dung CTĐT so với thực tế 

sản xuất tại DN, khả năng thích nghi của SV tốt nghiệp với môi trường làm việc, 

thời gian tìm việc, đào tạo lại. 
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Về LKĐT và quản lý LKĐT giữa trường CĐN và các DN trong các KCN: 

Điều tra, khảo sát về 04 vấn đề: Đầu vào trong LKĐT và quản lý LKĐT (Tuyển 

sinh và xây dựng chuẩn đầu ra; Xây dựng mục tiêu, nội dung CTĐT theo hướng đáp 

ứng yêu cầu DN; Đảo đảm nguồn lực phục vụ LKĐT...); Quá trình trong LKĐT và 

quản lý LKĐT (Hoạt động dạy học, kiểm tra, đánh giá tại trường CĐN và DN); Đầu 

ra trong LKĐT và quản lý LKĐT (Kết quả TN; Thực trạng việc làm; Tư vấn nghề 

nghiệp sau đào tạo...); Bối cảnh tác động đến LKĐT và quản lý LKĐT (nhận thức 

lợi ích LKĐT, các yếu tố thúc đẩy, các yếu tố cản trở LKĐT). 

2.1.2.3. Công cụ, phương pháp khảo sát  

Bộ công cụ khảo sát: Từ tháng 10/2014 đến tháng 03/2015, tác giả tiến hành 

thiết kế mẫu phiếu hỏi, tổ chức điều tra, khảo sát về thực trạng đào tạo CĐN, LKĐT 

và quản lý LKĐT giữa trường CĐN và DN trong các KCN tại Bình Dương. 

Phương pháp khảo sát: Sử dụng phiếu hỏi, phỏng vấn, đàm thoại, trao đổi trực 

tiếp, xin ý kiến chuyên gia; thu thập thông tin từ SV và cựu SV nhằm nghiên cứu, 

tìm hiểu, đánh giá thực trạng LKĐT và quản lý LKĐT giữa trường CĐN và DN đáp 

ứng nhu cầu NL cho các KCN tại Bình Dương.  

2.1.2.4. Đối tượng khảo sát  

Khảo sát được tiến hành ở 5 Trường CĐN (32 CBQL, 103 GV, 204 SV đang 

học tập tại trường); 60 DN trong các KCN có sử dụng NL trình độ CĐN với tổng số 

người được khảo sát: 153 CBQL và CBKT; 204 cựu SV có trình độ CĐN đang làm 

việc tại DN. 

Bảng 2.1: Thống kê về số phiếu khảo sát phát ra và thu vào 

Đơn vị Đối tượng khảo sát Số phiếu phát ra Số phiếu thu vào 

5 Trường 

CĐN 

CBQL 40 32 

GV 120 103 

SV 250 204 

60 Doanh 

nghiệp 

CBQL 180 153 

Cựu SV 250 204 

Nguồn: Kết quả điều tra, khảo sát 
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2.2.  Quan điểm, chủ trương chính sách và cơ chế của Đảng, Nhà nước về 

ĐTN, LKĐT, quản lý LKĐT nghề đáp ứng nhu cầu NL của các DN 

Tư tưởng kết hợp giữa giáo dục với lao động sản xuất, NT gắn DN đã được 

các tác giả kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin khẳng định: “Trình độ đào tạo công 

nhân lành nghề ở các nước xã hội chủ nghĩa phụ thuộc rất nhiều vào sự kết hợp 

đúng đắn giữa dạy học trong nhà trường với TTSX ở xí nghiệp... Nếu thiếu nguyên 

tắc kết hợp dạy học với lao động sản xuất thì hệ thống dạy nghề không thể đào tạo 

công nhân lành nghề được”. [11] 

Ngay từ khi tiến hành đổi mới, Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng 

ban hành Nghị quyết số 14-NQ/TW ngày 11/01/1979 để chuẩn bị thực hiện cải cách 

giáo dục lần 3 (bắt đầu từ năm học 1981 – 1982). Theo đó một trong những định 

hướng có tính nguyên lý cho giáo dục Việt Nam là: “Học đi đôi với hành, giáo dục 

kết hợp với lao động, nhà trường gắn liền với xã hội”. 

Kết luận của Hội nghị Trung ương 6 khoá IX đã nhấn mạnh: "Bảo đảm chất 

lượng và điều chỉnh cơ cấu đào tạo, gắn đào tạo với yêu cầu phát triển kinh tế - xã 

hội, đào tạo với sử dụng" [4, tr.129]. 

Trước yêu cầu mới của CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế, Nghị quyết 

số 29/NQ-TW ngày 4/11/2013 của Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn 

bản toàn diện giáo dục và đào tạo và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

XII của Đảng đã xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong 5 năm tới là 

đổi mới căn bản và toàn diện GDĐT, nâng cao chất lượng NNL để đáp ứng yêu cầu 

của TTLĐ và phát triển GDĐT phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, với 

tiến bộ khoa học - công nghệ. 

Về chính sách phát triển ĐTN, tại Điều 7, Luật dạy nghề 2006 có quy định: 

“Đầu tư mở rộng mạng lưới CSDN, nâng cao chất lượng dạy nghề góp phần bảo 

đảm cơ cấu NNL phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH đất nước”. Điều 4, Luật lao động 

2012 nêu: “Có chính sách phát triển, phân bố NNL; dạy nghề, đào tạo, bồi dưỡng và 

nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động, ưu đãi đối với người lao động 

có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH 

đất nước; Có chính sách phát triển TTLĐ, đa dạng các hình thức kết nối cung cầu 

lao động”. 
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Quyền và nghĩa vụ của DN trong hoạt động dạy nghề được qui định cụ thể tại 

Điều 55 và Điều 56 của Luật dạy nghề 2006: 

- DN được quyền: liên doanh, liên kết với CSDN để tổ chức dạy nghề cho 

người lao động; tổ chức nghiên cứu, sản xuất, ứng dụng, chuyển giao công nghệ. 

DN được mời tham gia hội đồng thẩm định chương trình, giáo trình; giảng dạy, 

hướng dẫn thực tập nghề và đánh giá kết quả học tập của người học nghề; tham gia 

xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề, đánh giá kỹ năng nghề quốc gia đối với những 

nghề liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN, được trừ thu nhập chịu 

thuế đối với các khoản chi phí về dạy nghề phục vụ cho sản xuất kinh doanh.  

- DN có một số nghĩa vụ như: Cung cấp thông tin về ngành nghề, nhu cầu 

đào tạo và sử dụng lao động của DN cho cơ quan QLNN về dạy nghề; Tiếp nhận 

người học nghề đến tham quan, thực tập kỹ năng nghề thông qua hợp đồng với 

CSDN; Trả công theo thỏa thuận cho người học nghề khi họ trực tiếp hoặc tham gia 

làm ra sản phẩm cho DN. 

Điều 7 Luật Giáo dục nghề nghiệp (2014) đã qui định về xã hội hóa GDNN. 

Theo đó, khuyến khích các tổ chức, các nhân, DN tham gia vào công tác GDNN 

được hưởng các chính sách ưu đãi của chính phủ. 

Đặc biệt, trong Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2011 – 2020 đã định 

hướng: Thực hiện liên kết chặt chẽ giữa các DN, CSĐT và Nhà nước để phát triển 

NNL theo nhu cầu của xã hội. Chiến lược cũng chỉ rõ: Phát triển nhanh NNL, nhất 

là NNL chất lượng cao, tập trung vào việc đổi mới căn bản nền giáo dục quốc dân, 

gắn kết chặt chẽ phát triển NNL với phát triển và ứng dụng KHKT&CN, là một 

trong ba khâu đột phá chiến lược. 

Mục tiêu tổng quát của chiến lược phát triển dạy nghề là: “Đến năm 2020, dạy 

nghề đáp ứng được nhu cầu của TTLĐ cả về số lượng, chất lượng, cơ cấu nghề và 

trình độ đào tạo; chất lượng đào tạo của một số nghề đạt trình độ các nước phát triển 

trong khu vực và trên thế giới; hình thành đội ngũ lao động lành nghề, góp phần 

nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia” [104; tr.1].  

Như vậy, từ quan điểm “học đi đôi với hành” thì điều tất yếu là phải kết hợp 

giáo dục với lao động sản xuất, NT phải gắn với DN. Muốn như vậy cần phải quản 
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lý LKĐT giữa NT và DN, phải thiết lập mối quan hệ thật tốt giữa NT với DN để 

đào tạo NL đáp ứng theo nhu cầu DN, xem đó là mục tiêu hành động của các 

CSDN, là xu hướng tất yếu trong ĐTN trên thế giới. 

2.3. Tình hình phát triển kinh tế- xã hội, phát triển các KCN và phát triển 

ĐTN tại Bình Dương 

2.3.1. Sự phát triển kinh tế- xã hội 

Bình Dương là một trong những tỉnh nằm trong khu vực kinh tế trọng điểm 

phía Nam, diện tích tự nhiên 2.694,43km2, dân số khoảng 1.748.000 người, trong đó 

có khoảng 700.000 người từ nhiều địa phương đến làm ăn sinh sống. Tình hình kinh 

tế của tỉnh phát triển nhanh và tương đối ổn định. 

Trong những năm gần đây tốc độ tăng trưởng đạt bình quân 13,5%/năm. GDP 

bình quân đầu người tăng lên đáng kể, năm 2014 đạt khoảng 60 triệu đồng, tăng 2 

lần so với năm 2010. Là tỉnh năng động về kinh tế; thu hút nhiều dự án đầu tư nước 

ngoài đến từ hơn 43 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Thu nhập bình quân của 

lao động phổ thông năm 2015 đạt trên 4 triệu đồng/người/tháng. Tuy nhiên chỉ số 

năng lực cạnh tranh PCI của Bình Dương  chỉ đạt 58,86/100 chỉ xếp hạng thứ 25/63 

(trong đó có tiêu chí năng cạnh tranh của nguồn nhân lực). 

Theo thống kê từ Phòng Kế hoạch Đầu tư Bình Dương (2015), tỉnh sẽ chú 

trọng đặc biệt vào việc thu hút đầu tư trong các lĩnh vực sau: 

Bảng 2.2: Các lĩnh vực công nghiệp tỉnh Bình Dương đang thu hút đầu tư 

Lĩnh vực công nghiệp Sản phẩm điển hình 

Điện và điện tử 
Thiết bị gia dụng, radio, TV, VCR, điều hoà, tủ 

lạnh, cáp, công tắc, rơle, sản phẩm truyền thông. 

Máy tính và thiết bị 

ngoại vi 

Hệ thống PCB, máy tính, máy in, màn hình, bàn 

phím, cáp và phụ kiện 

Lĩnh vực tự động hóa 
Hệ thống điều khiển tự động, bộ phận kim loại và 

nhựa, vật liệu bọc, hệ thống đường  và phụ tùng 

Chế biến và đóng gói 

thực phẩm 

Đồ hộp, thiết bị chế biến thực phẩm, nguyên liệu 

đóng gói thực phẩm, gia vị và nguyên liệu chế biến 

thực phẩm 
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Máy móc nông nghiệp, 

dịch vụ và thiết bị 

Thiết bị nông nghiệp, động cơ nhỏ và phụ tùng, 

bình phun nông nghiệp, máy phun sương, máy tạo 

sương, máy bón phân, hệ thống tưới tiêu và phụ kiện, 

máy đóng gói, máy kéo và thiết bị kéo 

Công nghiệp hỗ trợ 
Dụng cụ máy móc, dập kim loại, tạo khuôn, nguyên 

liệu đóng gói 

Dược phẩm và y tế 
Ngành sản xuất thứ cấp: thuốc, đóng gói thuốc, sản 

phẩm y tế đơn giản 

Dịch vụ Dịch vụ hậu cần, nhà kho 

Nguồn: Phòng Kế hoạch Đầu tư Bình Dương (2015) 

Về kinh tế, an sinh xã hội: tỉ lệ hộ nghèo giảm đáng kể từ 3,35% (2009), xuống 

còn 1,38% (2010) và năm 2016 không còn hộ nghèo. 

2.3.2. Sự phát triển các khu công nghiệp tại Bình Dương  

Sau 20 năm hình thành và phát triển, các KCN tại Bình Dương đã không 

ngừng lớn mạnh, trở thành nguồn lực quan trọng để phát triển KT-XH của địa 

phương. Đến tháng 12/2015, toàn tỉnh đã có 28 KCN với tổng diện tích trên 9.500 

ha, chiếm 9,5% về số lượng và 11,3% về diện tích KCN của cả nước. 

Các KCN đã và đang phát huy được thế mạnh, trở thành một trong những 

nguồn lực chính để đưa Bình Dương phát triển không ngừng. Tổng vốn đầu tư kết 

cấu hạ tầng vào các KCN khoảng hơn 9.300 tỷ đồng, đạt 72% tổng vốn được phê 

duyệt. Hình thức đầu tư xây dựng cũng rất đa dạng, phù hợp với điều kiện thực tế 

của Bình Dương. Đặc biệt, tỉnh Bình Dương không sử dụng nguồn ngân sách Nhà 

nước để đầu tư, mà luôn phát huy nguồn lực để mọi thành phần kinh tế tham gia. 

Do có hạ tầng tốt, các KCN đã phát huy tác dụng to lớn. Hoạt động sản xuất, 

kinh doanh của các DN trong các KCN qua từng năm không ngừng tăng lên. Tính 

đến tháng 12/2015, đã có 1.110 dự án đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 

các KCN. Trong những năm qua, tốc độ tăng doanh thu hàng năm bình quân của 

các DN trong KCN tăng từ 30 - 35%/năm. 

Trong giai đoạn 2011-2015, các KCN đã tạo ra doanh thu khoảng 32,5 tỷ 

USD; trong đó giá trị xuất khẩu đạt 15,5 tỷ USD, nộp ngân sách khoảng 800 triệu 
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USD... Tính chung trong 20 năm qua, các DN hoạt động trong các KCN của tỉnh 

Bình Dương đã tạo ra doanh thu khoảng 54,3 tỷ USD, kim ngạch xuất khẩu 30,3 tỷ 

USD và nộp ngân sách Nhà nước 1,36 tỷ USD. [142] 

2.3.3. Đặc điểm nhân lực của các khu công nghiệp tại Bình Dương 

Về số lượng NL: Tổng dân số trong độ tuổi lao động của tỉnh Bình Dương 

năm 2015 khoảng 1.193.500 người, chiếm 77,0% dân số, tỉ lệ này rất cao, chứng tỏ 

LLLĐ trong độ tuổi lao động từ các tỉnh khác về Bình Dương làm việc là rất lớn, 

riêng đối với các KCN thì có đến 80-90% lao động ngoài tỉnh. LLLĐ chủ lực từ 15-

40 tuổi chiếm tỉ trọng cao nhất khoảng 60,6%; trong đó, nữ nhiều hơn nam (61,2% 

so với nam: 59,6%). Trong nhóm này nhiều nhất là nhóm tuổi từ 20 đến 30, chiếm 

53,3% LLLĐ trong độ tuổi. 

Vấn đề NL của các KCN tại Bình Dương hiện đang gặp khó khăn do các tỉnh 

Đồng bằng Sông Cửu Long và các tỉnh miền Trung nơi cung cấp nhân lực nhập cư 

chính cho Bình Dương hiện cũng đang phát triển mạnh các KCN nên đã dẫn đến 

hiện tượng “ly nông nhưng bất ly hương”. Lao động đang làm việc tại Bình Dương 

có xu hướng về quê để làm việc dẫn đến tình trạng thiếu hụt lao động, đặc biệt là 

sau mỗi dịp Tết Nguyên đán. 

Về chất lượng NL: Đến thời điểm hiện nay, chất lượng NL của các KCN tại 

Bình Dương đã được cải thiện một bước quan trọng so với thời kỳ mới tái lập tỉnh 

(1997). Tuy nhiên, theo số liệu tổng điều tra: NL không có trình độ kỹ thuật còn 

chiếm tỉ lệ rất cao, khoảng 88,2%, cao hơn trung bình toàn Vùng Đông Nam Bộ, 

đứng thứ tư trong 6 tỉnh: xấp xỉ Đồng Nai, cao hơn tỉnh bà Rịa-Vũng Tàu và thành 

phố Hồ Chí Minh (85,6% và 80,5%) [139]. Qua đó cho thấy NL có chất lượng cao 

chiếm tỉ lệ thấp, chỉ số cạnh tranh về NNL của Bình Dương còn thấp so với các tỉnh 

thành trong khu vực. 

NNL trong các KCN tỉnh Bình Dương chủ yếu từ khu vực nông thôn từ các 

tỉnh phía Bắc, Duyên hải Nam Trung Bộ, Đồng bằng Sông Cửu Long di chuyển 

đến, chưa được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, ý thức nghề nghiệp, tác phong công 

nghiệp còn yếu. Do đó, sự biến động lao động (vào – ra) của các DN trong các 

KCN tại Bình Dương là rất lớn chủ yếu do lao động tự ý bỏ việc, chuyển từ DN này 

sang DN khác. Tỉ lệ biến động lao động của các DN từ 15% đến 20%. Tình trạng 
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này làm cho các DN gặp nhiều khó khăn trong tổ chức sản xuất vì thiếu lao động và 

phải đào tạo lao động mới. 

Bảng 2.3: Cơ cấu lao động qua ĐTN 2010 - 2015 

 
(Nguồn: Theo Quy hoạch phát triển NNL tỉnh Bình Dương đến năm 2020) 

Trong giai đoạn đầu phát triển các KCN, số lượng lao động phổ thông, giản 

đơn tăng cao hơn nhiều so với số lao động qua đào tạo. Nhưng trong giai đoạn hiện 

nay, NL có trình độ trung cấp và cao đẳng tăng lên, NL có trình độ sơ cấp và dạy 

nghề dưới 3 tháng giảm đi. Dự báo trong thời gian tới, những ngành thâm dụng lao 

động sẽ giảm cả số lượng lẫn quy mô hoạt động.  

Lao động qua đào tạo, tuy đã có những chuyển biến tích cực về chất lượng, 

nhưng cơ cấu chưa hợp lý, nên vẫn tồn tại tình trạng thừa lao động có bằng cấp, 

thiếu lao động có kỹ thuật; Lao động qua đào tạo vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu 

của các KCN về chất lượng và số lượng. [139] 

Về chính sách thu hút NL: Bình Dương có nhiều chính sách thu hút NL có 

trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kể cả lao động phổ thông như: tổ chức đào tạo, 

bồi dưỡng cho HSSV tạo nguồn của tỉnh, có chế độ “trải thảm đỏ thu hút nhân tài”, 

cử cán bộ đi học tập kinh nghiệm tiên tiến từ các nước phát triển, có các chế độ đãi 

ngộ hợp lý cho LĐKT. Bên cạnh đó, còn có nhiều chính sách dành cho lao động 

phổ thông như hỗ trợ nhà ở cho công nhân có thu nhập thấp, gửi thư ngõ đến 20 tỉnh 

thành để tuyển dụng lao động. 

2.3.4. Sự phát triển ĐTN tại Bình Dương  

Tốc độ phát triển mạng lưới dạy nghề tăng khá nhanh trong những năm gần 

đây. Tính đến tháng 12/2016, trên địa bàn Tỉnh có 06 trường CĐN, 08 trường Trung 
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cấp nghề, 12 Trung tâm dạy nghề công lập và 80 cơ sở khác có tham gia dạy nghề. 

Trong đó, có 43 cơ sở dạy ngoài công lập. 

Bảng 2.4: Thống kê số lượng các cơ sở dạy nghề tại Bình Dương 

Số lượng các cơ sở dạy nghề qua các năm 2008 2012 2016 

Trường Cao đẳng nghề 5 5 6 

Trường Trung cấp nghề 5 8 7 

Trung tâm dạy nghề 16 15 12 

Cơ sở khác có tham gia dạy nghề 14 22 80 

(Nguồn: Hội nghị tuyển sinh ĐTN tỉnh Bình Dương năm 2016 do Sở LĐ-

TB&XH tỉnh Bình Dương tổ chức tại Trường CĐN Việt Nam– Singapore) 

Sự phát triển ĐTN của Bình Dương trong những năm qua thể hiện ở những 

mặt cụ thể như sau: 

- Diện tích mặt bằng bình quân gần 25,9m2/một học viên. Chỉ tiêu này tương 

đối tốt để đảm bảo không gian học nghề.  

- Tổng số cán bộ nhân viên trong các CSDN của tỉnh Bình Dương có khoảng 

1.735 người, trong đó có 90,0% số GV đạt chuẩn. Đội ngũ GV có trình độ trên đại 

học chiếm 12,8%, cao đẳng và đại học chiếm 62,4%, trình độ từ trung cấp trở xuống 

còn lớn, chiếm 24,8%. 

- Cơ cấu ngành nghề đào tạo là đa ngành: Tin học viễn thông chiếm 21,34%; 

Chế tạo vận hành máy móc thiết bị chiếm 18,54%, Y dược 11,68%, Kinh tế chiếm 

10,24%. Hệ thống mạng lưới dạy nghề đã được xã hội hoá, khuyến khích các thành 

phần kinh tế và cá nhân tham gia khoảng 47,0%. 

- Trong những năm qua, qui mô đào tạo nghề của tỉnh có sự gia tăng đáng kể. 

Năm 2008, các cơ sở đào tạo nghề trong tỉnh đã đào tạo cho 145.823 người cho các 

cấp trình độ, đến năm 2015, qui mô tăng lên 616.665 người. 

Bảng 2.5: Qui mô ĐTN của các CSDN tỉnh Bình Dương giai đoạn 2008 - 2015 

Số lượng 

Năm 
Người 

Cơ cấu trình độ đào tạo 

Cao đẳng 

nghề 

Trung cấp 

nghề 

Sơ cấp nghề và dạy 

nghề ngắn hạn 
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Năm 2008 145.823 2% 8% 90% 

Năm 2010 403.872 4% 18% 78% 

Năm 2015 616.665 12% 22% 66% 

(Nguồn: Tổng hợp báo cáo công tác đào tạo nghề của Sở LĐ-TBXH tỉnh Bình 

Dương qua các năm) 

- Trong những năm qua, tỉnh Bình Dương đã luôn quan tâm đến công tác đầu 

tư ĐTN, coi phát triển NNL vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển kinh tế xã 

hội, thực hiện tốt chính sách thu hút lao động, đặc biệt đẩy mạnh ứng dụng 

KHKT&CN vào sản xuất… Tỉ lệ lao động qua ĐTN của tỉnh năm 2005 đạt 38,0%, 

năm 2009 đạt 55,0%, đến năm 2015 tăng lên 65,0%. 

Bên cạnh đó, công tác ĐTN tại Bình Dương cũng có những hạn chế so với yêu 

cầu phát triển NNL có chất lượng cao, có sức cạnh tranh trên TTLĐ có nhiều sôi 

động hiện nay đó là: 

- Hệ thống mạng lưới dạy nghề của tỉnh còn ít về số lượng và yếu về chất 

lượng so với dân số và nhu cầu đào tạo, trang thiết bị thiếu và lạc hậu; Nội dung và 

phương pháp còn lạc hậu, chưa phù hợp, không theo kịp tiến bộ KHKT&CN; Qui 

mô, ngành nghề vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của địa phương và chưa 

tương xứng với vai trò, vị trí của Tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. 

- Phần lớn đội ngũ GV là trẻ, thiếu về số lượng, chất lượng và không ổn định, 

ít có cơ hội cập nhật nâng cao kiến thức chuyên môn và sư phạm, chưa đáp ứng yêu 

cầu hiện tại và tương lai, tốc độ tăng GV dạy nghề quá chậm so với quy mô đào tạo 

và tốc độ tăng của các CSDN. Nhiều CSDN trên địa bàn tỉnh phải đi hợp đồng GV 

từ các tỉnh- thành khác, nên rất bị động. 

- Lao động qua ĐTN chỉ đáp ứng được từ 60 – 80,0% yêu cầu của DN; Tỉ lệ 

lao động có trình độ tay nghề mới đáp ứng được khoảng 90% yêu cầu của DN. Mặt 

khác, sự gắn kết giữa CSĐT và các DN chưa chặt chẽ. Hoạt động ĐTN của tỉnh thời 

gian qua chủ yếu dựa trên khả năng thực tế của các CSDN, chưa chú trọng đúng 

mức tới nhu cầu của DN. Do đó, có tình trạng vừa không đủ SV có tay nghề cung 

ứng cho DN, vừa có nhiều SV không kiếm được việc làm phù hợp; DN phải đào tạo 

lại sau tuyển dụng. [143] 
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2.4. Thực trạng đào tạo CĐN đáp ứng nhu cầu DN của các KCN Bình Dương 

2.4.1. Đánh giá của giáo viên về CTĐT CĐN và khả năng đáp ứng nhu cầu 

DN trong các KCN đối với SV khi ra trường 

2.4.1.1. Về mục tiêu và nội dung của các CTĐT CĐN 

Đánh giá của GV về mức độ phù hợp của mục tiêu, nội dung CTĐT CĐN mà 

GV đang trực tiếp giảng dạy so với yêu cầu của DN cho thấy: 

0,0
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30,0

40,0

50,0

Đánh giá của giáo viên về mức độ phù hợp của mục tiêu, nội dung CTĐT CĐN đang giảng dạy so với yêu 

cầu của sản xuất

Rất phù hợp 9,7 1,0 3,9

Phù hợp 32,0 23,3 24,3

Tương đối phù hợp 43,7 35,0 45,6

Không phù hợp, cần điều chỉnh 14,6 40,8 26,2

Về k iến thức Về kỹ năng tay nghề
Về thái độ, tác phong 

nghề nghiệp

Hình 2.1: Đánh giá của GV về mức độ phù hợp của CTĐT so với yêu cầu của DN 

- GV đánh giá CTĐT cung cấp cho SV có kiến thức chuyên môn tương đối 

phù hợp so với yêu cầu về sản xuất kinh doanh chiếm tỉ lệ 43,7%; 

- Về kỹ năng tay nghề, GV đánh giá nội dung không phù hợp, cần phải điều 

chỉnh còn chiếm tỉ lệ cao (40,8%). Theo qui định thì thời lượng dạy thực hành 

chiếm tỉ lệ cao (65% – 70% tổng thời lượng) nhưng do điều kiện CSVC, trang thiết 

bị phục vụ cho dạy thực hành và dạy học tích hợp còn nhiều hạn chế, chưa đủ về số 

lượng cũng như mức độ hiện đại so với thực tế sản xuất. 

Đánh giá về CSVC: Đa số GV đánh giá các phòng dạy tích hợp (lý thuyết và 

thực hành), phương tiện giảng dạy thực hành, thí nghiệm thiếu thốn và khá lạc hậu 

so với thực tế sản xuất. 
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Đánh giá của giáo viên về khả năng đáp ứng của CSVC, trang thiết bị dạy học cho các lớp CĐN

Đầy đủ 12,6 35,9 21,4 23,3 57,3 17,5 19,4 27,2 50,5

Đáp ứng được 21,4 49,5 50,5 51,5 40,8 31,1 42,7 52,4 35,9

Còn thiếu 66,0 14,6 28,2 25,2 1,9 50,5 37,9 20,4 13,6

Phòng dạy học tích 

hợp

Phòng học lý 

thuyết, chuyên môn
Xưởng thực hành Phòng thí nghiệm

Phương tiện dạy 

học lý thuyết

Phương tiện thực 

hành

Phương tiện đồ 

dùng thí nghiệm
Tài liệu giáo trình

Các trang thiết bị, 

phương tiện, đồ 

dùng phục vụ khác

Hình 2.2: Đánh giá của GV về khả năng đáp ứng của CSVC, trang thiết bị dạy học 

cho các lớp CĐN 
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Đánh giá của giáo viên về mức độ hiện đại của CSVC, trang thiết bị dạy học cho các lớp CĐN so với thực tế sản xuất

Hiện đại 5,8 1,0 0,0 14,6 0,0 3,9 0,0
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Hình 2.3: Đánh giá của GV về mức độ hiện đại của CSVC, trang thiết bị dạy học 

cho các lớp CĐN so với thực tế sản xuất 

2.4.1.2. Về chất lượng của CTĐT cao đẳng nghề  so với yêu cầu của DN 

- Về kiến thức: GV đánh giá SV được trang bị kiến thức ở mức độ khá và 

trung bình chiếm tỉ lệ cao (lần lượt là 39,8% và 35,9%); Về kỹ năng tay nghề: SV 

được trang bị kỹ năng tay nghề chỉ ở mức trung bình; Về thái độ, tác phong nghề 

nghiệp: CTĐT có chú trọng giáo dục tác phong, thái độ làm việc cho SV (46,6% ý 

kiến cho là ở mức khá). 

- Đa số GV đều cho rằng SV sau khi TN cần có thời gian để thích nghi với 

công việc. GV cho biết thêm, sở dĩ SV ra trường cần có thời gian thích nghi là do 

mỗi DN sản xuất một mặt hàng khác nhau với máy móc và công nghệ không giống 

nhau nên NT khó đào tạo theo như công nghệ sản xuất của tất cả các DN. NT chỉ 

đào tạo những điều chung nhất, thường dùng nhất để các người học có thể thích 

nghi nhanh với môi trường làm việc thực tế. 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

Đánh giá của giáo viên về chất lượng của CTĐT so với nhu cầu của doanh nghiệp

Tốt

Khá

Trung bình

Yếu-Kém

Tốt 12,6 3,9 17,5

Khá 39,8 24,3 46,6

Trung bình 35,9 43,7 27,2

Yếu-Kém 11,7 28,2 8,7

Về kiến thức Về kỹ năng tay nghề
Về thái độ, tác 

phong nghề nghiệp

 
Hình 2.4: Đánh giá của GV về chất lượng của CTĐT CĐN so với nhu cầu của DN 

2.4.2. Đánh giá của cựu SV về khả năng đáp ứng của CTĐT CĐN đã học so 

với nhu cầu của DN trong các KCN 

Để có sự phản hồi từ phía những cựu SV về CTĐT CĐN đã được học, tác giả 

đã gửi bảng hỏi cho các cựu SV hiện đang làm việc trong các DN để xin ý kiến. 
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Tổng số phiếu phát ra là 250, thu vào là 204, chiếm tỉ lệ 81,6% trong đó nam là 162, 

nữ là 42. 

2.4.2.1. Nhận xét của cựu HSSV về những phẩm chất, năng lực mà CTĐT đã 

được học mang lại 
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Tốt 14,71 4,41 25,98 31,86 23,04 14,22 0,98 5,39

Khá 67,65 26,47 34,80 18,14 9,80 17,16 12,75 8,82

Trung bình 6,37 19,61 29,41 34,80 49,51 44,12 19,61 30,88

Yếu 11,27 49,51 9,80 15,20 17,65 24,51 66,67 54,90
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Hình 2.5: Đánh giá của cựu SV về khả năng đáp ứng của chương trình CĐN được 

học so với yêu cầu của nơi làm việc 

Về kiến thức (khá chiếm 67,65%, tốt chiếm 14,71%); thái độ tác phong lao 

động (chỉ có 9,80% ý kiến cho rằng còn yếu); ý thức tổ chức kỷ luật, an toàn vệ sinh 

lao động (trung bình – chiếm tỉ lệ lần lượt là 34,80% và 49,51%) mà SV được NT 

trang bị ở mức độ đạt được là trên trung bình chiếm đa số. Do đó, SV có thể thích 

nghi được với công việc. 

Tuy nhiên, cựu SV cho rằng họ còn yếu về kỹ năng nghề (chiếm tỉ lệ 49,51%); 

khả năng ứng xử trong công việc chưa tốt (chiếm 24,51%), trình độ ngoại ngữ yếu 

(chiếm 66,67%), trình độ tin học còn hạn chế (chiếm 54,90%).  

2.4.2.2. Những khó khăn của SV khi mới tốt nghiệp CĐN đi xin việc 

Qua khảo sát cho thấy 52,45% SV thiếu thông tin về TTLĐ khi mới TN. Đa số 

các cựu SV đều cho rằng khó khăn lớn nhất của họ là trình độ ngoại ngữ không đủ 

đáp ứng yêu cầu của DN (chiếm tỉ lệ 82,35%) vì DN trong các KCN tại Bình 

Dương đa số là công ty nước ngoài. Khó khăn này được các cựu SV phản hồi và khi 

khảo sát DN thì các DN cũng có cùng ý kiến như trên, nghĩa là NL trình độ CĐN 

còn yếu về trình độ ngoại ngữ và tin học. 
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Hình 2.6: Những khó khăn của SV khi mới tốt nghiệp CĐN 

Trên thực tế, trong CTĐT, SV chỉ được học Anh văn cơ bản (120 giờ), một số 

nghề có dạy Anh văn chuyên ngành (60 giờ), tin học (75 giờ). Chỉ có trường CĐN 

công nghệ cao Đồng An có yêu cầu SV tốt nghiệp phải có điểm Toiec đạt 350, còn 

lại đa số các trường CĐN không yêu cầu phải có chuẩn đầu ra đối với tin học, ngoại 

ngữ nên SV trong quá trình học đã không chú ý trang bị thêm khả năng về tin học 

và ngoại ngữ cho bản thân. 

2.4.2.3. Thời gian tìm việc của HSSV sau khi ra trường 
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Hình 2.7: Thời gian có việc làm của SV sau khi tốt nghiệp 

Đa số SV tìm được việc làm khoảng từ 6 - 12 tháng sau khi TN (chiếm tỉ lệ 

49,02%), một số khác thì có việc ngay khi đi TTSX công ty nhận lại làm việc luôn. 

Phần lớn SV CĐN ra trường tìm được việc làm trong vòng 1 năm sau TN chiếm tỉ 

lệ 96,57%. Qua đó cho thấy nhu cầu về nhân lực CĐN trong các trong KCN trên địa 

bàn tỉnh Bình Dương nói chung là rất lớn. 

2.4.2.4. Đào tạo lại cho HSSV khi được doanh nghiệp tuyển dụng 
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Đa phần SV sau TN đều được đào tạo lại cho phù hợp với thực tế sản xuất tại 

công ty. Nếu những SV nào sau đợt TTSX được DN giữ lại làm việc thì xem như 

công ty tiết kiệm được thời gian đào tạo lại bởi vì thời gian đó đã được thực hiện 

trong khoảng thời gian TTSX. Điều này có lợi cho cả DN lẫn người lao động. DN 

không phải đào tạo lại cho người lao động khi mới vào thử việc mà phải trả lương. 

Người lao động thích nghi nhanh nên làm việc sẽ có năng suất và hiệu quả. 

Thời gian đào tạo lại tại doanh nghiệp của sinh viên sau khi tuyển dụng
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Hình 2.8: Thời gian đào tạo lại tại DN đối với SV được DN tuyển dụng 

Đa số các cựu SV cho rằng thời gian đào tạo lại là khoảng 1 tháng (chiếm 

52,9%). Một số công việc đơn giản thì chỉ cần 1 tuần làm việc là họ có thể làm tốt 

(chiếm 24,0%). Tuy nhiên, có một số DN thì đòi hỏi thời gian thử việc dài hơn, tùy 

vào tính chất công việc và khả năng của người lao động. 

2.4.3. Đánh giá của DN về NL đã qua đào tạo CĐN đang làm việc tại DN 

Qua khảo sát 153 CBQL của 60 DN tại các KCN trên địa bàn tỉnh Bình 

Dương đánh giá về chất lượng của NL đã qua đào tạo CĐN đang làm việc tại các 

DN. Kết quả khảo sát như sau: 

Đánh giá của doanh nghiệp về đội ngũ nhân lực
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Hình 2.9: Đánh giá của DN về đội ngũ lao động đã qua đào tạo CĐN 

Qua biểu đồ 2.9 cho thấy: các DN đánh giá đội ngũ LĐKT tuyển từ các trường 

CĐN về kiến thức, thái độ, tác phong lao động trong môi trường công nghiệp ở mức 

đạt yêu cầu. Về kỹ năng thực hành nghề qua đánh giá chưa đạt yêu cầu còn chiếm tỉ 
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lệ cao (28,6%). SV ra trường cần có một khoảng thời gian để thích ứng với công 

việc, khả năng làm việc theo nhóm, khả năng sử dụng tin học và ngoại ngữ cho 

công việc còn yếu. Các DN ở đây chủ yếu có vốn đầu tư từ châu Âu, từ Mĩ, Nhật, 

Đài Loan… với thiết bị hiện đại đòi hỏi lao động qua đào tạo CĐN phải có một 

trình độ hiểu biết nhất định về tin học và ngoại ngữ để dễ dàng tiếp cận và thực hiện 

tốt công việc. 

2.4.4. Đánh giá chung về thực trạng đào tạo CĐN tại Bình Dương 

Qua khảo sát thực trạng đào tạo CĐN trên ba nhóm khách thể là DN, GV và 

cựu SV đã cho thấy được CTĐT CĐN hiện tồn tại những mặt sau đây: 

- Theo đánh giá của các DN thì kiến thức và thái độ làm việc của LLLĐ được 

đào tạo tại các trường CĐN là tương đối đạt yêu cầu. Tuy nhiên, về kỹ năng thực 

hiện công việc, kỹ năng giải quyết vấn đề, hợp tác trong sản xuất còn yếu, SV khi ra 

trường còn yếu về ngoại ngữ và tin học, khả năng giao tiếp, điều này làm hạn chế 

khả năng tiếp thu và tốc độ làm việc của LĐKT. 

- GV đánh giá CTĐT hiện tại cần hiệu chỉnh ở một số mặt để phù hợp hơn; 

CSVC của trường tương đối đáp ứng được nhu cầu giảng dạy. Tuy nhiên, cần bổ 

sung thêm CSVC, trang thiết bị, máy móc, vật tư, đồ thí nghiệm phục vụ giảng dạy 

và quan trọng nhất là phải HĐH các máy móc, thiết bị sử dụng trong đào tạo để theo 

kịp những thay đổi về công nghệ sản xuất. 

- Đa số SV ra trường phải được đào tạo lại tại nơi sản xuất với thời gian 

trung bình khoảng 1- 3 tháng. Thực chất của vấn đề này là để cho người học làm 

quen với môi trường làm việc. Do đó, NT cần tạo ra môi trường học tập giống môi 

trường làm việc tại DN, cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa NT và DN để SV 

có điều kiện làm quen với môi trường làm việc thực tế ngay từ khi còn đi học, có 

như thế sẽ thích nghi nhanh, giảm được thời gian học việc, ít lương mà năng suất 

lao động lại không cao. 
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2.5. Thực trạng LKĐT giữa trường CĐN và DN trong các KCN tại Bình 

Dương 

Qua khảo sát 153 CBQL của 60 DN tại các KCN trên địa bàn tỉnh Bình 

Dương và 32 CBQL của 5 trường CĐN, 103 GV và 204 cựu SV về thực trạng 

LKĐT giữa trường CĐN và DN với kết quả như sau: 

2.5.1. Hình thức và mức độ liên kết đào tạo 

2.5.1.1. Về hình thức liên kết 

Với 3 hình thức LKĐT được khảo sát đó là: Đào tạo song hành; Đào tạo luân 

phiên; Đào tạo tuần tự. Kết quả khảo sát CBQL các trường CĐN cho thấy hình thức 

liên kết giữa NT với DN chủ yếu được các trường CĐN tiến hành theo hình thức đào 

tạo tuần tự (84,38%). Điều này chứng tỏ mức độ hợp tác giữa các bên là còn thấp. 

Hình thức liên kết đào tạo giữa nhà trường và doanh nghiệp

Song hành

0,00%

Tuần tự

84,38%

Luân phiên

15,63%

 
Hình 2.10: Hình thức LKĐT giữa NT và DN 

2.5.1.2. Về mức độ liên kết 

Mức độ của LKĐT được phản ánh qua nhiều tiêu chí, trong đó tỉ lệ % SV được 

hưởng lợi trong đào tạo, tỉ lệ % SV được DN tiếp nhận ngay khi TN; số DN hợp tác 

với trường CĐN, số trường CĐN hợp tác với DN có thể xem là một trong những tiêu 

chí để đo kết quả của sự hợp tác.   

Với 3 mức độ liên kết được khảo sát đó là: Liên kết toàn diện; Liên kết có giới 

hạn; Liên kết rời rạc. Qua kết quả khảo sát CBQL các trường CĐN cho thấy: Về số 

lượng DN mà các trường CĐN ở Bình Dương đã hợp tác trong vòng 5 năm qua ở 

mức độ hợp tác toàn diện là không có DN nào; ở mức độ hợp tác có giới hạn có 19 

DN; ở mức độ hợp tác rời rạc có 197 DN. Qua đó cho thấy, mức độ liên kết giữa NT 

và DN còn ở mức độ thấp (hợp tác rời rạc chiếm đa số). 
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Trên thực tế SV chủ yếu được hưởng lợi do DN tạo điều kiện cho thực hành, 

thực tập, được chuyên gia của DN hướng dẫn thực hành... Tỉ lệ % SV được DN tiếp 

nhận trên tổng số TN, ở cả 3 mức độ hợp tác trong đào tạo là rời rạc, có giới hạn và 

toàn diện, là trên 74%. Đây là tỉ lệ tiếp nhận SV vừa TN vào làm việc tại DN khá 

cao. Tuy nhiên, điều này chưa phản ánh chất lượng đào tạo của các trường CĐN đã 

phù hợp với yêu cầu tuyển dụng của DN. 

Qua phỏng vấn sâu, chủ các DN cho biết, hiện nay nhiều DN ở tỉnh Bình 

Dương đang rất thiếu NL có tay nghề. Tất nhiên khi tuyển dụng lao động DN luôn 

mong muốn tuyển đủ số lượng và chất lượng. Tuy nhiên, trong điều kiện hiện nay 

vẫn ưu tiên đủ số lượng để phục vụ sản xuất, trong quá trình làm việc của công nhân, 

DN tiếp tục đào tạo thêm để nâng cao chất lượng lao động. 

2.5.2. Liên kết trong tuyển sinh và hướng nghiệp 

Việc ký kết hợp đồng cùng tuyển sinh để đào tạo lao động cung ứng cho DN, 

theo NT thì chỉ có 3,1% ý kiến cho là cả hai thường xuyên cùng nhau tổ chức tuyển 

sinh, 21,9% ý kiến cho là chưa thường xuyên và 75,0% ý kiến cho là chưa có hoạt 

động liên kết tuyển sinh.  

Ý kiến của nhà trường về mức độ liên kết trong tuyển sinh

Thường xuyên

3,1% Chưa thường 

xuyên
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Chưa có

75,0%
 

Hình 2.11: Ý kiến của trường CĐN về mức độ liên kết với DN trong tuyển sinh 

Đối với DN, chỉ có 2,6% DN thường xuyên; 17,0% DN chưa thường xuyên và 

có đến 80,4% DN trả lời là chưa bao giờ thực hiện;  
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Ý kiến của doanh nghiệp về mức độ liên kết trong tuyển sinh
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80,4%

 

Hình 2.12: Ý kiến của DN về mức độ liên kết với trường CĐN trong tuyển sinh 

Về hình thức đào tạo, bồi dưỡng cho người lao động tại DN: Qua khảo sát cho 

thấy chủ yếu DN tự đào tạo là thường xuyên với 60,1% ý kiến cho rằng sẽ do “Bộ 

phận đào tạo của doanh nghiệp sẽ hướng dẫn” và 63,4% ý kiến cho rằng việc đào tạo, 

bồi dưỡng sẽ được “Kèm cặp tại vị trí làm việc” 
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Hình 2.13: Hình thức đào tạo, bồi dưỡng cho người lao động tại DN 

Việc ký kết hợp đồng với các trường CĐN để đào tạo bồi dưỡng cho công nhân 

của các DN, có đến 60,8% DN cho biết là chưa bao giờ thực hiện, chỉ có 4,6% ý kiến 

cho là thường xuyên thực hiện. Thực chất của việc ký hợp đồng đào tạo với các 

trường CĐN là để bồi dưỡng, cấp chứng nhận về an toàn vệ sinh lao động cho công 

nhân hàng năm theo qui định hiện hành, rất ít các hợp đồng đào tạo nâng cao kỹ năng 

nghề cho công nhân của DN. 

Qua kết quả khảo sát cho thấy mức độ liên kết giữa trường CĐN và DN 

trong công tác tuyển sinh là chưa bao giờ thực hiện và chưa thường xuyên chiếm đa 

số. Do vậy, các trường CĐN hàng năm đã không tuyển đủ chỉ tiêu, một số ngành 

không có SV theo học hoặc SV học rất thưa thớt trong khi nhu cầu về NL trình độ 
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CĐN thì ngày càng cao. Một số trường đã đề ra nhiều phương pháp tuyển sinh như: 

quảng bá hình ảnh NT trên Website, trên các phương tiện thông tin đại chúng, phát 

tờ rơi, cử cán bộ tư vấn đến trường phổ thông, giao nhiệm vụ tuyển sinh tới từng 

cán bộ trong trường nhưng tình hình tuyển sinh không mấy khả quan. Trong khi đó, 

đã có trường chọn DN làm địa điểm tuyển sinh và thu được kết quả rất đáng hứa 

hẹn. Tuy nhiên, xét trên phương diện tổng thể, tuy hoạt động liên kết với DN trong 

công tác tuyển sinh mang lại hiệu quả đích thực, nhưng mức độ liên kết chưa cao.  

2.5.3. Liên kết trong xây dựng chuẩn đầu ra 

Qua khảo sát cho thấy có đến 81,3% CBQL của các trường CĐN và 90,8% 

CBQL của DN cho rằng chưa có hoạt động liên kết trong việc xây dựng chuẩn đầu 

ra. Hạn chế này bắt nguồn từ quan điểm, nhận thức của các bên tham gia. Trên thực 

tế, Trường CĐN chưa thực sự quan tâm đến việc xây dựng chuẩn đầu ra, chưa có sự 

tham gia của đại diện phía DN cũng không có bất kỳ văn bản nào ghi nhận hoạt 

động hợp tác xây dựng chuẩn đầu ra. 

DN cho rằng không đủ khả năng và điều kiện liên kết. Nếu cần tập trung xây 

dựng chuẩn đầu ra, DN chỉ có thể đưa những yêu cầu, tiêu chuẩn về NL mà DN 

đang áp dụng thực tế. Xây dựng chuẩn thế nào, phía trường CĐN nên chủ động.   

2.5.4. Liên kết trong xây dựng mục tiêu, nội dung CTĐT theo hướng đáp ứng 

nhu cầu DN trong các KCN tại Bình Dương 

Có đến 70,6% CBQL của DN cho rằng chưa bao giờ tham dự các Hội thảo khoa 

học về các biện pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo; 67,3% DN chưa bao 

giờ phối hợp cùng trường nghề xây dựng mục tiêu, nội dung, CTĐT cho phù hợp với 

nhu cầu của DN. 

Mức độ liên kết của DN trong xây dựng mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

Tỉ lệ %

Thường xuyên 2,0 2,6

Chưa thường xuyên 27,5 30,1

Chưa có 70,6 67,3

DN tham gia hội thảo khoa học về nâng 

cao chất lượng và hiệu quả đào tạo của 

Cùng nhà trường biên soạn mục tiêu, nội 

dung chương trình đào tạo

 
Hình 2.14: Mức độ liên kết của DN trong xây dựng mục tiêu, nội dung CTĐT 
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Trong khi đó, có 65,6% CBQL các trường CĐN đã thường xuyên tổ chức tiếp 

cận, thu nhận thông tin, lấy ý kiến góp ý của chuyên gia, CBQL của DN để có cơ sở 

thực tế điều chỉnh CTĐT cho phù hợp so với nhu cầu của DN và xã hội. Ngoài ra, 

31,3% các CBQL của các trường CĐN còn thường xuyên mời đại diện DN cùng 

tham xây dựng mục tiêu, nội dung chương trình. 

Mức độ chủ động phối hợp của nhà trường với DN trong xây dựng mục tiêu, nội dung CTĐT
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Hình 2.15: Mức độ chủ động phối hợp của trường CĐN với DN trong xây dựng 

mục tiêu, nội dung CTĐT 

Qua đó cho thấy NT đã có ý thức chủ động phối hợp cùng với DN trong việc 

xây dựng mục tiêu, nội dung CTĐT. Tuy nhiên, DN còn chưa quan tâm đến quá trình 

đào tạo NNL. DN thường cho rằng ĐTN hiện nay chưa đáp ứng được nhu cầu DN 

nhưng trên thực tế DN không đưa ra những tiêu chuẩn, yêu cầu về đội ngũ lao động, 

không chủ động phối hợp với NT trong việc xây dựng mục tiêu, nội dung CTĐT, 

chưa thể hiện trách nhiệm trong sử dụng NL. 

2.5.5. Liên kết nhằm đảm bảo các nguồn lực cho đào tạo CĐN (tài chính, cơ 

sở vật chất - trang thiết bị, đội ngũ giáo viên) 

Ý kiến của DN đối với  mức độ liên kết về tài chính, CSVC, thiết bị và cán bộ giảng dạy
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Hình 2.16: Ý kiến của DN đối với mức độ liên kết với trường CĐN về tài chính, 

CSVC – trang thiết bị, đội ngũ giáo viên 
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Kết quả khảo sát cho thấy, chưa có nhiều DN quan tâm hỗ trợ cơ sở vật chất, 

thiết bị cũng như hỗ trợ kinh phí cho ĐTN. Những thiết bị được hỗ trợ thông thường 

là những thiết bị có công nghệ cũ, lạc hậu… Các DN có hỗ trợ quá trình đào tạo 

thông qua việc cấp học bổng khuyến khích cho SV học nghề với số lượng không 

nhiều và mức độ chưa thường xuyên. Cả NT và DN đều cho rằng việc chuyên gia của 

DN tham gia bồi dưỡng chuyên môn cho GV của các trường là ở mức chưa có thực 

hiện chiếm đa số (chiếm 43,8% trong tổng số ý kiến khảo sát từ NT và 34,6% tổng số 

ý kiến khảo sát từ các DN). 

Ý kiến của nhà trường đối với mức liên kết về tài chính, CSVC, thiết bị và cán bộ giảng dạy
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Hình 2.17: Ý kiến của trường CĐN đối với mức độ liên kết với DN về tài chính, cơ 

sở vật chất – trang thiết bị, đội ngũ giáo viên 

2.5.6. Liên kết lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo 

Liên kết trong lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo chủ yếu đối 

với phần LT tại trường và thực hành tại DN. Kết khảo sát như sau: 

Ý kiến của Nhà trường về việc lập kế hoạch và tổ chức thực hiện đào tạo tại DN
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Hình 2.18: Ý kiến của NT về việc liên kết với DN trong công tác lập kế hoạch và tổ 

chức thực hiện đào tạo tại DN 



85 
 

Qua kết quả khảo sát cho thấy, đa số các ý kiến đều cho rằng DN thường xuyên 

cho SV thực tập ở giai đoạn cuối (65,6% ý kiến của CBQL các trường CĐN và 

60,8% ý kiến của CBQL các DN cho là “thường xuyên” thực hiện). 

Việc DN tạo điều kiện cho SV thực hành, TTSX, tham quan ở mọi thời điểm 

của quá trình đào tạo là hiếm khi xảy ra (71,9% ý kiến của CBQL các trường CĐN 

và 59,5% ý kiến của CBQL các DN cho là “chưa có” thực hiện).  

NT cho rằng hai bên cùng nhau tổ chức quá trình đào tạo diễn ra ở mức chưa 

thường xuyên (chiếm 62,5%), chủ yếu hai bên phối hợp với nhau trong giai đoạn 

cuối của quá trình đào tạo để cho SV thực tập TN. Về phía DN thì đa số là chưa từng 

phối hợp với NT trong tổ chức thực hiện quá trình đào tạo (chiếm 88,9%). 

Chuyên gia của DN tham gia công tác giảng dạy chủ yếu là hướng dẫn SV thực 

tập tại DN và mức độ tham gia của DN vào quá trình giảng dạy ở mức thường xuyên 

chiếm tỉ lệ rất thấp (chiếm tỉ lệ 3,3% ý kiến của CBQL DN và chiếm 9,4% ý kiến của 

CBQL trường CĐN). 

Ý kiến của Doanh nghiệp về việc lập kệ hoạch và tổ chức thực hiện đào tạo tại DN
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Hình 2.19: Ý kiến của DN về việc liên kết với NT trong công tác lập kế hoạch và tổ 

chức thực hiện đào tạo tại DN 

Hoạt động LKĐT giữa trường CĐN và DN chủ yếu tiến hành vào đợt thực tập 

cuối khóa tại DN. Thực tế thời gian qua, hoạt động liên kết giữa các trường CĐN với 

DN tổ chức đào tạo thực hành, TTSX tại DN rất hạn chế. Sự liên kết này chỉ được 

thực hiện dựa trên sự quen biết giữa lãnh đạo của hai đơn vị. DN thường chỉ cho SV 

thực hành ở những công đoạn ít tiếp cận với máy móc hiện đại hoặc những vật tư đắt 
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tiền. Vì thế, quá trình đào tạo khó đạt được mục tiêu như đã đề ra trong chương trình 

với chất lượng cao. 

2.5.7. Liên kết nhằm đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá và công nhận tốt 

nghiệp 

Qua kết quả khảo sát cho thấy mức độ liên kết trong hoạt động kiểm tra đánh 

giá, thi TN giữa NT và DN còn ở mức “chưa có” thực hiện (chiếm 85,62% ý kiến trả 

lời từ DN) hoặc thực hiện “chưa thường xuyên” (chiếm 81,25% ý kiến trả lời của các 

trường CĐN). Trên thực tế, theo qui định của việc tổ chức thi TN đối với đào tạo 

CĐN, NT phải mời DN tham gia vào hội đồng thi TN. Như vậy, NT chỉ mới phối 

hợp với DN ở khâu thi TN, nhận xét về kết quả TTSX của SV tại DN trước khi TN 

và cũng chỉ mang tính hình thức là chủ yếu. Trong quá trình đào tạo thì việc liên kết, 

phối hợp trong quá kiểm tra đánh giá còn chưa thực hiện thường xuyên. 

Mức độ liên kết trong hoạt động kiểm tra đánh giá, thi tốt nghiệp
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Hình 2.20:  Mức độ liên kết của trường CĐN với DN trong hoạt động kiểm tra đánh 

giá, thi tốt nghiệp 

2.5.8. Liên kết trong tư vấn nghề nghiệp và giải quyết việc làm sau tốt nghiệp 

cho sinh viên CĐN 

Hoạt động tư vấn nghề nghiệp bắt đầu được các trường CĐN quan tâm, các 

trường đã chủ động tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, tập huấn kỹ năng xin 

việc… tạo điều kiện để SV giao lưu với CBQL của trường và CBQL của các DN để 

giúp SV hiểu rõ hơn môi trường làm việc, về yêu cầu tuyển dụng của DN. Đơn cử 

như trường CĐN Việt Nam – Singapore, trong năm học 2015– 2016  đã tổ chức 1 

buổi đối thoại giữa lãnh đạo NT với SV và 2 buổi tập huấn kỹ năng xin việc và giao 

lưu với CBQL của các DN. Các trường CĐN khác trên địa bàn tỉnh Bình Dương 

cũng bắt đầu quan tâm đến vấn đề này. 
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Mức độ nhà trường nắm bắt thông tin về TTLĐ và 

tư vấn giới thiệu việc làm cho HSSV

Chưa có

3,1%

Chưa 

thường 

xuyên

37,5% Thường 

xuyên

59,4%

 
Hình 2.21: Mức độ trường CĐN nắm bắt thông tin về TTLĐ và tư vấn giới thiệu 

việc làm cho HSSV 

Để hỗ trợ SV tìm kiếm việc làm, các trường CĐN đã giao nhiệm vụ cho Bộ 

phận phụ trách về quan hệ DN hoặc Phòng Công tác HSSV. Qua khảo sát cho thấy, 

mức độ nắm bắt thông tin về TTLĐ và tư vấn giới thiệu việc làm cho SV một cách 

thường xuyên chiếm tỉ lệ 59,4%, chủ yếu vào khoảng thời gian SV chuẩn bị TN. 

Việc tiếp nhận SV tốt nghiệp vào làm việc tại DN có đến 48,4% DN cho là 

thường xuyên. Qua đó cho thấy DN chưa quan tâm ĐTN nhưng khi có nhu cầu thì 

vẫn ưu tiên thu nhận lao động đã qua ĐTN. 

Mức độ tuyển dụng của DN đối với SV từng thực tập tại DN

Thường xuyên

48,4%

Chưa thường 

xuyên

41,8%

Chưa có

9,8%

 
Hình 2.22: Mức độ tuyển dụng của DN đối với SV từng thực tập tại DN 

Như vậy, hoạt động tư vấn nghề nghiệp và giải quyết việc làm được các trường 

CĐN thực hiện tương đối tốt. 

2.5.9. Liên kết trong đánh giá năng lực hành nghề của SV sau tốt nghiệp 

Việc khảo sát nắm bắt thông tin về năng lực hành nghề của SV sau TN đang 

làm việc tại các DN thì 74,8% ý kiến của các trường CĐN cho là chưa thực hiện; 

20,1% ý kiến cho là thực hiện chưa thường xuyên và chỉ thông qua một số ít kênh 

thông tin như: trao đổi với DN khi có dịp tiếp xúc với trường, trao đổi với các cựu 

SV khi có dịp gặp gỡ CBQL và GV của trường. Điều này cũng tương đồng với ý kiến 
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của DN khi được hỏi về việc cung cấp thông tin giúp trường đánh giá về năng lực của 

SV đã qua đào tạo CĐN đang làm việc tại DN thì có 83,9% CBQL của DN được hỏi 

cho rằng chưa bao giờ thực hiện. 

Qua đó cho thấy, việc điều tra theo dấu vết của SV sau TN để nắm bắt về mức 

độ đáp ứng về năng lực của người học so với yêu cầu DN hiện nay vẫn chưa được sự 

quan tâm đúng mức của các trường CĐN. Điều này đã dẫn đến hệ quả tất yếu là chất 

lượng NL được tuyển dụng chưa đúng với mong muốn của DN và biểu hiện của nó là 

trường vẫn dạy theo qui mô và năng lực hiện có của trường chưa thực sự theo yêu 

cầu của xã hội. 

2.5.10. Thực trạng về tác động của bối cảnh đến hoạt động LKĐT giữa trường 

CĐN và DN trong các KCN tại Bình Dương 

Trong quá trình thực hiện LKĐT, trường CĐN và DN đều là các chủ thể của 

quan hệ hợp tác, do vậy họ là những người hiểu hơn ai hết về các yếu tố đã và sẽ ảnh 

hưởng đến hoạt động LKĐT. 

2.5.10.1. Nhận thức về lợi ích 

Khi cho rằng nhận thức về lợi ích của các bên liên quan có thể ảnh hưởng đến 

động lực của họ trong LKĐT, khảo sát đã yêu cầu các đối tượng cho điểm lợi ích đối 

với nhóm các bên liên quan có thể nhận được từ LKĐT giữa trường CĐN và DN trên 

thang điểm từ 1 đến 10 (với 1 = hoàn toàn không đồng ý và 10 = hoàn toàn đồng ý) 

với định nghĩa mức điểm như sau: <2: hoàn toàn không; 2 – 4: thấp; >4 – 7: trung 

bình; >7 – 10: cao. 

Điểm số trung bình về nhận thức lợi ích của DN cho các đối tượng cho thấy SV 

được cho là hưởng lợi nhiều nhất từ LKĐT giữa trường CĐN và DN (7,6) và xã hội 

là nhóm có lợi ích cao thứ nhì (7,1). Các điểm lợi ích trung bình của các DN và các 

trường CĐN trong LKĐT tương ứng là 6,8 và 6,9. Điều này cho thấy DN nhận thức 

SV và xã hội là hai đối tượng được hưởng lợi cao từ LKĐT giữa trường CĐN và DN, 

trong khi đó, DN và trường CĐN chỉ có lợi ích ở mức trung bình.  

Nhận thức của các DN cho rằng họ nhận được ít lợi ích so với các đối tượng 

khác, điều này ảnh hưởng đến sự tham gia tích cực của DN trong việc thúc đẩy 

LKĐT với trường CĐN. DN chưa tin tưởng về lợi ích họ sẽ nhận được qua LKĐT 
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với trường CĐN. Họ cho rằng việc LKĐT là đóng góp một phần mang giá trị đến cho 

SV, xã hội và trường CĐN.  

Nhận thức về lợi ích của các đối tượng thông qua LKĐT giữa 

trường CĐN và DN

6,8 6,9
7,6

7,1

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

DN CĐN SV XH
 

Hình 2.23: Nhận thức về lợi ích của các bên liên quan trong LKĐT giữa trường 

CĐN và DN 

2.5.10.2. Các yếu tố thúc đẩy 

Liên quan đến các yếu tố thúc đẩy trực tiếp của LKĐT giữa trường CĐN và 

DN, kết quả khảo sát cho thấy các yếu tố ảnh hưởng lớn nhất là nhóm yếu tố mối 

quan hệ giữa DN và trường CĐN. Trong đó, yếu tố hiểu biết lẫn nhau và tôn trọng lợi 

ích và mục tiêu của nhau và niềm tin vào những lợi ích của LKĐT đều có mức điểm 

cao (7,0 và 7,1). Thực tế trong bất kỳ hình thức LKĐT nào giữa các tổ chức, niềm tin 

và quyền lợi cân bằng giữa các bên luôn là yếu tố cốt lõi, qua khảo sát điều này đã 

được chứng minh một lần nữa. 

Thực tế LKĐT đã mang lại lợi ích cho các bên nhờ vào chiến lược lâu dài, tất 

nhiên để đạt được điều này đòi hỏi niềm tin và cam kết từ NT đối với DN.  

Các nhóm yếu tố thúc đẩy từ DN và trường CĐN gần như ngang bằng nhau ở 

mức độ tác động trung bình (6,6 và 6,7). 

- Từ phía DN, các yếu tố thúc đẩy quan trọng nhất bao gồm sự hỗ trợ của các 

nhà lãnh đạo (7,2) và các mối quan hệ giữa cá nhân trong DN với trường CĐN (6,8). 

Mặc dù khoảng cách địa lý được công nhận đóng một vai trò tác động nhất định 

nhưng nó ít ảnh hưởng hơn so với các yếu tố khác (6,0). 

- Từ phía các trường CĐN, các yếu tố thúc đẩy quan trọng nhất khiến DN 

muốn hợp tác với trường là chất lượng đào tạo (7,3) và tính chủ động của họ trong 

việc tiếp cận các DN; đưa ra các cơ hội hợp tác (7,0). Có thể hiểu rằng, sự quan tâm 

nhất trong LKĐT của các DN vẫn là tuyển dụng nên các yếu tố có ảnh hưởng nhất từ 
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các trường CĐN được DN đánh giá là chất lượng đào tạo tương đồng với “chất 

lượng” SV tốt nghiệp.  

 Trong LKĐT với các trường CĐN, bên cạnh vai trò của nhà lãnh đạo, nhân 

viên của các DN là những cựu SV của các trường CĐN, cũng là một yếu tố thúc đẩy 

hợp tác. Có thể phát huy mối quan hệ cá nhân này qua các hoạt động của Ban liên lạc 

cựu SV trường.  

2.5.10.3. Các yếu tố rào cản 

Về yếu tố tài chính, rào cản quan trọng nhất là thiếu nguồn tài chính của DN 

cho các hoạt động LKĐT (6,8). 

Về yếu tố mối quan hệ, rào cản quan trọng nhất là các DN và trường CĐN thiếu 

thông tin liên quan đến hoạt động của nhau và các hình thức LKĐT, đặc biệt là yếu tố 

DN thiếu thông tin về trường CĐN được xem là quan trọng nhất (7,3). Bên cạnh đó 

vẫn tồn tại các rào cản khác như thiếu người chịu trách nhiệm là đầu mối liên lạc cho 

LKĐT ở cả DN và các trường CĐN (6,8). Rào cản về sự khác biệt trong “ngôn ngữ 

giao tiếp” giữa trường CĐN và DN là yếu tố ít quan trọng nhất (5,9). 

Về yếu tố chính sách, hầu hết người được hỏi nhận thức mạnh mẽ rằng sự thiếu 

chính sách bắt buộc là rào cản cho LKĐT (7,0). Họ muốn có các chính sách để 

khuyến khích DN tham gia trong LKĐT hơn nữa. Đồng thời thiếu sự hỗ trợ từ các 

bên thứ ba cũng là yếu tố quan trọng nhất trong nhóm này (6,8). 

Qua đó cho thấy các yếu tố rào cản này rõ ràng có tác động đến kết quả LKĐT 

hiện tại và mong muốn mở rộng trong tương lai. Hiện tại rào cản lớn nhất chính là 

giữa hai bên (DN và trường CĐN) thiếu thông tin lẫn nhau và người chịu trách nhiệm 

đầu mối liên lạc. Cần xây dựng các cổng thông tin truyền thông về LKĐT, đồng thời 

tăng cường sự tích cực quảng bá về năng lực hợp tác của các trường CĐN. 

2.6. Thực trạng quản lý LKĐT giữa trường CĐN và DN đáp ứng nhu cầu 

nhân lực của các KCN tại Bình Dương 

2.6.1. Thực trạng quản lý đầu vào trong LKĐT giữa trường CĐN và DN trong 

các KCN tại Bình Dương 

2.6.1.1. Thực trạng quản lý liên kết trong tuyển sinh 
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Thông qua liên kết tuyển sinh, NT quảng bá quy mô và khả năng đào tạo để DN 

có thông tin, NT thu thập được thông tin về yêu cầu lao động thực tế của DN, kịp 

thời xây dựng kế hoạch đào tạo. Quản lý liên kết tuyển sinh là quản lý sự phù hợp 

giữa nhu cầu người học và tiêu chuẩn ngành học, quan tâm tới chính sách tuyển sinh, 

phương pháp tuyển sinh, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch, thu thập thông tin, tổ chức 

thực hiện tuyển sinh, chỉ đạo và kiểm tra quá trình liên kết tuyển sinh. Kết quả đánh 

giá về mức độ cần thiết và mức độ thực hiện của hoạt động liên kết tuyển sinh, khai 

thác và xử lý thông tin được tổng hợp cụ thể qua bảng 2.4.  

Bảng 2.6: Tổng hợp ý kiến đánh giá về mức độ cần thiết và mức độ thực hiện quản 

lý hoạt động liên kết tuyển sinh, khai thác và xử lý thông tin 

Nội dung quản lý liên kết trong 

tuyển sinh 

Đánh 

giá của 

cán bộ 

quản lý 

Mức độ cần thiết (%) Mức độ thực hiện (%) 

Rất 

cần 

thiết 

Cần 

thiết 

Không 

cần thiết 
Tốt 

Trung 

bình 

Chưa 

tốt 

NT phối hợp với DN lập kế hoạch 

tuyển sinh 

CĐN 28,1 65,6 6,3 3,1 40,6 56,3 

DN 46,4 39,9 13,7 5,9 29,4 64,7 

NT phối hợp với DN tổ chức thực 

hiện công tác tuyển sinh 

CĐN 40,6 56,3 3,1 15,6 34,4 50,0 

DN 34,0 53,6 12,4 18,3 50,3 31,4 

NT phối hợp với DN chỉ đạo thực 

hiện công tác tuyển sinh 

CĐN 31,3 65,6 3,1 9,4 46,9 43,8 

DN 34,6 58,8 6,5 17,6 55,6 26,8 

NT phối hợp với DN kiểm tra, 

đánh giá việc thực hiện công tác 

tuyển sinh 

CĐN 50,0 46,9 3,1 6,3 43,8 50,0 

DN 51,6 37,3 11,1 36,6 38,6 24,8 

NT thành lập bộ phận chuyên 

trách tuyển sinh, khai thác và xử 

lý thông tin về nhu cầu và yêu cầu 

của DN 

CĐN 34,4 56,3 9,4 3,1 40,6 56,3 

DN 52,9 30,7 16,3 0,7 30,1 69,3 

NT cử cán bộ đi bồi dưỡng nghiệp 

vụ khai thác và xử lý thông tin về 

nhu cầu và yêu cầu của DN 

CĐN 34,4 62,5 3,1 15,6 34,4 50,0 

DN 36,6 51,0 12,4 24,2 51,0 24,8 

NT xây dựng quy chế hoạt động 

cho bộ phận chuyên trách tuyển 

sinh, khai thác và xử lý thông tin 

về nhu cầu và yêu cầu của DN 

CĐN 28,1 68,8 3,1 9,4 46,9 43,8 

DN 30,1 58,8 11,1 15,0 58,8 26,1 

NT xây dựng trang web quảng bá 

về ngành nghề đào tạo của mình 

CĐN 53,1 46,9 0,0 43,8 46,9 9,4 

DN 62,1 37,3 0,7 61,4 38,6 0,0 

NT tăng cường quảng cáo về quy 

mô và năng lực đào tạo 

CĐN 90,6 9,4 0,0 0,0 51,3 48,8 

DN 76,5 22,2 1,3 15,0 30,5 54,5 
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NT trưng cầu ý kiến CBQL của 

DN, cựu SV đang làm việc tại DN 

để nghiên cứu, dự báo nhân lực 

trình độ CĐN 

CĐN 40,6 56,3 3,1 32,5 21,9 45,6 

DN 34,0 66,0 0,0 32,0 35,3 32,7 

DN cung cấp thông tin về số 

lượng và chất lượng NL qua đào 

tạo CĐN đang làm việc tại DN 

CĐN 40,6 59,4 0,0 0,0 18,8 81,3 

DN 26,8 73,2 0,0 0,7 41,2 58,2 

DN cung cấp thông tin về nhu cầu 

nhân lực trong thời gian tới 

CĐN 40,6 50,0 9,4 6,3 6,3 87,5 

DN 27,5 72,5 0,0 2,0 18,3 79,7 

DN tham quan tìm hiểu năng lực 

đào tạo và đặt hàng đào tạo nhân 

lực với trường CĐN 

CĐN 28,1 71,9 0,0 3,1 37,5 59,4 

DN 26,8 72,5 0,7 0,7 59,5 39,9 

Đánh giá chung về thực trạng 

quản lý liên kết trong tuyển sinh 

CĐN 46,0 51,8 2,2 10,7 29,9 59,4 

DN 41,5 51,8 6,6 17,7 39,8 42,5 

Nguồn: Kết quả điều tra, khảo sát 

Qua khảo sát cho thấy, CBQL của trường CĐN và DN đều thống nhất các nội 

dung quản lý trong liên kết tuyển sinh được đề cập như trên là rất cần thiết và cần 

thiết: chiếm đến 96,9% ý kiến đánh giá của CBQL các trường CĐN và chiếm đến 

95,3% ý kiến đánh giá của CBQL các DN. 

Tuy nhiên, từ nhận thức đến thực hiện còn nhiều vấn đề cần thay đổi. Cùng nội 

dung quản lý, nhưng đánh giá về mức độ thực hiện có khoảng cách khá lớn. Theo 

đánh giá khách quan của CBQL các trường CĐN, mức độ thực hiện tốt chỉ đạt 

10,6%, còn đối với CBQL của DN mức độ thực hiện tốt chỉ có 16,8%. Có sự chênh 

lệch rất nhiều so với điểm đánh giá về mức độ cần thiết. Nguyên nhân phát sinh 

chênh lệch thì có nhiều. Trong đó, hoạt động cung cấp thông tin nhu cầu về số lượng, 

chất lượng và cơ cấu ngành nghề của DN còn quá ít (87,5% ý kiến của trường CĐN 

và 79,7% ý kiến của DN cho là thực hiện chưa tốt), mặc dù NT đã có sự quan tâm về 

trưng cầu ý kiến của DN và cựu SV để có thông tin về nhu cầu NL của DN (32,5% ý 

kiến của các trường CĐN và 32,0% của DN cho là thực hiện tốt). Bộ phận chuyên 

trách về công tác tuyển sinh, thu thập, xử lý thông tin về nhu cầu NL của các DN 

hoạt động chưa tốt còn chiếm tỉ lệ cao (56,3% ý kiến của trường CĐN và 69,3% của 

DN), có ảnh hưởng không nhỏ tới hiệu quả của hoạt động quản lý liên kết tuyển sinh. 

Tóm lại, đánh giá về mức độ cần thiết và mức độ thực hiện “Quản lý hoạt động 

liên kết tuyển sinh”, cả hai nhóm CBQL các trường CĐN và DN đều thống nhất đây 

là một nội dung rất cần thiết, tuy nhiên mức độ thực hiện còn quá thấp, chưa đạt hiệu 
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quả mong đợi. Trong đó, hạn chế nhất là nội dung: “DN cung cấp thông tin về nhu 

cầu NL trong thời gian tới”. Vấn đề này chỉ có thể khắc phục khi các trường CĐN 

nghiêm túc thực hiện kế hoạch khảo sát nhu cầu NL, thiết lập quan hệ bền vững và 

lâu dài với các DN trong các KCN. 

Qua đó cho thấy, quản lý hoạt động liên kết tuyển sinh muốn đạt chất lượng, 

hiệu quả cần quan tâm đến mọi nguồn thông tin liên quan, hỗ trợ công tác tuyển sinh. 

Vấn đề cốt yếu vẫn là: phải xây dựng thương hiệu đích thực, niềm tin cộng đồng với 

chất lượng đào tạo của NT. 

2.6.1.2. Thực trạng quản lý LKĐT trong xây dựng mục tiêu, nội dung CTĐT 

theo hướng đáp ứng nhu cầu DN trong các KCN 

Trường CĐN liên kết với DN trong việc xây dựng, điều chỉnh mục tiêu đào tạo 

cần đạt được để đáp ứng với yêu cầu thực tế, đồng thời, phát triển năng lực thực hiện 

của SV thông qua tiếp cận yêu cầu DN trong xây dựng CTĐT.  

Khảo sát mức độ cần thiết và mức độ thực hiện của công tác quản lý hoạt động 

liên kết xây dựng mục tiêu, nội dung CTĐT, tác giả luận án đã lựa chọn ba nhóm đối 

tượng: CBQL các trường CĐN, CBQL các DN và GV của các trường CĐN vì ba 

nhóm này hoặc trực tiếp, hoặc gián tiếp liên quan, chịu trách nhiệm thực hiện công 

việc quản lý trên các nội dung:   

- Nội dung 1 (ND1): NT phối hợp với DN lập kế hoạch liên kết trong xây dựng 

mục tiêu, nội dung CTĐT đáp ứng nhu cầu DN;   

- Nội dung 2 (ND2): NT phối hợp với DN tổ chức thực hiện việc xây dựng mục 

tiêu, nội dung CTĐT đáp ứng nhu cầu DN;   

- Nội dung 3 (ND3): NT phối hợp với DN chỉ đạo việc xây dựng mục tiêu, nội 

dung CTĐT đáp ứng nhu cầu DN; 

- Nội dung 4 (ND4): NT phối hợp với DN kiểm tra, đánh giá việc xây dựng 

mục tiêu, nội dung CTĐT đáp ứng nhu cầu DN; 

- Nội dung 5 (ND5): Quản lý liên kết biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ 

chương trình LKĐT; 
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- Nội dung 6 (ND6): Khảo sát, lấy ý kiến góp ý của chuyên gia, CBQL của DN 

khi xây dựng, điều chỉnh CTĐT; 

- Nội  dung 7 (ND7): Mời đại diện DN cùng xây dựng mục tiêu, nội dung 

chương trình; 

Bảng 2.7: Kết quả khảo sát các nội dung quản lý liên kết trong xây dựng mục tiêu, 

nội dung CTĐT 

Nội dung quản lý liên kết 

trong xây dựng mục tiêu, nội 

dung CTĐT đáp ứng nhu cầu 

DN 

Đánh 

giá của 

khách 

thể 

Mức độ cần thiết (%) Mức độ thực hiện (%) 

Rất 

cần 

thiết 

Cần 

thiết 

Không 

cần 

thiết 

Tốt 
Trung 

bình 

Chưa 

tốt 

NT phối hợp với DN lập kế hoạch 

liên kết xây dựng mục tiêu, nội 

dung CTĐT đáp ứng nhu cầu DN 

CĐN 46,9 40,6 12,5 18,8 46,9 34,4 
DN 31,4 64,1 4,6 3,9 9,8 86,3 

GV 50,5 48,5 1,0 4,9 35,0 60,2 

NT phối hợp với DN tổ chức thực 

hiện việc xây dựng mục tiêu, nội 

dung CTĐT đáp ứng nhu cầu DN 

CĐN 53,1 40,6 6,3 15,6 43,8 40,6 
DN 29,4 61,4 9,2 3,3 9,2 87,6 

GV 50,5 47,6 1,9 8,7 14,6 76,7 

NT phối hợp với DN chỉ đạo việc 

xây dựng mục tiêu, nội dung 

CTĐT đáp ứng nhu cầu DN 

CĐN 34,4 56,3 9,4 3,1 40,6 56,3 

DN 31,4 61,4 7,2 2,0 8,5 89,5 
GV 61,2 35,9 2,9 5,8 19,4 74,8 

NT phối hợp với DN kiểm tra, 

đánh giá xây dựng mục tiêu, nội 

dung CTĐT đáp ứng nhu cầu DN 

CĐN 62,5 25,0 12,5 12,5 50,0 37,5 
DN 48,4 45,1 6,5 2,6 10,5 86,9 

GV 68,9 30,1 1,0 20,4 18,4 61,2 

Quản lý liên kết biên soạn giáo 

trình, tài liệu phục vụ chương 

trình LKĐT 

CĐN 71,9 18,8 9,4 9,4 34,4 56,3 
DN 30,7 46,4 22,9 2,0 7,2 90,8 

GV 47,6 52,4 0,0 23,3 13,6 63,1 

Khảo sát, lấy ý kiến góp ý của 

chuyên gia, CBQL của DN khi 

xây dựng, điều chỉnh CTĐT 

CĐN 53,1 37,5 9,4 18,8 65,6 15,6 
DN 52,9 47,1 0,0 3,9 13,7 82,4 

GV 58,3 40,8 0,0 16,5 24,3 59,2 

Mời đại diện DN cùng xây dựng 

mục tiêu, nội dung chương trình 

CĐN 56,3 31,3 12,5 12,5 62,5 25,0 
DN 39,2 60,8 0,0 2,6 13,1 84,3 
GV 75,7 24,3 0,0 27,2 33,0 39,8 

Đánh giá chung về thực trạng 

quản lý liên kết trong xây dựng 

mục tiêu, nội dung CTĐT 

CĐN 55,8 35,3 8,9 13,8 49,1 37,1 

DN 37,6 55,2 7,2 2,9 10,3 86,8 
GV 58,9 39,9 1,0 15,3 22,6 62,1 

Nguồn: Kết quả điều tra, khảo sát 

Theo đánh giá của CBQL trường CĐN, CBQL DN, GV về cơ bản, các nội dung 

của quản lý liên kết trong công tác xây dựng mục tiêu, nội dung CTĐT là rất cần 

thiết. Số ý kiến cho là không cần thiết chỉ chiếm tỉ lệ rất thấp (dưới 10%). 
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Đánh giá chung về mức độ cần thiết của quản lý công tác liên kết xây dựng 

mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo
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Không cần thiết 8,9 7,2 1

Cần thiết 35,3 55,2 39,9

Rất cần thiết 55,8 37,6 58,9

Trường CĐN DN GV

 
Hình 2.24: Biểu đồ đánh giá chung về mức độ cần thiết của các nội dung quản lý 

liên kết trong xây dựng mục tiêu, nội dung CTĐT 

Tuy nhiên kết quả đánh giá mức độ thực hiện các nội dung quản lý trên đều 

chưa tốt. CBQL của DN và GV đánh giá mức độ thực hiện các nội dung quản lý liên 

kết trong công tác xây dựng mục tiêu, nội dung CTĐT ở mức chưa tốt chiếm đến 

86,8% và 62,1%. Đáng chú ý là công tác quản lý liên kết biên soạn giáo trình, tài liệu 

giảng dạy phục vụ CTĐT liên kết. Theo phản ánh của nhóm đối tượng GV, công tác 

biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy chưa nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát 

phải liên kết với DN cũng như cán bộ phía DN rất ít quan tâm đến nội dung này. GV 

biên soạn giáo trình, tài liệu theo yêu cầu thay đổi môn học, ngành học được qui định 

bởi CTĐT, được cấp trên phê duyệt. Hoạt động này được quy đổi ra số giờ giảng dạy 

hoặc được công nhận dưới dạng đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường. Hỏi về mức 

độ thực hiện liên kết: 90,8% CBQL DN; 63,1% GV và 56,3% CBQL trường CĐN 

thừa nhận chưa tốt. 

Đánh giá chung về mức độ thực hiện quản lý liên kết trong xây dựng mục tiêu, 

nội dung chương trình đào tạo
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Hình 2.25: Biểu đồ đánh giá chung về mức độ thực hiện các nội dung quản lý liên 

kết trong xây dựng mục tiêu, nội dung CTĐT 

2.6.1.3. Thực trạng quản lý liên kết đảm bảo các nguồn lực cho đào tạo 

Nguồn lực phục vụ hoạt động LKĐT được xác định qua các thành tố: nhân lực, 

vật lực, tài lực. Tại Bình Dương, NL tham gia hoạt động LKĐT chủ yếu là CBKT 
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của DN, GV của NT. Số CBKT tham gia hướng dẫn thực hành, thực tập hạn chế. 

CBKT của DN đa phần chỉ tham gia theo dõi, quản lý và đánh giá SV trong thời gian 

TTSX tại DN. Liên kết về tài chính hiện chỉ giới hạn ở nội dung hỗ trợ một phần nhỏ 

kinh phí TTSX, một số DN hỗ trợ kinh phí cấp học bổng khuyến khích học tập cho 

SV. Riêng CSVC, thiết bị dạy học, máy móc vẫn trông chờ vào khoản đầu tư từ Nhà 

nước, từ các nguồn vốn chương trình quốc gia phát triển dạy nghề. Do vậy, nhìn 

chung, CSVC, máy móc thiết bị được tận dụng hoặc bổ sung ở những giai đoạn khác 

nhau nên thiếu tính đồng bộ, khó đáp ứng tốc độ HĐH về công nghệ sản xuất tại DN. 

Kết quả khảo sát cho thấy, CBQL của NT, DN và GV nhận thức về việc quản lý 

liên kết đảm bảo các nguồn lực dùng trong đào tạo là rất cần thiết (chiếm trên 50% ý 

kiến khảo sát từ 3 nhóm đối tượng). 

Đánh giá chung về mức độ cần thiết của quản lý liên kết đảm bảo

các nguồn lực cho đào tạo
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Hình 2.26: Đánh giá chung về mức độ cần thiết của quản lý liên kết đảm bảo các 

nguồn lực cho đào tạo 

Tuy nhiên, mức độ thực hiện liên kết đảm bảo các nguồn lực cho đào tạo theo 

đánh giá của các nhóm đối tượng tham gia khảo sát thì đa số còn hiếm khi thực hiện, 

mức độ thực hiện thường xuyên còn chiếm tỉ lệ rất thấp (CBQL trường CĐN: 10,4%; 

CBQL DN: 12,3%; GV: 12,1%).  

Đánh giá chung về mức độ thực hiện quản lý liên kết đảm bảo

các nguồn lực cho đào tạo
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Hình 2.27: Đánh giá chung về mức độ thực hiện các nội dung của quản lý liên kết 

đảm bảo các nguồn lực cho đào tạo 

Qua đó cho thấy, trang thiết bị thực hành, đội ngũ CBKT có tay nghề cao, nhiều 

kinh nghiệm trong sản xuất rất cần thiết trong việc tổ chức hướng dẫn rèn luyện kỹ 
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năng nghề cho SV nhưng lại hiếm khi được NT phối hợp với DN để bổ sung nguồn 

lực tham gia vào quá trình đào tạo. Đây cũng là nguyên nhân chính dẫn tới sự bỡ ngỡ 

lúng túng của những SV mới ra trường tiếp cận công nghệ sản xuất hiện đại. Liên kết 

sâu với DN, phối hợp tổ chức dạy TH tại DN sẽ khắc phục được tình trạng trên. 

2.6.2. Thực trạng quản lý quá trình trong LKĐT giữa trường CĐN và DN 

trong các KCN tại Bình Dương 

2.6.2.1. Thực trạng quản lý liên kết trong công tác lập kế hoạch đào tạo, tổ 

chức triển khai, đánh giá quá trình dạy học tại trường CĐN 

Khảo sát mức độ thực hiện quản lý liên kết trong công tác lập kế hoạch đào tạo, 

triển khai và đánh giá quá trình đào tạo, tác giả luận án đã lựa chọn ba nhóm khách 

thể: các CBQL trường CĐN, CBQL DN và GV với các nội dung: 

- ND 1: NT phối hợp với DN lập kế hoạch đào tạo; 

- ND 2: NT phối hợp với DN tổ chức quá trình dạy học: CBKT của DN tham gia 

dạy LT, TH, tích hợp cùng với GV của trường; 

- ND 3: NT phối hợp với DN kiểm tra, đánh giá quá trình dạy học (kiểm tra hồ 

sơ giáo vụ, đánh giá chất lượng bài giảng…); 

- ND 4: NT phối hợp với DN kiểm tra, đánh giá quá trình học tập (kiểm tra định 

kỳ, kết thúc môn; đánh giá quá trình, sản phẩm thực hành của SV); 

- ND 5: CBKT của DN tham gia cùng với NT trong công tác đánh giá chuyên 

đề, khóa luận tốt nghiệp. 

Qua kết quả khảo sát cho thấy, việc lập kế hoạch dạy học và đánh giá kết quả 

dạy học ở các trường nhìn chung được thực hiện tương đối tốt với các kế hoạch, tiến 

độ đào tạo tương đối đầy đủ. Qua ý kiến của CBQL và GV các trường, việc lập kế 

hoạch đào tạo và triển khai kế hoạch dạy học được đánh giá là tốt nhất trong các hoạt 

động đào tạo, tất cả GV đều nghiêm túc thực hiện.  

Tuy nhiên, những kế hoạch trên đây hoàn toàn do phòng Đào tạo phối hợp với 

Khoa chuyên môn chủ động lập ra theo trình tự các môn học, mô đun đã quy định 

trong CTĐT đối với tất cả các lớp mà không có sự tham gia xây dựng của DN. Như 

vậy, công tác lập kế hoạch đào tạo chỉ do NT thực hiện, DN rất ít khi tham gia vào 

công tác lập kế hoạch đào tạo (trên 65% ý kiến đánh giá từ CBQL trường CĐN, GV 

và DN cho là NT chưa từng phối hợp với DN trong lập kế hoạch đào tạo tại trường). 
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Bảng 2.8: Quản lý liên kết trong công tác lập kế hoạch, triển khai và đánh giá quá 

trình đào tạo tại trường CĐN 

Quản lý liên kết trong công tác lập 
kết hoạch, triển khai và đánh  giá quá 

trình đào tạo tại trường CĐN 

Đánh 
giá của 
khách 

thể 

Mức độ thực hiện (%) 

Rất 
thường 
xuyên 

Thường 
xuyên 

Đôi 
khi 

Chưa 
từng 

NT phối hợp với DN lập kế hoạch đào 
tạo 

CĐN 0,0 3,1 31,3 65,6 

DN 0,0 2,0 18,3 79,7 

GV 0,0 1,0 16,5 82,5 

NT phối hợp với DN tổ chức quá trình 
dạy học: CBKT của DN tham gia dạy 
LT, TH, tích hợp cùng với GV 

CĐN 0,0 0,0 18,8 81,3 
DN 0,0 0,0 23,5 76,5 

GV 0,0 0,0 12,6 87,4 

NT phối hợp với DN kiểm tra, đánh giá 
quá trình dạy học (kiểm tra hồ sơ giáo 
vụ, đánh giá chất lượng bài giảng…) 

CĐN 0,0 3,1 25,0 71,9 

DN 0,0 2,0 7,8 90,2 

GV 0,0 1,0 19,4 79,6 

NT phối hợp với DN kiểm tra, đánh giá 
quá trình học tập (kiểm tra định kỳ, kết 
thúc môn; đánh giá quá trình, sản phẩm 
thực hành của SV) 

CĐN 0,0 9,4 21,9 68,8 

DN 0,0 3,9 11,8 84,3 

GV 0,0 6,8 7,8 85,4 

CBKT của DN tham gia cùng với NT 
trong công tác đánh giá chuyên đề, khóa 
luận tốt nghiệp 

CĐN 0,0 0,0 9,4 90,6 

DN 0,0 0,0 17,6 82,4 

GV 0,0 0,0 16,5 83,5 

Đánh giá chung về thực trạng quản lý 
liên kết trong công tác lập kế hoạch, 

triển khai và đánh giá quá trình đào tạo 

CĐN 0,0 3,1 21,3 75,6 
DN 0,0 2,0 14,5 83,5 
GV 0,0 1,7 14,6 83,7 

Nguồn: Kết quả điều tra, khảo sát 

Kết quả khảo sát cho thấy, trong công tác tổ chức quá trình đào tạo, đa số các ý 

kiến đều cho rằng việc CBKT của DN tham gia dạy LT, TH và tích hợp cùng với GV 

của trường là rất hiếm. Tất cả các hoạt động giảng dạy tại trường chủ yếu do GV của 

trường đảm nhiệm chưa có sự tham gia của CBKT của DN. 

Về chỉ đạo hoạt động dạy học và đánh giá kết quả dạy học tại trường CĐN, theo 

phân cấp quản lý, công tác chỉ đạo hoạt động này được triển khai từ Ban Giám hiệu 

(thường do một Phó hiệu trưởng phụ trách đào tạo) đến các Khoa và Bộ môn. Công 

tác chỉ đạo được triển khai thường xuyên, nghiêm túc và có những yêu cầu cụ thể với 

các cấp quản lý. Tuy nhiên, ở mỗi cấp quản lý rất hiếm khi có phối hợp với DN trong 

tổ chức thực hiện hoạt động dạy học và đánh giá quá trình dạy học (trên 90% ý kiến 

đánh giá của DN và trên 71% ý kiến đánh giá của CBQL trường CĐN cũng như GV 
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cho rằng NT chưa từng phối hợp với DN trong việc kiểm tra, đánh giá quá trình dạy 

học (kiểm tra hồ sơ giáo vụ, đánh giá chất lượng bài giảng…). 

Quản lý liên kết trong công tác lập kế hoạch, triển khai và đánh giá 

quá trình đào tạo tại  các trường CĐN
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Rất thường xuyên 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Thường xuyên 3,1 2,0 1,0 0,0 0,0 0,0 3,1 2,0 1,0 9,4 3,9 6,8 0,0 0,0 0,0

Đôi khi 31,3 18,3 16,5 18,8 23,5 12,6 25,0 7,8 19,4 21,9 11,8 7,8 9,4 17,6 16,5

Chưa từng 65,6 79,7 82,5 81,3 76,5 87,4 71,9 90,2 79,6 68,8 84,3 85,4 90,6 82,4 83,5

CĐN DN GV CĐN DN GV CĐN DN GV CĐN DN GV CĐN DN GV

ND 1 ND 2 ND 3 ND 4 ND 5

 
Hình 2.28: Biểu đồ đánh giá thực trạng quản lý liên kết trong công tác lập kế hoạch, 

triển khai và đánh giá quá trình đào tạo tại các trường CĐN 

Về công tác đánh giá kết quả học tập được các trường triển khai thường xuyên, 

liên tục bảo đảm đúng kế hoạch và tiến độ. Tuy nhiên, việc kiểm tra đánh giá kết quả 

học tập của SV chỉ do giáo viên bộ môn của trường trực tiếp thực hiện, thiếu sự phối 

hợp với DN.  

Tóm lại, quản lý quá trình dạy học tại trường CĐN dù đã có những đổi mới nhất 

định nhưng chưa đáp ứng yêu cầu DN. Việc lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, chỉ đạo, 

kiểm tra quá trình đào tạo chỉ do NT thực hiện chưa có sự phối hợp chặt chẽ với DN. 

Quản lý công tác đánh giá kết quả dạy và học mang nặng tính hình thức, mặc dù đã 

có những định hướng để GV triển khai đánh giá theo mục tiêu của CTĐT nhưng việc 

tổ chức thực hiện thì các trường vẫn để cho GV và Bộ môn tự do, tùy chọn, chưa gắn 

với thực tế sản xuất từ DN. 

2.6.2.2. Thực trạng quản lý liên kết trong công tác tổ chức hoạt động học tập 

tại DN 

Hoạt động học tập tại DN bao gồm hoạt động tham quan thực tế tại DN, thực 

tập nghề tại DN. Việc khảo sát thực trạng quản lý liên kết tổ chức hoạt động học tập 

tại DN được thực hiện trên 3 nhóm khách thể khảo sát là những người có liên quan 

đến hoạt động học tập tại DN bao gồm: GV của trường, CBKT của DN, SV. Mức độ 

thực hiện quản lý liên kết tổ chức hoạt động học tập tại DN được đánh giá từ 1 đến 4 
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(1: chưa từng thực hiện, 2: trung bình, 3: khá, 4: tốt) và được xem xét trên 7 nội dung 

như sau: 

- ND 1: Kế hoạch học tập tại DN được thông tin đến GV, CBKT và SV một 

cách rõ ràng 

- ND 2: SV được cán bộ của DN phổ biến kế hoạch, mục tiêu, nội dung, thời 

lượng học tập và qui định của DN; 

- ND 3: DN cử CBKT hướng dẫn SV trong suốt quá trình học tập; 

- ND 4: SV được học tập theo đúng kế hoạch đã thống nhất giữa NT và DN; 

- ND 5: SV được thực tập theo đúng nội dung chuyên ngành được đào tạo; 

- ND 6:  SV được tạo điều kiện nâng cao tay nghề trong thời gian thực tập; 

- ND 7: SV được hưởng chế độ đãi ngộ của DN và có cơ hội được làm việc tại 

DN sát với chuyên ngành đào tạo sau khi TN. 

 Tuy là nội dung không thể thiếu đối với tất cả các CSDN nhưng học tập tại DN 

cũng là hoạt động nhạy cảm thuộc vùng khó kiểm soát. Thứ nhất,  tuy NT và DN có 

cam kết nội dung hướng dẫn SV học tập trong hợp đồng song trên thực tế, mức độ 

thực hiện các nội dung chưa được kiểm tra. Thứ hai, hoạt động học tập thực tế của 

SV tại DN vô cùng phong phú và thường quá “linh hoạt” so với kế hoạch học tập đã 

định. Hiện tượng SV không đến thực tập hoặc thực tập không đúng kế hoạch, đúng 

nghề được đào tạo diễn ra thường xuyên. Tại một số DN, SV chưa được hưởng chế 

độ đãi ngộ theo cam kết. 

Nhìn chung, theo kết quả khảo sát cho thấy, GV đánh giá các nội dung mà mức 

độ thực hiện được đánh giá là “Chưa từng” chiếm tỉ lệ trên 30% đó là: Kế hoạch học 

tập tại DN được thông tin đến GV, CBKT và SV một cách rõ ràng; DN cử CBKT 

hướng dẫn SV trong suốt quá trình học tập; SV được hưởng chế độ đãi ngộ của DN 

và có cơ hội được làm việc tại DN sát với chuyên ngành đào tạo sau khi TN. Riêng 

với nội dung: SV được tạo điều kiện nâng cao tay nghề trong thời gian thực tập, có 

đến  47,0%  ý kiến của GV cho là “Chưa từng” thực hiện. 

Ý kiến đánh giá của SV và cựu SV có sự tương đồng với ý kiến đánh giá của 

GV ở các nội dung như: Trên 30% ý kiến cho rằng các nội dung chưa từng thực hiện 

là: DN cử CBKT hướng dẫn SV trong suốt quá trình thực tập; SV được tạo điều kiện 

nâng cao tay nghề trong thời gian thực tập; SV được hưởng chế độ đãi ngộ của DN 
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và có cơ hội được làm việc tại DN sát với chuyên ngành đào tạo sau khi tốt nghiệp. 

Có tới 26,1% ý kiến cho rằng không được thực tập theo đúng chuyên ngành được đào 

tạo. SV và cựu SV thừa nhận sự hạn chế trong kế hoạch thực hiện hoạt động học tập 

tại DN. Như vậy, sau thời gian thực tập tại DN, chất lượng tay nghề của SV chưa 

thực sự đáp ứng yêu cầu DN. Nhiều SV cũng thẳng thắn thừa nhận thực trạng tay 

nghề của bản thân SV cũng tương đương học sinh trung cấp đồng thời cũng mong 

muốn chương trình thực tập được tổ chức, kiểm tra và đánh giá hiệu quả hơn.   

Đánh giá mức độ quản lý liên kết tổ chức hoạt động thực tập nghề tại DN
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Chưa từng 30,1 35,8 28,8 15,5 7,4 5,9 25,2 16,2 26,1 29,1 34,8 26,8 29,1 33,8 26,1 47,0 27,9 49,0 40,0 38,7 34,6

Trung bình 40,8 45,1 41,8 33,0 22,2 25,5 28,2 17,2 34,0 40,8 47,5 45,1 47,6 49,0 47,7 22,0 54,4 26,1 36,0 23,5 23,5

Khá 12,6 12,7 13,7 27,2 34,0 27,5 24,3 37,3 17,0 12,6 11,8 12,4 12,6 12,7 13,7 25,0 11,8 13,7 15,0 27,9 24,8

Tốt 16,5 6,4 15,7 24,3 36,5 41,2 22,3 29,4 22,9 17,5 5,9 15,7 10,7 4,4 12,4 9,0 5,9 11,1 12,0 9,8 17,0

GV DN SV GV DN SV GV DN SV GV DN SV GV DN SV GV DN SV GV DN SV

ND1 ND2 ND3 ND4 ND5 ND6 ND7

 
Hình 2.29: Đánh giá của GV, CBKT và cựu SV về mức độ thực hiện liên kết tổ 

chức hoạt động thực tập nghề tại DN 

Về trách nhiệm của DN trong việc phổ biến kế hoạch, mục tiêu, nội dung, thời 

lượng học tập và qui định thực tập nghề nghiệp tại DN: có đến 68,7% SV và cựu SV; 

51,5% GV khẳng định DN rất quan tâm tới việc phổ biến nội dung thực tập nhất là 

những quy định của DN. Riêng nội dung: DN cử cán bộ hướng dẫn SV trong suốt 

quá trình học tập tại DN cũng được DN đánh giá ở mức khá tốt chiếm tỉ lệ khá cao 

chiếm 66,7%. Tuy nhiên, cũng ở nội dung này, GV đánh giá mức độ thực hiện khá và 

tốt chỉ chiếm 46,6%, còn SV đánh giá mức độ thực hiện khá và tốt chỉ ở mức 39,9%. 

2.6.3. Thực trạng quản lý đầu ra trong LKĐT giữa trường CĐN và DN trong 

các KCN tại Bình Dương 

2.6.3.1. Thực trạng quản lý liên kết trong công tác đánh giá và công nhận tốt 

nghiệp 
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Qua thực tế tìm hiểu việc đánh giá công nhận TN của các trường CĐN tại Bình 

Dương cho thấy các trường đã thực hiện theo qui chế thi, kiểm tra và công nhận TN 

được ban hành theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 24/05/2007 của Bộ 

LĐ-TB&XH. Kế hoạch thi TN được lập cụ thể, phân công trách nhiệm, yêu cầu nội 

dung, tiến độ rõ ràng và công bố công khai sớm nên đã tạo điều kiện tốt cho việc tổ 

chức thực hiện. Kế hoạch thi TN của các trường cũng đã thể hiện có sự tham gia của 

DN vào hội đồng thi TN. Qua đó cho thấy, công tác lập kế hoạch đánh giá và công 

nhận TN cho SV hệ CĐN được các trường thực hiện tương đối tốt, đúng qui định. 

Phòng Đào tạo thường là bộ phận thường trực và phối hợp với Khoa, Bộ 

môn liên quan để triển khai nghiêm túc kế hoạch thi TN đã phê duyệt; trong đó, các 

ban đề thi, coi thi, chấm thi, ban thư ký được thành lập và thực hiện nhiệm vụ đúng  

quy định và quy trình. Tuy nhiên, từ khâu ôn thi, coi thi, chấm thi trong tổ chức đánh 

giá kết quả đầu ra đều thực hiện chủ yếu bởi chính các GV của NT. CBKT của DN 

tham gia rất ít trong các khâu của công tác thi TN, DN có vai trò rất mờ nhạt. 

Đánh giá kết quả đầu ra luôn được các trường coi là khâu quan trọng của 

quá trình đào tạo; vì vậy, một Hội đồng độc lập thường được thành lập để chỉ 

đạo hoạt động này bảo đảm khách quan, công bằng, hiệu quả. Một trong 

những chỉ đạo được đánh giá cao là SV phải được biết công khai toàn bộ  

mục tiêu, yêu cầu và mức độ cần đạt được khi TN về mặt kiến thức, kỹ năng, thái độ 

và các kỹ năng mềm khác. Trên cơ sở đó, SV chủ động hơn trong quá trình học tập 

và tích lũy các điều kiện cần và đủ để được công nhận TN. 

Những yêu cầu cao nhất khi triển khai kỳ thi đánh giá đầu ra là bảo đảm 

khách quan, công bằng, an toàn và đúng quy định. Vì vậy, công tác kiểm tra, 

giám sát trước, trong và sau kỳ đánh thi đánh giá đầu ra luôn được các trường 

thực hiện nghiêm ngặt và hiệu quả. Tuy nhiên, yêu cầu về một kỳ đánh giá đầu ra 

đúng theo năng lực thực hiện thì các trường chưa đáp ứng được. 

Về hiệu quả đào tạo, theo báo cáo của các trường CĐN, tỉ lệ đạt TN của SV khá 

cao (trên 80% so với số SV được dự thi tốt nghiệp). Trong số SV được công nhận đỗ 

tốt nghiệp, tỉ lệ khá giỏi chiếm 35 – 70% nhưng liệu rằng có bao nhiêu % trong số 

SV khá giỏi đó (đánh giá trong) đáp ứng yêu cầu DN (đánh giá ngoài). Mặt khác, nếu 
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so sánh số lượng SV đầu vào với số lượng SV tốt nghiệp ra trường, nhiều vấn đề về 

công tác quản lý cần được xét lại. 

Hiệu quả đào tạo tại các trường CĐN thường không cao, đơn cử như số lượng 

SV tốt nghiệp so với số SV đầu khóa (theo báo cáo của các trường CĐN) thường hao 

hụt trung bình khoảng 15% đến 50% (xem bảng 2.9). 

Bảng 2.9: So sánh số lượng sinh viên đầu vào và đầu ra của khóa VI (2013-

2016) tại trường CĐN Việt Nam - Singapore 

TT NGÀNH 
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TN 

SỐ SV 
THI 
ĐẠT 
TN 

TỈ LỆ 
ĐẠT TN 
SO VỚI 
SỐ DỰ 

THI (%) 

TỈ LỆ 
ĐẠT TN 
SO VỚI 

ĐẦU 
VÀO 
(%) 

1 Công nghệ ô tô 45 12 26,7% 33 32 97,0% 71,1% 

2 Cắt gọt kim loại 76 22 29,0% 54 54 100,0% 71,1% 

3 Điện công nghiệp 83 31 37,4% 52 47 90,4% 56,6% 

4 Điện tử công nghiệp 43 19 44,2% 24 24 100,0% 55,8% 

5 Cơ điện tử 46 15 32,6% 31 30 96,8% 65,2% 

6 Quản trị mạng 26 9 34,6% 17 17 100,0% 65,4% 

Tổng 319 108 33,9% 211 204 96,7% 63,9% 

(Nguồn: Theo báo cáo công tác thi tốt nghiệp của trường CĐN Việt Nam– 

Singapore năm 2016) 

Điển hình như số lượng SV đầu vào khóa VI (2013 – 2016) ngành Điện công 

nghiệp và Điện tử công nghiệp của trường CĐN Việt Nam - Singapore là 126 SV, 

đầu ra tốt nghiệp  là 71 SV (đạt tỉ lệ 56,3%). Số lượng SV bỏ học, thôi học giữa 

chừng là 50 SV (39,7%) chiếm tỷ lệ khá cao. Đây là thực trạng các trường CĐN tại 

Bình Dương hiện đang đối mặt. Tỉ lệ SV thôi học cao ảnh hưởng không nhỏ tới hiệu 

quả đào tạo. Nguyên nhân SV bỏ học khá đa dạng: hoặc do điều kiện gia đình, hoặc 

do SV năm sau tiếp tục thi đại học, hay do quá trình học nghề không như mong đợi… 

Để tăng hiệu quả đào tạo, giảm tỉ lệ SV bỏ học là vấn đề nan giải đối với các 

trường CĐN. Cốt lõi của vấn đề này ở chỗ phải khơi dậy sự hứng thú, đam mê nghề 

nghiệp đối với SV, giúp SV nhận thức đúng giá trị, tiềm năng phát triển của ngành 

học. Hiện trạng này sẽ được giải quyết khi và chỉ khi trường CĐN có mối quan hệ 

liên kết bền chặt với DN. 
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2.6.3.2. Thực trạng quản lý liên kết tạo việc làm cho SV sau tốt nghiệp  

Qua thực tế quan sát từ công tác giới thiệu việc làm của các trường CĐN trên 

địa bàn tỉnh Bình Dương cho thấy: Trước mỗi đợt thi tốt nghiệp, NT đã gửi thông 

báo đến DN để thông tin về số lượng, ngành nghề mà SV của trường chuẩn bị TN để 

các DN có nhu cầu có thể đến phỏng vấn SV trực tiếp tại trường hoặc DN gửi thông 

báo tuyển dụng đến trường để thông tin cho SV biết và dự tuyển. Qua đó cho thấy 

bước đầu đã có sự phối hợp giữa trường CĐN và DN trong công tác giới thiệu giải 

quyết việc làm cho SV sau khi TN. 

Để quản lý liên kết tạo việc làm đáp ứng đúng ngành nghề đào tạo cho SV đòi 

hỏi các trường CĐN phải thực sự đầu tư thời gian, sức lực. Trên thực tế, đã có trường 

triển khai chương trình “Theo dấu vết SV” nhưng chỉ được một thời gian ngắn, 

chương trình đành gác lại do vướng phải nhiều trở ngại: SV sau khi ra trường thay 

đổi địa chỉ, nơi làm việc thường xuyên khiến việc liên lạc bị đứt đoạn; NT chưa thực 

sự nhận thức rõ lợi ích của chương trình; DN chưa nhiệt tình cung cấp thông tin… 

Qua khảo sát nhóm cựu SV có trình độ CĐN đang làm việc tại DN (Hình 2.7) 

cho thấy: Đa số SV tìm được việc làm khoảng từ 6 - 12 tháng sau khi TN (chiếm tỉ lệ 

49,02%). Phần lớn SV ra trường tìm được việc làm trong vòng 1 năm sau TN (chiếm 

tỉ lệ 96,6%). Trong đó, chỉ có 46,3% nhận được việc làm đúng ngành đào tạo, 52,1% 

phù hợp với trình độ được đào tạo. Kết quả khảo sát nhóm cựu SV trên có phần 

chênh lệch với báo cáo từ các trường CĐN (SV có việc làm ngay sau khi TN trên 

80%). Nếu các trường thực hiện tốt hoạt động phản hồi thông tin từ phía các cựu SV, 

con số báo cáo sẽ xác thực hơn. Do vậy, rất cần thiết khởi động lại chương trình 

“Theo dấu vết SV” hoặc mở mới trang web thống kê tình hình việc làm của SV sau 

TN và tạo ý thức định kỳ các cựu SV cập nhật thông tin về việc làm của mình, giúp 

NT có thêm dữ liệu về thông tin đầu ra. 

2.6.3.3. Thực trạng quản lý liên kết trong công tác tư vấn nghề nghiệp  

Hoạt động tư vấn hướng nghiệp đã bắt đầu nhận được sự quan tâm của  các 

trường CĐN. Hàng năm, các trường đều tổ chức tư vấn nghề nghiệp có sự tham gia 

của DN. Tuy nhiên, hoạt động trên chủ yếu được thực hiện ở hai giai đoạn: hướng 

nghiệp trước đào tạo (tư vấn hướng nghiệp phục vụ tuyển sinh) và tư vấn nghề 

nghiệp trong đào tạo (tư vấn phương pháp học tập, tư vấn phát triển kỹ năng mềm, 
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duy trì hứng thú cho SV để tiếp tục học nghề đã chọn). Riêng giai đoạn tư vấn nghề 

nghiệp sau đào tạo (hướng dẫn SV theo nhu cầu/ hoàn cảnh cá nhân, nhằm hỗ trợ 

việc lập kế hoạch phát triển sự nghiệp suốt đời), hiện các trường CĐN còn bỏ ngỏ.  

Quản lý liên kết trong công tác tư vấn nghề nghiệp
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Rất thường xuyên 31,3 4,3 0,9 2,1 1,3 2,6 1,3 5,7 4,2 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Thường xuyên 62,6 47,0 70,0 84,1 71,3 59,9 51,6 69,1 45,3 48,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Thỉnh thoảng 6,1 33,0 16,5 12,8 20,1 18,8 23,5 12,6 48,2 29,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Hiếm khi 0,0 12,6 12,6 1,0 7,3 18,8 23,5 12,6 1,0 18,3 4,2 2,8 12,6 2,6 3,9

Chưa từng 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 2,8 95,8 97,2 87,4 97,4 96,1

   CĐN     DN     GV     SV Cựu SV  CĐN     DN     GV     SV Cựu SV  CĐN     DN     GV     SV Cựu SV

Tư vấn hướng nghiệp trước đào tạo Tư vấn nghề nghiệp trong đào tạo Tư vấn nghề nghiệp sau đào tạo

 
Hình 2.30: Đánh giá mức độ quản lý liên kết tư vấn nghề nghiệp 

Theo kết quả khảo sát cho thấy, hoạt động tư vấn nghề nghiệp sau đào tạo chưa 

được quan tâm thực hiện. Trên 95% ý kiến của CBQL của DN, CBQL của trường 

CĐN, SV khẳng định, hoạt động này chưa từng diễn ra. 

2.6.4. Thực trạng điều tiết tác động của bối cảnh đến hoạt động LKĐT giữa 

trường CĐN và DN trong các KCN tại Bình Dương 

Cơ chế, chính sách là những nhân tố tác động mạnh tới LKĐT và quản lý 

LKĐT. Qua nghiên cứu thực tế, có thể thống kê một số cơ chế, chính sách tác động 

trực tiếp đến quản lý LKĐT và mức độ điều tiết của trong quản lý LKĐT như sau:   

- ND 1: Cơ chế thị trường (qui luật Cung - Cầu; Giá trị; Cạnh tranh) 

- ND 2: Yêu cầu của hội nhập, hợp tác quốc tế (WTO; TPP; ASEAN…); 

- ND 3: Chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bình Dương; 

- ND 4: Dự báo nhu cầu NL trình độ CĐN (số lượng, cơ cấu ngành nghề); 

- ND 5: Chính sách đầu tư phát triển dạy nghề; 

- ND 6: Chính sách đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề và đào tạo lại 

nghề cho người lao động; 

- ND 7: Chính sách thu hút chuyên gia kỹ thuật giỏi, công nhân lành nghề tham 

gia giảng dạy thực hành;  

- ND 8: Chính sách khuyến khích DN tham gia công tác dạy nghề được trừ để 

tính thu nhập chịu thuế; 
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Các nội dung trên được khảo sát lấy ý kiến của 32 CBQL trường CĐN, 153 

CBQL của DN và 103 GV về mức độ quan trọng và mức độ thực hiện điều tiết các 

tác động của bối cảnh đến LKĐT giữa trường CĐN và DN trong các KCN tại Bình 

Dương. Kết quả khảo sát như sau: 

Bảng 2.10: Thực trạng điều tiết tác động của bối cảnh đến LKĐT 

Điều tiết tác động của bối 
cảnh đến LKĐT 

Đánh 
giá của 
khách 

thể 

Mức độ quan trọng (%) Mức độ điều tiết (%) 

Rất 
quan 
trọng 

Ít quan 
trọng 

Không 
quan 
trọng 

Thường 
xuyên 

thực hiện 

Ít thực 
hiện 

Chưa 
thực 
hiện 

Cơ chế thị trường (qui luật 
Cung - Cầu; Giá trị; Cạnh 
tranh) 

CĐN 69,1 28,1 2,8 12,5 34,4 53,1 
DN 67,3 21,9 10,8 3,9 9,8 86,3 
GV 64,1 28,2 7,8 16,5 13,6 69,9 
TB 66,8 26,1 7,1 11,0 19,3 69,8 

Yêu cầu của hội nhập và 
hợp tác quốc tế (WTO; TPP; 
ASEAN…) 

CĐN 50,5 43,8 5,8 12,5 37,5 50,0 
DN 57,3 37,5 5,2 9,2 18,4 72,4 
GV 41,7 53,4 4,9 18,4 56,3 25,2 
TB 49,8 44,9 5,3 13,4 37,4 49,2 

Chiến lược phát triển KTXH 
của tỉnh Bình Dương 

CĐN 65,6 29,1 5,3 50,5 34,4 15,1 
DN 58,3 32,0 9,7 58,1 34,4 7,5 
GV 50,5 42,7 6,8 43,8 31,9 24,3 
TB 58,1 34,6 7,3 50,8 33,6 15,6 

Dự báo nhu cầu nhân lực 
trình độ CĐN (số lượng, cơ 
cấu ngành nghề) 

CĐN 86,9 13,1 0,0 2,8 21,9 75,3 
DN 71,6 28,4 0,0 7,8 21,9 70,3 
GV 86,3 13,7 0,0 4,9 12,5 82,6 
TB 81,6 18,4 0,0 5,2 18,8 76,1 

Chính sách đầu tư phát triển 
dạy nghề 

CĐN 66,0 28,1 5,9 65,6 21,9 12,5 
DN 50,0 34,4 15,6 50,5 34,4 15,1 
GV 71,6 24,3 4,1 42,7 42,7 14,6 
TB 62,5 28,9 8,5 52,9 33,0 14,1 

Chính sách đào tạo, bồi 
dưỡng nâng cao kỹ năng 
nghề và đào tạo lại nghề cho 
người lao động 

CĐN 24,3 37,5 38,2 9,4 37,5 53,1 
DN 27,2 47,1 25,7 3,9 13,7 82,4 
GV 37,9 37,5 24,6 7,8 27,2 65,0 
TB 29,8 40,7 29,5 7,0 26,1 66,9 

Chính sách thu hút chuyên 
gia kỹ thuật giỏi, công nhân 
lành nghề tham gia giảng 
dạy thực hành 

CĐN 50,0 37,5 12,5 9,4 37,5 53,1 
DN 9,4 47,1 43,5 13,6 57,3 29,1 
GV 37,9 49,5 12,6 42,3 27,2 30,5 
TB 32,4 44,7 22,9 21,8 40,7 37,6 

Chính sách khuyến khích 
DN tham gia công tác dạy 
nghề được trừ để tính thu 
nhập chịu thuế 

CĐN 50,0 37,5 12,5 29,1 37,5 33,4 
DN 52,9 13,7 33,4 24,6 24,3 51,1 
GV 42,7 49,5 7,8 42,7 24,8 32,5 
TB 48,5 33,6 17,9 32,1 28,9 39,0 

Đánh giá chung  53,7 34,0 12,3 24,3 29,7 46,0 

Nguồn: Kết quả điều tra, khảo sát 
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Mức độ quan trọng của việc điều tiết các tác động của bối cảnh đến LKĐT
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Không quan trọng 2,8 10,8 7,8 5,8 5,2 4,9 5,3 9,7 6,8 0,0 0,0 0,0 5,9 15,6 4,1 38,2 25,7 24,6 12,5 43,5 12,6 12,5 33,4 7,8

Ít quan trọng 28,1 21,9 28,2 43,8 37,5 53,4 29,1 32,0 42,7 13,1 28,4 13,7 28,1 34,4 24,3 37,5 47,1 37,5 37,5 47,1 49,5 37,5 13,7 49,5

Rất quan trọng 69,1 67,3 64,1 50,5 57,3 41,7 65,6 58,3 50,5 86,9 71,6 86,3 66,0 50,0 71,6 24,3 27,2 37,9 50,0 9,4 37,9 50,0 52,9 42,7

CĐN  DN  GV CĐN  DN  GV CĐN  DN  GV CĐN DN GV CĐN  DN  GV CĐN  DN  GV CĐN  DN  GV CĐN  DN  GV

ND 1 ND 2 ND 3 ND 4 ND 5 ND 6 ND 7 ND 8

 
Hình 2.31: Mức độ quan trọng của điều tiết tác động của bối cảnh đến LKĐT 

Về mức độ quan trọng của việc điều tiết các tác động của bối cảnh đến LKĐT, 

đa số các ý kiến đều cho rằng việc điều tiết các tác động của bối cảnh là khá quan 

trọng, cụ thể là: 50,5% ý kiến cho là rất quan trọng; 35,7% cho là ít quan trọng; chỉ 

có 13,8% cho là không quan trọng. Qua đó, cho thấy các đối tượng khảo sát đã ý thức 

rất rõ việc tác động của bối cảnh có ảnh hưởng quan trọng đến hoạt động LKĐT, góp 

phấn thúc đẩy quan hệ LKĐT giữa NT và DN trong các KCN tại Bình Dương. 

Tuy nhiên, về mức độ thực hiện điều tiết tác động của các chính sách cũng rất 

khác nhau. (Xem hình 2.32) 

Mức độ điều tiết tác động của bối cảnh đến LKĐT
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Chưa thực hiện 53,1 86,3 69,9 50,0 72,4 25,2 15,1 7,5 24,3 75,3 70,3 82,6 12,5 15,1 14,6 53,1 82,4 65,0 53,1 29,1 30,5 33,4 51,1 32,5

Ít thực hiện 34,4 9,8 13,6 37,5 18,4 56,3 34,4 34,4 31,9 21,9 21,9 12,5 21,9 34,4 42,7 37,5 13,7 27,2 37,5 57,3 27,2 37,5 24,3 24,8

Thường xuyên thực hiện 12,5 3,9 16,5 12,5 9,2 18,4 50,5 58,1 43,8 2,8 7,8 4,9 65,6 50,5 42,7 9,4 3,9 7,8 9,4 13,6 42,3 29,1 24,6 42,7

CĐN  DN  GV CĐN  DN  GV CĐN  DN  GV CĐN DN GV CĐN  DN  GV CĐN  DN  GV CĐN  DN  GV CĐN  DN  GV

ND 1 ND 2 ND 3 ND 4 ND 5 ND 6 ND 7 ND 8

 
Hình 2.32: Mức độ thực hiện điều tiết tác động của bối cảnh đến LKĐT 

Qua thực tế khảo sát cho thấy, đa phần các chính sách trên về mức độ thực hiện 

điều tiết ở mức chưa được thực hiện hoặc ít thực hiện chiếm đến 69,1%. 

Đáng chú ý một số chính sách do đánh giá là không quan trọng và ít quan trọng 

như: “Chính sách đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề và đào tạo lại nghề cho 

người lao động” chiếm 70,2% và “Chính sách thu hút chuyên gia kỹ thuật giỏi, công 
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nhân lành nghề tham gia giảng dạy thực hành”chiếm tỉ lệ 67,6% mức độ đánh giá là 

“không quan trọng” và “ít quan trọng” nên dẫn đến mức độ “chưa thực hiện” hoặc “ít 

thực hiện” chiếm tỉ lệ rất cao 93% và 78,3%. Sự khiêm tốn của việc thực hiện điều 

tiết các chính sách này đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động LKĐT giữa trường 

CĐN và DN trong các KCN tại Bình Dương trong thời gian qua. Hầu hết các CBKT 

giỏi, công nhân lành nghề chưa tiếp xúc hoặc chưa được hưởng sự ưu đãi của chính 

sách, do vậy họ không “mặn mà” với lời mời làm công tác giảng dạy tại các trường 

CĐN. Một số CBKT, công nhân tay nghề cao đôi khi được các trường mời đến cho 

đủ thành phần theo qui định, chưa phát huy hết vai trò của họ trong công tác ĐTN. 

Như vậy, về mặt tổng thể thì hoạt động thực hiện chính sách LKĐT trên địa bàn 

tỉnh Bình Dương còn nhiều hạn chế. Do vậy, rất cần có biện pháp đẩy mạnh mức độ 

thực hiện thường xuyên của chính sách, tạo động lực cho hoạt động quản lý LKĐT 

diễn ra thuận lợi hơn. 

Về cơ chế thị trường tác động đến hoạt động quản lý LKĐT giữa NT với DN 

trong đào tạo NL trình độ CĐN, đa số các ý kiến đều cho rằng nó có tác động đến 

LKĐT ở mức “quan trọng” chiếm tỉ lệ 66,8%, “ít quan trọng” chiếm 26,1%. Tuy 

nhiên, mức độ chủ động điều tiết tác động của cơ chế thị trường đến công tác đào tạo 

lại ít được quan tâm thực hiện, cụ thể là: “chưa từng thực hiện” chiếm tỉ lệ rất cao 

69,8%, “ít thực hiện” chiếm 19,3%. Đặc biệt là nhiều trường vẫn còn đào tạo theo cái 

mình có chứ chưa đào tạo theo cái xã hội cần. Điển hình như những năm trước đây, 

các trường tuyển sinh nghề Kế toán doanh nghiệp rất nhiều, điều này chỉ xuất phát từ 

nhu cầu và thị hiếu của người học. Thực tế trên khiến nhu cầu học kế toán tăng vọt, 

xu hướng này thúc đẩy các CSDN tìm mọi cách xin mở ngành Kế toán doanh nghiệp, 

tuyển GV kế toán. Kết quả, cung vượt quá cầu, SV ra trường rất khó tìm việc làm so 

với các ngành kỹ thuật. Hiện tại, SV theo học nghề này đã giảm rất nhiều. Nhiều 

trường, GV khối ngành kinh tế dư thừa, gây lãng phí lớn về nguồn lực. Điển hình 

như trường CĐN Việt Nam- Singapore từ năm 2012 đến nay đã không tuyển được 

SV theo học nghề và số lượng SV đăng ký nhập học quá ít, không thể mở được lớp… 

Đây là những dấu hiệu phản ánh sự hạn chế trong công tác dự báo nhu cầu NL, khả 

năng điều tiết tác động của môi trường, ngoại cảnh. 
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Kết quả khảo sát cho thấy, công tác dự báo nhu cầu NL trình độ CĐN, điều tiết 

tác động của cơ chế thị trường của các trường CĐN tại Bình Dương rất hạn chế. Mặc 

dù các đối tượng khảo sát đều cho rằng dự báo nhu cầu NL trình độ CĐN là rất quan 

trọng chiếm tỉ lệ 81,6%, không có ý kiến nào cho là không quan trọng. Tuy vậy, có 

đến 76,1% ý kiến cho rằng chưa thực hiện, 18,8% ý kiến cho là ít khi thực hiện việc 

điều tiết công tác dự báo nhu cầu về số lượng, cơ cấu ngành nghề đào tạo trình độ 

CĐN. Điều này đã dẫn tới hệ quả tất yếu, khi có sự thay đổi của bối cảnh, NT sẽ gặp 

khó khăn và lúng túng về tuyển sinh, DN loay hoay tìm lời giải cho NL dư thừa 

nhưng lại cũng rất thiếu. 

2.6.5. Thực trạng về cơ chế chính sách và thực hiện các cơ chế chính sách 

liên quan đến hoạt động LKĐT giữa trường CĐN và DN trong các KCN 

tại Bình Dương 

2.6.5.1. Thực trạng của những quy định cụ thể hóa các chế độ, chính sách về 

liên kết đào tạo giữa nhà trường và doanh nghiệp  

Qua nghiên cứu những văn bản pháp lý đã ban hành có liên quan như Luật 

Doanh nghiệp, Luật Giáo dục, Luật Dạy nghề, Luật Giáo dục nghề nghiệp và các 

nghị quyết, nghị định của chính phủ cho thấy hoạt động LKĐT hiện nay chỉ được 

khuyến khích, vận động như một phần của chủ trương xã hội hóa ĐTN. Vì thế, 

những quy định nhằm cụ thể hóa các chế độ, chính sách về LKĐT chưa được tỉnh 

Bình Dương đặt ra thành một nhiệm vụ cấp thiết. Trong các nghị quyết, kế hoạch, 

chương trình hành động của Tỉnh về đào tạo NNL đến năm 2020, đặc biệt là Qui 

hoạch phát triển NNL tỉnh Bình Dương giai đoạn 2009 – 2020, hoạt động LKĐT 

cũng chỉ được đề cập theo hướng vận động các DN tham gia góp phần nâng cao chất 

lượng đào tạo [139, tr.6]. 

Thực tế hiện nay vẫn còn nhiều quan điểm khác nhau về vấn đề LKĐT. Có ý 

kiến cho  rằng LKĐT phải xuất phát từ lợi ích của các DN, do đó phải để cho các DN 

tự nguyện, không nên ép buộc. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng LKĐT đem lại lợi 

ích chung cho đất nước, cho xã hội và cộng đồng nên cần phải có quy định trách 

nhiệm của các DN tham gia trong quá trình đào tạo nguồn nhân lực với tinh thần tự 

nguyện có điều kiện.  Thực tiễn đã chứng minh, nếu tổ chức LKĐT tốt sẽ đem lại lợi 

ích cho người lao động, cho DN và cho cả xã hội. Do đó, song song với quy định 
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pháp lý vừa mang tính khuyến khích, vận động cũng cần phải vừa mang tính ràng 

buộc trách nhiệm của các bên liên kết.  

Nhà nước cần có phương thức thích hợp trong việc tổ chức, quản lý, thúc đẩy 

hoạt động LKĐT với cơ chế, chính sách, chế độ đem lại lợi ích thiết thực cho các bên 

tham gia liên kết kể cả vật chất và tinh thần. Vấn đề này muốn chuyển biến phải có 

sự chuyển biến tư duy và phương thức tổ chức quản lý của lãnh đạo nhà nước các cấp 

và lãnh đạo các DN.  

Chính vì chưa có cơ chế, chính sách quy định ràng buộc trách nhiệm, nghĩa vụ 

và quyền lợi của các bên liên kết nên hiện nay tại Bình Dương, cơ quan QLNN về 

dạy nghề chưa thể xây dựng kế hoạch định hướng cho hoạt động LKĐT giữa NT với 

DN một cách chính thức và toàn diện. Thực tế đa số các CSDN đều chủ động liên hệ 

các DN để liên kết, nhưng do không có ràng buộc về pháp lý, thiếu quy định về trách 

nhiệm và quyền lợi đối với DN nên chất lượng liên kết chưa đáp ứng đúng yêu cầu 

đào tạo và không ổn định. 

2.6.5.2. Thực trạng vấn đề ban hành cơ chế tổ chức LKĐT nhằm tạo điều kiện 

thúc đẩy, phát triển hoạt động LKĐT đáp ứng nhu cầu nhân lực cho 

cho các KCN tại Bình Dương.  

Việc ban hành cơ chế tổ chức LKĐT nhằm tạo điều kiện thúc đẩy, phát triển 

hoạt động liên kết đáp ứng nhu cầu nhân lực cho các KCN tại Bình Dương chưa được 

cấp có thẩm quyền quan tâm đúng mức. Hiện nay, tại Bình Dương, hoạt động LKĐT 

diễn ra một cách tự phát, chưa có đầu mối thông tin điều phối, không có kế hoạch, 

quy trình và định hướng cụ thể. Các CSĐT thường chỉ đưa HSSV đến các DN để 

thực tập sản xuất trong thời gian 2-3 tháng trước khi TN. Các DN cũng chỉ giao cho 

HSSV thực hiện những công đoạn trong quy trình sản xuất của DN mà không hướng 

dẫn cho HSSV thực hành những kỹ năng nghề chủ yếu đúng như trong CTĐT.    

Một trong những biểu hiện yếu kém của tổ chức quản lý LKĐT cấp Tỉnh là rất 

ít DN cung cấp thông tin về nhu cầu tuyển dụng lao động của mình cho các cơ quan 

chức năng và CSDN. Kết quả khảo sát như sau: 7% DN thường xuyên cung cấp 

thông tin cho cơ quan chức năng và CSDN; 33% DN thỉnh thoảng cung cấp thông tin 

nhu cầu tuyển dụng nhân lực của mình cho cơ quan chức năng; có đến 54% DN cho 

rằng chưa bao giờ cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng và 6% không có ý kiến.  
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Vì ít nhận được thông tin cụ thể, chính xác từ DN nên các CSDN thường chỉ tổ 

chức đào tạo những ngành nghề đang có sẵn thiết bị và chương trình, chưa tổ chức 

đào tạo những ngành nghề mà DN và xã hội đang cần.  

Nhận định mức độ QLNN trong LKĐT nghề, theo ý kiến của DN (qua điều tra, 

khảo sát): 18,6% hoàn toàn không có quản lý; 38,1% có quản lý, nhưng không chặt 

chẽ; 6,6% có quản lý, tốt; 36,7% không có ý kiến. 

Muốn hoạt động liên kết đúng định hướng, ổn định, nâng cao chất lượng và 

hiệu quả đào tạo, Tỉnh cần xây dựng cơ chế tạo điều kiện cho các hiệp hội nghề 

nghiệp có đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ đầu mối thông tin, tham gia vận động tổ 

chức thực hiện LKĐT giữa các CSDN và DN.   

2.6.5.3. Thực trạng vấn đề tổ chức kiểm tra, tổng kết đánh giá hiệu quả hoạt 

động LKĐT hàng năm của cơ quan QLNN về dạy nghề 

Vấn đề tổ chức kiểm tra, tổng kết đánh giá hiệu quả hoạt động LKĐT hàng năm 

của cơ quan QLNN về dạy nghề nhằm xác định những phương thức, những mô hình 

LKĐT có hiệu quả giữa NT và DN, những nội dung và loại hình được ưu tiên hưởng 

các chế độ, chính sách khuyến khích hỗ trợ của Nhà nước cũng chưa được thực hiện.  

Nhà nước đã có chế độ ưu đãi, chính sách khuyến khích LKĐT giữa NT và DN 

nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả ĐTN. Nhưng đến nay cơ quan QLNN vẫn 

chưa chính thức tổ chức kiểm tra, tổng kết đánh giá việc thực hiện những chế độ, 

chính sách đó như thế nào để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế. 

Vì thế, những chế độ, chính sách khuyến khích tuy đã được ban hành nhưng vẫn 

chưa có cơ chế triển khai, chưa thật sự đi vào đời sống xã hội.   

Theo báo cáo của Phòng Dạy nghề thuộc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Dương (tại 

Hội nghị triển khai công tác tuyển sinh năm 2016) thì công tác kiểm tra đánh giá mức 

độ hiệu quả hoạt động LKĐT giữa NT và DN trong thời gian qua chỉ mang tính chất 

nhận định chủ quan, chưa chính xác và toàn diện. Để đánh giá mức độ hiệu quả hoạt 

động LKĐT giữa NT và DN, cơ quan QLNN cần phải thường xuyên kiểm tra đánh 

giá hiệu quả hoạt động LKĐT dựa trên bộ công cụ đánh giá khoa học bao gồm những 

tiêu chuẩn, tiêu chí khoa học, chính xác, cụ thể, khách quan và toàn diện.  
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2.7. Đánh giá chung về hoạt động LKĐT và quản lý LKĐT CĐN đáp ứng nhu 

cầu nhân lực của các DN tại các KCN của tỉnh Bình Dương 

Qua khảo sát về thực trạng hoạt động LKĐT và quản lý LKĐT của các trường 

CĐN và DN trong các KCN tại tỉnh Bình Dương cho thấy:  

2.7.1. Những mặt mạnh 

- Các CBQL của các trường CĐN có bề dày kinh nghiệm về tổ chức quản lý 

quá trình ĐTN và đã có nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng và lợi ích của LKĐT. 

Một số trường đã mạnh dạn đột phá trong việc liên kết với các đối tác để huy động 

nguồn kinh phí, trang thiết bị dạy nghề. 

- Các trường CĐN đã tích cực, chủ động hơn trong việc tìm các DN thích hợp 

để liên kết trong ĐTN. Nhờ đó, mục tiêu, nội dung CTĐT của các trường đã thường 

xuyên được cập nhật, điều chỉnh ngày càng sát hơn với yêu cầu thực tế của DN.  

-  Xu hướng xã hội hóa trong ĐTN ngày càng mạnh, kể cả đầu tư nước ngoài; 

quy mô ĐTN được mở rộng; ngày càng có nhiều DN quan tâm và hỗ trợ cho dạy 

nghề. Các DN luôn ý thức NNL chất lượng cao sẽ góp phần tăng năng suất, chất 

lượng sản phẩm tạo lợi thế cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường.  

- Chất lượng đào tạo của các trường đang được nâng lên; mối quan hệ hợp tác 

với DN đang dần được chú trọng.  

- Cơ chế, chính sách, môi trường LKĐT ngày càng thông thoáng, đang được 

các cấp bộ ngành từ Trung ương đến địa phương khuyến khích và ủng hộ.  

2.7.2. Những mặt hạn chế 

- Về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy nghề đa phần còn nghèo nàn và 

lạc hậu, chưa theo kịp với sự tiến bộ về mặt công nghệ so với thực tế sản xuất của 

DN. Việc huy động nguồn kinh phí đầu tư cho dạy nghề còn ỷ lại Nhà nước, chủ yếu 

từ ngân sách Nhà nước. 

- Chất lượng, số lượng đội ngũ GV chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới CTĐT, 

thiếu kinh nghiệm thực tế, GV luôn tự hài lòng với bản thân mình, ít chịu học tập 

nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực tự học yếu. 

- Quản lý liên kết đầu vào (tuyển sinh, mục tiêu, nội dung đào tạo) chưa thực sự 

gắn kết với DN. Quản lý các điều kiện bảo đảm chất lượng đã được quan tâm chỉ đạo 
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nhưng còn chung chung và hình thức. Quản lý liên kết trong quá trình dạy học chủ 

yếu thực hiện theo hình thức liên kết tuần tự, thời gian thực tập nghề tại DN ngắn và 

chỉ tập trung vào giai đoạn cuối, chưa thực sự quan tâm đến chất lượng đầu ra. Cơ 

chế quản lý vẫn còn mang tính hành chính, sự vụ mà chưa quản lý theo chất lượng. 

- Quản lý đầu ra chỉ đảm bảo về mặt thủ tục, hình thức trong thi TN, vẫn còn 

mang tính chủ quan, một chiều và chỉ đáp ứng theo các điều kiện hiện có của NT, 

chất lượng đầu ra chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu thực tế của DN. Hoạt động tư 

vấn giới thiệu việc làm cho SV sau TN bắt đầu có sự quan tâm của các trường CĐN 

nhưng chỉ thực hiện vào thời điểm SV tốt nghiệp, thiếu tính hệ thống. Công tác tư 

vấn phát triển nghề nghiệp cũng như công tác quản lý thông tin SV sau TN chưa 

được quan tâm đúng mức. 

- Công tác duy trì, phát triển mối quan hệ giữa NT và DN chưa được triển khai 

một cách hệ thống, chưa mở rộng về nội dung, hình thức dẫn đến thông tin phản hồi 

hai chiều giữa các bên gần như không có và không ai quản lý. 

- DN chưa thể hiện trách nhiệm trong việc cung cấp thông tin về yêu cầu và nhu 

cầu NNL một cách cụ thể cho các trường CĐN. Các trường CĐN chưa thiết lập được 

mối quan hệ mật thiết với DN cũng như chưa có hệ thống thông tin về TTLĐ, do vậy 

đào tạo vẫn chưa gắn kết với nhu cầu của TTLĐ. 

- Về cơ cấu ngành nghề và số lượng các nghề đào tạo chưa hợp lý, chưa sát với 

nhu cầu thực tiễn của địa phương do thông tin dự báo còn hạn chế.  

2.7.3. Thời cơ 

- Bình Dương có tốc độ phát triển các KCN nhanh chóng, nhu cầu NL đặc biệt 

là NL chất lượng cao phục vụ cho sản xuất kinh doanh của các DN ngày càng nhiều. 

Kinh tế phát triển, nhu cầu học tập tăng, tạo điều kiện cho các trường CĐN thu hút 

người học, mở rộng quy mô và tạo cơ hội cạnh tranh mới. 

- Dân số của Bình Dương đang trong độ tuổi lý tưởng để được đào tạo trở thành 

lao động có tay nghề. KHKT&CN, khoa học giáo dục phát triển đã tạo điều kiện đổi 

mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá trong ĐTN. 

- Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược phát triển NL Việt Nam thời kỳ 2011-

2020, Chiến lược phát triển dạy nghề giai đoạn 2011-2020, Quy hoạch phát triển NL 
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Việt Nam giai đoạn 2011-2020, Quyết định đầu tư phát triển 45 trường CĐN trở 

thành trường chất lượng cao với các cấp độ như quốc tế, khu vực và quốc gia. Tại 

Bình Dương, chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch phát triển tổng thể Bình Dương đến 

năm 2020, Quy hoạch  phát triển NL Bình Dương giai đoạn 2011- 2020... Đây là 

những chủ trương chính sách có tác động tích cực tạo điều kiện thuận lợi để phát 

triển ĐTN, LKĐT và quản lý LKĐT đáp ứng nhu cầu NL cho DN và toàn xã hội. 

- Chủ trương về phân cấp quản lý, nâng cao quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội 

cho các trường CĐN sẽ tạo cơ hội cho NT phát huy quyền tự chủ trong việc phát 

triển CTĐT và tổ chức đào tạo theo hướng đáp ứng nhu cầu DN. 

- Công tác phân luồng, hướng nghiệp tại các trường phổ thông trong tỉnh đã 

được quan tâm hơn. Tâm lý xã hội và phụ huynh học sinh dần có sự thay đổi tích cực 

hơn đối với việc chọn nghề, chọn trường. Nhà trường, gia đình và xã hội đã có định 

hướng cho các học sinh phổ thông tốt nghiệp xong đi học nghề với những ưu đãi về 

học phí và cam kết ra trường có việc làm. 

2.7.4. Thách thức 

Trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế cùng với cơ chế thị trường, các trường 

CĐN sẽ có nhiều điều kiện phát triển nhưng cũng sẽ gặp không ít những thách thức 

trong việc cạnh tranh về chất lượng đào tạo đối với các trường trong và ngoài nước. 

Các trường CĐN nếu không đổi mới quản lý đào tạo từ hướng cung sang hướng 

cầu, không hoàn thành được sứ mệnh của mình là đào tạo đáp ứng nhu cầu DN sẽ 

khó lòng tồn tại và phát triển trong cơ chế thị trường hiện nay. 

2.7.5. Nguyên nhân của những hạn chế trong hoạt động quản lý LKĐT giữa 
trường CĐN và DN ở tỉnh Bình Dương 

* Nguyên nhân khách quan:  

- Hệ thống cơ chế quản lý, chính sách chưa đồng bộ, chưa đủ mạnh để tạo động 

lực thúc đẩy hợp tác, liên kết.  

- Phân công phân cấp quản lý còn chồng chéo giữa các cơ quan, tổ chức. Trình 

độ, năng lực quản lý ĐTN của các cấp có thẩm quyền chưa đáp ứng yêu cầu thực 

tiễn, nhiều CBQL chưa được bồi dưỡng về công tác quản lý giáo dục. 

- Thiếu hệ thống thông tin dự báo về nhu cầu của DN và TTLĐ.  
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- Nội dung chương trình chưa được chuẩn hóa, chưa được cập nhật thường 

xuyên để theo kịp với sự phát triển sản xuất kinh doanh ở các DN.  

- Nguồn ngân sách phục vụ mua sắm trang thiết bị, bồi dưỡng năng lực giáo 

viên CBQL chưa đáp ứng yêu cầu đào tạo trong giai đoạn mới.  

* Nguyên nhân chủ quan  

-  Trong công tác quản lý, một số CBQL còn chịu ảnh hưởng của cơ chế tập 

trung quan liêu bao cấp, chưa thực sự năng động, linh hoạt trong việc cải tiến chất 

lượng đào tạo theo hướng "cung" sang "cầu", chưa bắt kịp yêu cầu phát triển của thị 

trường và xã hội. Quy mô, cơ cấu các nghề đào tạo chậm đổi mới theo nhu cầu của 

DN và TTLĐ, chủ yếu là tập trung vào các ngành nghề truyền thống, đào tạo theo 

khả năng hiện có.  

- Năng lực trình độ của đội ngũ CBQL, GV còn nhiều hạn chế, chưa được 

chuẩn hóa hoàn toàn, và còn thiếu. Đội ngũ CBQL, GV chưa đồng bộ, chưa tương 

xứng với nhiệm vụ và quy mô của các trường.  

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy nghề còn hạn chế, đang trong giai 

đoạn từng bước hoàn thiện.  

- Chưa kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo với nghiên cứu khoa học, giữa học tập 

chính khóa với ngoại khóa, v.v. 

Qua tổng hợp và phân tích kết quả điều tra, khảo sát về thực trạng cho LKĐT, 

quản lý LKĐT cho thấy quy mô và tiềm năng phát triển ĐTN ở tỉnh Bình Dương là 

rất lớn. Nhận thức CBQL các trường CĐN về vai trò của sự hợp tác giữa NT và DN 

đối với việc nâng cao chất lượng ĐTN là khá tốt. Tuy vậy, các nội dung được triển 

khai trong hoạt động quản lý nhằm tăng cường LKĐT được các trường CĐN ở tỉnh 

Bình Dương sử dụng là chưa thực sự hiệu quả, sự hợp tác diễn ra một cách tự phát và 

hình thức, mức độ chưa cao, hệ quả của nó là chất lượng ĐTN hiện nay chưa đáp ứng 

được cầu của DN.  
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Kết luận chương 2 

 

Nội dung và kết quả nghiên cứu ở chương 2 đã phản ánh bức tranh toàn cảnh về 

thực trạng của hệ thống ĐTN và nhu cầu NL của các DN trong các KCN tại Bình 

Dương. Đồng thời cũng làm rõ thực trạng LKĐT và quản lý LKĐT đáp ứng nhu cầu 

NL của các DN trong các KCN tại Bình Dương.   

 Hoạt động khảo sát và đánh giá thực trạng liên kết và quản lý LKĐT đã tiến 

hành ở 5 trường CĐN với 32 CBQL trường CĐN, 103 GV, 204 SV; 60 DN với 153 

CBQL và CBKT; 204 cựu SV đang làm việc trong các KCN trên địa bàn tỉnh Bình 

Dương. Đặc biệt đi sâu đánh giá thực trạng quản lý LKĐT giữa trường CĐN với DN 

theo tiếp cận mô hình CIPO với các nội dung:  

- Quản lý liên kết đầu vào: Quản lý liên kết trong tuyển sinh; Xây dựng mục 

tiêu, nội dung chương trình đào tạo theo hướng đáp ứng yêu cầu DN; Quản lý liên kết 

các nguồn lực;  

- Quản lý quá trình trong liên kết đào tạo: Quản lý quá trình tổ chức học tập tại 

NT và DN; Liên kết đổi mới kiểm tra, đánh giá;  

- Quản lý liên kết đầu ra: Bảo đảm chất lượng đầu ra; Giải quyết việc làm cho 

SV sau tốt nghiệp; Liên kết tư vấn nghề nghiệp;  

- Đánh giá thực trạng điều tiết tác động của bối cảnh: Tác động của các chính 

sách liên quan và tác động của cơ chế thị trường.  

Kết quả khảo sát cho thấy các trường CĐN đã góp phần đáng kể vào việc cung 

ứng NL cho các DN trong các KCN của Bình Dương. Tuy nhiên, chất lượng và hiệu 

quả đào tạo CĐN tại Bình Dương chưa cao, SV tốt nghiệp chưa thực sự đáp ứng 

được yêu cầu của DN, tỉ lệ SV bỏ học còn chiếm tỉ lệ cao dẫn đến hiệu quả đào tạo 

chưa như mong muốn. Nhiều DN sau khi tuyển dụng SV tốt nghiệp phải tổ chức đào 

tạo thích ứng, đào tạo lại, đào tạo bổ sung.   

Trong LKĐT và quản lý LKĐT, các trường CĐN và DN đã bước đầu chủ động 

phối hợp triển khai một số nội dung và đạt được một số kết quả, song nhìn chung còn 

nhiều tồn tại và hạn chế như: Chưa có hệ thống thông tin về nhu cầu NL của các DN 

trong các KCN; DN chưa nhận thức đầy đủ về trách nhiệm của mình trong phát triển 
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NL thông qua đào tạo, chưa quan tâm đến nội dung LKĐT: xây dựng mục tiêu, 

chương trình, đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá; Hệ thống chính sách còn lạc 

hậu so với thực tiễn; LKĐT tại một số trường mới dừng ở hình thức chưa đi vào thực 

chất. Các trường CĐN chưa xây dựng được các qui chế, qui định về quản lý LKĐT 

giữa NT và DN trong đó qui định rõ vai trò, trách nhiệm của các bên liên quan đối 

với hoạt động LKĐT, chưa có sự tăng cường phối hợp quản lý quá trình đào tạo nhất 

là tổ chức hoạt động học tập cho SV tại các DN. 

Thông qua đánh giá thực trạng đã phát hiện các điểm mạnh, điểm yếu và xác 

định các nguyên nhân của hạn chế dẫn đến hoạt động quản lý LKĐT chưa hiệu quả, 

chất lượng ĐTN trình độ CĐN chưa cao. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng 

trên nhưng nguyên nhân chủ yếu là hoạt động LKĐT giữa trường CĐN và DN trong 

các KCN còn tự phát, chưa đi vào nề nếp. Hoạt động liên kết còn tùy thuộc chủ yếu 

vào mối quan hệ giữa CBQL của trường CĐN và DN. Các nguồn lực cho ĐTN còn 

yếu, chưa có biện pháp huy động tối đa các nguồn lực cần thiết cho quá trình đào tạo, 

chưa có hệ thống thông tin dự báo nhu cầu NL của các KCN, công tác tư vấn nghề 

nghiệp để định hướng phát triển nghề nghiệp trong tương lai cho SV, giúp SV có tinh 

thần lập thân, lập nghiệp còn chưa được quan tâm đúng mức. 

Để quản lý LKĐT đáp ứng nhu cầu NL cho các KCN tại Bình Dương có tính 

khả thi, thiết thực nên bắt đầu từ xác định mô hình liên kết và lựa chọn một số giải 

pháp chủ yếu phù hợp với thực tiễn của các trường CĐN và DN tại các KCN của 

Bình Dương. Cũng từ đánh giá thực trạng cho thấy, nếu muốn tồn tại và phát triển 

đáp ứng tốt hơn nhu cầu NL của DN trong các KCN tại thì các trường CĐN tại Bình 

Dương cần phải chủ động liên kết với các DN theo tiếp cận CIPO cho các khâu của 

quá trình đào tạo. 
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CHƯƠNG 3  

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ LIÊN KẾT ĐÀO TẠO GIỮA TRƯỜNG CAO ĐẲNG 

NGHỀ VÀ DOANH NGHIỆP ĐÁP ỨNG NHU CẦU NHÂN LỰC CỦA CÁC 

KHU CÔNG NGHIỆP TẠI BÌNH DƯƠNG THEO TIẾP CẬN CIPO 

 

3.1. Qui hoạch phát triển NNL tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011–2020 

3.1.1. Định hướng phát triển KT-XH tỉnh Bình Dương đến năm 2020 

Theo Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Bình Dương đến năm 

2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt, 

tạo đột phá ở Bình Dương là “điều chỉnh cơ cấu kinh tế theo hướng nâng tỉ trọng 

các ngành dịch vụ xấp xỉ với các ngành công nghiệp; chuyển dịch cơ cấu lao động 

và đô thị hóa tăng lên mạnh mẽ các vùng lãnh thổ trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu đến 

2020 tỉnh Bình Dương trở thành thành phố loại I trực thuộc Trung ương” [108]. Để 

đạt được định hướng đó, mục tiêu thời kỳ 2016-2020 cụ thể như sau: 

-Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt trung bình trên 13,0%/năm thời kỳ 2016 ـ

2020. Trong đó, công nghiệp xây dựng đạt trên 12%/năm; dịch vụ đạt trên 

16%/năm; các ngành nông- lâm- ngư nghiệp đạt 3,5 – 4%/năm. 

 Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng nhanh tỉ trọng của ـ

ngành dịch vụ; tăng từ 38,0% GDP năm 2015, lên 45,0% GDP năm 2020. Các 

ngành công nghiệp - xây dựng bắt đầu giảm, còn 53,0% GDP; các ngành nông - lâm 

- ngư nghiệp giảm còn khoảng 2,0% GDP. 

 Cơ cấu lao động đến năm 2020 tiếp tục dịch chuyển theo hướng tăng nhanh ـ

tỉ trọng lao động làm việc trong các ngành dịch vụ lên 35,0%; giảm dần tỉ trọng lao 

động trong ngành công nghiệp - xây dựng còn 57,0% và giảm tỉ trọng lao động các 

ngành nông - lâm - ngư nghiệp còn 8,0%. 

 GDP bình quân đầu người đạt 152,7 triệu đồng vào năm 2020. Năng suất lao ـ

động xã hội đạt 203 triệu đồng/lao động vào năm 2020. Phấn đấu đến 2020 đạt 

80,0% lao động qua đào tạo. 
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3.1.2. Định hướng phát triển nhân lực tỉnh Bình Dương đến năm 2020 

 Theo “Quy hoạch phát triển NL tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011-2020” đã ـ

nhấn mạnh [112]: 

 Khai thác tốt, có hiệu quả thời kỳ "dân số vàng" của Tỉnh để tập trung phát ـ

triển NNL trên cơ sở huy động cao nhất sự đóng góp nguồn lao động cho phát triển 

kinh tế-xã hội tỉnh Bình Dương tạo ra năng suất lao động cao hơn. 

 ;Phát triển NL có chất lượng cao nhằm phát triển kinh tế nhanh và bền vững ـ

đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH và hội nhập kinh tế quốc tế. Thúc đẩy nhanh chuyển 

dịch cơ cấu lao động từ nhóm ngành có giá trị gia tăng thấp sang nhóm ngành có giá 

trị gia tăng cao, nâng cao năng suất lao động xã hội. 

 Phát triển NL đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng và cơ cấu hợp lý. Phấn ـ

đấu đến năm 2020 đạt tỉ lệ lao động qua đào tạo là 80,0% và tỉ lệ lao động qua ĐTN 

70,0%. 

 Chất lượng và hiệu quả giáo dục được nâng cao, tiếp cận với chất lượng giáo ـ

dục của khu vực ASEAN và quốc tế. 

3.1.3. Dự báo lao động qua ĐTN tại Bình Dương thời kỳ 2011–2020 

 Sau năm 2015, cung vượt khoảng 0,93% so với cầu lao động, tương đương ـ

13 ngàn lao động mỗi năm. Tỉ lệ thất nghiệp khoảng 2,5 – 3,0%. 

Bảng 3.1: Dự báo cung – cầu lao động tỉnh Bình Dương 2011 -2020 

 

(Nguồn: Theo Quy hoạch phát triển NNL tỉnh Bình Dương đến năm 2020) 
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Hình 3.1: Biểu đồ cung – cầu lao động tỉnh Bình Dương 2011 – 2020 

(Nguồn: Quy hoạch phát triển NNL tỉnh Bình Dương đến năm 2020) 

- Với chủ trương xây dựng tỉnh Bình Dương thành thành phố thông minh đến 

năm 2020 với tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt 80% tổng LLLĐ trong độ tuổi, tương 

đương 1.233,2 ngàn lao động (tăng 10 điểm phần trăm so với năm 2015), trong đó: 

cao đẳng là 161,0 ngàn người (chiếm 13,1%). 

Bảng 3.2: Dự báo nhu cầu lao động qua đào tạo và qua ĐTN đến năm 2020 

Năm 
Nhu cầu LĐ qua đào tạo 

(người) 

Nhu cầu LĐ qua đào tạo nghề 

(người) 

2015 863.332 616.665 

2016 923.621 667.059 

2017 986.656 719.993 

2018 1.052.459 775.496 

2019 1.121.044 833.596 

2020 1.192.413 894.309 

(Nguồn: Theo Quy hoạch phát triển NNL tỉnh Bình Dương đến năm 2020) 

- Đối với ĐTN: tỉ lệ lao động qua ĐTN đạt 70%, tương đương 1.058,0 ngàn 

lao động (tăng 10 điểm phần trăm so với năm 2015), trong đó: cao đẳng nghề là 

127,0 ngàn người (chiếm 12%). Lao động đã qua ĐTN chủ yếu làm việc tại các 

KCN của tỉnh Bình Dương. 
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Bảng 3.3: Dự báo lao động qua ĐTN tỉnh Bình Dương 2015 - 2020 

Năm 

Dạy nghề 
Sơ cấp nghề và 

DN < 3 tháng 
Trung cấp nghề Cao đẳng nghề 

SL 
Tỉ lệ 

(%) 
SL 

Tỉ lệ 

(%) 
SL 

Tỉ lệ 

(%) 
SL 

Tỉ lệ 

(%) 

2015 773.978 100 619.183 80,0 116.097 15,0 38.699 5,0 

2016 832.682 100 641.165 77,0 141.556 17,0 49.961 6,0 

2017 890.561 100 654.562 73,5 169.207 19,0 66.792 7,5 

2018 947.142 100 664.893 70,2 197.005 20,8 85.243 9,0 

2019 1.002.112 100 671.415 67,0 225.475 22,5 105.222 10,5 

2020 1.057.998 100 677.119 64,0 253.920 24,0 126.960 12,0 

 (Nguồn: Theo Quy hoạch phát triển NNL tỉnh Bình Dương đến năm 2020) 

Bảng 3.4: Dự báo lao động qua ĐTN tăng thêm đến năm 2020 của tỉnh Bình Dương 

theo trình độ chuyên môn kỹ thuật 

Năm Tổng 
Trong đó: 

Cao đẳng Trung cấp Sơ cấp & khác 

2015 113.442 13.613 24.957 74.872 

2020 151.523 24.244 45.457 81.822 

(Nguồn: Theo Quy hoạch phát triển NNL tỉnh Bình Dương đến năm 2020) 

Nhu cầu về NL ngày càng tăng và đòi hỏi cao về chất lượng, nếu như trước 

đây LLLĐ qua đào tạo chủ yếu là trình độ TCN trở xuống (đa số là dạy nghề ngắn 

hạn) để có thể nhanh chóng tham gia vào TTLĐ với giá nhân công rẻ nhưng cần số 

lượng nhiều thì ngày nay xu hướng đó đã dần có sự thay đổi, các DN không thể 

tăng khả năng cạnh tranh nhau nhờ vào chi phí nhân công giá rẻ mà phải cạnh tranh 

nhau dựa vào năng suất và chất lượng lao động. Do đó phát triển NL trong thời gian 

tới phải đảm bảo: 

 Đảm bảo về số lượng NL được đào tạo theo các cấp trình độ, đặc biệt chú ý ـ

đến đào tạo NL chất lượng cao (như trình độ CĐN). Đảm bảo đủ nhu cầu NL cho 

hoạt động sản xuất kinh doanh. 

 Đảm bảo mối quan hệ gắn kết giữa các cơ sở đào tạo và các DN nhằm nâng ـ

cao hiệu quả công tác ĐTN, đồng thời phát triển NNL có tay nghề cao và sử dụng 

có hiệu quả NNL đã được đào tạo. 
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 Đảm bảo gắn chặt giữa người lao động và người sử dụng lao động thông qua ـ

TTLĐ, các trung tâm giới thiệu việc làm. 

3.1.4. Nhu cầu nhân lực trình độ CĐN của các DN tại các KCN tỉnh Bình 

Dương trong thời gian tới 

3.1.4.1. Nhu cầu của DN trong các KCN về số lượng và cơ cấu ngành nghề 

của nhân lực trình độ CĐN 
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60,0

Tỉ lệ %

Những nghề mà DN có nhu cầu về lao động trình độ CĐN trong thời gian tới

Rất cần 24,2 22,9 18,3 3,9 16,3 23,5 24,8 7,8 2,0 3,9 3,9 11,1

Cần 54,2 43,1 43,1 32,7 28,8 42,5 33,3 22,2 26,1 29,4 34,6 8,5

Cần ít 20,3 24,2 37,3 50,3 53,6 28,1 32,7 49,7 43,1 56,2 45,1 4,6

Không cần 0,0 9,8 1,3 13,1 1,3 5,9 9,2 19,6 28,1 10,5 16,3 0,0
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Hình 3.2: Nhu cầu NL trình độ CĐN thuộc các ngành nghề mà DN đang cần tuyển 

dụng trong thời gian tới 

Qua khảo sát cho thấy các DN ở các KCN của Bình Dương rất cần NL trình 

độ CĐN ở các nghề: Bảo trì thiết bị cơ điện, Cắt gọt kim loại, Cơ điện tử, Điện công 

nghiệp, Điện tử công nghiệp… Đây là những nghề mang tính chất kỹ thuật công 

nghệ, cần đầu tư nhiều trang thiết bị, máy móc mới có thể đào tạo tốt. Những nghề 

mà DN cần nhưng số lượng không nhiều như Công nghệ thông tin, Công nghệ ô tô, 

Kế toán doanh nghiệp, Quản trị kinh doanh. 

3.1.4.2. Yêu cầu của DN trong các KCN về chất lượng NL trình độ CĐN 
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Những yêu cầu cơ bản của Doanh nghiệp khi tuyển dụng lao động đã qua đào tạo cao đẳng nghề

Rất cần 0,0 39,2 60,1 49,0 19,0 34,6 3,3 29,4 2,6

Cần 9,8 50,3 36,6 46,4 43,8 54,2 32,0 50,3 22,2

Cần ít 49,7 9,2 2,6 4,6 31,4 11,1 46,4 18,3 56,2

Không cần 40,5 1,3 0,0 0,0 5,9 0,0 18,3 2,0 19,0
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Hình 3.3: Những yêu cầu cơ bản của DN về chất lượng NL khi tuyển dụng lao động 

đã qua đào tạo CĐN 
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Qua khảo sát cho thấy DN rất cần NL kỹ thuật có kỹ năng thực hành nghề, có 

tác phong lao động trong môi trường công nghiệp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao 

động nơi làm việc, có khả năng tổ chức quản lý sản xuất đạt hiệu quả tại vị trí làm 

việc, sử dụng thành thạo các trang thiết bị. Bên cạnh đó, kỹ năng đọc tài liệu chuyên 

ngành bằng tiếng Anh cũng được các DN rất quan tâm (đọc bảng hướng dẫn thao 

tác, đọc cataloge của máy móc…). 

Bên cạnh kiến thức, kỹ năng và thái độ lao động nghề nghiệp, kỹ năng mềm 

cũng rất quan trọng. DN thường xuyên đề cập và yêu cầu về kỹ năng giao tiếp, khả 

năng làm việc nhóm. Đây là nhóm kỹ năng xã hội mà các CTĐT hiện tại không chú 

trọng và không được quan tâm nhiều. Do vậy, cần phải cải tiến CTĐT và hình thức 

tổ chức cho sát với thực tế sản xuất hơn, tạo cho người học nhiều cơ hội tiếp cận với 

môi trường làm việc thực tế. 

3.2. Nguyên tắc đề xuất các giải pháp quản lý LKĐT cao đẳng nghề đáp ứng 

nhu cầu nhân lực của các KCN tại Bình Dương 

3.2.1. Đảm bảo tính thực tiễn và khả thi 

Trong liên kết, trường CĐN là đơn vị chủ đạo tổ chức quá trình đào tạo và 

chịu trách nhiệm tổng thể đối với chất lượng của SV qua đào tạo. Bên cạnh đó, DN 

tuy không tổ chức quá trình đào tạo nhưng là người sử dụng lao động, chịu trách 

nhiệm trực tiếp về kỹ năng tay nghề của SV (SV tham gia vận hành thiết bị, tham 

gia sản xuất tại DN để tạo ra sản phẩm). Chính vì vậy, DN cần có trách nhiệm nhiều 

hơn, chủ động hơn trong quá trình ĐTN để nhận biết trước được chất lượng của đội 

ngũ LĐKT mà DN sẽ sử dụng. Trong quá trình liên kết có một giai đoạn SV thực 

hành, thực tập tại DN, đây là giai đoạn nằm trong quá trình đào tạo mà DN chịu 

trách nhiệm chính gồm:  phân công các CBKT của chính DN hướng dẫn thực hành, 

thực tập và đánh giá chất lượng.  

Do đó, trong các giải pháp quản lý LKĐT cần quan tâm chú ý đến việc tổ chức 

quá trình LKĐT, nhất là giai đoạn thực hành - thực tập tại DN. Các bên liên kết cần 

bàn bạc thống nhất rất chi tiết, cụ thể về nội dung, chương trình và tiến độ triển khai 

để không ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính của mỗi bên, nhất là nhiệm 

vụ sản xuất kinh doanh của DN. 
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3.2.2. Đảm bảo cung – cầu 

Trong những năm qua việc thành lập, nâng cấp các CSDN đã được thực hiện 

hàng loạt và có phần nóng vội; trong khi các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết 

bị và đội ngũ GV chưa đảm bảo, nhất là các trường ngoài công lập. Nội dung CTĐT 

và phương pháp giảng dạy của GV chưa theo kịp với sự phát triển của KHKT&CN 

và yêu cầu đổi mới của ngành, của DN trong bối cảnh hội nhập quốc tế, làm cho 

chất lượng ĐTN chưa đáp ứng yêu cầu của DN.  

Trong khi đó, song song với yêu cầu về số lượng thì yêu cầu chất lượng NNL 

để đáp ứng cho các DN ngày càng đòi hỏi cao hơn. Vì vậy, các giải pháp quản lý 

LKĐT phải hướng đến việc thỏa mãn cả về số lượng và chất lượng theo đúng quy 

luật cung - cầu trong TTLĐ. Cụ thể là muốn các trường CĐN tồn tại và phát triển 

thì cần thiết phải tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, hướng mục tiêu đào tạo vào 

những nhu cầu về chất lượng và số lượng NNL của DN. Để thực hiện được mục 

tiêu đào tạo đạt chất lượng và hiệu quả thì trường CĐN cần liên kết chặt chẽ với DN 

trong suốt quá trình đào tạo, từ xác định mục tiêu, nội dung chương trình, phối hợp 

dạy thực hành đến kiểm tra đánh giá kỹ năng tay nghề người học; chuyển mạnh từ 

đào tạo theo khả năng mình có sang đào tạo theo nhu cầu xã hội, cái mà xã hội cần, 

DN cần. 

3.2.3. Đảm bảo bình đẳng, đảm bảo lợi ích 

Liên kết trong ĐTN sẽ đem lại lợi ích cho trường CĐN, DN, người học và cả 

xã hội. 

- Liên kết sẽ tiết kiệm chi phí cho dạy nghề nhất là chi phí dành cho mua sắm 

thiết bị hiện đại, công nghệ mới. Thường chi phí dành cho mua sắm thiết bị mới, 

công nghệ hiện đại là lớn, vượt quá khả năng của các trường CĐN.   

- Liên kết là cách thức huy động các nguồn lực để phát triển và nâng cao chất 

lượng dạy nghề, thu hút DN tham gia và xác định đúng vai trò vị trí của DN trong 

quá trình dạy nghề; đồng thời cũng đem lại lợi ích rất thiết thực cho DN. DN vừa 

tiết kiệm được thời gian và chi phí đào tạo lại, vừa có thể có được NL phù hợp, có 

khả năng làm việc được ngay với chất lượng và năng suất lao động đạt yêu cầu, do 

người học đã được làm việc với thiết bị của DN trong quá trình đào tạo.  
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- Sự liên kết sẽ huy động được đội ngũ cán bộ giảng dạy, trong đó đội ngũ 

chuyên gia, CBKT của DN tham gia vào giảng dạy thực hành và hướng dẫn thực 

tập nhằm nâng cao kỹ năng thực hành của người học là hết sức cần thiết và có hiệu 

quả cao. Quan trọng hơn là SV được học ngay trên những thiết bị mà sau khi học 

xong họ sẽ có thể được làm việc tại các  thiết bị này của các DN mà không cần có 

thời gian đào tạo bổ sung. 

- Xã hội được lợi vì có được NNL có chất lượng; người học có được việc làm 

đồng nghĩa với tỉ lệ thất nghiệp giảm và Nhà nước/xã hội giảm được chi phí giải 

quyết thất nghiệp.  

Vì LKĐT đem lại lợi ích cho nhiều bên nên trong các giải pháp quản lý LKĐT 

cần phải tuân thủ nguyên tắc đảm bảo lợi ích và bình đẳng giữa các bên liên quan. 

Trường CĐN, DN, người học và Nhà nước đều phải được xác định một cách bình 

đẳng về trách nhiệm, nghĩa vụ cùng những quyền lợi cụ thể. Có như thế thì liên kết 

đào tạo CĐN mới đạt hiệu quả cao và bền vững. 

3.2.4. Đảm bảo tính tự giác và tuân thủ pháp luật 

Sự liên kết là cộng đồng trách nhiệm để cùng thực hiện nhiệm vụ vì mục tiêu 

chung. Do vậy, các bên có liên quan cần phải thực sự coi đây là trách nhiệm chung 

trong việc nâng cao chất lượng NNL cho đất nước trong tình hình mới. Vì thế, sự 

liên kết phải được thực hiện trên tinh thần tự giác cao của các bên có liên quan.  

Trong quá trình LKĐT, các bên liên quan cần tuân thủ thực hiện đúng theo các 

quy trình, quy định đã được Nhà nước ban hành một cách tự giác. Cụ thể, trong xây 

dựng CTĐT, các DN cần tích cực tham gia và chủ động xác định những kỹ năng 

cần thiết của người lao động khi hành nghề. Trong quá trình tổ chức đào tạo, dù 

được tổ chức giảng dạy tại DN hoặc tại trường CĐN vẫn phải đảm bảo tính giáo 

dục toàn diện, tính khoa học, tính hệ thống, phù hợp với chương trình và có tính ổn 

định; đảm bảo liên thông trong đào tạo, tạo điều kiện cho người học có thể tiếp tục 

học để có được kiến thức, kỹ năng cao hơn khi cần thiết và khi có điều kiện. Do đó, 

trong các giải pháp quản lý LKĐT cần đảm bảo nguyên tắc tự giác thực hiện sự liên 

kết trên cơ sở vì lợi ích chung và trong khuôn khổ pháp luật. 
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Bên cạnh các nguyên tắc cốt lõi nêu trên, việc đề xuất các giải pháp 

QLLKĐT cũng cần đảm bảo: 

- Tuân thủ mục tiêu đào tạo của NT và mục tiêu phát triển của DN;  

- Không làm ảnh hưởng đến quy trình đào tạo của NT cũng như quá trình sản 

xuất kinh doanh của DN;  

- Có tác dụng góp phần phát triển qui mô và chất lượng của NT và DN; 

- Có thể kiểm tra, đánh giá trong quá trình áp dụng;  

- Kết quả cuối cùng nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo;  

- Khi triển khai các biện pháp được đề xuất cần có sự chuẩn bị cả về nhân lực, 

vật lực và tài lực, do vậy cần có sự đầu tư, ủng hộ của tập thể NT, của DN và của 

các cấp quản lý;  

3.3. Các giải pháp quản lý LKĐT giữa trường CĐN và DN đáp ứng nhu cầu  

nhân lực của các khu công nghiệp tại Bình Dương 

3.3.1. Xây dựng hệ thống thông tin dự báo nhu cầu nhân lực cho các KCN tại 

Bình Dương 

3.3.1.1. Mục đích giải pháp 

Nắm bắt nhanh chóng nhu cầu NL của DN trong các KCN; tìm kiếm đối tác, 

nắm bắt khả năng và mức độ hợp tác nhằm đảm bảo cân bằng giữa đào tạo và sử 

dụng lao động. 

Nắm bắt và dự đoán xu hướng phát triển các loại hình ngành nghề trong xã 

hội, các yêu cầu về phẩm chất, năng lực và thái độ nghề nghiệp của người lao động 

để tham gia các loại hình nghề nghiệp đó. 

3.3.1.2. Nội dung giải pháp 

Phát triển mạng lưới LKĐT của NT với các DN trong các KCN theo hướng 

nâng cao vai trò của các hiệp hội nghề nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp làm đầu 

mối phối hợp vận động, tổ chức, điều phối, giám sát thực hiện LKĐT giữa các 

trường CĐN và DN. 



127 
 

 

Hình 3.4: Sơ đồ mạng lưới LKĐT giữa trường CĐN và DN 

Thành lập và đào tạo bộ phận chuyên trách để khai thác và xử lý thông tin về 

nhu cầu và yêu cầu của DN, cung cấp thông tin về khả năng đào tạo cung cấp NL 

trình độ CĐN của NT đến các DN. 

3.3.1.3. Cách thức thực hiện giải pháp 

Bước 1: Xây dựng kế hoạch  

+ Xác định các nội dung thông tin cần khai thác làm cơ sở thiết lập quan hệ 

LKĐT, đặc biệt là các thông tin về nhu cầu của các DN và khả năng cung ứng của 

NT. Thông tin cần khảo sát gồm số lượng, chất lượng và cơ cấu nhân lực đang làm 

việc tại các ngành, nghề. Nhu cầu nhân lực của các ngành nghề trong thời gian tới. 

Nhu cầu về các ngành nghề mới phát sinh.  

+ Xác định các đối tượng cần tiếp cận để khai thác và xử lý thông tin: 

CBQL các DN, CBKT, cựu SV đang làm việc tại các DN trong các KCN, Ban quản 

lý các KCN, Hiệp hội DN;  

+ Chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị đặc biệt là hệ thống máy tính có kết 

nối mạng để thu thập và lưu trữ dữ liệu khi thực hiện;  

+ Bộ phận LKĐT chịu trách nhiệm lựa chọn nhân sự, lập kế hoạch, tổ chức 

khảo sát nhu cầu nhân lực của các KCN trong tỉnh.  

+ Liên kết, lập kế hoạch tổ chức thực hiện dự báo nhu cầu nhân lực ngành 

nghề trong giai đoạn 5 năm, 10 năm hoặc hơn. 
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Bước 2: Tổ chức thực hiện  

+ Xây dựng mạng lưới LKĐT theo hình 3.2, xác định vai trò của các bộ 

phận chức năng tham gia trong quá trình tổ chức quản lý liên kết: Thành lập bộ 

phận LKĐT giữa NT và DN để làm đầu mối quản lý LKĐT. 

+ Bộ phận LKĐT tham mưu xây dựng kế hoạch, tổ chức, kiểm tra và đánh 

giá công tác thu thập thông tin dự báo nhu cầu NL của các DN trong các KCN, kết 

nối giữa NT và DN, chủ động xây dựng mối quan hệ với các DN để đưa người học 

đến TTSX, giới thiệu giải quyết việc làm cho người học sau tốt nghiệp, tổ chức thực 

hiện và đánh giá hoạt động LKĐT. 

+ Lập danh sách các chuyên gia cần xin ý kiến. Xây dựng bảng câu hỏi gửi 

bảng hỏi tới chuyên gia. Tiếp nhận ý kiến phản hồi từ chuyên gia.   

+ Xử lý số liệu, tiến hành dự báo, đánh giá kết quả dự báo. Chuyển kết quả 

dự báo cho lãnh đạo NT để có kế hoạch đào tạo đáp ứng nhu cầu NL cho các KCN. 

Bước 3: Chỉ đạo thực hiện  

+ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quy chế hoạt động của Bộ phận LKĐT và 

cán bộ chuyên trách đảm nhận việc khai thác và xử lý thông tin; 

+ Cử cán bộ đi bồi dưỡng nghiệp vụ khai thác và xử lý thông tin về nhu cầu 

và yêu cầu của DN;  

+ Xây dựng Website và tăng cường các kênh quảng bá về năng lực của NT 

nhằm thu hút sự hợp tác của các đối tác; 

+ Tổ chức tọa đàm, hội thảo chuyên đề thường xuyên hoặc định kỳ, tổ chức 

các cuộc giao lưu, học tập lẫn nhau; tiến hành khảo sát, điều tra các CBQL, CBKT 

của DN và ngay cả các cựu SV đang làm việc tại DN… 

+ Bộ phận LKĐT của Trường CĐN cần chủ động tiếp cận với DN có nhu 

cầu tuyển dụng lao động để bàn bạc thống nhất ký kết hợp đồng với những điều 

khoản chi tiết, cụ thể trong quá trình thực hiện LKĐT.  

Bước 4: Kiểm tra đánh giá  

+ Kiểm tra, đánh giá chất lượng và số lượng nguồn thông tin thu thập được 

theo tiến độ kế hoạch đề ra như: thông tin về nhu cầu NL, khả năng hợp tác, cơ cấu 



129 
 
ngành nghề, cấp trình độ, các phẩm chất khác của NNL mà DN đang có nhu cầu; 

các kỹ thuật, công nghệ mới, các loại vật liệu mới, biện pháp quản lý mới, thông tin 

phản hồi về chất lượng và hiệu quả đào tạo;  

+ Kiểm chứng chất lượng và hiệu quả nguồn thông tin khai thác được, đánh 

giá khả năng hợp tác thực tế giữa NT và DN; 

+ Kiểm tra, đánh giá nhằm phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn 

chế trong quá trình vận hành của bộ phận khai thác và xử lý thông tin. 

+ Định kỳ kiểm tra, rà soát, bổ sung, điều chỉnh ngày càng hoàn thiện các 

quy định về LKĐT để đạt hiệu quả ngày càng cao trong thực hiện LKĐT. 

3.3.1.4. Điều kiện thực hiện giải pháp 

Phải có bộ máy tổ chức ổn định, trang thiết bị đủ hiện đại để phục vụ quản lý 

có tính chất tin học hóa cao. Cán bộ chuyên trách làm công tác kết nối quan hệ hợp 

tác và thông tin về nhu cầu NL của DN, khả năng đáp ứng của các trường CĐN phải 

đủ mạnh về chuyên môn, nghiệp vụ và linh hoạt, năng động trong công tác; vừa có 

thể kết nối và phân tích thông tin đa chiều, vừa có thể tư vấn trực tuyến thông qua 

các phương tiện hỗ trợ, hoặc tư vấn trực tiếp với “khách hàng” có nhu cầu gặp mặt. 

Có cơ chế phát huy vai trò đầu mối của các hiệp hội nghề nghiệp, hiệp hội 

doanh nghiệp. Các hiệp hội này được tạo điều kiện đầy đủ về khả năng và nguồn 

lực nhằm thu hút, huy động các đơn vị thành viên tích cực tự nguyện tham gia vào 

hoạt động LKĐT. 

Có chính sách khuyến khích, chính sách đãi ngộ cho những DN tham gia đào 

tạo NNL. Phát huy cơ chế ràng buộc trách nhiệm, nghĩa vụ của DN trong việc cung 

cấp thông tin về yêu cầu và nhu cầu về NL theo định kỳ cho các cơ sở đào tạo/ hiệp 

hội nghề nghiệp. 

Cần quy định rõ LKĐT là một trong những tiêu chí quan trọng để xét khen 

thưởng, phong tặng danh hiệu hay xét hưởng các chế độ ưu đãi cho các DN, trong 

đó tham khảo ý kiến các hiệp hội nghề nghiệp là bước bắt buộc trong quy trình…  
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Bảng 3.5: Vai trò trách nhiệm của trường CĐN và DN trong việc thiết lập quan hệ 

LKĐT 

Trường cao đẳng nghề Doanh nghiệp 

- Tích cực tìm kiếm các mối quan hệ 

với DN, xúc tiến thúc đẩy quan hệ liên 

kết thành lập và phát triển. 

-  Thành lập bộ phận chuyên  trách 

thực hiện nhiệm vụ kết nối với DN, 

chuẩn bị hợp đồng liên kết và các điều 

kiện cần thiết phục vụ hoạt động 

LKĐT. 

- Tư vấn giới thiệu về khả năng đào tạo 

các ngành, nghề theo yêu cầu của DN, 

thời điểm và số lượng SV tốt nghiệp. 

- Chủ động tìm kiếm DN và ký kết hợp 

đồng LKĐT hoặc hợp đồng sản xuất 

với DN. 

- Tích cực tìm kiếm các mối quan hệ với 

NT, xúc tiến thúc đẩy quan hệ liên kết 

thành lập và phát triển. 

- Cử cán bộ chuyên trách thực  hiện 

nhiệm vụ kết nối với NT, chuẩn bị hợp 

đồng liên kết và các điều kiện cần thiết 

phục vụ hoạt động LKĐT.    

- Tư vấn nghề nghiệp, giới thiệu triển 

vọng nghề nghiệp tại DN. Cung cấp 

thông tin về kỹ năng, kiến thức, thái độ 

cần có đối với mỗi vị trí công việc cụ 

thể. 

- Chủ động liên kết với NT hợp đồng đào 

tạo, sản xuất theo yêu cầu của DN. 

3.3.2. Đổi mới và hoàn thiện các phương thức, hình thức, mức độ LKĐT giữa 

trường CĐN và DN đáp ứng nhu cầu NL của các KCN tại Bình Dương 

3.3.2.1. Mục đích giải pháp 

Nhằm đạt được sự linh hoạt, mềm dẻo, tăng tính chủ động của NT trong việc 

gắn quá trình đào tạo của NT với thực tế sản xuất của DN trong các KCN, đồng thời 

phù hợp với sự biến động của TTLĐ, cơ chế chính sách mới. 

Tăng cường tối đa sự liên kết của NT với mọi loại hình DN ở các phương 

thức, hình thức và mức độ hợp tác khác nhau nhằm nâng cao chất lượng ĐTN. 

3.3.2.2. Nội dung giải pháp 

Trường CĐN và DN thống nhất mục tiêu LKĐT, lựa chọn xây dựng nội dung 

LKĐT (đầu vào, quá trình đào tạo, đầu ra), hình thức, mức độ LKĐT và các điều 

kiện đảm bảo chất lượng đào tạo.  
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Trường CĐN chủ động xây dựng kế hoạch, tiến độ đào tạo và phối hợp DN 

lựa chọn phương án tối ưu thực hiện quá trình LKĐT, đặc biệt là dạy thực hành 

nghề tại DN. Kế hoạch và tiến độ đào tạo có thể điều chỉnh linh hoạt để phù hợp với 

kế hoạch sản xuất của DN. 

Đánh giá tổng thể các hình thức, phương thức và mức độ LKĐT với DN. Xây 

dựng kế hoạch đổi mới và hoàn thiện phương thức, hình thức và mức độ hợp tác với 

DN trong đào tạo. 

Tổ chức thực hiện kế hoạch đã đề ra đảm bảo bám sát theo tiến độ dự kiến. 

Thường xuyên rà soát, đánh giá tình hình thực hiện để có những tác động phù hợp 

với tình hình biến động thực tế của từng DN đang liên kết. 

3.3.2.3. Cách thức thực hiện giải pháp 

Bước 1: Xây dựng kế hoạch  

+ NT cần đánh giá tổng thể các hình thức, phương thức và mức độ liên kết 

với các DN hiện tại, chỉ rõ điểm mạnh, điểm yếu để làm cơ sở cho việc đổi mới và 

hoàn thiện hình thức, phương thức và mức độ liên kết mới.  

+ Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, quy định rõ ràng các phương 

pháp và cách thức thực hiện; có thể thành lập đơn vị sản xuất trực thuộc NT theo 

đúng chức năng và quy định hiện hành.  

+ Cần xác định rõ ràng chỉ tiêu, dự kiến về nhân lực, vật lực và tài lực. Xác 

định cụ thể về tiến độ, lộ trình thực hiện. 

Bước 2: Tổ chức thực hiện  

+ Trên cơ sở hình thức liên kết với DN đang có, NT cần mạnh dạn thí điểm 

hình thức LKĐT mới ở mức độ cao hơn như từ mô hình đào tạo tuần tự đang áp 

dụng có thể thí điểm áp dụng mô hình luân phiên hoặc song hành được cụ thể hóa 

trong các hợp đồng đào tạo với DN.  

+ Từ phương thức NT và DN là hai đơn vị độc lập, trường CĐN có thể 

thành lập đơn vị sản xuất là một đơn vị trực thuộc NT nhằm tăng cường mức độ 

LKĐT giữa NT với DN. 
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+ Từng bước giảm số lượng SV được đào tạo ở mức độ liên kết rời rạc  tăng 

dần số SV được đạo tạo ở mức độ liên kết có giới hạn rồi tiến tới tăng dần số SV 

được đào tạo ở mức độ liên kết toàn diện.  

+ Cử GV trực tiếp đến DN để phối hợp với CBKT của DN giảng dạy và 

quản lý SV trong suốt thời gian SV học tập, thực tập nghề tại DN.   

Bước 3: Chỉ đạo thực hiện: 

+ Lãnh đạo trường CĐN chủ động tiếp cận DN, trực tiếp thảo luận thống 

nhất chủ trương về những vấn đề cơ bản như nội dung, hình thức liên kết, giai đoạn 

thực hiện, trách nhiệm chính của mỗi bên và chính thức ký kết hợp đồng  liên kết.  

+ Mỗi bên cử bộ phận chuyên trách trao đổi thống nhất kế hoạch chi tiết 

gồm: nội dung, mục tiêu, biện pháp thực hiện từng mô đun trong CTĐT.  

+ Khi liên kết dạy thực hành nghề tại DN, hai bên cần phải thống nhất chọn 

hình thức và phương thức liên kết để thực hiện, những kỹ năng nghề chủ yếu cần 

rèn luyện, các điều kiện đảm bảo chất lượng, kế hoạch chi tiết về tiến độ, phân công 

trách nhiệm và thời điểm thực hiện liên kết thật cụ thể.  

+ Triển khai thực hiện hợp đồng theo kế hoạch đã thống nhất và  thường 

xuyên báo cáo lãnh đạo hai bên về tình hình thực hiện tiến độ.  

Bước 4: Kiểm tra đánh giá  

+ Bộ phận chuyên trách về LKĐT của mỗi bên tham mưu cho lãnh đạo thực 

hiện kiểm tra, tổng kết sau mỗi hợp đồng hoặc giai đoạn nhất định. 

+ Kiểm tra đánh giá hiệu quả của các giải pháp thông qua tỉ lệ SV được đào 

tạo theo các hình thức, phương thức và mức độ hợp tác mới.  

+ Kiểm tra, đánh giá chất lượng của giải pháp thông qua chất lượng và hiệu 

quả đào tạo, đánh giá năng lực của SV so với thời điểm chưa áp dụng giải pháp, 

xem xét tính phù hợp với yêu cầu của DN sử dụng lao động. 

+ Phát hiện những sai sót hạn chế khi thực hiện biện pháp, chỉ ra nguyên 

nhân và trách nhiệm của các bên cũng như từng thành viên có liên quan để có biện 

pháp bổ sung, khắc phục. 
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3.3.2.4. Điều kiện thực hiện giải pháp 

Khi thực hiện LKĐT, các lợi ích mang lại cho DN phải rõ ràng, cụ thể; các lợi 

ích đó đến từ chế độ chính sách của Nhà nước và đến từ ngay trong quá trình LKĐT 

với NT.  

Các trường CĐN phải linh hoạt một phần kế hoạch đào tạo những kỹ năng chủ 

yếu để phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh của DN. Tuy nhiên, phải đảm bảo 

tự nguyện, bình đẳng trong quá trình LKĐT. 

Các bên liên kết quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau, sẵn sàng linh hoạt điều 

chỉnh kế hoạch đào tạo hay kế hoạch sản xuất để có thể phù hợp tình hình thực tế 

của cả hai bên, tạo hiệu quả cao nhất trong liên kết. 

3.3.3. Xây dựng và hoàn thiện các qui chế, qui định về quản lý LKĐT giữa 

trường CĐN và DN 

3.3.3.1. Mục đích giải pháp 

Tạo các điều kiện thuận lợi, cơ chế mềm dẻo để khuyến khích các tổ chức, cá 

nhân trong và ngoài trường tích cực tham gia đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa trường 

CĐN với DN nhằm đem lại lợi ích cho các bên liên quan. Tăng cường hiệu quả của 

các hoạt động LKĐT giữa trường CĐN và DN. 

Các quy định của NT khi được bổ sung, hoàn thiện cần đảm bảo tính pháp lý, 

ổn định lâu dài.   

3.3.3.2. Nội dung giải pháp 

Đánh giá các tồn tại, vướng mắc trong LKĐT giữa NT và DN. Nếu những tồn 

tại, vướng mắc đó có nguyên nhân từ cơ chế, chính sách thì sẽ kiến nghị với các cơ 

quan quản lý cấp trên xem xét, giải quyết.  

Đánh giá lại những thuận lợi và tồn tại của các quy định hiện tại của NT có 

liên quan đến LKĐT giữa NT với DN, trên cơ sở đó bổ sung, hoàn thiện các quy 

định, quy chế hiện hành cho phù hợp với điều kiện, bối cảnh mới. 

Kiểm tra, đánh giá tính hiệu lực, hiệu quả của quy định, quy chế mới. 
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3.3.3.3. Cách thức thực hiện giải pháp 

Bước 1: Xây dựng kế hoạch.  

+ Dựa trên các văn bản luật, nghị định, thông tư quy định quyền tự chủ của 

trường cao đẳng (Luật Giáo dục đại học; Điều lệ trường cao đẳng; Luật Giáo dục 

Nghề nghiệp) và DN (Luật Doanh nghiệp) để rà soát lại những tồn tại, vướng mắc 

trong hợp tác, LKĐT với DN có liên quan đến cơ chế, chính sách, các quy định, quy 

chế nội bộ của NT và DN. 

+ Xây dựng kế hoạch, dự kiến kinh phí, nhân vật lực, thời gian, tiến độ thực 

hiện và ban hành.  

Bước 2: Tổ chức thực hiện.  

+ Thành lập tiểu ban viết dự thảo nội quy, quy chế về LKĐT giữa trường 

CĐN với DN.  

+ Căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản hướng dẫn của cơ 

quan quản lý cấp trên; căn cứ kết quả đánh giá tình hình thực tiễn tại trường, tiến 

hành xây dựng, hoàn thiện, bổ sung dự thảo nội quy, quy chế nhằm khuyến khích tổ 

chức cá nhân trong và ngoài trường tham gia đẩy mạnh các hoạt động hợp tác, 

LKĐT giữa NT với DN.  

+ Soạn thảo các công văn kiến nghị, đề nghị với nội dung về những vướng 

mắc do ảnh hưởng của những cơ chế, chính sách không còn phù hợp tới các cơ quan 

quản lý có thẩm quyền để được xem xét và giải quyết.  

+ Nội quy, quy chế dự thảo được phổ biến đến từng đơn vị, bộ phận, trong 

trường để lấy ý kiến đóng góp; sau khi điều chỉnh hoàn thiện sẽ được gửi đến cơ 

quan quản lý cấp trên để xin ý kiến chỉ đạo.   

+ Căn cứ các ý kiến đóng góp, bản dự thảo được chỉnh sửa hoàn thiện và ra 

quyết định ban hành thành nội quy, quy chế của trường về tăng cường LKĐT giữa 

NT và DN trong các KCN. 

+ Kiến nghị bổ sung thực hiện chính sách đối với DN tham gia đào tạo phát 

triển nhân lực. Thực hiện tốt nhóm chính sách phát triển, động viên khuyến khích 

DN tham gia đào tạo phát triển nhân lực.  
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Bước 3: Kiểm tra, đánh giá:  

+ Kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện nội quy, quy chế mới ban hành, kịp 

thời phát hiện các phần tử không chấp hành hoặc chấp hành chống đối, thăm dò ý 

kiến phản hồi từ các phần tử này.  

+ Xin ý kiến rộng rãi của các cán bộ, GV, HSSV trong trường về mức độ 

phù hợp của nội quy, quy chế. Có thể thực hiện bằng hình thức phiếu kín để cho kết 

quả khách quan.  

+ Tiến hành sơ, tổng kết để đánh giá tính hiệu quả của biện pháp thông qua 

mức độ hợp tác giữa NT và DN so với mục tiêu mà NT đã đề ra.  

Như vậy, quy chế, quy định quản lý LKĐT giữa trường CĐN với DN được 

đề xuất trên cơ sở kế thừa các thành tựu lý luận của các công trình khoa học trước 

đó, đồng thời xuất phát từ kinh nghiệm thực tiễn hoạt động quản lý của lãnh đạo các 

trường CĐN chắc chắn sẽ có tác dụng thiết thực đối với việc nâng cao hiệu quả hoạt 

động LKĐT theo hướng phù hợp với nhu cầu của DN; góp phần thực hiện tốt các 

định hướng của ngành LĐ-TB&XH, đó là ĐTN đáp ứng nhu cầu của DN, ĐTN 

theo địa chỉ. 

3.3.3.4. Điều kiện thực hiện giải pháp 

Các qui định, qui chế nội bộ về LKĐT giữa NT và DN được chính thức ban 

hành phải đảm bảo lợi ích của các bên liên quan trong quá trình LKĐT, phải đảm 

bảo theo qui định của pháp luật về dạy nghề. 

Các cá nhân, đơn vị, bộ phận trong trường phải được tập huấn thông suốt ý 

nghĩa nội hàm của các qui chế, qui định để thực hiện tốt hoạt động LKĐT, quản lý 

LKĐT.  

Trường CĐN và DN phải lưu trữ hồ sơ tài liệu liên quan đến hoạt động 

LKĐT một cách đầy đủ, chính xác, trung thực.  

Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo, đánh giá kết quả hoạt động LKĐT và 

quản lý LKĐT theo định kỳ, phục vụ cho điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện các chế độ, 

chính sách và biện pháp thực hiện góp phần đẩy mạnh hoạt động LKĐT của NT. 
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Nhà nước cần tạo điều kiện và thực hiện tốt các chính sách đối với DN khi 

tham gia LKĐT: DN được thành lập CSDN; DN được tổ chức dạy nghề hoặc liên 

doanh, liên kết với CSDN để tổ chức dạy nghề, tổ chức nghiên cứu, sản xuất, ứng 

dụng, chuyển giao công nghệ; Được mời tham gia hội đồng thẩm định chương trình, 

giáo trình dạy nghề, giảng dạy, hướng dẫn thực hành, tham gia xây dựng tiêu chuẩn 

kỹ năng nghề quốc gia; Được trừ để tính thu nhập chịu thuế đối với các khoản đầu 

tư, chi phí hợp lý để duy trì hoạt động của CSDN trực tiếp phục vụ cho hoạt động 

sản xuất, kinh doanh của DN, chi phí dạy nghề của DN cho lao động được tuyển 

dụng vào làm việc tại DN; Được hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước khi có đề án 

tổ chức dạy nghề theo hình thức truyền nghề với thời gian tối thiểu 24 tháng; Được 

tham gia đấu thầu, đặt hàng dạy nghề. 

3.3.4. Tăng cường phối hợp quản lý quá trình đào tạo giữa trường CĐN và 

DN đáp ứng nhu cầu nhân lực của các KCN tại Bình Dương 

3.3.4.1. Mục đích giải pháp 

Khắc phục điểm yếu của quản lý quá trình trong LKĐT từ khâu lập kế hoạch, 

tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra quá trình dạy học đáp ứng yêu cầu DN. 

Tăng cường phối hợp quản lý quá trình đào tạo giữa trường CĐN và DN đảm 

bảo môi trường học tập thực hành được thiết lập với các điều kiện như thực tế tại 

nơi làm việc, giúp SV tốt nghiệp thích nghi nhanh chóng với thực tế sản xuất. 

Tạo động lực để cả trường CĐN, DN, GV và SV đều vận động tích cực với 

vai trò của mỗi bên trong quá trình dạy và học. Theo đó, bảo đảm sự phát triển toàn 

diện cho SV trong quá trình dạy học theo đúng năng lực bản thân mà không phụ 

thuộc vào thời gian hoàn thành các năng lực. 

Tạo điều kiện để CBKT của DN tham gia vào công tác giảng dạy, huấn luyện 

và đánh giá kết quả theo chuẩn đầu ra. 

Thống nhất cách thức tổ chức thực hiện quá trình kiểm tra, giám sát công tác 

đánh giá kết quả đầu ra làm cơ sở triển khai công tác cấp văn bằng, chứng chỉ phù 

hợp với trình độ đào tạo đáp ứng nhu cầu của các DN trong các KCN. 
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3.3.4.2. Nội dung giải pháp 

NT và DN thống nhất mô hình đào tạo, hình thức LKĐT, mục tiêu đào tạo cho 

từng môn học/ môđun cụ thể và các điều kiện đảm bảo chất lượng.  

Trường CĐN chủ động xây dựng kế hoạch, tiến độ đào tạo và phối hợp DN 

lựa chọn phương án tối ưu thực hiện LKĐT thực hành nghề tại DN. Kế hoạch, tiến 

độ đào tạo có thể điều chỉnh linh hoạt để phù hợp với kế hoạch sản xuất của DN.  

3.3.4.3. Cách thức thực hiện giải pháp 

Bước 1: Lập kế hoạch đào tạo  

+ Trường CĐN và DN thương thảo để thống nhất về chủ trương LKĐT và 

ký bản ghi nhớ. Bản ghi nhớ có thể là cho từng khóa đào tạo (hàng năm) hoặc trong 

một giai đoạn hợp tác dài hạn (5 năm). 

+ Xây dựng kế hoạch LKĐT dài hạn và hàng năm giữa trường CĐN và DN 

theo sự thỏa thuận của đôi bên. Trong đó xác định rõ thời điểm kiểm tra, đánh giá 

và thi TN; thống nhất áp dụng mô hình LKĐT phù hợp với điều kiện của đôi bên. 

Cùng nhau thống nhất mục tiêu, nội dung, phương pháp, phương tiện và tiêu chí 

đánh giá các nội dung giảng dạy. 

+ Việc lập kế hoạch đào tạo được triển khai phối hợp trên cơ sở phương 

thức và mức độ hợp tác giữa NT và DN đã được thiết lập theo một quy trình thống 

nhất về tổ chức quá trình dạy học với các mô đun để tất cả CBQL, GV và SV cùng 

thực hiện. Quy trình này cần xây dựng theo hướng đơn giản hóa các thủ tục để tạo 

điều kiện thuận lợi cho SV dễ dàng tham gia, GV của trường CĐN và CBKT của 

DN dễ dàng phối hợp thực hiện giảng dạy trong quá trình đào tạo. Đồng  thời, kế 

hoạch thanh tra, kiểm tra quá trình dạy học cũng sẽ được lập ra và phê duyệt, triển 

khai thực hiện.  

Bước 2: Tổ chức thực hiện  

+ Cùng phối hợp trong tổ chức và quản lý quá trình đào tạo, đánh giá kết 

quả học tập để quá trình dạy học được triển khai đồng bộ, có hệ thống tại trường và 

DN theo sự thỏa thuận của hai bên. Sau khi ký kết hợp đồng LKĐT và cung ứng lao 

động, trường CĐN có thể tổ chức dạy LT và THCB ngay tại trường, còn thực hành 
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chuyên sâu và TTSX sẽ tiến hành tại DN. Triển khai áp dụng mô hình LKĐT song 

hành hoặc luân phiên một cách linh hoạt. Việc phối hợp giảng dạy được thực hiện 

bởi GV của trường (dạy LT và THCB cho các môn học/ mô đun cơ sở ngành) và 

CBKT có kinh nghiệm của DN (dạy LT  hoặc thực hành chuyên sâu có liên quan 

đến công nghệ sản xuất của DN). 

+ Tổ chức dạy học: Các môn học chung (mang tính LT) bố trí học tập trung 

đối với tất cả SV, có thể sắp xếp giảng dạy ngay ở thời gian đầu tiên của khóa học. 

Trong thời gian này, việc tuyên truyền, phổ biến quy chế được tổ chức đan xen để 

SV làm quen với môi trường mới. GV với cách thức tổ chức quá trình dạy học định 

hướng chuẩn đầu ra; đồng thời, giai đoạn này cũng là khoảng thời gian để cố vấn 

học tập có thể tư vấn, hỗ trợ SV về CTĐT, đăng ký học tập các mô đun nghề, địa 

điểm học tập, tiếp cận cách thức lập kế hoạch học tập của cá nhân trên cơ sở các 

môn học, mô đun dự kiến...   

+ Sau thời gian học các môn học chung, SV bắt đầu tự chủ trong quá trình 

học tập của bản thân. Trong quá trình này, GV của trường và CBKT của DN trở 

thành người định hướng phương pháp và giúp đỡ điều chỉnh các hoạt động của SV 

để hoàn thành các kỹ năng, đạt chuẩn năng lực theo yêu cầu của CTĐT đã thống 

nhất; ngược lại, những SV năng lực yếu hơn sẽ phải cần thêm thời gian để hoàn 

thành các kỹ năng theo chuẩn. Do đó, GV cần hướng dẫn SV cách tự học, tự rèn 

luyện thêm. Qua đó cho thấy việc điều chỉnh quá trình dạy học sẽ thường xuyên xảy 

ra và đòi hỏi sự cập nhật, xử lý liên tục của GV và CBKT tham gia giảng dạy.   

Bước 3: Chỉ đạo thực hiện 

+ Chỉ đạo triển khai kế hoạch phối hợp giữa trường CĐN với DN để thực 

hiện các nội dung hợp tác giữa NT và DN trong quá trình đào tạo đối với từng nghề, 

từng môn học, mô đun. Điều này thể hiện trách nhiệm của NT và DN trong tiến 

trình học tập, ấn định thời gian, địa điểm học tập... và được công bố để SV đăng ký 

học tập. 

+ DN cử CBKT có kinh nghiệm tham gia góp ý nội dung CTĐT, giáo trình 

giảng dạy; tham gia hướng dẫn thực hành chuyên sâu, thực tập sản xuất; tham gia 

kiểm tra đánh giá kết quả học tập và thi TN của SV. 
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+ Trường CĐN phối hợp với DN thiết kế chương trình, giáo trình giảng dạy 

đáp ứng nhu cầu của DN; đồng thời, dự thảo các đề kiểm tra đánh giá, đề thi TN 

trước khi trao đổi thống nhất với CBKT được DN cử đến tham gia giảng dạy, kiểm 

tra đánh giá kết quả học tập cũng như thi TN. 

+ GV của trường CĐN và CBKT của DN cùng tham gia các Hội đồng chấm 

thi tốt nghiệp. Kết quả tốt nghiệp của khóa học là đầu ra của NT và có thể xem là 

tiêu chí đánh giá, xét tuyển NL vào làm việc tại DN. 

+ Chỉ đạo các bộ phận phục vụ đào tạo tham gia vào quy trình tổ chức một 

cách bài bản, đúng trình tự các bước trên cơ sở công cụ quản lý quá trình dạy học đã 

được thống nhất. Chỉ đạo việc xử lý các tình huống phát sinh ngoài mong muốn khi 

triển khai theo quy trình, qua đó có cơ sở để điều chỉnh quy trình một cách hợp lý 

và hiệu quả.  

Bước 4: Kiểm tra, đánh giá  

+ Kiểm tra, giám sát công tác đánh giá kết quả dạy học theo đúng các chuẩn 

đã quy định trong mục tiêu, CTĐT với hình thức khách quan, độc lập trên cơ sở đo 

lường kết quả thực hiện của SV so với chuẩn đầu ra (tích hợp kiến thức, kỹ năng và 

thái độ) chứ không phải đo lường theo cách so sánh giữa các SV với nhau, đảm bảo 

SV tốt nghiệp có thể tham gia ngay vào quá trình sản xuất của DN, đáp ứng yêu cầu 

của DN, không phải đào tạo bổ sung hoặc đào tạo lại. 

+ Trên cơ sở kế hoạch thanh tra, kiểm tra đã phê duyệt, bộ phận chức năng 

và ban thanh tra có trách nhiệm kiểm tra, đánh giá hoạt động đào tạo bảo đảm đúng 

định kỳ trong kế hoạch, kể cả kiểm tra đột xuất nhằm đánh giá  chính xác và khách 

quan về trách nhiệm của GV, CBKT, SV và các bộ phận chức năng trong quá trình 

dạy và học. 

+ Kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện và xử lý kịp thời những tình huống 

phát sinh ngoài ý muốn hoặc do quy trình chưa tối ưu hoặc không còn phù hợp... 

Một bộ quy trình, biểu mẫu, tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm tra, đánh giá phải được công 

bố thống nhất. Các kết quả kiểm tra, đánh giá cần công khai, minh bạch. 

3.3.4.4. Điều kiện thực hiện giải pháp 
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Lãnh đạo trường CĐN và DN cần có nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng 

và lợi ích của việc LKĐT đối với mỗi bên. Nâng cao nhận thức về vai trò, trách 

nhiệm của các bên tham gia LKĐT.  

Lãnh đạo trường CĐN và DN cần chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết đảm 

bảo chất lượng quá trình đào tạo, chủ động tổ chức thực hiện kế hoạch LKĐT đúng 

tiến độ để không ảnh hưởng đến công việc của bên đối tác. 

Công bố chuẩn đầu ra và CTĐT của các nghề trình độ CĐN. Ban hành hệ 

thống văn bản quy định, các quy trình, biểu mẫu thống nhất trong điều hành và báo 

cáo tổng kết công tác quản lý quá trình đào tạo.  

Khảo sát, phân loại đầu vào để hình thành các lớp, nhóm SV có năng  lực 

tương đối đồng đều; đồng thời làm cơ sở để GV và SV tự xác định hình thức và 

phương pháp dạy- học phù hợp cho từng lớp, nhóm và cá thể SV. 

Ngoài sự chủ động, tích cực của các trường CĐN và DN, cần có sự quan tâm, 

chỉ đạo của lãnh đạo địa phương thông qua Trung tâm kết nối LKĐT, có như thế 

giải pháp này mới đạt hiệu quả cao. 

Bảng 3.6: Trách nhiệm của trường CĐN và DN trong tăng cường phối hợp quản lý 

quá trình đào tạo đáp ứng nhu cầu nhân lực của các KCN 

Trường cao đẳng nghề Doanh nghiệp 

- Lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo 

thực hiện, kiểm tra giám sát  hoạt 

động LKĐT từ đầu vào  đến quá 

trình dạy học và kết quả đầu ra.  

- Phối hợp với DN trong tuyển sinh 

đào tạo theo đơn đặt hàng.  

- Chủ động thực hiện các hoạt động 

đào tạo đáp ứng nhu cầu và  yêu cầu 

DN. 

- Cập nhật thông tin phản hồi từ DN, 

kịp thời điều chỉnh các sai lệch trong 

quá trình liên kết. 

- Lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo thực 

hiện, kiểm tra giám sát hoạt động LKĐT 

từ đầu vào đến quá trình dạy học và kết 

quả đầu ra.  

- Phối hợp với NT trong tổ chức tuyển 

sinh NL cho DN.  

- Chủ động thực hiện các hoạt động đào 

tạo NL phục vụ sản xuất kinh doanh của 

DN. 

- Thường xuyên phản hồi thông tin về 

NT. Tiếp nhận, xử lý các thay đổi trong 

quá trình liên kết. 
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3.3.5. Đảm bảo các nguồn lực cho đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu doanh 

nghiệp của các KCN tại Bình Dương  

3.3.5.1. Mục đích giải pháp 

Các nguồn cần thiết cho đào tạo đáp ứng nhu cầu DN bao gồm NL, vật lực, tài 

lực trong đó đội ngũ GV, cơ sở vật chất - trang thiết bị, CTĐT và tài liệu học tập là 

3 yếu tố cốt lõi quyết định chất lượng đào tạo. Do vậy mục đích của đầu tư và huy 

động các nguồn lực cho đào tạo thông qua LKĐT nhằm giúp trường CĐN có đủ 

năng lực trong đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu NL của các DN. 

Thông qua việc thiết lập mối quan hệ hợp tác với các DN và hợp tác với các 

CSĐT khác trong tỉnh, trường CĐN sẽ phát huy được điểm mạnh, khắc phục điểm 

yếu của đơn vị; qua đó, vừa có thể hoàn thành các hợp đồng đào tạo với các DN, 

vừa có thể hoàn thành được chỉ tiêu kế hoạch đào tạo NL do địa phương giao cho, 

vừa hoàn thành sứ mệnh của đơn vị, có thể xây dựng được tầm nhìn của đơn vị 

trong tương lai, định hướng đúng đắn trong việc đầu tư vào các ngành nghề mà đơn 

vị đào tạo để có được sản phẩm đầu ra đáp ứng được nhu cầu của các DN trong các 

KCN của tỉnh. 

3.3.5.2. Nội dung giải pháp 

Tìm kiếm, huy động các nhà đầu tư có tâm huyết với ĐTN, kêu gọi hỗ trợ, tài 

trợ các nguồn kinh phí, học bổng, máy móc thiết bị, đóng góp trí tuệ vào phát triển 

mục tiêu, nội dung CTĐT góp phần tạo điều kiện giảng dạy và học tập tốt nhất cho 

quá trình đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu DN. 

Các trường CĐN có thể phối hợp với các CSĐT khác, hỗ trợ nhau trong việc 

thực hiện hợp đồng đào tạo NL kỹ thuật cho các DN. Một số trường thiếu đội ngũ 

GV đầu ngành, thiếu trang thiết bị hiện đại, có thể liên kết với các CSĐT khác để bổ 

sung các nguồn lực trong đào tạo đáp ứng được yêu cầu của DN. Liên kết giữa các 

CSĐT có thể thông qua việc hợp đồng GV có kinh nghiệm giảng dạy và năng lực 

chuyên môn, cũng như phối hợp khai thác máy móc thiết bị hiện đại, cùng nhau xây 

dựng mục tiêu chương trình, biên soạn giáo trình giảng dạy… 

Trường CĐN hàng năm lập kế hoạch, tổ chức khảo sát nhu cầu NL kỹ thuật 

của các DN thuộc các KCN ở địa phương. Phân tích đánh giá để xác định nhu cầu 
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NL cần đào tạo về số lượng, cơ cấu ngành nghề và trình độ. NT không thể đảm 

nhận đáp ứng tất cả các nhu cầu của các DN. Trường CĐN cần chọn lọc để có thể 

đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu NL cho DN nhưng phải phù hợp với năng lực thực 

sự của mình hiện có. Trường CĐN có thể phải LKĐT với các CSĐT khác hoặc giới 

thiệu, tư vấn cho các DN đến các CSĐT khác có thế mạnh về các ngành nghề đào 

tạo mà mình không có được, tránh tình trạng ôm đồm đào tạo quá nhiều dẫn đến 

không đảm bảo chất lượng. 

3.3.5.3. Cách thức thực hiện giải pháp 

a. Huy động nguồn lực phát triển đội ngũ giáo viên 

- Bước 1: Khảo sát, phân loại trình độ năng lực của đội ngũ GV. Xây dựng kế 

hoạch cho GV đi đào tạo, tự đào tạo bồi dưỡng, đi tham quan tập huấn nâng cao tay 

nghề tại DN theo các nội dung chuyên đề cụ thể với các dự trù kinh phí, thời gian, 

nhân sự, địa điểm, … 

- Bước 2: Tuyên truyền thay đổi nhận thức của GV, có những chính sách đãi 

ngộ, thưởng phạt hợp lý để GV có động lực và tích cực học tập nâng cao trình độ 

chuyên môn, nghiệp vụ.  

- Bước 3: Mời các chuyên gia, kỹ sư lành nghề của DN trong và ngoài nước 

tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học cùng với GV của trường để trao đổi kinh 

nghiệm. Đăng ký các đề tài nghiên cứu khoa học cho GV hợp tác với chuyên gia 

của DN nghiên cứu, nhờ đó các thực nghiệm khoa học, các kết quả nghiên cứu sẽ 

được thống kê, xử lý qua thực tiễn sản xuất ở DN. 

- Bước 4: Tổ chức cho GV đi tham quan, tập huấn tại các DN có công nghệ 

sản xuất mới, hiện đại; hoặc mời chuyên gia của các DN đến trường tập huấn cho 

GV với nội dung, chương trình tập huấn đã được NT thống nhất với DN. 

- Bước 5: Tổ chức cho GV của NT kết hợp với các kỹ sư, công nhân lành nghề 

dạy LT và THCB, TTSX cho SV tại trường  và tại DN sản xuất. 

- Bước 6: Kết thúc mỗi nội dung, chương trình tập huấn, NT phối hợp với DN 

để kiểm tra đánh giá trình độ năng lực của giáo viên dự tập huấn so với mục tiêu kế 

hoạch đã đề ra. Rà soát, đánh giá những ưu điểm, hạn chế để có các biện pháp phát 

huy điểm mạnh và khắc phục điểm yếu.   
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b. Huy động nguồn lực đầu tư về cơ sở vật chất 

- Bước 1: Các đơn vị trong trường dự kiến bổ sung về cơ sở vật chất, trang 

thiết bị cho bộ phận của mình gửi cho lãnh đạo NT để xét duyệt đưa vào kế hoạch 

sửa chữa, mua sắm. NT tiến hành khảo sát, đánh giá mức độ phù hợp của trang thiết 

bị hiện có của NT; phân loại các danh mục ưu tiên.  

- Bước 2: Xây dựng kế hoạch cân đối các nguồn lực để đầu tư phát triển 

CSVC, trang thiết bị của NT trong dài hạn và ngắn hạn để phổ biến cho các khoa, 

phòng chức năng biết.  

- Bước 3: Tích cực vận động các DN có quan hệ với NT hỗ trợ về mặt kinh 

phí, trang thiết bị máy móc, tài liệu học tập; tạo điều kiện cho SV thực tập trên dây 

chuyền công nghệ tại DN khi TTSX. Khai thác từ các đối tác trong và ngoài nước, 

các dự án, chương trình mục tiêu để trang bị máy móc, các thiết bị hiện đại, các tài 

liệu học tập phù hợp với thực tiễn sản xuất.  

- Bước 4: Mời các chuyên gia có kinh nghiệm về lĩnh vực trang thiết bị, 

phương tiện dạy nghề đến kiểm tra, đánh giá và tư vấn cho việc đầu tư. 

- Bước 5: Ban hành các quy định bắt buộc đối với GV, khi lên lớp phải sử 

dụng các đồ dùng, trang thiết bị dạy học phù hợp với từng mục tiêu và nội dung bài 

học. Bố trí bộ phận kiểm tra, giám sát hoạt động dạy học của GV.  

- Bước 6: Kiểm tra, đánh giá chất lượng hiệu quả công tác huy động nguồn 

lực, mua sắm, tranh thủ CSVC, trang thiết bị dạy nghề; cũng như việc nâng cấp, sử 

dụng, bảo quản CSVC, trang thiết bị so với mục tiêu kế hoạch đã đề ra. Thực hiện 

sơ tổng kết để đánh giá tìm ra nguyên nhân sai lệch giữa kế hoạch với thực tế thực 

hiện, từ đó có các quyết định quản lý để điều chỉnh.  

Ngoài ra, các trường CĐN cần liên kết với nhau thành hệ thống liên minh 

cung ứng lao động cho các DN đối tác. Có thể thương thảo hợp tác đào tạo hoặc hỗ 

trợ nhau về máy móc, trang thiết bị giảng dạy, chương trình, giáo trình đào tạo kể cả 

giáo viên hoặc phối hợp đào tạo và cung ứng lao động cho DN nếu có yêu cầu. 
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c. Huy động nguồn lực xây dựng CTĐT,  phát triển tài liệu học tập 

- Bước 1: Trường CĐN xây dựng kế hoạch, tổ chức xây dựng CTĐT, biên 

soạn, khai thác và sử dụng tài liệu học tập phục vụ các CTĐT đáp ứng nhu cầu DN. 

DN cử chuyên gia phối hợp với trường CĐN cùng tham gia xây dựng CTĐT và tài 

liệu học tập. 

- Bước 2: Xây dựng chương trình, học liệu trên cơ sở đảm bảo tiếp cận trình 

độ phát triển KHKT&CN của khu vực và thế giới, phù hợp với điều kiện phát triển 

KT - XH của các DN trong các KCN, của địa phương và quốc gia; đồng thời đáp 

ứng chuẩn đầu ra của các CTĐT cao đẳng nghề. NT phối hợp với DN xác định yêu 

cầu đào tạo. Căn cứ yêu cầu NL của DN, kết hợp điều tra nhu cầu xã hội để tìm hiểu 

nghề mà DN và TTLĐ đang cần, sẽ cần, có tính đến sự cân đối về đội ngũ NL, về 

chi phí và hiệu quả.  

- Bước 3: Huy động đội ngũ chuyên gia, CBKT giỏi của DN, GV giỏi lâu năm 

kinh nghiệm của trường tiến hành phân tích nghề, phân tích công việc thông qua 

xác định nhiệm vụ của nghề, danh mục các công việc thuộc nghề đó, các bước của 

từng công việc và điều kiện để thực hiện công việc đó. 

- Bước 4: Xác định kiến thức, kỹ năng nghề, các năng lực cần đạt tương ứng 

với các công việc được phân tích. Áp dụng tiến bộ của công nghệ thông tin trong 

biên soạn và sản xuất học liệu theo chuẩn đầu ra các chương trình LKĐT nhằm 

cung cấp đúng, đủ, đa dạng và kịp thời tài liệu đến người học. 

- Bước 5: Chuẩn hóa đội ngũ soạn thảo chương trình. Nhất thiết phải có sự 

tham gia của chuyên gia thuộc lĩnh vực nghề, các CBKT tay nghề cao nhiều kinh 

nghiệm, các nhà chuyên môn hiểu biết về nghề cùng tiến hành nghiên cứu, thảo 

luận và thống nhất những năng lực cần đạt trên ba phương diện: kiến thức nghề, kỹ 

năng hành nghề và thái độ nghề nghiệp. Tổ chức soạn thảo, thẩm định CTĐT trước 

khi đưa CTĐT vào thực tiễn giảng dạy . 

- Bước 6: Liên kết, kiểm định lại chất lượng chương trình, lấy tiêu chí: đáp 

ứng yêu cầu NL của DN làm chuẩn. Có thể thay đổi, bổ sung hoặc lược bỏ. Huy 

động và tập hợp đội ngũ GV giỏi, có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy cùng các 

chuyên gia trong và ngoài trường, trong đó có các chuyên gia giỏi của các DN cùng 
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tham gia, thẩm định và biên soạn tài liệu học tập để bảo đảm tính khoa học, thực 

tiễn và cập nhật. 

Tóm lại, huy động các nguồn lực cho xây dựng CTĐT, tài liệu học tập là 

một trong các bước liên quan đến đầu vào của quản lý LKĐT nhưng có ý nghĩa 

quan trọng, chi phối chất lượng quá trình đào tạo và đầu ra của “sản phẩm”. Các 

trường CĐN cần tiến hành kiểm định chất lượng CTĐT đối với từng nghề cụ thể để 

xác định mặt mạnh, mặt hạn chế để có kế hoạch phát huy điểm mạnh, khắc phục 

điểm yếu. Mỗi trường CĐN cần tập trung phát triển một số nghề thế mạnh của mình 

để có điều kiện tập trung đào tạo ngành nghề chủ lực của đơn vị với chất lượng cao, 

không phải đầu tư dàn trải, kém hiệu quả. Mặt khác, có những nghề mà DN có nhu 

cầu, nhưng trường chưa có đào tạo thì mạnh dạn giới thiệu sang trường khác có thế 

mạnh, có điều kiện hơn để đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu NL cho các KCN. 

3.3.5.4. Điều kiện thực hiện giải pháp 

Cơ quan QLNN về dạy nghề cần sớm thực hiện lộ trình giao quyền tự chủ 

từng phần, tiến tới giao quyền tự chủ toàn phần cho NT, đặc biệt là sớm hoàn thành 

việc giao quyền tự chủ về tài chính. Các trường phải thực sự năng động, sáng tạo để 

có nguồn tài chính dựa trên nguồn thu từ quá trình đào tạo, NT có nguồn tài chính 

vững mạnh khi có nhiều sản phẩm tốt nghiệp có trình độ năng lực cao và chất lượng 

đáp ứng nhu cầu DN. 

Lãnh đạo các trường CĐN phải là người năng động, biết tiếp thu và học hỏi 

những cái mới, tốt hơn từ các CSĐT khác, chủ động hợp tác đào tạo với các CSĐT 

khác và với các DN để huy động tối đa các nguồn lực cần thiết cho quá trình đào tạo 

đáp ứng nhu cầu NL cho các DN trong các KCN. 

Mỗi trường cần có Bộ phận chuyên tham mưu, thực hiện các nhiệm vụ, công 

tác về việc “hợp tác đào tạo và đối ngoại”; có cơ chế rõ ràng được qui định trong 

Qui chế nội bộ của đơn vị đối với những cán bộ nhân viên thực hiện nhiệm vụ này. 

Cần xây dựng và thực hiện chương trình trao đổi NL. Quy định thời gian GV 

phải tham gia sản xuất trong năm tại DN. 

Đảm bảo chính sách và nguồn lực cho công tác tổ chức xây dựng CTĐT và 

biên soạn và sử dụng tài liệu học tập của các chương trình LKĐT.  
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Nâng cao nhận thức của đội ngũ GV, CBQL của trường CĐN cũng như các 

DN về vai trò, tầm quan trọng của xây dựng CTĐT  và biên soạn tài liệu học tập để 

có chính sách hỗ trợ phù hợp, tăng cường đầu tư nguồn lực gồm cả nhân lực, vật lực 

và tài lực cho học liệu phục vụ đào tạo. Phải đảm bảo đội ngũ GV, chuyên gia có 

năng lực tốt để tham gia xây dựng CTĐT và phát triển tài liệu học tập cho quá trình 

LKĐT đáp ứng nhu cầu NL cho các KCN. 

Bảng 3.7: Trách nhiệm của trường CĐN và DN trong việc huy động các nguồn lực 

thực hiện đào tạo đáp ứng nhu cầu nhân lực của các KCN 

Trường cao đẳng nghề Doanh nghiệp 

- Tổ chức hội nghị, hội thảo về xây 

dựng chương trình, giáo trình.  

- Xây dựng kế hoạch và tổ cức thực 

hiện liên kết về các nguồn lực (nhân 

lực, vật lực, tài lực). 

- Chịu trách  nhiệm chính về đội ngũ 

GV giảng dạy LT, THCB. 

- Cập nhật thông tin phản hồi từ DN, 

kịp thời điều chỉnh các sai lệch trong 

quá trình liên kết. 

- Tham gia hội nghị, hội thảo về xây 

dựng chương trình, giáo trình.  

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực 

hiện liên kết cụ thể về các nguồn lực 

(nhân lực, vật lực, tài lực). 

- Chịu  trách nhiệm chính về đội ngũ 

hướng dẫn TH nâng cao và TTSX. 

- Thường xuyên phản hồi thông tin về 

NT. Tiếp nhận, xử lý các thay đổi trong 

quá trình liên kết. 

3.3.6. Xây dựng hệ thống tư vấn nghề nghiệp cho sinh viên ra trường 

3.3.6.1. Mục đích giải pháp 

Khắc phục “lỗ hổng” trong quản lý đầu ra mà nhiều năm nay các trường vẫn 

bỏ qua, ít quan tâm và không có bộ phận chuyên trách thực hiện đó là tư vấn nghề 

nghiệp cho SV sau tốt nghiệp.  

Làm cho chuẩn đầu ra và chuẩn nghề nghiệp tiệm cận gần nhau hơn để khẳng 

định giá trị đầu ra; qua đó quảng bá thương hiệu của các trường CĐN.  

Giúp SV đáp ứng yêu cầu việc làm của TTLĐ trong thời kỳ hội nhập quốc tế. 

Để hội nhập toàn cầu, SV cần phải làm việc và thích nghi với làn sóng di chuyển 

lao động quốc tế có chất lượng cao. Nếu thiếu tư vấn nghề nghiệp, SV sẽ bị tụt hậu, 

không thể hòa nhập với nhịp độ làm việc mới.  
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Hình thành được hệ thống quản lý thông tin đầu ra trình độ CĐN có sự phối 

hợp của các DN để quản lý các thông tin, dữ liệu khách quan và chân thực nhằm 

đánh giá chính xác chất lượng và hiệu quả đào tạo, qua đó có những điều chỉnh kịp 

thời trong quá trình đào tạo. Đồng thời thông tin đầu ra cũng góp phần xác định nhu 

cầu đầu vào.  

Hệ thống hóa được hoạt động tư vấn nghề nghiệp, giới thiệu việc làm cho SV 

sau TN để tạo niềm tin đối với SV đang cần hướng nghiệp chọn nghề, SV sắp TN 

và SV đã TN, có mối liên hệ phản hồi khi cần thiết. 

3.3.6.2. Nội dung giải pháp 

Tư vấn trang bị cho SV các kỹ năng cần thiết cho công việc trong tương 

lai. Sự thành công của mỗi người phụ thuộc vào việc thực hiện và kết hợp hài hòa 

giữa kỹ năng cứng (được qui định trong CTĐT) và kỹ năng mềm trong cuộc sống 

cũng như công việc. Nhiều nhà nghiên cứu trong và ngoài nước (Klaus, Marcel 

M.Robler, Huỳnh Văn Sơn…) cho rằng kỹ năng mềm quyết định 75% sự thành 

công của mỗi người. Trong NT, kỹ năng mềm giúp SV học tập một cách tích cực, 

chủ động, tạo lập mối quan hệ với thầy cô, bạn bè và cộng đồng. Ra trường, nếu 

không có kỹ năng mềm, SV sẽ không thể thích nghi với môi trường mới. Kỹ năng 

giao tiếp, thích ứng... giúp SV vượt qua những thách thức mà nhà tuyển dụng đặt ra. 

Khi đã trúng tuyển và được làm việc, mỗi người đều mong muốn trở thành chuyên 

gia trong lĩnh vực của mình, kỹ năng làm việc nhóm, tư duy phản biện, giải quyết 

vấn đề và nhiều kỹ năng khác là chìa khóa vàng mở cánh cửa thành công. 

Định hướng nghề nghiệp tương lai và con đường lập nghiệp, gắn chặt chẽ 

với quá trình lao động nghề nghiệp thực tế và công việc sau này của SV. Mục 

đích sau cùng của tư vấn nghề nghiệp là đưa ra lời khuyên phù hợp cho đối tượng 

đang có những do dự trong lựa chọn công việc. Khi một SV nào đó cần tư vấn nghề, 

thì chắc chắn họ có những khiếm khuyết mà bản thân họ hoặc không biết, biết 

không đầy đủ, hoặc hiểu sai; hoạt động này sẽ giúp định hướng nghề nghiệp tương 

lai phù hợp và con đường lập nghiệp thành công. Tư vấn nghề nghiệp tương lai giúp 

SV nhận thức rõ cơ hội, rủi ro và thách thức, giúp SV đi tìm đúng con đường “mưu 

cầu hạnh phúc” thông qua quyết định lựa chọn nghề nghiệp. 

3.3.6.3. Cách thức thực hiện giải pháp 
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Bước 1: Xây dựng kế hoạch 

+ Xây dựng kế hoạch hợp tác với DN, kết nối với các trung tâm giới thiệu 

việc làm, phối hợp với ban liên lạc cựu SV để có thêm thông tin về việc làm, TTLĐ, 

nhu cầu DN. 

+ Bổ sung vào kế hoạch đào tạo của trường những nội dung liên quan đến 

tư vấn nghề nghiệp cho SV vào những thời điểm thích hợp (thời điểm SV mới vào 

trường nhập học, trong quá trình học, chuẩn bị TN/ sau TN…). 

+ Bộ phận LKĐT đảm nhận chức năng tư vấn nghề nghiệp và giới thiệu 

việc làm cho SV. Hàng năm, thu thập thông tin TTLĐ, xu hướng phát triển NL tại 

các KCN để lập kế hoạch tư vấn nghề nghiệp, giới thiệu việc làm cho SV; cải tiến 

hoạt động tư vấn và giới thiệu việc làm qua việc điều chỉnh kế hoạch, phương thức 

hoạt động. 

Bước 2: Tổ chức thực hiện 

+ Xây dựng tài liệu, công cụ hỗ trợ cho hoạt động tư vấn nghề nghiệp, phát 

triển hệ thống thông tin nghề nghiệp. Xây dựng và phát hành rộng rãi các cuốn sổ 

tay/ cẩm nang nghề nghiệp để giúp GV, SV, phụ huynh có căn cứ tư vấn, lựa chọn 

nghề nghiệp. Theo đó, các bài trắc nghiệm nhằm mục đích tìm được nhóm nghề/ 

nghề phù hợp với HSSV là hết sức cần thiết. Việc xây dựng hệ thống thông tin nghề 

nghiệp này cần sự chung tay của các bên liên quan, bao gồm các nhà giáo dục, phụ 

huynh HSSV, người sử dụng lao động. 

+ Cần có cơ sở vật chất kỹ thuật hoàn chỉnh cho hệ thống tư vấn nghề 

nghiệp. Trước hết cần có máy tính nối mạng Internet để có thể truy cập những thông 

tin về các ngành nghề trên thế giới, những công nghệ đang thịnh hành trong sản 

xuất, những kỹ thuật mới nhất trong nền kinh tế quốc dân; Cần có một tủ sách như 

một thư viện nhỏ mang tính chuyên đề về thế giới nghề nghiệp và thế giới lao động; 

Xây dựng những cơ sở dữ liệu về những trường đào tạo, những chuyên môn được 

các khoa đang giảng dạy; Xây dựng hệ thống hồ sơ tư vấn nghề nghiệp, danh sách 

những người đã đến để được thụ hưởng dịch vụ tư vấn, nội dung tư vấn cho từng 

người, cập nhật thông tin về việc học tập, phấn đấu của những người đã qua tư vấn; 

Xây dựng bộ trắc nghiệm phục vụ cho công tác tư vấn và hệ thống những phương 
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pháp cụ thể để giúp vào việc điều tra, phát hiện những gì cần phải biết nhằm làm 

cho những lời khuyên chọn nghề có độ chính xác và độ tin cậy cần thiết; Lập mạng 

lưới liên hệ giữa phòng tư vấn với những “khách hàng” cần dịch vụ tư vấn như mở 

những trang Web, những hòm thư điện tử v.v… 

+ Căn cứ vào năng lực cụ thể, dựa trên nghiên cứu, đo đạc những phẩm chất 

nhân cách của SV và căn cứ vào những yêu cầu của từng nghề, của TTLĐ tại các 

KCN để đưa ra những lời khuyên cho SV trong việc lựa chọn công việc phù hợp. 

+ Tăng cường tích hợp tư vấn nghề nghiệp vào các môn học/ mô đun. Hiện 

nay, các môn học/ mô đun của khóa học khá đa dạng, vì thế việc tích hợp tư vấn 

nghề nghiệp vào các môn học/ mô đun thuận lợi, đặc biệt là đối với các môn xã hội. 

Phương pháp thực hiện cùng với mục tiêu đặt ra đối với mỗi môn học/ mô đun là 

một trong những điều quan trọng. Vấn đề đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng 

tiếp cận năng lực SV khá gần gũi với tích hợp tư vấn nghề nghiệp vào các môn học/ 

mô đun. Quá trình này sẽ hướng đến năng lực áp dụng những kiến thức đã học của 

SV vào cuộc sống. 

+ Tổ chức tọa đàm tư vấn hướng nghiệp, mời các diễn giả có kinh nghiệm 

thuộc những lĩnh vực nghề nghiệp khác nhau đến chia sẻ, giao lưu với SV. Liên kết 

với các trung tâm tư vấn giới thiệu việc làm, các DN để đưa SV của mình đến thăm 

quan, thực tập để hiểu biết hơn về nghề nghiệp lựa chọn. Trong những buổi tọa đàm 

này, SV có cơ hội để tiếp cận những kiến thức mới mẻ, trang bị thêm kiến thức cho 

con đường nghề nghiệp trong tương lai để định hướng, lựa chọn trường dự tuyển 

đúng đắn. 

+ Có thể liên kết tay ba với các trung tâm giới thiệu việc làm và các DN để 

tập huấn, bổ sung kiến thức, hoàn thiện kỹ năng tay nghề cho SV theo yêu cầu trước 

khi SV được họ tuyển dụng. 

+ Thành lập và tổ chức Hội nghị Ban liên lạc cựu SV hàng năm nhằm xây 

dựng mục tiêu, nội dung và kế hoạch hoạt động, tạo cơ hội để NT thu nhận thông 

tin phản ánh từ phía cựu SV về chất lượng đào tạo, thông tin về TTLĐ, xu hướng 

phát triển nghề nghiệp, nguyện vọng của cựu HSSV… Phối hợp GV chủ nhiệm các 

lớp mới tốt nghiệp và sắp tốt nghiệp trong hoạt động tư vấn nghề nghiệp và giới 

thiệu việc làm; 
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Bước 3: Chỉ đạo thực hiện 

+ Xúc tiến hoạt động tư vấn nghề nghiệp: Bộ phận LKĐT căn cứ kế hoạch 

đào tạo của NT để lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và kiểm tra đánh giá công tác tư 

vấn nghề nghiệp, huấn luyện kỹ năng xin việc làm cho SV. Nội dung tư vấn nghề 

nghiệp giúp SV sau TN có đủ khả năng tìm việc hoặc tự tạo việc làm phù hợp với 

nghề đào tạo, thế mạnh của bản thân, đặc biệt là giúp SV có tinh thần khởi nghiệp. 

+ Nâng cao chất lượng tư vấn chọn nghề cho SV. Tư vấn chọn nghề ở các 

trường CĐN hiện nay mới dừng lại ở mức giới thiệu nghề nghiệp. Do vậy, cần chú 

trọng, nâng cao chất lượng của công tác này, nhằm giúp SV hiểu sâu sắc về những 

cơ hội, thách thức cũng như rủi ro gặp phải trong nghề nghiệp. Đặc biệt, việc phát 

hiện ra sự phù hợp giữa trí thông minh, năng lực, sở thích của SV với nghề/ nhóm 

nghề tương ứng là hết sức quan trọng. Nó sẽ giúp định hướng tốt cho SV có thể học 

tập, lập kế hoạch nghề nghiệp cũng như sẵn sàng để tham gia vào TTLĐ tốt hơn.  

+ Phát triển mối quan hệ chặt chẽ giữa trường CĐN và các DN trong các 

KCN để thực hiện công tác tư vấn nghề nghiệp. Tư vấn nghề nghiệp cho SV phải 

kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, đòi hỏi thực địa, tìm hiểu những khó khăn và 

thuận lợi của nghề nghiệp SV yêu thích. Tạo môi trường để  SV SV thực hành 

thường xuyên các kỹ năng mềm thì mới có thể thành thạo. 

+ Thực hiện việc lần theo dấu vết của SV sau khi TN để có những thông tin 

về người học sau khi TN: nơi làm việc, vị trí công việc, khả năng thích nghi với 

công việc, mức lương,… làm cơ sở cho việc điều chỉnh, phát triển CTĐT đáp ứng 

nhu cầu của DN. Xây dựng cơ sở dữ liệu về cựu SV (đơn vị, công việc, thu nhập, 

thời gian lao động, phương tiện hỗ trợ, nguyện vọng, địa chỉ liên lạc, cơ hội thăng 

tiến...) và cập nhật thông tin về người học đã TN một cách thường xuyên; 

+ Giới thiệu việc làm: Bộ phận LKĐT căn cứ vào nhu cầu TTLĐ tại thời 

điểm hiện hành để giới thiệu việc làm cho SV tốt nghiệp, hợp đồng tuyển dụng lao 

động với các DN trong các KCN có nhu cầu, quảng bá thông tin việc làm theo 

ngành nghề đào tạo, môi giới các khoa chuyên môn hợp tác đào tạo NL cung ứng 

cho các DN. Bên cạnh đó, bộ phận LKĐT còn tư vấn và giới thiệu việc làm cho SV 
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đang học (làm việc bán thời gian), giúp SV trải nghiệm thực tế thế giới lao động và 

việc làm. 

Bước 4: Kiểm tra, đánh giá 

+ Kiểm tra và đánh giá hoạt động tư vấn nghề nghiệp và giới thiệu việc làm 

vào cuối mỗi năm học qua thống kê số lượng nhu cầu tuyển dụng của các DN trong 

các KCN, số lượng SV được giới thiệu việc làm, số lượng SV nhận việc, tỉ lệ SV có 

việc làm sau khi tốt nghiệp trong thời gian 6 tháng và làm đúng ngành nghề được 

đào tạo, số lượng các DN trong các KCN liên kết với trường trong hoạt động đào 

tạo và giải quyết việc làm… 

+ So sánh các kết quả thực hiện thông qua các số liệu thể hiện ở mặt số 

lượng và chất lượng SV tuyển mới và SV tốt nghiệp có việc làm, so sánh kết quả 

thực hiện được với kế hoạch đã đề ra; Xem xét những tồn tại và hạn chế trong việc 

thực hiện để có biện pháp khắc phục. 

3.3.6.4. Điều kiện thực hiện giải pháp 

Thiết lập hệ thống quản lý “thông tin đầu ra” về tỉ lệ SV có việc làm, làm đúng 

nghề được đào tạo, hiệu quả và những khó khăn bất cập trong công việc của họ… 

để điều chỉnh chuẩn đầu ra và CTĐT. 

Phải có bộ máy tổ chức ổn định, trang thiết bị đủ hiện đại để phục vụ quản lý 

có tính chất tin học hóa cao. Đội ngũ CBQL, cán bộ tham gia tư vấn hướng nghiệp, 

giới thiệu việc làm phải đủ mạnh về chuyên môn, nghiệp vụ và linh hoạt, năng động 

trong công tác; vừa có thể kết nối và phân tích thông tin đa chiều, vừa có thể tư vấn 

trực tuyến thông qua các phương tiện hỗ trợ, hoặc tư vấn trực tiếp với “khách hàng” 

có nhu cầu gặp mặt. 

Nâng cao ý thức trách nhiệm của cựu SV về việc thường xuyên cập nhật thông 

tin về tình hình việc làm, những yêu cầu, nhu cầu mới của các DN cho Bộ phận phụ 

trách thông tin đầu ra, đóng góp phát triển CTĐT của trường. 

3.4. Mối liên quan giữa các giải pháp 

Các giải pháp quản lý được đề xuất thể hiện đầy đủ các nội dung/ thành  tố của 

quản lý LKĐT theo hướng tiếp cận các yếu tố của quá trình đào tạo, bắt đầu từ quản 
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lý đầu vào, quản lý quá trình, quản lý đầu ra và tác động của bối cảnh, thể hiện qua 

các giải pháp: Xây dựng hệ thống thông tin dự báo nhu cầu NL cho các KCN tại 

Bình Dương; Đổi mới và hoàn thiện các phương thức, hình thức, mức độ LKĐT 

CĐN giữa NT và DN; Xây dựng và hoàn thiện các qui chế, qui định về quản lý 

LKĐT giữa trường CĐN và DN; Tăng cường phối hợp quản lý quá trình đào tạo 

giữa trường CĐN và DN; Huy động các nguồn lực cho đào tạo nhằm đáp ứng nhu 

cầu DN; Xây dựng hệ thống tư vấn nghề nghiệp cho SV ra trường. 

Mỗi giải pháp được đề xuất ở trên đều nhằm vào giải quyết một khía cạnh của 

vấn đề tăng cường liên kết, hợp tác giữa các trường CĐN với DN trong đào tạo đáp 

ứng nhu cầu NL của các KCN tại Bình Dương. Tuy nhiên nếu chỉ dừng lại ở tính 

đơn lẻ thì mỗi giải pháp chỉ đem lại một hiệu quả cục bộ, do vậy để đạt được hiệu 

quả tổng thể, việc áp dụng các giải pháp phải đặt chúng trong mối quan hệ chặt chẽ, 

biện chứng với nhau tạo thành một hệ thống thống nhất. Mỗi giải pháp là tiền đề, là 

cơ sở cho giải pháp khác, giữa chúng có sự bổ sung cho nhau, tác động lẫn nhau, 

thúc đẩy nhau cùng phát triển, cùng hướng tới mục tiêu là tăng cường liên kết giữa 

trường CĐN và DN trong đào tạo CĐN ở tỉnh Bình Dương.  

Như vậy, trong thực tiễn đòi hỏi các CBQL của các Trường CĐN khi áp dụng 

các giải pháp phải đặt chúng trong mối quan hệ biện chứng với nhau và phải coi đây 

là một nguyên tắc để đạt hiệu quả cao khi áp dụng. 

 

Hình 3.5: Mối quan hệ giữa các giải pháp đề xuất 
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3.5. Khảo nghiệm và thử nghiệm các giải pháp 

3.5.1. Khảo nghiệm về tính cấp thiết và khả thi của các giải pháp 

3.5.1.1. Mục đích khảo nghiệm 

Nhằm lấy ý kiến của các chuyên gia về tính cần thiết và tính khả thi của các 

giải pháp quản lý LKĐT giữa trường CĐN và DN đáp ứng nhu cầu NL của các 

KCN tại Bình Dương. 

3.5.1.2. Nội dung khảo nghiệm 

Tính cần thiết và tính khả thi của các giải pháp quán lý LKĐT giữa trường 

CĐN và DN đáp ứng nhu cầu NL của các KCN tại Bình Dương. 

3.5.1.3. Phương pháp khảo nghiệm 

Sử dụng phiếu hỏi để xin ý kiến các chuyên gia. Các chuyên gia được hỏi ý 

kiến bao gồm các CBQL Nhà nước về dạy nghề thuộc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình 

Dương, các CBQL và GV của các trường CĐN, các CBKT phụ trách đào tạo và 

tuyển dụng nhân sự của các DN có nhiều năm kinh nghiệm trong liên kết với trường 

CĐN, tích cực tham gia vào quá trình đào tạo thực hành cho SV tại DN.  

Các ý kiến đánh giá bằng cách cho điểm theo thang điểm đã xây dựng cho tính 

cần thiết và tính khả thi của từng giải pháp được đề xuất. Thang điểm được tính như 

sau: Tính cần thiết và tính khả thi được đánh giá theo thang điểm từ 1 đến 5 (1- là 

không cần thiết hoặc không khả thi;  2- là ít cần thiết hoặc ít khả thi; 3- là tương đối 

cần thiết hoặc tương đối khả thi; 4- là cần thiết hoặc khả thi; 5- là rất cần thiết hoặc 

rất khả thi). 

Như vậy, giải pháp nào đạt điểm trung bình dưới 2 điểm thì coi là không cần 

thiết hoặc không khả thi; giải pháp nào đạt 3 điểm thì mức độ tương đối cần thiết 

hoặc tương đối khả thi; các giải pháp đạt điểm 4 hoặc 5 sẽ được đánh giá là cần 

thiết/ khả thi hoặc rất cần thiết/ rất khả thi. 

Kết quả đánh giá là điểm trung bình cộng của các ý kiến đánh giá cho từng 

giải pháp, được tính theo công thức sau: 
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Điểm trung bình (Mean):
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Trong đó:  i là mức điểm từ 1 đến 5  

   ni là số ý kiến đánh giá mức điểm i 

3.5.1.4. Kết quả khảo nghiệm 

Qua khảo sát 155 chuyên gia bao gồm: 5 cán bộ quản lý của Phòng Quản lý 

dạy nghề thuộc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Dương, 20 cán bộ quản lý của các trường 

CĐN, 60 GV và 70 CBQL, CBKT của các DN. Kết quả khảo sát được trình bày ở 

bảng 3.8 và bảng 3.9 như sau: 

a. Tính cần thiết của các giải pháp 

Bảng 3.8: Kết quả khảo nghiệm mức độ cần thiết của các giải pháp 

Nội 
dung 
khảo 

nghiệm 

Mức độ cần thiết 

Mức độ 1 Mức độ 2 Mức độ 3 Mức độ 4 Mức độ 5 
Mean 

SL % SL % SL % SL % SL % 

Giải 
pháp 1 

0 0,00 4 2,58 8 5,16 53 34,19 90 58,06 4,48 

Giải 
pháp 2 

0 0,00 15 9,68 44 28,39 34 21,94 62 40,00 3,92 

Giải 
pháp 3 

0 0,00 10 6,45 33 21,29 50 32,26 61 39,35 4,03 

Giải 
pháp 4 

0 0,00 3 1,94 26 16,77 60 38,71 66 42,58 4,22 

Giải 
pháp 5 

0 0,00 14 9,03 23 14,84 50 32,26 68 43,87 4,11 

Giải 
pháp 6 

0 0,00 9 5,81 24 15,48 69 44,52 52 33,55 4,04 

Nguồn: Kết quả điều tra, khảo sát 
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Hình 3.6: Đánh giá của chuyên gia về mức độ cần thiết của các giải pháp 

Kết quả ở Bảng 3.8 cho thấy 83,3% (5/6) các giải pháp đề xuất nhằm nâng cao 

hiệu quả QLLKĐT CĐN được đánh giá cần thiết hoặc rất cần thiết; có 16,7% (1/6) 

giải pháp được đánh giá tương đối cần thiết và không có giải pháp nào được đánh 

giá không hoặc ít cần thiết.  

Giải pháp được các chuyên gia đánh giá với điểm số cao là giải pháp 1: Xây 

dựng hệ thống thông tin dự báo nhu cầu nhân lực cho các KCN tại Bình Dương 

được đánh giá với số điểm trung bình là 4,48 trong đó ý kiến của chuyên gia cho 

rằng giải pháp này rất cần thiết chiếm 58,06% và cần thiết chiếm 34,19%. 

Giải pháp được đánh giá cần thiết và rất cần thiết tiếp theo là giải pháp 4: 

Tăng cường phối hợp quản lý quá trình đào tạo giữa trường CĐN và DN được đánh 

giá với số điểm trung bình là 4,22 trong đó ý kiến của chuyên gia cho rằng giải pháp 

này rất cần thiết chiếm 42,58% và cần thiết chiếm 38,71%. 

Nhìn chung, CBQL, GV của các trường CĐN và CBQL, CBKT của các DN 

đều đánh giá cao mức độ cần thiết và rất cần thiết của giải pháp 1, giải pháp 3, giải 

pháp 4, giải pháp 5 và giải pháp 6.   

Giải pháp được các chuyên gia đánh giá tính cần thiết ở mức độ không cao là 

giải pháp 2: Đổi mới và hoàn thiện các phương thức, hình thức, mức độ LKĐT CĐN 

giữa NT và doanh nghiệp với điểm trung bình là 3,92. Nguyên nhân là do thực tế 

hiện nay đa số các trường đều chủ động tìm DN đối tác để LKĐT mà không chờ đợi 

sự chỉ đạo của cấp trên hay một tổ chức nào.   
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b. Tính khả thi của các giải pháp 

Bảng 3.9: Kết quả khảo nghiệm mức độ khả thi của các giải pháp 

Nội 
dung 
khảo 

nghiệm 

Mức độ khả thi 

Mức độ 1 Mức độ 2 Mức độ 3 Mức độ 4 Mức độ 5 
Mean 

SL % SL % SL % SL % SL % 

Giải 
pháp 1 

0 0,00 0 0,00 18 11,61 81 52,26 56 36,13 4,25 

Giải 
pháp 2 

0 0,00 22 14,19 42 27,10 36 23,23 55 35,48 3,80 

Giải 
pháp 3 

0 0,00 8 5,16 23 14,84 54 34,84 70 45,16 4,20 

Giải 
pháp 4 

0 0,00 3 1,94 13 8,39 69 44,52 70 45,16 4,33 

Giải 
pháp 5 

0 0,00 22 14,19 69 44,52 34 21,94 30 19,35 3,46 

Giải 
pháp 6 

0 0,00 19 12,26 44 28,39 39 25,16 53 34,19 3,81 

Nguồn: Kết quả điều tra, khảo sát 
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Hình 3.7: Đánh giá của chuyên gia về mức độ khả thi của các giải pháp 

Kết quả ở Bảng 3.9 cho thấy 3 giải pháp đề xuất nhằm quản lý LKĐT giữa 

trường CĐN và DN được đánh giá là khả thi hoặc rất khả thi; có 3 giải pháp được 

đánh giá là tương đối khả thi và không có giải pháp nào được đánh giá là không khả 

thi hoặc ít khả thi. Giải pháp được các chuyên gia đánh giá tính khả thi với điểm số 

cao là giải pháp 4: Tăng cường phối hợp quản lý quá trình đào tạo giữa trường 

CĐN và DN với điểm trung bình là 4,33. 
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Giải pháp được các chuyên gia đánh giá tính khả thi mức độ không cao là giải 

pháp 5: Huy động các nguồn lực cho đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp 

điểm trung bình là 3,46. Nguyên nhân các chuyên gia đánh giá tính khả thi của giải 

pháp đó chưa cao là vì các trường CĐN hiện nay bắt đầu vận hành theo Qui luật 

cạnh tranh và đào tạo theo thị hiếu của người học để dễ dàng hơn trong công tác 

tuyển sinh. Mặc dù có một số ngành nghề đào tạo ở trình độ CĐN ra trường rất khó 

kiếm việc làm nhưng nhiều trường vẫn tranh nhau tuyển sinh để đào như: các ngành 

liên quan đến máy tính, công nghệ thông tin, kế toán… nhưng lại có rất đông người 

theo học với tâm lý cho rằng các nghề này nhẹ nhàng, ít lắm bẩn tay chân. Do đó, 

các trường CĐN vẫn đua nhau mở ngành và tuyển sinh những ngày nghề này với 

chi phí đầu tư thấp lại có đông người học. Trong khi đó các nghề kỹ thuật khác như: 

Điện, cơ khí, ô tô, Bảo trì thiết bị cơ điện… các DN rất có nhu cầu nhưng công tác 

tuyển sinh người ngọc lại gặp nhiều khó khăn. Các trường chưa chú trọng tới việc 

LKĐT để huy động các nguồn lực cần thiết cho đào tạo, vẫn còn tâm lý đào tạo theo 

cái mình có, chưa theo cái xã hội cần. 

Sở dĩ có sự khác biệt về kết quả đánh giá tính cần thiết và khả thi đối với các 

giải pháp là do các chuyên gia cho rằng một số giải pháp thật sự là rất cần thiết 

nhưng việc áp dụng vào thực tế quản lý là hết sức khó khăn. 

3.5.2. Thực nghiệm giải pháp “Tăng cường phối hợp quản lý quá trình đào 

tạo giữa trường CĐN và DN” 

3.5.2.1.  Mục đích thực nghiệm 

Mục đích thực nghiệm là nhằm chứng minh rằng nếu có biện pháp tổ chức và 

quản lý phù hợp thì SV sẽ có kỹ năng nghề tốt hơn sau quá trình đào tạo. Đồng thời 

kiểm chứng mức độ khả thi và hiệu quả của giải pháp quản lý LKĐT giữa trường 

CĐN và DN, xác định tính khách quan, khoa học của giải pháp này.   

3.5.2.2.  Giới hạn thực nghiệm  

Do hạn chế về thời gian của luận án, điều kiện đặc thù về ĐTN và thực tế sản 

xuất của các DN, tác giả luận án chỉ chọn 1 trong số 6 giải pháp để thực nghiệm là 

“Tăng cường phối hợp quản lý quá trình đào tạo giữa trường CĐN và DN”. 

3.5.2.3.  Đối tượng thực nghiệm  
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Thực nghiệm được thực hiện với sinh viên năm thứ 3 của các khoa: Cơ khí 

chế tạo và Điện- Tự động hóa thuộc Trường Cao đẳng nghề Việt Nam- Singapore. 

Các sinh viên này được tổ chức thực hành nghề tại Công ty TNHH Sản xuất TM-

DV Cơ điện lạnh Bình Minh Én và Công ty TNHH Jakob Sài Gòn. 

3.5.2.4.  Nội dung thực nghiệm 

Nội dung thực nghiệm “Tăng cường phối hợp quản lý quá trình đào tạo giữa 

trường CĐN và DN” được xây dựng cụ thể qua các bước như sau:  

- Bước 1: Thống nhất mục tiêu, nội dung, mô hình, phương thức, kế hoạch liên 

kết và ký Biên bản thỏa thuận về việc giới thiệu và nhận thực tập sinh. 

Căn cứ vào nhu cầu tuyển dụng NL của các công ty, Trường Cao đẳng nghề 

Việt Nam - Singapore và các Công ty cùng nhau bàn bạc thống nhất lập kế hoạch 

LKĐT và cung ứng lao động cho các DN. Nội dung liên kết là tổ chức dạy thực 

hành tại các Công ty cho các sinh viên năm thứ 3 nghề Cắt gọt kim loại và nghề 

Điện công nghiệp. Nội dung kế hoạch liên kết bao gồm: mô hình đào tạo luân phiên 

với kế hoạch cụ thể cho từng học kỳ, xác định các kỹ năng nghề chủ yếu và thời 

gian giảng dạy tại Công ty, phân công giảng dạy, chuẩn bị địa điểm, thiết bị dạy 

học, phân công quản lý, kiểm tra tiến độ, kiểm tra cuối đợt thực tập… Sau khi thảo 

luận, Trường và các Công ty chính thức ký biên bản thỏa thuận (hợp đồng liên kết) 

với những nội dung đã thống nhất. 

- Bước 2: Tổ chức thực hiện liên kết  

Quá trình LKĐT được thực hiện 2 đợt, trong mỗi đợt có 2 giai đoạn:  

+ Giai đoạn 1: Dạy kiến thức và kỹ năng nghề cơ bản tại xưởng của Trường 

Cao đẳng nghề Việt Nam - Singapore.  

+ Giai đoạn 2: Thực hành các kỹ năng nghề chủ yếu tại các Công ty đối tác 

tham gia thực nghiệm theo kế hoạch và tiến độ đã thống nhất.  

- Bước 3: Kiểm tra đánh giá kỹ năng nghề của sinh viên 

 Trường và các công ty đối tác phối hợp kiểm tra đánh giá kết quả dạy thực 

hành các kỹ năng nghề chủ yếu của SV sau mỗi đợt thực tập tại công ty theo các 
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tiêu chuẩn đã thống nhất. Các phương pháp đánh giá được sử dụng là vấn đáp, trắc 

nghiệm khách quan, thực hành và đánh giá sản phẩm.  

- Bước 4: Cung ứng nhân lực cho các công ty 

Sau khi sinh viên hoàn tất CTĐT trong đó có các giai đoạn được thực tập tại 

DN, NT phối hợp các công ty tổ chức thi kiểm tra cuối khóa (vào tháng 7/2016). 

NT giới thiệu những SV sau tốt nghiệp cho các DN tuyển dụng. 

3.5.2.5.  Thời gian thực nghiệm  

Để đánh giá hiệu quả của giải pháp “Tăng cường phối hợp quản lý quá trình 

đào tạo giữa trường CĐN và DN”, thời gian thực nghiệm được tiến hành trong 6 

tháng chia thành 2 đợt vào cuối học kỳ 5 và học kỳ 6 của khóa học:  

+ Đợt 1: từ 10/2015 đến 12/2015 

+ Đợt 2: từ 5/2016 đến 7/2016  

3.5.2.6.  Phương pháp thực nghiệm  

Phương pháp thực nghiệm có đối chứng thông qua các hoạt động triển khai tổ 

chức LKĐT thực hành nghề giữa Trường Cao đẳng nghề Việt Nam- Singapore với 

các công ty đối tác. 

Hình thức tổ chức hoạt động LKĐT bình thường, như từ trước đến nay (chỉ 

cho SV thực tập tốt nghiệp 1 lần với thời gian 2 tháng trước thời điểm tốt nghiệp) 

được sử dụng làm đối chứng cho hình thức liên kết thực nghiệm (đào tạo luân phiên 

2 đợt).  

Kết thúc thực nghiệm tiến hành kiểm tra, đánh giá kỹ năng thực hành nghề của 

SV theo các tiêu chí đã được xác định về mặt định tính và định lượng để rút ra kết 

luận về mức độ hiệu quả của giải pháp “Tăng cường phối hợp quản lý quá trình đào 

tạo giữa trường CĐN và DN” so đào tạo theo hình thức tuần tự, SV chỉ thực tập sản 

xuất tại DN trước khi tốt nghiệp.  

3.5.2.7.  Phương thức đánh giá và xử lý kết quả thực nghiệm  

+ Phương thức đánh giá  
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Trong quá trình thực nghiệm, sau mỗi đợt thực tập cho những kỹ năng nghề 

chủ yếu đều tổ chức kiểm tra đánh giá tại xưởng của công ty. Sử dụng thang điểm 

10 để đánh giá khả năng nắm vững kỹ năng của sinh viên. Điểm được phân định rõ 

6 mức độ.  

- Xuất sắc: Điểm đạt từ 9 - 10 điểm  

- Giỏi: Điểm đạt từ 8 - 9 điểm 

- Khá: Điểm đạt từ 7 – 8 điểm 

- Trung bình khá: Điểm đạt từ 6 - 7 điểm  

- Trung bình: Điểm đạt từ 5 - 6 điểm 

-Yếu, kém: Điểm đạt từ 0 - 4 điểm  

Lượng hóa các tiêu chí đánh giá về kết quả nắm vững kiến thức và kỹ năng 

của SV qua thực nghiệm tương ứng với các mức độ trên như Bảng 3.10.   

Bảng 3.10: Thang điểm đánh giá kỹ năng thực hành nghề của SV cho từng kỹ năng 

nghề chủ yếu 

Mức độ Điểm Các tiêu chí 

Xuất sắc 9 – 10 - Trình bày đúng quy trình kỹ thuật thực hiện kỹ năng.  

- Sản phẩm/ bán sản phẩm đạt các yêu cầu ở mức độ cao.  

- Động tác chính xác về kỹ thuật và thẩm mỹ. 

- Tốc độ thực hiện nhanh, các thao tác linh hoạt.  

- Đảm bảo vệ sinh và an toàn tuyệt đối trong thực hiện. 

Giỏi 8 – 9 - Trình bày đúng quy trình kỹ thuật thực hiện kỹ năng.  

- Sản phẩm hoặc bán sản phẩm đạt các yêu cầu.   

- Động tác chính xác về kỹ thuật.   

- Tốc độ thực hiện nhanh, phối hợp các thao tác tốt.  

- Đảm bảo vệ sinh và an toàn trong thực hiện. 

Khá 7 – 8 - Trình bày đúng quy trình kỹ thuật thực hiện kỹ năng.  

- Sản phẩm hoặc bán sản phẩm đạt các yêu cầu.   

- Động tác chính xác về kỹ thuật.   

- Tốc độ thực hiện tương đối nhanh, khả năng phối hợp các thao 



161 
 

tác tốt.  

- Đảm bảo vệ sinh và an toàn trong thực hiện. 

Trung 

bình khá 

6 – 7 - Trình bày đúng quy trình kỹ thuật thực hiện kỹ năng.  

- Sản phẩm hoặc bán sản phẩm đạt các yêu cầu cơ bản.  

- Động tác đúng quy định, không sai sót về mặt kỹ thuật.  

- Tốc độ thực hiện và khả năng phối hợp các thao tác hơn trung 

bình.  

- Đảm bảo an toàn trong thực hiện. 

Trung 

bình 

5 – 6 - Trình bày đúng quy trình kỹ thuật thực hiện kỹ năng.  

- Sản phẩm hoặc bán sản phẩm đạt yêu cầu cơ bản.  

- Động tác đúng quy định, không sai sót về mặt kỹ thuật.  

- Tốc độ thực hiện và khả năng phối hợp các thao tác trung bình.  

- Đảm bảo an toàn trong thực hiện. 

Yếu, 

kém 

< 5 - Trình bày không đúng quy trình kỹ thuật thực hiện kỹ năng.  

- Sản phẩm hoặc bán sản phẩm không đạt yêu cầu.   

- Động tác còn sai sót về mặt kỹ thuật.  

- Tốc độ thực hiện chậm, phối hợp các thao tác kém. 

- Không đảm bảo an toàn trong thực hiện. 

+ Xử lý kết quả thực nghiệm:  

a. Đánh giá định lượng  

Sau khi chấm điểm kỹ năng thực hành nghề của SV theo thang điểm 10 (số 

nguyên) của 148 SV, xử lý các số liệu bằng phần mềm SPSS để có các kết quả sau: 

điểm trung bình, kiểm định điểm trung bình sau thực nghiệm của 2 nhóm lớp sinh 

viên thực nghiệm và đối chứng.  

b. Đánh giá định tính   

Qua trao đổi, phỏng vấn trực tiếp với SV trong nhóm thực nghiệm và đối 

chứng về quy trình thực hiện kỹ năng, mức độ hình thành kỹ năng nghề, giải quyết 

tình huống, khả năng phân tích và lập luận, từ đó đánh giá thành quả học tập và rèn 

luyện tay nghề của sinh viên.  

3.5.2.8.  Tiến trình thực nghiệm  
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Bước 1: Chuẩn bị thực nghiệm 

a. Chọn trường và DN thực nghiệm  

Để thuận tiện cho việc nghiên cứu, theo dõi kiểm tra và đánh giá, tác giả 

chọn Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Singapore làm đơn vị thực nghiệm vì đây 

là Trường trọng điểm của tỉnh Bình Dương, có quá trình hình thành và phát triển 

gần 20 năm, có điều kiện về cơ sở vật chất trang thiết bị, đội ngũ GV giàu kinh 

nghiệm và Trường được chọn có các nghề trọng điểm cấp quốc gia, cấp khu vực 

Asean và cấp quốc tế là nghề Cắt gọt kim loại, Điện tử công nghiệp, Cơ điện tử và 

Nguội sửa chữa máy công cụ.  

Đối với Công ty TNHH Sản xuất TM-DV Cơ điện lạnh Bình Minh Én và 

Công ty TNHH Jakob Sài Gòn là những công ty trong nhiều năm qua đã thường 

xuyên liên kết với các  trường nghề tổ chức thực hành, thực tập cho SV và đã tuyển 

dụng nhiều công nhân được đào tạo tại trường.  

b. Chọn đối tượng thực nghiệm và đối chứng 

Đối tượng thực nghiệm: SV năm thứ 3, trong CTĐT của năm học này có 

bố trí thời gian thực hành các kỹ năng chủ yếu phù hợp với hoạt động sản xuất của 

các công ty. Cụ thể chọn mỗi nghề 2 lớp tương đương nhau về trình độ được sắp 

xếp thành lớp thực nghiệm và lớp đối chứng.  

+ Nghề Cắt gọt kim loại:  

- Lớp thực nghiệm: Lớp C13CK1,  có 34 sinh viên 

- Lớp đối chứng: Lớp C13CK2, có 35 sinh viên 

+ Nghề Điện công nghiệp:  

- Lớp thực nghiệm: Lớp C13DC1, có 40 sinh viên  

- Lớp đối chứng: Lớp C13DC2, có 39 sinh viên 

Bước 2: Tiến hành các hoạt động thực nghiệm LKĐT theo mô hình đã xác 

định là dạy LT và THCB tại NT và thực hành nghề tại DN luân phiên (gồm 2 đợt).  

a. Quy trình thực hiện  

* Về phía Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Singapore 
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- Căn cứ vào chương trình, xây dựng kế hoạch đào tạo phù hợp với các 

phương án dự kiến LKĐT thực hành nghề tại các công ty.  

- Xây dựng kế hoạch dự kiến thực tập tại các công ty, bao gồm: nội dung 

các kỹ năng nghề chủ yếu cần được thực tập, thời điểm và thời gian.  

- Trao đổi thống nhất với các công ty về CTĐT, tiến độ, các kỹ năng 

nghề chủ yếu và kế hoạch thực tập tại công ty.   

-  Ký kết hợp đồng chính thức với các công ty. 

- Thực hiện giảng dạy LT, THCB cần thiết cho SV trước khi cho thực tập 

tại công ty, hướng dẫn về tác phong công nghiệp, nội quy công ty.  

- Thường xuyên liên lạc và kiểm tra tiến độ trong suốt quá trình học sinh 

thực tập tại công ty.  

* Về phía các DN cùng tổ chức thực nghiệm  

- Tham gia đóng góp ý kiến và thống nhất với Trường về CTĐT, tiến độ, 

các kỹ năng chủ yếu và kế hoạch thực tập tại công ty.  

- Hướng dẫn nội quy, những lưu ý trong quá trình thực tập tại DN.  

- Tổ chức và quản lý SV thực hành tại công ty, gồm các công việc:    

* Bố trí thiết bị, máy móc phù hợp với các kỹ năng nghề chủ yếu cần 

thực tập tại công ty, đồng thời phù hợp với điều kiện sản xuất của công ty.  

* Bố trí CBKT hướng dẫn phù hợp với mô đun thực tập.  

* Thường xuyên liên lạc, trao đổi với GV của Trường phụ trách 

LKĐT và cùng đánh giá kết quả thực tập của SV.   

b. Biện pháp thực hiện  

- Công ty và Trường thành lập bộ phận chuyên trách tổ chức thực hiện 

nhiệm vụ LKĐT;  

- Trường và các DN thường xuyên trao đổi, bàn bạc thống nhất về 

chương trình, tiến độ, các kỹ năng nghề chủ yếu, các điều kiện đảm bảo chất lượng 

đào tạo phù hợp với điều kiện thực tế sản xuất của DN.  
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- Kế hoạch thực hiện LKĐT giữa Trường và các công ty được ký kết hợp 

đồng cụ thể, chi tiết.  

- Trong quá trình triển khai thực hiện liên kết, các bên đều có phân công 

người phụ trách để cùng phối hợp kiểm tra, theo dõi, giải quyết sự vụ trong các đợt 

đào tạo thực hành nghề tại công ty.  

- Sau các đợt thực tập tại công ty, các bên cùng phối hợp kiểm tra, đánh 

giá kết quả học tập của SV, tập trung chính vào các kỹ năng nghề chủ yếu trong 

từng giai đoạn đào tạo. 

 

 

3.5.2.9.  Kết quả thực nghiệm  

+ Sau thực nghiệm giải pháp “Tăng cường phối hợp quản lý quá trình đào tạo 

giữa trường CĐN và DN” và triển khai thực hiện LKĐT thực hành nghề tại DN 

theo phương án đã xác định, kết quả ghi nhận được như sau: 

Bảng 3.11: Kết quả bài kiểm tra kỹ năng nghề của các sinh viên ở hai nhóm 

quan sát sau đợt thực tập 

Điểm 
Lớp thực nghiệm Lớp đối chứng 

C13CK1 C13DC1 Tổng C13CK2 C13DC2 Tổng 

< 5 0 0 0 4 3 7 

5 0 2 2 3 5 8 

6 3 2 5 7 6 13 

7 5 6 11 8 10 18 

8 11 10 21 6 6 12 

9 9 11 20 4 4 8 

10 6 9 15 3 5 8 

Tổng 34 40 74 35 39 74 
 

Qua xử lý số liệu, vẽ biểu đồ biểu diễn điểm số của các SV hai nhóm trên, ta 

được đồ thị như sau: 
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Hình 3.8: Biểu đồ điểm kiểm tra của lớp thực nghiệm C13CK1, C13DC1 và lớp đối 

chứng C13CK2, C13DC2 

Bảng 3.12: Giá trị trung bình, độ lệch tiêu chuẩn, phương sai 

Group Statistics 

 LOP N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

DIEM 
C13CK2_C13DC2 74 7.027 1.7515 .2036 

C13CK1_C13DC1 74 8.311 1.2920 .1502 

Nguồn: Kết quả xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS 

Qua xử lý số liệu cho thấy: 

+ Lớp đối chứng C13CK2 và C13DC2 có điếm trung bình là 027.7
1
 , độ 

lệch tiêu chuẩn s = 1.7515. 

+ Nhóm thực nghiệm C13CK1 và C13DC1 có điếm trung bình là 

311.82  , độ lệch tiêu chuẩn s = 1.2920. 

Qua số liệu thống kê (bảng 3.12), ta thấy nhóm thực nghiệm đạt kết quả học 

tập cao hơn so với nhóm đối chứng. Tuy nhiên, để có thể kết luận kết quả học tập 

của SV nhóm thực nghiệm cao hơn so với nhóm đối chứng thì ta thực hiện so sánh 

điểm trung bình của các lớp này bằng kiểm định T cho hai mẫu độc lập: 

+ Giả thuyết H0: 1  - 
2 = 0, nghĩa là không có sự khác biệt về trình độ kỹ 

năng nghề của 2 nhóm thực nghiệm và đối chứng. 

+ Giả thuyết H1: 1
  - 

2
  0, nghĩa là có sự khác biệt về trình độ kỹ năng 

nghề của 2 nhóm thực nghiệm và đối chứng. 
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+ Sử dụng Kiểm định T đối với hai mẫu độc lập (lớp thực nghiệm C13CK1, 

C13DC1 và nhóm đối chứng C113CK2, C13DC2), với khoảng tin cậy là 99% , mức 

ý nghĩa là 1%, ta có kết quả xử lý như bảng 3.13. 

Diễn giải kết quả xử lý thống kê như sau: 

+ Ta thấy tiêu chuẩn Fisher F = 4.787 ứng với mức ý nghĩa 0,030 của việc 

so sánh phương sai thực sự lớn hơn 1%. Do vậy ta chấp nhận tính bằng nhau của hai 

phương sai trên hai nhóm nghiên cứu: nhóm thực nghiệm (C13CK1, C13DC1) và 

nhóm đối chứng (C13CK2, C13DC2). Do vậy, để đọc kết quả kiểm định ta căn cứ 

vào hàng phương sai của biến trên hai nhóm bằng nhau (Equal variances assumed). 

Tiêu chuẩn Student t = -5.074 với bậc tự do là 148 ứng với mức ý nghĩa 0,000 (nhỏ 

hơn 1% rất nhiều) cho phép ta bác bỏ giả thuyết H0 và chấp nhận giả thuyết H1. 

+ Chấp nhận giả thuyết H1 nghĩa là với độ tin cậy là 99% ta có thể khẳng 

định rằng điểm số trung bình về kỹ năng nghề của hai nhóm này có sự khác nhau. 

+ Ta cũng có thể kết luận như trên khi nhìn vào khoảng tin cậy 99% của 

hiệu số hai điểm trung bình (99% Confidence Interval of the Difference). Khoảng 

tin cậy là (-1.9441; -0.6235), hoàn toàn không chứa điểm 0. Như vậy, điểm số trung 

bình về kỹ năng nghề của hai nhóm này là thực sự khác nhau. Điểm số trung bình 

của lớp thực nghiệm (C13CK1, C13DC1) cao hơn lớp nhóm đối chứng (C13CK2, 

C13DC2). 

+ Căn cứ vào kết quả có được từ bảng 3.13, ta có thể kết luận điểm trung 

bình về kỹ năng nghề của nhóm SV thực nghiệm lớn hơn một cách có ý nghĩa thống 

kê so với điểm trung bình về kỹ năng nghề của nhóm SV đối chứng (dựa vào giá trị 

trung bình mẫu ở bảng 3.12). 
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Bảng 3.13: Kết quả Kiểm định T với hai mẫu độc lập 

Independent Samples Test 

  
Levene's Test for 

Equality of 
Variances 

T-test for Equality of Means 

  F Sig. T Df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

99% Confidence 
Interval of the 

Difference 

         Lower Upper 

DIEM 
Equal variances 

assumed 
4.787 .030 -5.074 148 .000 -1.284 .2530 -1.9441 -.6235 

 
Equal variances 

not assumed 
  -5.074 134.294 .000 -1.284 .2530 -1.9449 -.6227 

Nguồn: Kết quả xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS 
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3.5.2.10.  Đánh giá kết quả thực nghiệm  

* Đánh giá định lượng: 

Từ kết quả thực nghiệm, có thể rút ra một số kết luận như sau:  

- Trình độ thực hành các kỹ năng nghề chủ yếu của SV nhóm thực nghiệm và 

nhóm đối chứng trước thực nghiệm là tương đương nhau.  

- Sau thực nghiệm trình độ thực hành các kỹ năng nghề chủ yếu của 2 nhóm 

này có chênh lệch rõ rệt. Cụ thể:  

+ Tỉ lệ SV đạt điểm khá, giỏi và xuất sắc của nhóm thực nghiệm đạt 100%, 

nhóm đối chứng đạt 77,42%.  

+ Tỉ lệ SV đạt điểm trung bình của nhóm thực nghiệm đạt 0%, nhóm đối 

chứng đạt 22,58%.  

+ Điểm trung bình về kỹ năng thực hành nghề của nhóm thực nghiệm lớn 

hơn một cách có ý nghĩa thống kê so với điểm trung bình đầu ra của nhóm đối 

chứng (bảng 3.13).  

* Đánh giá định tính: 

Qua trao đổi, phỏng vấn trực tiếp với SV trong nhóm thực nghiệm và đối 

chứng về quy trình thực hiện kỹ năng, mức độ hình thành kỹ năng nghề, giải quyết 

tình huống, khả năng phân tích và lập luận, từ đó đánh giá thành quả học tập và rèn 

luyện tay nghề của SV của hai nhóm như sau:  

+ Do được thực hành nhiều tại công ty, được tiếp xúc với môi trường lao 

động thực tế nên nhóm SV thực nghiệm đạt kỹ năng nghề nhanh hơn, giải quyết các 

bài tập tình huống hợp lý hơn, tác phong công nghiệp, vệ sinh công nghiệp và ý 

thức an toàn lao động tốt hơn nhóm đối chứng.  

+ Qua quá trình thực nghiệm cũng đã nhận thấy sinh viên nhóm thực 

nghiệm có hứng thú, tích cực học tập, tự tin với nghề nghiệp trong tương lai và chấp 

hành kỷ luật lao động tốt hơn so với nhóm đối chứng.  
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Nhận xét - Đánh giá sau thực nghiệm: 

* Nhận xét: 

+ Các trường CĐN không đầu tư nhiều công sức trong tổ chức và quản lý 

quá trình LKĐT thực hành nghề tại DN theo mô hình tuần tự như từ trước đến nay. 

Các trường chỉ cần gửi đến các DN đồng ý nhận SV sau khi hoàn tất chương trình 

học tại trường để TTSX mà không phải lập kế hoạch chi tiết để tổ chức dạy những 

kỹ năng nghề chủ yếu theo quy định của CTĐT. Các DN dễ dàng tiếp nhận các SV 

đến thực tập trong mọi thời điểm vì có thể bố trí SV thực tập tại bất kỳ công đoạn 

nào trong kế hoạch sản xuất mà không cần quan tâm đến những công đoạn đó có 

phù hợp với những kỹ năng nghề chủ yếu cần phải được rèn luyện tại DN hay 

không. Các trường CĐN chỉ quan tâm kiểm tra về chuyên cần của SV trong quá 

trình TTSX tại DN.  

+ Ngược lại, các trường CĐN và DN đầu tư rất nhiều công sức trong tổ 

chức và quản lý quá trình LKĐT thực hành nghề tại DN theo mô hình luân phiên, 

phải cùng nhau bàn bạc nhằm thống nhất: mục tiêu, nội dung, chương trình, kế 

hoạch chi tiết, phân công thực hiện tiến độ đào tạo với thời điểm cụ thể tổ chức dạy 

thực hành tại DN những kỹ năng nghề chủ yếu theo quy định của chương trình, và 

kiểm tra đánh giá từng giai đoạn đào tạo. 

* Đánh giá: 

+ Kết quả thực nghiệm đã chứng minh, quản lý LKĐT trong quá trình dạy 

thực hành nghề tại DN có vai trò rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng 

và hiệu quả đào tạo.   

+ Nếu các bên liên quan nâng cao vai trò quản lý, lựa chọn mô hình LKĐT 

phù hợp theo hướng ưu tiên tăng thời lượng thực hành nghề tại DN, thực hiện đầy 

đủ các chức năng quản lý gồm: thống nhất phương án liên kết; xây dựng kế hoạch 

tiến độ liên kết cụ thể; tổ chức thực hiện đào tạo từng mô đun quan trọng; chỉ đạo 

chặt chẽ, kịp thời và kiểm tra đánh giá thường xuyên thì chất lượng và hiệu quả đào 

tạo sẽ được nâng cao rõ rệt. 
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Kết luận chương 3 

 

  Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về quản lý LKĐT giữa trường CĐN và DN, 

đánh giá thực trạng quản lý LKĐT giữa trường CĐN và DN, căn cứ vào định hướng 

phát triển ĐTN và định hướng quản lý LKĐT, chương 3 của luận án đã thể hiện kết 

quả nghiên cứu đề xuất một số giải pháp chủ yếu quản lý LKĐT giữa trường CĐN 

và DN đáp ứng nhu cầu NL của các KCN tại Bình Dương. Các nguyên tắc đề xuất 

giải pháp được xác định là phải: đảm bảo tính thực tiễn, đảm bảo quan hệ cung - 

cầu; đảm bảo bình đẳng và lợi ích của các bên; đảm bảo tính đồng bộ. Các giải pháp 

đề xuất đó là: 

- Giải pháp 1: Xây dựng hệ thống thông tin dự báo nhu cầu nhân lực cho các 

KCN tại Bình Dương; 

- Giải pháp 2: Đổi mới và hoàn thiện các phương thức, hình thức, mức độ 

LKĐT CĐN giữa NT và doanh nghiệp; 

- Giải pháp 3: Xây dựng và hoàn thiện các qui chế, qui định về quản lý LKĐT 

giữa trường CĐN và DN; 

- Giải pháp 4: Tăng cường phối hợp quản lý quá trình đào tạo giữa trường 

CĐN và DN; 

- Giải pháp 5: Đảm bảo các nguồn lực cho đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu 

doanh nghiệp; 

- Giải pháp 6: Xây dựng hệ thống tư vấn nghề nghiệp cho SV ra trường. 

Tác giả luận án đã khảo sát tính cần thiết, tính khả thi của các giải pháp và tiến 

hành thực nghiệm giải pháp “Tăng cường phối hợp quản lý quá trình đào tạo giữa 

trường CĐN và DN”. Kết quả đã nhận được sự đồng thuận của các chuyên gia tham 

gia khảo sát;  Đồng thời các chuyên gia cũng nhận định rằng khi các giải pháp được 

tổ chức thực hiện sẽ giúp cho công tác quản lý LKĐT giữa trường CĐN và DN đáp 

ứng nhu cầu NL của các KCN tại Bình Dương. 
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PHẦN KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

Kết luận 

LKĐT giữa trường CĐN và DN là một trong những biện pháp quan trọng góp 

phần nâng cao chất lượng và hiệu quả trong đào tạo NL đáp ứng nhu cầu thực tiễn 

ngày càng cao của đất nước trong thời kỳ CNH, HĐH và hội nhập quốc tế. 

Đề tài đã góp phần làm rõ thêm một số khái niệm cơ bản có liên quan đến vấn 

đề nghiên cứu như: quản lý, liên kết, LKĐT, quản lý LKĐT… Đề tài cũng tập trung 

phân tích những nội dung liên quan đến LKĐT như: mục tiêu, nội dung, hình thức, 

những yếu tố ảnh hưởng đến LKĐT. Từ đó đã luận giải cho những điều kiện cần và 

đủ để sự LKĐT đạt kết quả tối ưu, sử dụng có hiệu quả thế mạnh, nguồn lực và lợi 

thế của mỗi bên trong việc cùng nhau nâng cao chất lượng đào tạo NNL.  

Đặc biệt đề tài đã phân tích sâu những nội dung về quản lý LKĐT như việc 

ban hành các văn bản pháp quy, định hướng và khuyến khích LKĐT cấp trung ương 

và tại địa phương; lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra hoạt động LKĐT tại 

trường CĐN và DN. Những phân tích trên đã góp phần làm phong phú thêm về lý 

luận trong lĩnh vực quản lý LKĐT. Những lý luận cơ bản chủ yếu về quản lý LKĐT 

là cơ sở cho nội dung tiến hành khảo sát, điều tra thực trạng hoạt động ĐTN, LKĐT 

và quản lý LKĐT giữa các trường CĐN và DN trong những năm gần đây.  

Với phương pháp nghiên cứu khảo sát bằng nhiều hình thức sát thực như: trực 

tiếp phỏng vấn đồng thời với thực hiện phiếu tham khảo ý kiến, đề tài đã nêu lên 

được thực trạng hoạt động và kết quả mang lại từ quản lý LKĐT giữa trường CĐN 

và DN trong việc đào tạo đáp ứng nhu cầu NL cho các KCN tại Bình Dương.  

Thực tế trong thời gian qua, tuy nhận thức rõ LKĐT giữa trường CĐN và DN 

là biện pháp quan trọng, cơ bản để nâng cao chất lượng và hiệu quả trong ĐTN, 

nhưng cho đến nay biện pháp này vẫn chưa được phát huy sử dụng rộng rãi, chưa 

được nhiều DN tích cực hỗ trợ và các cơ quan chức năng quản lý Nhà nước vẫn 

chưa quan tâm đúng mức về hoạt động này. 

Hiện nay, với tinh thần tích cực, chủ động, nhiều hình thức LKĐT tự phát đã 

được triển khai tùy theo điều kiện và tình hình hoạt động thực tế của trường CĐN 

hay của DN. Các hình thức liên kết phổ biến hiện nay là: đào tạo nâng cao tay nghề 
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cho công nhân tại nơi làm việc; đào tạo tại xí nghiệp đối với công nhân mới; đào tạo 

“theo địa chỉ”; NT tuyển sinh đào tạo và cung cấp lao động theo “đơn đặt hàng” của 

các DN; cùng tổ chức tuyển sinh và đào tạo TH nghề tại xưởng của DN….  

Từ những cơ sở lý luận và thực tiễn đã nêu sau khi nghiên cứu, đề tài đề xuất 

sáu giải pháp quản lý LKĐT có tính chất cốt lõi, có tác động trực tiếp đến hoạt động 

LKĐT giữa trường CĐN và DN nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính bền 

vững của hoạt động LKĐT. 

Các giải pháp đề xuất đó là: 

(1) Xây dựng hệ thống thông tin dự báo nhu cầu NL cho các KCN tại Bình 

Dương; 

(2) Đổi mới và hoàn thiện các phương thức, hình thức, mức độ LKĐT giữa 

trường CĐN và DN đáp ứng nhu cầu NL của các KCN tại Bình Dương; 

(3) Xây dựng và hoàn thiện các qui chế, qui định về quản lý LKĐT giữa 

trường CĐN và DN; 

(4) Tăng cường phối hợp quản lý quá trình đào tạo giữa trường CĐN và DN 

đáp ứng nhu cầu NL của các KCN tại Bình Dương; 

(5) Đảm bảo các nguồn lực cho đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu DN của các 

KCN tại Bình Dương; 

(6) Xây dựng hệ thống tư vấn nghề nghiệp cho sinh viên ra trường. 

Trong từng giải pháp được đề xuất đều chứa đựng những nội dung cơ bản có 

tính hệ thống, có sự tương hỗ, tác động qua lại xuất phát từ thực tế đòi hỏi trong giai 

đoạn phát triển hiện nay của đất nước nói chung và của tỉnh Bình Dương nói riêng. 

Từng giải pháp đề xuất đều được phân tích và nêu đầy đủ mục đích, nội dung, cách 

thực hiện và những điều kiện chủ yếu đảm bảo cho các giải pháp có tính khả thi khi 

được áp dụng vào thực tiễn, nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý LKĐT.  

Bằng các phương pháp khảo nghiệm, thực nghiệm, đề tài đã chứng minh được 

tính khoa học, tính khả  thi của các giải pháp. Kết quả thu được từ việc thực nghiệm 

đã khẳng định tính đúng đắn của giả thuyết khoa học đã nêu, khẳng định tính khả 

thi, tính khoa học và hiệu quả của giải pháp.  
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Khuyến nghị 

 Đối với Trung ương và Bộ  ngành 

  - Nhà nước, các Bộ, Ngành liên quan cần quan tâm tạo điều kiện thuận lợi và 

sớm ban hành những văn bản quy định về LKĐT và quản lý LKĐT, xây dựng cơ sở 

pháp lý đầy đủ cho việc quản lý điều hành LKĐT. Cần quy định LKĐT là nghĩa vụ, 

là một hoạt động bắt buộc tham gia bằng nhiều hình thức đối với các DN có sử 

dụng NL, không nên chỉ là khuyến khích như từ trước đến nay. Đồng thời cần quy 

định LKĐT là một trong những tiêu chuẩn quan trọng trong xét duyệt các chế độ ưu 

tiên hay khen thưởng danh hiệu đối với các DN.  

  - Bộ LĐ-TB&XH cần thường xuyên tổ chức kiểm tra các cơ quan chức năng 

QLNN về dạy nghề tại các địa phương về nhiệm vụ quản lý LKĐT nhằm có biện 

pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả LKĐT trên cả nước. 

 Đối với tỉnh Bình Dương 

- Căn cứ định hướng phát triển dạy nghề, nhu cầu cung ứng NNL cho sự phát 

triển của nền kinh tế, Tỉnh cần tiếp tục nghiên cứu và triển khai thực nghiệm các 

biện pháp quản lý LKĐT, đặc biệt cần nghiên cứu triển khai biện pháp xây dựng mô 

hình quản lý liên kết, có cơ chế phát huy vai trò đầu mối của các hiệp hội nghề 

nghiệp, tạo điều kiện các hiệp hội tích cực vận động, huy động các thành viên tự 

nguyện tham gia thực hiện LKĐT giữa trường CĐN và DN.  

- Thực hiện định kỳ kiểm tra đánh giá hiệu quả hoạt động LKĐT. Chức năng 

QLNN về LKĐT cần được quan tâm thực hiện đầy đủ. Cơ quan chức năng cần phải 

thường xuyên, định kỳ kiểm tra, đánh giá hiệu quả hoạt động LKĐT giữa các 

CSDN và DN. Sở LĐ-TB&XH cần xây dựng và ban hành bộ tiêu chuẩn đánh giá 

hoạt động quản lý LKĐT. Từ những kết quả có được sau kiểm tra đánh giá, cơ quan 

chức năng tham mưu bổ sung, điều chỉnh chế độ, chính sách, cơ chế về LKĐT ngày 

càng phù hợp. Có như thế thì LKĐT mới bền vững và phát huy hiệu quả, góp phần 

nâng cao chất lượng ĐTN, đáp ứng đúng, đủ nhu cầu NL cho phát triển KTXH.  
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 Đối với các cơ sở dạy nghề 

- Các CSDN cần chủ động linh hoạt trong xây dựng kế hoạch, nội dung, 

chương trình và tiến độ đào tạo để quá trình liên kết tổ chức dạy thực hành tại DN 

tương đối phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh của DN.  

- Các CSDN cần nhạy bén nắm bắt thông tin, chủ động xây dựng quan hệ với 

các DN hoạt động trong lĩnh vực nghề nghiệp mà CSDN có tổ chức đào tạo, phải 

thường xuyên trao đổi thống nhất với DN để xây dựng kế hoạch thực hiện LKĐT 

thật chi tiết, cụ thể trong suốt quá trình đào tạo, nhất là chọn mô hình và các phương 

án liên kết phù hợp: từ việc xác định mục tiêu, nội dung các kỹ năng nghề chủ yếu 

cần đào tạo, thời điểm đào tạo và giải quyết việc làm sau đào tạo…  

 Đối với Ban quản lý các KCN 

  - Ban quản lý các KCN cần nhận thức rõ về vai trò trung tâm trong việc tập 

hợp trung thông tin về nhu cầu lao động chất lượng cao của các DN và khả năng 

của các CSDN, xúc tiến cho các hiệp hội doanh nghiệp phát huy nội lực, định 

hướng cho DN tham gia LKĐT. 

- Ban quản lý các KCN nắm bắt nhanh chóng được tình hình chuẩn bị đầu tư 

của các đối tác, trên cơ sở đó dự báo được nhu cầu đào tạo và yêu cầu về LĐKT. 

Xây dựng được kênh thông tin về nhu cầu và yêu cầu về NL của các DN trong các 

KCN, làm cầu nối để trao đổi về nhu cầu và cung ứng NL. 

 Đối với các doanh nghiệp 

- Các DN cần nhận thức rõ về vai trò là một nhân tố chủ lực trong hệ thống 

ĐTN. DN cần chủ động, tích cực, tự giác tham gia vào quá trình đào tạo NL cung 

ứng cho chính DN của mình và cho xã hội trên cơ sở những quy định của pháp luật.  

  - Các DN cần phân công bộ phận hoặc cá nhân phụ trách về LKĐT với các 

CSDN để tuyển mới và nâng cao kỹ năng tay nghề cho công nhân. Dưới nhiều hình 

thức, DN có thể liên kết với các CSDN cùng thực hiện quá trình ĐTN từ khâu tuyển 

sinh đến hướng dẫn TH tại xưởng của DN và giải quyết việc làm cho SV sau TN. 
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PHỤ LỤC 

PHỤ LỤC 1.1: PHIẾU KHẢO SÁT 

(Dành cho cán bộ quản lý/ cán bộ kỹ thuật của doanh nghiệp) 

 

Để có cơ sở đánh giá thực trạng đào tạo, LKĐT và quản lý LKĐT cao đẳng nghề 
đáp ứng nhu cầu nhân lực cho các KCN tại Bình Dương, kính mong Quý vị trả lời 
các câu hỏi trong Phiếu khảo sát dưới đây. Tất cả các  thông  tin này chỉ nhằm 
phục vụ công  tác nghiên cứu, không phục vụ vào mục đích nào khác!  

 

Xin Ông/ Bà vui lòng cho biết một vài thông tin về đơn vị: 

Tên doanh nghiệp:  ............................................................................................  

Năm thành lập:  .................................................................................................  

Loại hình doanh nghiệp: 

 Nhà nước             Tư nhân           Liên doanh          Nước ngoài 

Địa chỉ:  ............................................................................................................  

Sản phẩm chính:  ...............................................................................................  

 

I. ĐÀO TẠO NHÂN LỰC TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ 

Câu 1: Trong những năm gần đây doanh nghiệp có tuyển dụng lao động trình 
độ cao đẳng nghề hay không?  Có   Không 

Nếu có tuyển dụng thì số lượng đã tuyển là khoảng……….lao động. 

Tổng số lao động hiện tại trong công ty là khoảng………...lao động. 

Câu 2: Theo đánh giá chủ quan của Ông (Bà) thì chất lượng nhân lực có trình 
độ CĐNđang làm việc tại DN so với nhu cầu sử dụng như thế nào? 

Các tiêu chí đánh giá 

Mức đánh giá 

Rất tốt Tốt 
Đạt 
yêu 
cầu 

Chưa đạt 
yêu cầu 

Về kiến thức chuyên môn     

Về kỹ năng thực hành nghề      

Khả năng thích nghi, làm việc nhóm     

Về thái độ, tác phong nghề nghiệp     

Khả năng ngoại ngữ     

Khả năng tin học     

Câu 3: Nhu cầu nhân lực trình độ CĐN thuộc các ngành nghề mà DN đang cần 
tuyển dụng trong thời gian tới(Đánh dấu X vào ô được chọn) 

TT Công việc 
Mức độ 

Rất cần Cần Cần ít Không cần 

1 Bảo trì thiết bị cơ điện     

2 Cắt gọt kim loại (Cơ khí chế tạo)     
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3 Cơđiện tử     

4 Công nghệ thông tin     

5 Công nghệ ô tô     

6 Điện công nghiệp     

7 Điện tử công nghiệp     

8 Ngoại ngữ     

9 Quản trị kinh doanh     

10 Sửa chữa máy công cụ     

11 Các nghề khác: …………………….     

Câu 4: Xin Ông (Bà) cho biết các yêu cầu cơ bản của DN về chất lượng nhân 
lực khi tuyển dụng lao động đã qua đào tạo CĐN. 

TT Yêu cầu cơ bản 

Mức độ cần thiết 

Rất 
cần 

Cần 
Cần 

ít 

Không 

cần  

1 Nắm vững lý thuyết chuyên môn nghề     

2 Có kỹ năng thực hành nghề     

3 Có tác phong lao động công nghiệp     

4 Kỹ thuật an toàn lao động vệ sinh công nghiệp     

5 Biết tổ chức sản xuất     

6 Sử dụng được các trang thiết bị     

7 Khả năng phối hợp làm việc theo nhóm     

8 Kỹ năng giao tiếp tốt và ngoại ngữ     

9 Kỹ năng tin học     

10 Khác (ghi cụ thể)     

 

II. LIÊN KẾT ĐÀO TẠO NHÂN LỰC TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ 

Câu 5: Khi cần đào tạo/ bồi dưỡng cho người lao động thì DN thường thực 
hiện hình thức nào: (Đánh dấu X vào ô được chọn) 

STT Hình thức đào tạo công nhân mới tại doanh nghiệp 

1 Thuê giáo viên bên ngoài  

2 Hợp đồng với các trường cao đẳng nghề  

3 Bộ phận đào tạo của Doanh nghiệp sẽ hướng dẫn  

4 Kèm cặp tại vị trí làm việc  

6 Hình thức khác (xin ghi cụ thể): ...............................……………………… 

Câu 6: Theo Ông (Bà) đánh giá mức độ LKĐT giữa nhà trường và doanh 
nghiệp  trong thời gian qua như thế nào? 

Nội dung và hình thức phối hợp 

Mức độ phối hợp 

Chưa 
từng 

Chưa 
thường 
xuyên 

Thường 

Xuyên 



PL 3 

1) Hai bên phối hợp tổ chức tuyển sinh (hợp đồng tuyển 
sinh) đào tạo theo nhu cầu của DN 

   

2) Hai bên phối hợp xây dựng chuẩn đầu ra    

3) Doanh nghiệp tham gia hội thảo khoa học về nâng cao 
chất lượng và hiệu quả đào tạo do trường tổ chức 

   

4) Doanh nghiệp phối hợp với trường trong biên soạn mục 
tiêu, nội dung CTĐT 

   

5) DN phản hồi thông tin về năng lực hành nghề của SV 
sau tốt nghiệp đang làm việc tại DN cho trường biết 

   

6) Doanh nghiệp hỗ trợ về CSVC, phương tiện dạy và học 
cho CSĐT  

   

7) Doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí đào tạo     

8) Chuyên gia của DN tham gia bồi dưỡng chuyên môn 
cho GV của trường 

   

9) Chuyên gia của doanh nghiệp tham gia giảng dạy và 
hướng dẫn thực tập cho học sinh, sinh viên   

   

10) Doanh nghiệp tham gia hoạt động đánh giá kết quả 
đầu ra, thi tốt nghiệp của SV  

   

11) Chuyên gia của doanh nghiệp tham gia tư vấn và 
tuyển dụng SV tốt nghiệp tại CSĐT  

   

12) Doanh nghiệp ưu tiên tuyển dụng SV từng thực tập tại 
DN 

   

13) Khác (xin ghi cụ thể): 
……………………………………………… 

   

Câu 7: Các yếu tố dưới đây đã và sẽ ảnh hưởng đến liên kết giữa nhà trường 
và doanh nghiệp như thế nào? Hãy chấm trên thang điểm từ 1 đến 10 
(với 1 = hoàn toàn không đồng ý và 10 = hoàn toàn đồng ý)  

TT Các yếu tố ảnh hưởng 
Thang điểm đánh giá 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I Nhận thức về lợi ích từ LKĐT           

1 DN nhận được nhiều lợi ích từ LKĐT           

2 NT nhận được lợi ích từ LKĐT           

3 XH nhận được lợi ích từ LKĐT           

4 SV nhận được lợi ích từ LKĐT           

II Các yếu tố thúc đẩy           

1 Mối quan hệ giữa trường CĐN và DN           

2 NT và DN hiểu biết lẫn nhau và tôn 
trọng lợi ích và mục tiêu của nhau 

  
      

  

3 Có niềm tin vào các lợi ích và tin tưởng 
lẫn nhau 

  
      

  

4 Sự hỗ trợ của lãnh đạo           

5 Mối quan hệ giữa các các nhân của           
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trường CĐN và DN (đặc biệt là cựu SV) 

6 Khoảng cách địa lý giữa NT và DN           

7 Chất lượng đào tạo của trường CĐN           

8 Tính chủ động tiếp cận DN, đưa ra các 
cơ hội LKĐT của NT 

  
      

  

III Các yếu tố rào cản           

1 Thiếu tài chính cho LKĐT           

2 Thiếu thông tin về nhu cầu của DN và 
khả năng đáp ứng của NT 

  
      

  

3 Thiếu người chịu trách nhiệm liên lạc 
làm đầu mối cho LKĐT 

  
      

  

4 Thiếu chính sách ràng buộc, khuyến 
khích DN tham gia LKĐT 

  
      

  

5 Thiếu sự hỗ trợ của bên thứ ba           

6 Sự khác biệt trong “ngôn ngữ giao tiếp” 
giữa trường CĐN và DN 

  
      

  

III. QUẢN LÝ LIÊN KẾT ĐÀO TẠO NHÂN LỰC TRÌNH ĐỘ CĐN 

Câu 8: Theo Ông/Bà đánh giá mức độ quản lýliên kết đào tạogiữa nhà trường 
và doanh nghiệp hiện nay như thế nào: 

Quản lý công tác tuyển sinh trong 
LKĐT 

Mức độ cần thiết Mức độ thực hiện 
Rất cần 

thiết 
Cần 
thiết 

Không 
cần thiết

Thường 
xuyên  

Thỉnh 
thoảng 

Chưa 
từng 

1. NT phối hợp với DN lập kế hoạch 
tuyển sinh 

      

2. NT phối hợp với DN tổ chức thực 
hiện công tác tuyển sinh 

      

3. NT phối hợp với DN chỉ đạo thực 
hiện công tác tuyển sinh 

      

4. NT phối hợp với DN kiểm tra, 
đánh giá việc thực hiện công tác 
tuyển sinh 

      

5. NT thành lập bộ phận chuyên 
trách tuyển sinh, khai thác và xử 
lý thông tin về nhu cầu và yêu cầu 
của DN 

      

6. NT cử cán bộ đi bồi dưỡng nghiệp 
vụ khai thác và xử lý thông tin về 
nhu cầu và yêu cầu của DN 

      

7. NT xây dựng quy chế hoạt động 
cho bộ phận chuyên trách tuyển 
sinh, khai thác và xử lý thông tin 
về nhu cầu và yêu cầu của DN 

      

8. NT xây dựng trang web quảng bá 
về ngành nghề đào tạo của NT 

      

9. NT tăng cường quảng cáo về quy 
mô và năng lực đào tạo của 
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trường 
10. NT trưng cầu ý kiến CBQL của 

DN, cựu SV đang làm việc tại 
DN để nghiên cứu, dự báo nhân 
lực trình độ CĐN 

      

11. DN cung cấp thông tin về số 
lượng và chất lượng NL đã qua 
đào tạo CĐN đang làm việc tại 
DN 

      

12. DN cung cấp thông tin về nhu 
cầu nhân lực trong thời gian tới 

      

13. DN tham quan tìm hiểu năng lực 
đào tạo và đặt hàng đào tạo nhân 
lực với trường CĐN 

      

 

Quản lý xây dựng mục tiêu, nội 
dung CTĐT đáp ứng nhu cầu DN 

trong LKĐT 

Mức độ cần thiết Mức độ thực hiện 

Rất cần 
thiết 

Cần 
thiết 

Không 
cần thiết

Thường 
xuyên  

Thỉnh 
thoảng 

Chưa 
từng 

1. NT phối hợp với DN lập kế hoạch 
liên kết trong xây dựng mục tiêu, 
nội dung CTĐT đáp ứng nhu cầu 
DN 

      

2. NT phối hợp với DN tổ chức thực 
hiện việc xây dựng mục tiêu, nội 
dung CTĐT đáp ứng nhu cầu DN 

      

3. NT phối hợp với DN chỉ đạo việc 
xây dựng mục tiêu, nội dung 
CTĐT đáp ứng nhu cầu DN 

      

4. NT phối hợp với DN kiểm tra, 
đánh giá việc xây dựng mục tiêu, 
nội dung CTĐT đáp ứng nhu cầu 
DN 

      

5. Quản lý liên kết biên soạn giáo 
trình, tài liệu phục vụ chương 
trình LKĐT 

      

6. Khảo sát, lấy ý kiến góp ý của 
chuyên gia, CBQL của DN khi 
xây dựng, điều chỉnh CTĐT 

      

7. Mời đại diện DN cùng xây dựng 
mục tiêu, nội dung chương trình 

      

 

Quản lý các nguồn lực đảm bảo 
cho đào tạo đáp ứng nhu cầu DN 

trong LKĐT 

Mức độ cần thiết Mức độ thực hiện 

Rất cần 
thiết 

Cần 
thiết 

Không 
cần thiết

Thường 
xuyên  

Thỉnh 
thoảng 

Chưa 
từng 

1. Nhà trường phối hợp với DN lập 
kế hoạch sử dụng các nguồn lực 
phục vụ cho đào tạo 
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2. Nhà trường phối hợp với DN tổ 
chức sử dụng các nguồn lực phục 
vụ cho đào tạo 

      

3. Nhà trường phối hợp với DN chỉ 
đạo sử dụng các nguồn lực phục 
vụ cho đào tạo 

      

4. Nhà trường phối hợp với DN 
kiểm tra, đánh giá việc sử dụng 
các nguồn lực phục vụ cho đào 
tạo 

      

5. Nhà trường chủ động tìm kiếm 
các nguồn tài trợ (CSVC-thiết bị, 
tài chính, học bổng…) từ DN để 
phục vụ cho công tác đào tạo 

      

6. Quản lý việc tham quan, tập huấn, 
tiếp cận các công nghệ sản xuất 
hiện đại cho giáo viên của trường 
CĐN và huấn luyện nghiệp vụ sư 
phạm cho CBKT của DN 

      

 

Quản lý quá trình đào tạo tại 
trường CĐN trong LKĐT 

Mức độ cần thiết Mức độ thực hiện 

Rất cần 
thiết 

Cần 
thiết 

Không 
cần thiết

Thường 
xuyên  

Thỉnh 
thoảng 

Chưa 
từng 

1. NT phối hợp với DN lập kế hoạch 
đào tạo 

      

2. NT phối hợp với DN tổ chức quá 
trình dạy học: CBKT của DN 
tham gia dạy lý thuyết, thực hành, 
tích hợp cùng với GV của trường 

      

3. NT phối hợp với DN kiểm tra, 
đánh giá quá trình dạy học (kiểm 
tra hồ sơ giáo vụ, đánh giá chất 
lượng bài giảng…) 

      

4. NT phối hợp với DN kiểm tra, 
đánh giá quá trình học tập 

      

5. CBKT của DN tham gia cùng với 
NT trong công tác đánh giá 
chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp 

      

 

Quản lý hoạt động thực tập nghề 
của SV tại DN trong LKĐT 

Mức độ cần thiết Mức độ thực hiện 
Rất 
cần 
thiết 

Cần 
thiết 

Không 
cần thiết

Thường 
xuyên  

Thỉnh 
thoảng 

Chưa 
từng 

1. Kế hoạch thực tập nghề tại DN 
được thông tin đến GV, CBKT và 
SV một cách rõ ràng 
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2. SV được cán bộ của DN phổ biến 
kế hoạch, mục tiêu, nội dung, thời 
lượng và qui định thực tập nghề 
nghiệp tại DN 

      

3. DN cử CBKT hướng dẫn SV 
trong suốt quá trình thực tập 

      

4. SV được thực tập theo đúng kế 
hoạch đã thống nhất giữa nhà 
trường và DN 

      

5. SV được thực tập theo đúng nội 
dung chuyên ngành được đào tạo 

      

6.  SV được tạo điều kiện nâng cao 
tay nghề trong thời gian thực tập 

      

7. SV được hưởng chế độ đãi ngộ 
của DN và có cơ hội được làm 
việc tại DN sát với chuyên ngành 
đào tạo sau khi tốt nghiệp 

      

 

Quản lý công tác tư vấn nghề 
nghiệp trong LKĐT 

Mức độ cần thiết Mức độ thực hiện 
Rất cần 

thiết 
Cần 
thiết 

Không 
cần thiết

Thường 
xuyên  

Thỉnh 
thoảng 

Chưa 
từng 

1. Nhà trường phối hợp với doanh 
nghiệp tổ chức tư vấn hướng 
nghiệp trước đào tạo 

      

2. Nhà trường phối hợp với doanh 
nghiệp tổ chức tư vấn hướng 
nghiệp trong quá trình đào tạo 

      

3. Nhà trường phối hợp với doanh 
nghiệp tổ chức tư vấn hướng 
nghiệp sau đào tạo 

      

 

Điều tiết tác động của bối cảnh đến 
LKĐT 

Mức độ quan trọng Mức độ điều tiết 
Rất 

quan 
trọng 

Ít 
quan 
trọng 

Không 
quan 
trọng 

Thường 
xuyên  

Thỉnh 
thoảng 

Chưa 
từng 

1. Cơ chế thị trường (qui luật Cung - 
Cầu; Giá trị; Cạnh tranh) 

      

2. Yêu cầu của hội nhập và hợp tác 
quốc tế (WTO; TPP; ASEAN…) 

      

3. Chiến lược phát triển KTXH của 
tỉnh Bình Dương 

      

4. Dự báo nhu cầu nhân lực trình độ 
CĐN (số lượng, cơ cấu) 

      

5. Chính sách đầu tư phát triển dạy 
nghề 

      

6. Chính sách đào tạo, bồi dưỡng 
nâng cao kỹ năng nghề và đào tạo 
lại nghề cho người lao động 
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7. Chính sách thu hút chuyên gia kỹ 
thuật giỏi, công nhân lành nghề 
tham gia giảng dạy thực hành 

      

8. Chính sách khuyến khích DN 
tham gia công tác dạy nghề được 
trừ để tính thu nhập chịu thuế 

      

Xin trân trọng cảm ơn sự cộng tác của quý Ông (Bà)! 
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PHỤ LỤC 1.2: PHIẾU KHẢO SÁT 

(Dành cho cán bộ quản lý các trường cao đẳng nghề) 

 

Để đánh giá đúng thực trạng và đề xuất các biện pháp quản lý nhằm tăng cường 
hợp tác giữa trường nghề với doanh nghiệp trong đào tạo, xin Ông (Bà) vui lòng 
cho chúng tôi biết ý kiến về những vấn đề dưới đây bằng cách đánh dấu (x) hoặc 
điền vào các chỗ trống (....)  

Xin trân trọng cảm ơn!   

 

Xin Ông bà cho biết đôi điều về bản thân:  

+ Tuổi của Ông (Bà):............tuổi  

+ Giới tính: Nam     Nữ    

+ Trình độ chuyên môn:  Tiến sĩ      Thạc sỹ      Đại học     Cao đẳng       

+ Trình độ về quản lý giáo dục: Tiến sĩ  Thạc sỹ  Đại học  Bồi dưỡng         

+ Họ và tên, chức vụ và đơn vị công tác : 

................................................................................................................... 

...................................................................................................................  

+ Địa chỉ cơ quan  

.............................................................................................................................  

Phone:...................................DĐ:......................................Fax:...........................  

 

I. ĐÀO TẠO NHÂN LỰC TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ 

Câu 1: Đánh giá của Ông/ Bà về chất lượng đội ngũ lao động do trường đào tạo 
cung cấp cho doanh nghiệp (điền dấu x vào các ô thích hợp) 

Câu 2: Theo Ông (Bà), các yếu tố sau có ảnh hưởng tích cực đến chất lượng ĐTN 
trong cơ chế thị trường và hội nhập hiện nay ở mức độ nào? (điểm 1 là không ảnh 
hưởng, điểm 2 là ít ảnh hưởng, điểm 3 là ảnh hưởng, điểm 4 là rất ảnh hưởng)  

TT Các yếu tố 
Mức độ ảnh 

hưởng 

1 Mục tiêu, nội dung CTĐT 1 2 3 4 

2 Phương pháp đào tạo     

TT Nội dung 

Mức độ đánh giá 

Rất 
tốt 

Tốt 
Đạt 

yêu cầu

Chưa 
đạt yêu 

cầu 

1 Về kiến thức chuyên môn     

2 Về kỹ năng thực hành nghề     

3 Về khả năng thích nghi     

4 Về thái độ, tác phong công nghiệp     

5 Khả năng ngoại ngữ     

6 Khả năng tin học     
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3 Đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý     

4 Trình độ của sinh viên khi nhập học (đầu vào)     

5 Cơ sở vật, chất trang thiết bị     

6 Nguồn tài chính     

7 Gắn đào tạo với sử dụng, gắn nhà trường với DN     

II. LIÊN KẾT ĐÀO TẠO NHÂN LỰC TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ 

Câu 3: Theo Ông (Bà), sự liên kết giữa trường dạy nghề và doanh nghiệp có ảnh 
hưởng tích cực tới yếu tố nào dưới đây? (điểm 1 là không ảnh hưởng, điểm 2 là ít 
ảnh hưởng, điểm 3 là ảnh hưởng, điểm 4 là rất ảnh hưởng) 

TT Các yếu tố 
Mức độ ảnh 

hưởng 

1 Mục tiêu và nội dung đào tạo phù hợp với yêu cầu của 
sản xuất 

1 2 3 4 

2 Nâng cao chất lượng đội ngũ GV và CBQL     

3 Tăng cường CSVC tài chính cho nhà trường     

4 Đổi mới về quản lý đào tạo     

5 Cải tiến tổ chức kiểm tra và đánh giá chất lượng     

6 Tạo động cơ hứng thú học tập cho sinh viên     

7 Giúp HSSV rèn luyện năng lực sáng tạo và khả năng 
thích ứng 

    

8 Tăng tỷ lệ học sinh có việc làm sau khi tốt nghiệp     

Câu 4:  Trong  5 năm gần đây, trường Ông (Bà) đã liên kết với bao nhiêu doanh 
nghiệp và mức độ đến đâu? 

Mức độ liên kết Số lượng doanh nghiệp 

Rời rạc  

Có giới hạn  

Toàn diện  

Câu 5: Tỉ lệ học sinh sinh viên hưởng lợi từ mối quan hệ liên kết của trường với 
doanh nghiệp trong 5 năm qua?  

Mức độ liên kết 
Tỷ lệ % HSSV của 

trường được hưởng lợi 
trong đào tạo 

Tỷ lệ % HSSV được DN 
tiếp nhận trên tổng số 

tốt nghiệp 

Rời rạc        

Có giới hạn        

Toàn diện        

Câu 6: Hoạt động liên kết diễn ra như thế nào? 

6.1 Mục tiêu liên kết với doanh nghiệp được đơn vị xác định ở mức độ nào?  

  Liên kết toàn diện (từ khâu tuyển sinh; biên soạn lại mục tiêu, nội dung 
chương  trình; tổ chức quá trình đào tạo; đóng góp kinh phí đào tạo, nhân vật lực; tổ 
chức thi tốt nghiệp đến khâu tiếp nhận sinh viên vào làm ở DN)  
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  Liên kết có giới hạn (chỉ hợp tác ở việc bổ sung nội dung chương trình, tạo 
điều kiện  cho học sinh thực tập, hỗ trợ một phần nhỏ kinh phí đào tạo, tiếp nhận 
khoảng 50% số học sinh đã được thực tập tại DN)  

  Liên kết rời rạc (Quá trình đào tạo do nhà trường đảm nhiệm ở tất cả các 
khâu, mục tiêu, nội dung chương trình không thay đổi, DN chỉ tạo điều kiện cho 
học sinh thực tập ở giai đoạn cuối, không hỗ trợ kinh phí đào tạo và cũng chỉ tiếp 
nhận một số ít học sinh đã thực tập ở DN)   

6.2 Phương thức tổ chức LKĐT là gì?  

  Nhà trường và doanh nghiệp là hai đơn vị độc lập  

  Nhà trường là một đơn vị bộ phận trong doanh nghiệp  

  Doanh nghiệp là một đơn vị bộ phận trong nhà trường  

6.3 Hình thức LKĐT giữa nhà trường với doanh nghiệp như thế nào?  

  LKĐT song hành (học lý thuyết, thực hành cơ bản và thực hành sản xuất 
được diễn ra song song nhau ở cả nhà trường và doanh nghiệp trong suốt quá trình 
đào tạo)  

  LKĐT luân phiên (Học lý thuyết, tổ chức tại trường; thực hành cơ bản và 
thực hành sản xuất được tổ chức luôn phiên, xen kẽ nhau ở nhà trường và DN)  

  LKĐT tuần tự (học LT và TH cơ bản tổ chức ở lớp, xưởng trường; giai đoạn 
cuối cùng, thực tập sản xuất được tổ chức tại DN)  

Câu 7: Ông (Bà) đánh giá thế nào về mức độ LKĐT giữa nhà trường và DN 

TT Các hoạt động liên kết 

Mức độ liên kết 

Chưa 
từng 

Chưa 
thường 
xuyên 

Thường 
xuyên 

1 DN cho sinh viên thực tập ở giai đoạn cuối    

2 DN tạo điều kiện cho HSSV thực hành, thực tập, 
tham quan ở mọi thời điểm trong quá trình đào tạo  

   

4 Hai bên cùng nhau tổ chức tuyển sinh (hợp đồng 
tuyển sinh) 

   

5 Nhà trường mời doanh nghiệp cùng xây mục tiêu, 
nội dung CTĐT  

   

6 
Nhà trường tổ chức lấy ý kiến góp ý của chuyên 
gia, cán bộ quản lý của DN khi xây dựng, điều 
chỉnh CTĐT 

   

7 Hai bên cùng nhau tổ chức quá trình đào tạo    

8 Hai bên cùng nhau tổ chức hoạt động kiểm tra, đánh 
giá, thi tốt nghiệp 

   

9 DN hỗ trợ CSVC, phương tiên dạy học    

10 Doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí đào tạo    

11 Hai bên cùng nhau tổ chức hội nghị khách hàng    

12 Trường bồi dưỡng nâng bậc thợ cho DN    

13 Trường mở các ngành nghề mới, hoặc bổ sung công 
nghệ mới theo yêu cầu ngành nghề của DN 
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14 Nhà trường nắm bắt thông tin về nhu cầu tuyển 
dụng của DN và tư vấn giới thiệu việc làm cho SV 

   

15 Chuyên gia của DN tham gia bồi dưỡng chuyên 
môn cho GV của trường  

   

16 Chuyên gia của DN tham gia công tác giảng dạy 
cho nhà trường (LT, TH, thực tập) 

   

17 Ký hợp đồng đào tạo    

18 Nhà trường khảo sát nắm bắt thông tin về năng lực 
hành nghề của SV sau tốt nghiệp đang làm việc tại 
các DN 

   

Câu 8: Các yếu tố dưới đây đã và sẽ ảnh hưởng đến liên kết giữa nhà trường 
và doanh nghiệp như thế nào? Hãy chấm trên thang điểm từ 1 đến 10 
(với 1 = hoàn toàn không đồng ý và 10 = hoàn toàn đồng ý)  

TT Các yếu tố ảnh hưởng 
Thang điểm đánh giá 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I Nhận thức về lợi ích từ LKĐT           

1 DN nhận được nhiều lợi ích từ LKĐT           

2 NT nhận được lợi ích từ LKĐT           

3 XH nhận được lợi ích từ LKĐT           

4 SV nhận được lợi ích từ LKĐT           

II Các yếu tố thúc đẩy           

1 Mối quan hệ giữa trường CĐN và DN           

2 NT và DN hiểu biết lẫn nhau và tôn 
trọng lợi ích và mục tiêu của nhau 

  
      

  

3 Có niềm tin vào các lợi ích và tin tưởng 
lẫn nhau 

  
      

  

4 Sự hỗ trợ của lãnh đạo           

5 Mối quan hệ giữa các các nhân của 
trường CĐN và DN (đặc biệt là cựu SV) 

  
      

  

6 Khoảng cách địa lý giữa NT và DN           

7 Chất lượng đào tạo của trường CĐN           

8 Tính chủ động tiếp cận DN, đưa ra các 
cơ hội LKĐT của NT 

  
      

  

III Các yếu tố rào cản           

1 Thiếu tài chính cho LKĐT           

2 Thiếu thông tin về nhu cầu của DN và 
khả năng đáp ứng của NT 

  
      

  

3 Thiếu người chịu trách nhiệm liên lạc 
làm đầu mối cho LKĐT 

  
      

  

4 Thiếu chính sách ràng buộc, khuyến 
khích DN tham gia LKĐT 

  
      

  

5 Thiếu sự hỗ trợ của bên thứ ba           
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6 Sự khác biệt trong “ngôn ngữ giao tiếp” 
giữa trường CĐN và DN 

  
      

  

III. QUẢN LÝ LIÊN KẾT ĐÀO TẠO NHÂN LỰC TRÌNH ĐỘ CĐN 

Câu 9: Theo Ông/Bà đánh giá mức độ quản lý liên kết đào tạo giữa nhà trường 
và doanh nghiệp hiện nay như thế nào: 

Quản lý liên kết trong tuyển sinh 
Mức độ cần thiết Mức độ thực hiện 

Rất cần 
thiết 

Cần 
thiết 

Không 
cần thiết

Thường 
xuyên  

Thỉnh 
thoảng 

Chưa 
từng 

1. NT phối hợp với DN lập kế hoạch 
tuyển sinh 

      

2. NT phối hợp với DN tổ chức thực 
hiện công tác tuyển sinh 

      

3. NT phối hợp với DN chỉ đạo thực 
hiện công tác tuyển sinh 

      

4. NT phối hợp với DN kiểm tra, 
đánh giá việc thực hiện công tác 
tuyển sinh 

      

5. NT thành lập bộ phận chuyên trách 
tuyển sinh, khai thác và xử lý 
thông tin về nhu cầu và yêu cầu 
của DN 

      

6. NT cử cán bộ đi bồi dưỡng nghiệp 
vụ khai thác và xử lý thông tin về 
nhu cầu và yêu cầu của DN 

      

7. NT xây dựng quy chế hoạt động 
cho bộ phận chuyên trách tuyển 
sinh, khai thác và xử lý thông tin 
về nhu cầu và yêu cầu của DN 

      

8. NT xây dựng trang web quảng bá 
về ngành nghề đào tạo của NT 

      

9. NT tăng cường quảng cáo về quy 
mô và năng lực đào tạo của trường 

      

10. NT trưng cầu ý kiến CBQL của 
DN, cựu SV đang làm việc tại 
DN để nghiên cứu, dự báo nhân 
lực trình độ CĐN 

      

11. DN cung cấp thông tin về số 
lượng và chất lượng NL đã qua 
đào tạo CĐN đang làm việc tại 
DN 

      

12. DN cung cấp thông tin về nhu cầu 
nhân lực trong thời gian tới 

      

13. DN tham quan tìm hiểu năng lực 
đào tạo và đặt hàng đào tạo nhân 
lực với trường CĐN 
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Quản lý liên kết trong xây dựng 
mục tiêu, nội dung CTĐT đáp ứng 

nhu cầu DN 

Mức độ cần thiết Mức độ thực hiện 

Rất cần 
thiết 

Cần 
thiết 

Không 
cần thiết

Thường 
xuyên  

Thỉnh 
thoảng 

Chưa 
từng 

1. NT phối hợp với DN lập kế hoạch 
liên kết trong xây dựng mục tiêu, 
nội dung CTĐT đáp ứng nhu cầu 
DN 

      

2. NT phối hợp với DN tổ chức thực 
hiện việc xây dựng mục tiêu, nội 
dung CTĐT đáp ứng nhu cầu DN 

      

3. NT phối hợp với DN chỉ đạo việc 
xây dựng mục tiêu, nội dung 
CTĐT đáp ứng nhu cầu DN 

      

4. NT phối hợp với DN kiểm tra, 
đánh giá việc xây dựng mục tiêu, 
nội dung CTĐT đáp ứng nhu cầu 
DN 

      

5. Quản lý liên kết biên soạn giáo 
trình, tài liệu phục vụ chương trình 
LKĐT 

      

6. Khảo sát, lấy ý kiến góp ý của 
chuyên gia, CBQL của DN khi xây 
dựng, điều chỉnh CTĐT 

      

7. Mời đại diện DN cùng xây dựng 
mục tiêu, nội dung chương trình 

      

 

Quản lý liên kết đảm bảo các 
nguồn lực đào tạo đáp ứng nhu 

cầu DN 

Mức độ cần thiết Mức độ thực hiện 

Rất cần 
thiết 

Cần 
thiết 

Không 
cần thiết

Thường 
xuyên  

Thỉnh 
thoảng 

Chưa 
từng 

1. Nhà trường phối hợp với DN lập 
kế hoạch sử dụng các nguồn lực 
phục vụ cho đào tạo 

      

2. Nhà trường phối hợp với DN tổ 
chức sử dụng các nguồn lực phục 
vụ cho đào tạo 

      

3. Nhà trường phối hợp với DN chỉ 
đạo sử dụng các nguồn lực phục vụ 
cho đào tạo 

      

4. Nhà trường phối hợp với DN kiểm 
tra, đánh giá việc sử dụng các 
nguồn lực phục vụ cho đào tạo 

      

5. Nhà trường chủ động tìm kiếm các 
nguồn tài trợ (CSVC-thiết bị, tài 
chính, học bổng…) từ DN để phục 
vụ cho công tác đào tạo 

      

6. Quản lý việc tham quan, tập huấn, 
tiếp cận các công nghệ sản xuất 
hiện đại cho giáo viên của trường 
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CĐN và huấn luyện nghiệp vụ sư 
phạm cho CBKT của DN 

 

Quản lý liên kết trong công tác lập 
kết hoạch, triển khai và đánh  giá 
quá trình đào tạo tại trường CĐN 

Mức độ cần thiết Mức độ thực hiện 

Rất cần 
thiết 

Cần 
thiết 

Không 
cần thiết

Thường 
xuyên  

Thỉnh 
thoảng 

Chưa 
từng 

1. NT phối hợp với DN lập kế hoạch 
đào tạo 

      

2. NT phối hợp với DN tổ chức quá 
trình dạy học: CBKT của DN tham 
gia dạy lý thuyết, thực hành, tích 
hợp cùng với GV của trường 

      

3. NT phối hợp với DN kiểm tra, 
đánh giá quá trình dạy học (kiểm 
tra hồ sơ giáo vụ, đánh giá chất 
lượng bài giảng…) 

      

4. NT phối hợp với DN kiểm tra, 
đánh giá quá trình học tập (kiểm 
tra định kỳ, kết thúc môn; đánh giá 
quá trình, sản phẩm thực hành của 
SV) 

      

5. CBKT của DN tham gia cùng với 
NT trong công tác đánh giá chuyên 
đề, khóa luận tốt nghiệp 

      

 

Quản lý liên kết tổ chức hoạt động 
thực tập nghề tại DN 

Mức độ cần thiết Mức độ thực hiện 
Rất 
cần 
thiết 

Cần 
thiết 

Không 
cần thiết

Thường 
xuyên  

Thỉnh 
thoảng 

Chưa 
từng 

1. Kế hoạch thực tập nghề tại DN 
được thông tin đến GV, CBKT và 
SV một cách rõ ràng 

      

2. SV được cán bộ của DN phổ biến 
kế hoạch, mục tiêu, nội dung, thời 
lượng và qui định thực tập nghề 
nghiệp tại DN 

      

3. DN cử CBKT hướng dẫn SV trong 
suốt quá trình thực tập 

      

4. SV được thực tập theo đúng kế 
hoạch đã thống nhất giữa nhà 
trường và DN 

      

5. SV được thực tập theo đúng nội 
dung chuyên ngành được đào tạo 

      

6.  SV được tạo điều kiện nâng cao 
tay nghề trong thời gian thực tập 
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7. SV được hưởng chế độ đãi ngộ của 
DN và có cơ hội được làm việc tại 
DN sát với chuyên ngành đào tạo 
sau khi tốt nghiệp 

      

 

Quản lý liên kết trong công tác tư 
vấn nghề nghiệp 

Mức độ cần thiết Mức độ thực hiện 
Rất cần 

thiết 
Cần 
thiết 

Không 
cần thiết

Thường 
xuyên  

Thỉnh 
thoảng 

Chưa 
từng 

1. Nhà trường phối hợp với doanh 
nghiệp tổ chức tư vấn hướng 
nghiệp trước đào tạo 

      

2. Nhà trường phối hợp với doanh 
nghiệp tổ chức tư vấn hướng 
nghiệp trong quá trình đào tạo 

      

3. Nhà trường phối hợp với doanh 
nghiệp tổ chức tư vấn hướng 
nghiệp sau đào tạo 

      

 

Điều tiết tác động của bối cảnh đến 
LKĐT 

Mức độ quan trọng Mức độ điều tiết 
Rất 

quan 
trọng 

Ít 
quan 
trọng 

Không 
quan 
trọng 

Thường 
xuyên  

Thỉnh 
thoảng 

Chưa 
từng 

1. Cơ chế thị trường (qui luật Cung - 
Cầu; Giá trị; Cạnh tranh) 

      

2. Yêu cầu của hội nhập và hợp tác 
quốc tế (WTO; TPP; ASEAN…) 

      

3. Chiến lược phát triển KTXH của 
tỉnh Bình Dương 

      

4. Dự báo nhu cầu nhân lực trình độ 
CĐN (số lượng, cơ cấu ngành 
nghề) 

      

5. Chính sách đầu tư phát triển dạy 
nghề 

      

6. Chính sách đào tạo, bồi dưỡng 
nâng cao kỹ năng nghề và đào tạo 
lại nghề cho người lao động 

      

7. Chính sách thu hút chuyên gia kỹ 
thuật giỏi, công nhân lành nghề 
tham gia giảng dạy thực hành 

      

8. Chính sách khuyến khích DN tham 
gia công tác dạy nghề được trừ để 
tính thu nhập chịu thuế 

      

 

 Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn!  
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PHỤ LỤC 1.3: PHIẾU KHẢO SÁT 

(Dành cho giáo viên trực tiếp giảng dạy cao đẳng nghề) 

 

Để có cơ sở đánh giá thực trạng đào tạo, LKĐT và quản lý LKĐT cao đẳng nghề 
đáp ứng nhu cầu nhân lực cho các KCN tại Bình Dương, kính mong Quý Thầy/ Cô 
trả lời các câu hỏi trong Phiếu khảo sát dưới đây. Tất cả các thông tin này chỉ 
nhằm phục vụ công  tác nghiên cứu, không phục vụ vào mục đích nào khác!  

 

Xin vui lòng điền một số thông tin cá nhân:  

Họ và tên (không bắt buộc): …………………..……………..……………  

Thâm niên công tác: ………năm  

Trình độ chuyên môn: …………………… Chuyên ngành: ……………… 

Chức vụ, Trường: ………………………………………………………….. 

 

Câu 1: Thầy (Cô) đánh giá mức độ phù hợp của mục tiêu, nội dung CTĐT cao 
đẳng nghề của nghề mình đang giảng dạy so với yêu cầu thực tế sản 
xuất của các doanh nghiệp? 

Các tiêu chí đánh giá 

Mức đánh giá 

Không phù 
hợp, cần điều 

chỉnh 

Tương đối 

phù hợp 

Phù 
hợp 

Rất phù 
hợp 

1) Về kiến thức      

2) Về kỹ năng tay nghề      

3) Về thái độ, tác phong nghề nghiệp     

 

Câu 2: Việc xây dựng mục tiêu, nội dung CTĐT trình độ cao đẳng nghề được 
thực hiện như thế nào?  

1) Do giáo viên thực hiện theo quy trình từ xác định nhu cầu, phân tích nghề, phân 
tích công việc… đến sản phẩm cuối là các mô đun hoàn chỉnh    

2) Có sự tham gia trực tiếp của các chuyên gia, cán bộ kỹ thuật của các doanh 
nghiệp     

3) Sử dụng nguyên bản một số môđun, môn học trong chương trình khung hiện 
hành   

4) Sử dụng nguyên bản CTĐT do doanh nghiệp cung cấp     

 

Câu 3: Đánh giá của Thầy (Cô) về khả năng đáp ứng CSVC, trang thiết bị dạy 
học cho các lớp cao đẳng nghề. 

Nội dung đánh giá Đầy đủ 
Đáp ứng 

được 
Còn 
thiếu 

1) Phòng dạy – học tích hợp     

2) Phòng học lý thuyết, chuyên môn     

3) Xưởng thực hành     
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4) Phòng thí nghiệm     

5) Phương tiện dạy học lý thuyết     

6) Phương tiện thực hành     

7) Phương tiện đồ dùng thí nghiệm     

8) Tài liệu giáo trình     

9) Các trang thiết bị, phương tiện, đồ dùng 
phục vụ khác 

   

 

Câu 4: Đánh giá của Thầy (Cô) về mức độ hiện đại của CSVC, trang thiết bị 
dạy học cho các lớp cao đẳng nghề so với thực tế sản xuất. 

Nội dung đánh giá Hiện đại 
Tương đối 

hiện đại 
Lạc hậu 

1) Phòng dạy – học tích hợp     

2) Xưởng thực hành     

3) Phòng thí nghiệm     

4) Phương tiện dạy học lý thuyết     

5) Phương tiện thực hành     

6) Phương tiện đồ dùng thí nghiệm     

7) Các trang thiết bị, phương tiện, đồ dùng 
phục vụ khác 

   

 

Câu 5: Đánh giá của Thầy (Cô) về mức độ liên kết giữa nhà trường và doanh 
nghiệp trong tổ chức và quản lý đào tạo cao đẳng nghề. 

Nội dung và hình thức phối hợp 

 

Mức độ liên kết, phối 
hợp 

Chưa 
từng 

Đôi 

khi 

Thường 

Xuyên 

1) DN cung cấp thông tin cho trường nghề về nhu cầu 
tuyển dụng và cách tuyển lao động  

   

2) DN cung cấp thông tin cho trường nghề về quá trình 
đổi mới trong sản xuất – kinh doanh và yêu cầu, nhu 
cầu lao động kỹ thuật mới 

   

3) Trường nghề cung cấp thông tin cho DN về học sinh, 
sinh viên sắp tốt nghiệp  

   

4) Chuyên gia của DN tham gia giảng dạy và hướng 
dẫn thực tập cho học sinh, sinh viên   

   

5) DN tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên tham quan, 
thực tập sản xuất 

   

6) DN hỗ trợ về CSVC, phương tiện dạy và học cho 
trường nghề 

   

7) DN hỗ trợ kinh phí đào tạo     
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8) DN tham gia xây dựng hoặc hiệu chỉnh CTĐT     

9) DN tham gia đánh giá kết quả đầu ra của người học 
theo NLTH kết hợp tuyển dụng lao động  

   

10) Chuyên gia của doanh nghiệp tham gia tư vấn và 
tuyển dụng SV tốt nghiệp tại trường nghề 

   

11) CBQL của trường nghề đến tìm hiểu nhu cầu sử 
dụng lao động trình độ cao đằng nghề tại DN 

   

12) DN cử người lao động có tay nghề cao đến bồi 
dưỡng phát triển nghề nghiệp tại trường nghề 

   

13) Khác (xin ghi cụ thể):    

 

Câu 6: Theo đánh giá chủ quan của Thầy (Cô) thì mức độ quản lý LKĐT đáp 
ứng nhu cầu DN hiện nay được nhà trường và doanh nghiệp thực hiện 
thế nào? 

Quản lý liên kết trong xây dựng 
mục tiêu, nội dung CTĐT đáp ứng 

nhu cầu DN 

Mức độ cần thiết Mức độ thực hiện 

Rất cần 
thiết 

Cần 
thiết 

Không 
cần thiết

Thường 
xuyên  

Thỉnh 
thoảng 

Chưa 
từng 

1. NT phối hợp với DN lập kế hoạch 
liên kết trong xây dựng mục tiêu, 
nội dung CTĐT đáp ứng nhu cầu 
DN 

      

2. NT phối hợp với DN tổ chức thực 
hiện việc xây dựng mục tiêu, nội 
dung CTĐT đáp ứng nhu cầu DN 

      

3. NT phối hợp với DN chỉ đạo việc 
xây dựng mục tiêu, nội dung 
CTĐT đáp ứng nhu cầu DN 

      

4. NT phối hợp với DN kiểm tra, 
đánh giá việc xây dựng mục tiêu, 
nội dung CTĐT đáp ứng nhu cầu 
DN 

      

5. Quản lý liên kết biên soạn giáo 
trình, tài liệu phục vụ chương trình 
LKĐT 

      

6. Khảo sát, lấy ý kiến góp ý của 
chuyên gia, CBQL của DN khi xây 
dựng, điều chỉnh CTĐT 

      

7. Mời đại diện DN cùng xây dựng 
mục tiêu, nội dung chương trình 

      

 

Quản lý liên kết đảm bảo các 
nguồn lực đào tạo đáp ứng nhu 

cầu DN 

Mức độ cần thiết Mức độ thực hiện 

Rất cần 
thiết 

Cần 
thiết 

Không 
cần thiết

Thường 
xuyên  

Thỉnh 
thoảng 

Chưa 
từng 

1. Nhà trường phối hợp với DN lập 
kế hoạch sử dụng các nguồn lực 
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phục vụ cho đào tạo 

2. Nhà trường phối hợp với DN tổ 
chức sử dụng các nguồn lực phục 
vụ cho đào tạo 

      

3. Nhà trường phối hợp với DN chỉ 
đạo sử dụng các nguồn lực phục vụ 
cho đào tạo 

      

4. Nhà trường phối hợp với DN kiểm 
tra, đánh giá việc sử dụng các 
nguồn lực phục vụ cho đào tạo 

      

5. Nhà trường chủ động tìm kiếm các 
nguồn tài trợ (CSVC-thiết bị, tài 
chính, học bổng…) từ DN để phục 
vụ cho công tác đào tạo 

      

6. Quản lý việc tham quan, tập huấn, 
tiếp cận các công nghệ sản xuất 
hiện đại cho giáo viên của trường 
CĐN và huấn luyện nghiệp vụ sư 
phạm cho CBKT của DN 

      

 

Quản lý liên kết trong công tác lập 
kết hoạch, triển khai và đánh  giá 
quá trình đào tạo tại trường CĐN 

Mức độ cần thiết Mức độ thực hiện 

Rất cần 
thiết 

Cần 
thiết 

Không 
cần thiết

Thường 
xuyên  

Thỉnh 
thoảng 

Chưa 
từng 

1. NT phối hợp với DN lập kế hoạch 
đào tạo 

      

2. NT phối hợp với DN tổ chức quá 
trình dạy học: CBKT của DN tham 
gia dạy lý thuyết, thực hành, tích 
hợp cùng với GV của trường 

      

3. NT phối hợp với DN kiểm tra, 
đánh giá quá trình dạy học (kiểm 
tra hồ sơ giáo vụ, đánh giá chất 
lượng bài giảng…) 

      

4. NT phối hợp với DN kiểm tra, 
đánh giá quá trình học tập (kiểm 
tra định kỳ, kết thúc môn; đánh giá 
quá trình, sản phẩm thực hành của 
SV) 

      

5. CBKT của DN tham gia cùng với 
NT trong công tác đánh giá chuyên 
đề, khóa luận tốt nghiệp 

      

 

Quản lý liên kết tổ chức hoạt động 
thực tập nghề tại DN 

Mức độ cần thiết Mức độ thực hiện 
Rất 
cần 
thiết 

Cần 
thiết 

Không 
cần thiết

Thường 
xuyên  

Thỉnh 
thoảng 

Chưa 
từng 
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1. Kế hoạch thực tập nghề tại DN 
được thông tin đến GV, CBKT và 
SV một cách rõ ràng 

      

2. SV được cán bộ của DN phổ biến 
kế hoạch, mục tiêu, nội dung, thời 
lượng và qui định thực tập nghề 
nghiệp tại DN 

      

3. DN cử CBKT hướng dẫn SV trong 
suốt quá trình thực tập 

      

4. SV được thực tập theo đúng kế 
hoạch đã thống nhất giữa nhà 
trường và DN 

      

5. SV được thực tập theo đúng nội 
dung chuyên ngành được đào tạo 

      

6.  SV được tạo điều kiện nâng cao 
tay nghề trong thời gian thực tập 

      

7. SV được hưởng chế độ đãi ngộ của 
DN và có cơ hội được làm việc tại 
DN sát với chuyên ngành đào tạo 
sau khi tốt nghiệp 

      

 

Quản lý liên kết trong công tác tư 
vấn nghề nghiệp 

Mức độ cần thiết Mức độ thực hiện 
Rất cần 

thiết 
Cần 
thiết 

Không 
cần thiết

Thường 
xuyên  

Thỉnh 
thoảng 

Chưa 
từng 

1. Nhà trường phối hợp với doanh 
nghiệp tổ chức tư vấn hướng 
nghiệp trước đào tạo 

      

2. Nhà trường phối hợp với doanh 
nghiệp tổ chức tư vấn hướng 
nghiệp trong quá trình đào tạo 

      

3. Nhà trường phối hợp với doanh 
nghiệp tổ chức tư vấn hướng 
nghiệp sau đào tạo 

      

 

Điều tiết tác động của bối cảnh đến 
LKĐT 

Mức độ quan trọng Mức độ điều tiết 
Rất 

quan 
trọng 

Ít 
quan 
trọng 

Không 
quan 
trọng 

Thường 
xuyên  

Thỉnh 
thoảng 

Chưa 
từng 

1. Cơ chế thị trường (qui luật Cung - 
Cầu; Giá trị; Cạnh tranh) 

      

2. Yêu cầu của hội nhập và hợp tác 
quốc tế (WTO; TPP; ASEAN…) 

      

3. Chiến lược phát triển KTXH của 
tỉnh Bình Dương 

      

4. Dự báo nhu cầu nhân lực trình độ 
CĐN (số lượng, cơ cấu ngành nghề) 

      

5. Chính sách đầu tư phát triển dạy 
nghề 
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6. Chính sách đào tạo, bồi dưỡng nâng 
cao kỹ năng nghề và đào tạo lại 
nghề cho người lao động 

      

7. Chính sách thu hút chuyên gia kỹ 
thuật giỏi, công nhân lành nghề 
tham gia giảng dạy thực hành 

      

8. Chính sách khuyến khích DN tham 
gia công tác dạy nghề được trừ để 
tính thu nhập chịu thuế 

      

 

Xin trân trọng cảm ơn sự cộng tác của quý Thầy (Cô)! 
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PHỤ LỤC 1.4: PHIẾU KHẢO SÁT 

(Dành cho sinh viên học cao đẳngnghề) 

 

Để có cơ sở đánh giá thực trạng đào tạo, LKĐT và quản lý LKĐT cao đẳng nghề 
đáp ứng nhu cầu nhân lực cho các KCN tại Bình Dương, rất mong bạn vui lòng trả 
lời các câu hỏi trong Phiếu khảo sát dưới đây. Tất cả các  thông  tin này chỉ nhằm 
phục vụ công  tác nghiên cứu, không phục vụ vào mục đích nào khác! 

Xin trân trọng cám ơn sự tham gia, góp ý của bạn! 

 

Câu 1: Bạn vui lòng cho biết đôi nét về bản thân (Nếu có thể) 

1. Họ và tên: .................................................................... 

2. Giới tính:   Nam    Nữ  

3. Dân tộc:   Kinh    Khác: ................ 

4. Bạn học năm thứ: ............. Trường: ............................................................ 

5. Bạn học ngành: .............................................................................................. 

6. Bạn chọn ngành học và vào học tại trường là do: 

Chưa có điều kiện vào học đại học 
Qua tư vấn, hướng nghiệp tại trường phổ thông 
Qua thông tin quảng cáo giới thiệu về nhà trường 
Do ý muốn của cha mẹ hoặc người thân trong gia đình 
Qua trung tâm tư vấn, giới thiệu việc làm 
Tự bản thân tìm hiểu 
Học tạm năm sau thi đại học 
Các lí do khác 

7. Dự định của bạn sau khi tốt nghiệp cao đẳng nghề? 

Tiếp tục học lên đại học 
Đi làm tại các doanh nghiệp ngoài quốc doanh 
Xin việc trong các cơ quan nhà nước 
Tự mở của hàng kinh doanh riêng 
Chưa xác định 
Dự định khác 

 

Câu 2: Bạn nhận xét gì về CSVC và trang thiết bị dạy học tại cơ sở đào tạo? 

TT Nội dung 

Mức độ đáp ứng Tình trạng 

Thiếu 
Tương 
đối đủ 

Đủ 
Cũ (trước 
năm 2007) 

Mới (sau 
năm 2007) 

1 Phòng học lý thuyết      

2 Xưởng thực hành      

3 Phòng thí nghiệm      

4 Sách, giáo trình, tài liệu      

5 Các phương tiện, đồ dùng dạy học      

6 Máy móc, thiết bị thực hành      
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7 Thư viện      

8 Phương tiện thể dục - thể thao      

9 Nhà thi đấu, sân bãi thể dục - thể 
thao 

     

10 Phương tiện dụng cụ văn nghệ      

 

Câu 3: Theo Bạn có cần thiết phải liên kết, hợp tác với các doanh nghiệp để 
nângcao kỹ năng nghề trong sinh viên hay không? 

 Rất cần thiết  Cần thiết   Không cần thiết 

 

Câu 4: Ở cơ sở đào tạo bạn đang theo học, hoạt động liên kết với doanh 
nghiệpđược thể hiện qua những mức độ nào? 

TT Nội dung 

Mức độ LKĐT 

Chưa 
có 

Đôi 
khi 

Thường 
xuyên 

Rất 
thường 
xuyên 

1 
Trao đổi thông tin về nhu cầu tuyển sinh và 
nhu cầu lao động giữa nhà trường và DN 

    

2 Tổ chức hội nghị giao lưu giữa DNvà SV     

3 
Cán bộ DN có tham gia giảng dạy và hướng dẫn 
thực hành, thực tập 

    

4 Tổ chức tham quan thực tế tại DN     

5 Sinh viên được thực tập nghề tại các DN     

6 
Nội dung lý thuyết học tại trường, nội dung 
thực hành học tại DN 

    

7 
DN hỗ trợ nhà trường cơ sở vậtchất, máy móc, 
thiết bị thực hành, thực tập 

    

8 DN hỗ trợ kinh phí đào tạo chonhà trường     

9 
DN sẵn sàng đón tiếp sinh viênthực tập, cử cán bộ 
hướng dẫn và có chế độtài chính đối với người 
học nghề 

    

10 
Doanh nghiệp sẵn sàng tiếp nhận sinh viên 
có thời gian thực tập vào làm việc tại DoN 

    

 

Câu 5: Bạn có nhận xét gì về thực trạng hoạt động thực tập nghề tại doanh nghiệp 

TT Nội dung 

Mức độ  

Chưa 
có 

Đôi 
khi 

Thường 
xuyên 

Rất 
thường 
xuyên 

1 
Sinh viên được cán bộ doanh nghiệp phổ 
biến kế hoạch, nội dung thực tập, các quy 
định của doanh nghiệp 
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2 
Doanh nghiệp cử cán bộ hướng dẫn sinh 
viên trong thời gian thực tập 

    

3 Sinh viên được thực tập theo đúng kế hoạch     

4 
Sinh viên được thực tập theo đúng chuyên 
ngành được đào tạo 

    

5 
Sinh viên được tạo điều kiện nâng cao tay 
nghề trong thời gian thực tập 

    

6 
Sinh viên được hưởng chế độ đãi ngộ của 
doanh nghiệp và có cơ hội được làm việc 
tại doanh nghiệp sau tốt nghiệp 

    

 

Câu 6: Xin bạn cho biết ý kiến về sự cần thiết và mức độ phù hợp/ mức độ thực 
hiện của các chínhsách nhằm thúc đẩy hoạt động liên kết đào tạo giữa nhà 
trường và doanh nghiệp 

TT 
Thực hiện các chính sách nhằm 

thúc đẩy hoạt động liên kết đào tạo 
giữa nhà trường và doanh nghiệp 

Mức độ cần thiết Mức độ phù hợp 

Rất cần 
thiết 

Cần 
thiết 

Không 
cần thiết 

Phù 
hợp 

Tương 
đối phù 

hợp 

Không 
phù 
hợp 

1 Chính sách tuyển sinh hệ CĐN       

2 Chính sách phân luồng học sinh 
tốt nghiệp PTTH 

      

3 Chính sách học phí đối với SV 
học nghề hệ CĐN 

      

4 Chính sách học bổng       

5 Chính sách đối với HSSV người 
dân tộc thiểu số, diện chính sách 

      

6 Quy chế khen thưởng       

7 Chính sách việc làm cho SV cao 
đẳng nghề sau tốt nghiệp 

      

8 Chính sách ràng buộc trách nhiệm 
DN có sử dụng nhân lực 
trình độ cao đẳng nghề 

      

9 Chính sách tài chính đối với 
sinhviên thực tập tại DN 

      

10 Chính sách thu hút chuyên gia kỹ 
thuật giỏi, CBKT tham gia giảng 
dạy thực hành 

      

11 Chính sách đào tạo theo địa chỉ, 
hợp đồng, đặt hàng với DN 

      

12 Chính sách quy định người hành 
nghề phải có bằng, chứng chỉ xác 
nhận đã qua đào tạo nghề 

      

13 Các chính sách, quy định khác       
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Liên kết trong công tác tư vấn 
nghề nghiệp 

Mức độ cần thiết Mức độ thực hiện 
Rất cần 

thiết 
Cần 
thiết 

Không 
cần thiết

Thường 
xuyên  

Thỉnh 
thoảng 

Chưa 
từng 

1. Nhà trường phối hợp với doanh 
nghiệp tổ chức tư vấn hướng 
nghiệp trước đào tạo 

      

2. Nhà trường phối hợp với doanh 
nghiệp tổ chức tư vấn hướng 
nghiệp trong quá trình đào tạo 

      

3. Nhà trường phối hợp với doanh 
nghiệp tổ chức tư vấn hướng 
nghiệp sau đào tạo 

      

 

Xin cảm ơn sự nhiệt tình cộng tác của bạn! Chúc bạn gặp nhiều may mắn! 
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PHỤ LỤC 1.5: PHIẾU KHẢO SÁT 

(Dành cho cựu sinh viên tốt nghiệp cao đẳngnghề) 

 

Để có cơ sở đánh giá thực trạng đào tạo, LKĐT và quản lý LKĐT cao đẳng nghề 
đáp ứng nhu cầu nhân lực cho các KCN tại Bình Dương, rất mong Anh (Chị) vui 
lòng trả lời các câu hỏi trong Phiếu khảo sát dưới đây. Tất cả các  thông  tin này 
chỉ nhằm phục vụ công  tác nghiên cứu, không phục vụ vào mục đích nào khác!  

 

Xin vui lòng điền một số thông tin cá nhân:  

Họ và tên (không bắt buộc): …………...…  Thâm niên công tác: … năm  

Bạn làm việc tại bộ phận……………………… 

Công ty…………………………………………… được bao lâu…………… 

Tốt nghiệp cao đẳng nghề năm……… khóa………………… 

Nghề đào tạo: ……………………………………………………………… 

Giới tính:   Nam   Nữ 

 

 

Câu 1: Nhà trường có trang bị cho Anh (Chị) đầy đủ những yếu tố cần thiết 
khi vào làm việc tại các công ty trong các KCN hay không? 

TT Yếu tố cần thiết Có Không 

1. Kiến thức chuyên môn vững vàng   

2. Kỹ năng nghề thành thạo   

3. 
Thái độ, tác phong làm việc trong môi trường công 
nghiệp 

  

4. Ý thức tổ chức kỷ luật trong lao động   

5. An toàn, vệ sinh trong lao động   

6. Tinh thần trách nhiệm trong công việc   

7. Khả năng làm việc theo nhóm   

8. Khả năng hợp tác trong công việc   

9. Quan tâm đến đồng nghiệp   

10. Sức khoẻ tốt   

11. Yếu tố khác: ………………………………………………………….. 
 

Câu 2: Trong thời gian theo học CĐN, Anh (Chị) được đi tham quan DN và 
thực tập tại DN bao nhiêu lần, với tổng thời gian tham quan, thực tập 
là bao lâu? 

Số lần tham quan và thực tập tại doanh nghiệp:   ………………   

Tổng thời gian khoảng: 

1 tháng;   3 tháng;   6 tháng;   9 tháng;   1 năm;   trên 1 năm. 
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Câu 3: Anh (Chị) gặp khó khăn gì khi bắt đầu công việc lúc mới ra trường? 

TT Khó khăn khi mới xin việc Có Không 

1. Công việc không phù hợp   

2. 
Năng lực chuyên môn không đáp ứng được yêu cầu công 
việc 

  

3. 
Chưa từng làm quen với tác phong công nghiệp nên thấy 
bỡ ngỡ 

  

4. Kiến thức học không liên quan đến công việc   

5. Thiếu thông tin về thị trường lao động   

6. Trình độ ngoại ngữ không đủ đáp ứng yêu cầu công việc   

7. Trình độ tin học không đủ đáp ứng yêu cầu công việc   

8. 
Khó khăn khác 
…………………………………………………………………….. 

 

Câu 4: Anh (Chị) cho biết  tình  trạng việc làm sau khi tốt nghiệp CĐN: 

Tình trạng việc làm sau khi tốt nghiệp Mức độ Lựa chọn 

1) Sau tốt nghiệp bao lâu thì có việc làm Dưới 3 tháng  

3 - 6 tháng   

6 – 12 tháng   

Trên 12 tháng   

2) Việc làm có đúng với nghề được đào 
tạo không  

Trái nghề  

Ít liên quan đến nghề  

Tương đối đúng nghề  

Hoàn toàn đúng nghề  

3) Việc làm có tương xứng với trình độ 
đào tạo không 

Chưa tương xứng  

Chấp nhận được  

Tương xứng  

Rất tương xứng  

 

Câu 5: Anh (Chị) tìm được việc sau khi tốt nghiệp là do đâu? 

1)  Tự xin việc   5)  Qua trung tâm giới thiệu việc làm 

2)  Gia đình thu xếp   6)  Qua phương tiện thông tin đại chúng 

3)  Bạn bè giới thiệu   7)  Nhà trường giới thiệu 

4)  Thực tập được DN giữ lại 8)  Cam kết của nhà trường 
 

Câu 6: Mức độ của những khó khăn mà Anh (Chị) gặp phải thời gian đầu làm 
việc tại doanh nghiệp là gì?   

Những khó khăn 

Mức độ 

Rất khó 

khăn 

Khó 

Khăn 

Ít khó 

khăn 

Không 

khó khăn 

1) Môi trường làm việc khác nhiều so với môi     
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trường học tập  

2) Kiến thức, kỹ năng ít so với thực tiễn sản 
xuất  

    

3) Khó khăn do kỹ thuật và công nghệ sản xuất 
hiện đại  

    

4) Khó khăn trong làm việc theo nhóm     

5) Đòi hỏi thái độ, tác phong làm việc quá cao      

6) Khó khăn khác (ghi cụ thể):     
 

Câu 7: Anh (Chị) có được đào tạo lại tại DN sau khi tuyển dụng: 

1)  Làm việc được ngay, không cần đào tạo lại  

2)  Đào tạo lại 1 tuần      

3)  Đào tạo lại 1 tháng 

4)  Đào tạo lại trên 1 tháng 
 

Câu 8: Theo Anh (Chị) khi đi làm trong KCN thì yếu tố nào là quan trọng nhất 
đối với người lao động. Xin vui lòng xếp theo thứ tự  

Không quan trọng  Ít quan trọng  Quan trọng  Rất quan trọng 

TT Các yếu tố của người lao động 
Mức độ quan trọng 

    

1. Hiểu biết cơ bản về chuyên môn     

2. Thành thạo kỹ năng thực hành     

3. Khả năng sử dụng thành thạo các máy móc, thiết bị     

4. Thái độ,  tác phong làm việc trong công nghiệp      

5. Khả năng phân công lao động trong tổ sản xuất     

6. Khả năng hợp tác trong công việc     

7. 
Khả năng phát hiện hư hỏng, sửa chữa, bảo dưỡng 
máy móc, thiết bị 

    

8. 
Khả năng kiểm tra, xử lý khắc phục lỗi trên máy hoặc 
sản phẩm 

    

9. Trình độ ngoại ngữ     

10. Trình độ tin học     

11. Yếu tố khác………………………………………………………… 
 

Câu 9: Chương trình học trình độ CĐN có đáp ứng được yêu cầu công việc của 
Anh (Chị) hay không?    

 Đáp ứng hoàn toàn  Đáp ứng 1 phần  Chưa đáp ứng 
 

Câu10: Anh (Chị) vui lòng cho biết ý kiến về khả năng đáp ứng của CTĐT 
CĐN mà Anh (Chị) đã theo học so với nhu cầu tại nơi làm việc. 

TT CTĐT trang bị cho người học 
Mức độ 

Yếu Trung bình Khá  Tốt 

1. Kiến thức nghề     
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2. Kỹ năng nghề     

3. Thái độ lao động, tác phong công nghiệp     

4. Ý thức tổ chức kỷ luật     

5. An toàn, vệ sinh lao động     

6. Khả năng ứng xử  trong công việc     

7. Trình độ ngoại ngữ     

8. Trình độ tin học     
 

Câu 11: Anh (Chị) vui lòng cho biết ý kiến về mức độ cần thiết và mức độ thực 
hiện quản lý LKĐT giữa nhà trường và doanh nghiệp hiện nay. 

Quản lý liên kết tổ chức hoạt động 
thực tập nghề tại DN 

Mức độ cần thiết Mức độ thực hiện 
Rất 
cần 
thiết 

Cần 
thiết 

Không 
cần thiết

Thường 
xuyên  

Thỉnh 
thoảng 

Chưa 
từng 

1. Kế hoạch thực tập nghề tại DN 
được thông tin đến GV, CBKT và 
SV một cách rõ ràng 

      

2. SV được cán bộ của DN phổ biến 
kế hoạch, mục tiêu, nội dung, thời 
lượng và qui định thực tập nghề 
nghiệp tại DN 

      

3. DN cử CBKT hướng dẫn SV trong 
suốt quá trình thực tập 

      

4. SV được thực tập theo đúng kế 
hoạch đã thống nhất giữa nhà 
trường và DN 

      

5. SV được thực tập theo đúng nội 
dung chuyên ngành được đào tạo 

      

6.  SV được tạo điều kiện nâng cao 
tay nghề trong thời gian thực tập 

      

7. SV được hưởng chế độ đãi ngộ của 
DN, có cơ hội được làm việc tại 
DN sát với nghề đào tạo sau TN 

      

 

Quản lý liên kết trong công tác tư 
vấn nghề nghiệp 

Mức độ cần thiết Mức độ thực hiện 
Rất cần 

thiết 
Cần 
thiết 

Không 
cần thiết

Thường 
xuyên  

Thỉnh 
thoảng 

Chưa 
từng 

1. NT phối hợp với DN tổ chức tư 
vấn hướng nghiệp trước đào tạo 

      

2. NT phối hợp với DN tổ chức 
TVNN trong quá trình đào tạo 

      

 

Xin cảm ơn sự cộng tác của Anh (Chị)! Chúc Anh (Chị) gặp nhiều may mắn! 
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PHỤ LỤC 2: PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN CHUYÊN GIA VỀ CÁC GIẢI 

PHÁP QUẢN LÝ LIÊN KẾT ĐÀO TẠO ĐỀ XUẤT 

Kính mong Ông/ Bà cho ý kiến về các giải pháp quản lý LKĐTgiữa trường 

cao đẳng nghề và doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu nhân lực của các khu công nghiệp 

tại Bình Dương theo 2 tiêu chí sau: Tính cần thiết và Tính khả thi. 

Xin Ông/Bà vui  lòng đánh dấu  vào ô thích hợp để cho điểm từ 1 đến 5 (1- 

là không cần thiết hoặc không khả thi;  2- là ít cần thiết hoặc ít khả thi; 3- là tương 

đối cần thiết hoặc tương đối khả thi; 4- là cần thiết hoặc khả thi; 5- là rất cần thiết 

hoặc rất khả thi) hoặc viết thêm ý kiến của Ông/ Bà vào chỗ trống (…). 

TT Nội dung giải pháp 

Mức độ cần thiết 

của các giải pháp 

Mức độ khả thi của 

các giải pháp 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 Giải pháp 1:Xây dựng hệ thống 

thông tin dự báo nhu cầu NL cho 

các KCN tại Bình Dương. 

          

2 Giải pháp 2: Đổi mới và hoàn 

thiện các phương thức, hình thức, 

mức độ LKĐT CĐN giữa NT và 

DN 

          

3 Giải pháp 3: Xây dựng và hoàn 

thiện các qui chế, qui định về 

quản lý LKĐT giữa trường CĐN 

và DN 

          

4 Giải pháp 4: Tăng cường phối 

hợp quản lý quá trình đào tạo giữa 

trường CĐN và DN 

          

5 Giải pháp 5: Huy động các 

nguồn lực cho đào tạo nhằm đáp 

ứng nhu cầu doanh nghiệp 

          

6 Giải pháp 6: Xây dựng hệ thống           
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tư vấn nghề nghiệp cho sinh viên 

ra trường. 

 

Ngoài những giải pháp đã nêu trên, Ông/Bà thấy cần bổ sung thêm giải pháp 

nào? Nếu có xin Ông/Bà ghi cụ thể về nội dung giải pháp, mức độ cần thiết và khả 

thi.  

.............................................................................................................................  

.............................................................................................................................  

.............................................................................................................................  

  Xin Ông (Bà) vui lòng cho biết một vài thông tin cá nhân:  

1. Họ và tên (Không bắt buộc): …………………………………………… 

2. Đơn vị công tác:………………………………………………………… 

3. Trình độ chuyên môn: Thợ lành nghề; Trung cấp;   Cao đẳng; 

  Đạihọc;   Thạc sĩ;       Tiến sĩ;   Tiến sĩ KH 

4. Học hàm:    Giáo sư;     Phó Giáo sư  

5. Thâm niên công tác:  1 – 3 năm;         3 – 7 năm;          Trên 7 năm  

6. Chức trách: Lãnh đạo;  Cán bộ quản lý;  Cán bộ kiêm giáo viên;  

   Giáo viên;  Chuyên viên;  Cán bộ kỹ thuật; Nhà kh 

Xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của Quý Ông/Bà! 
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PHỤ LỤC 3: DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ 

TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG THỰC HIỆN KHẢO SÁT 

TT Tên trường 

Loại hình 
Qui mô tuyển sinh/ 

năm 

Địa chỉ 
Công 

lập 

Tư 

thục 
CĐN TCN 

SCN và 

dưới 3 

tháng 

1 
Trường CĐN Việt Nam – 

Singapore 
X  450 575 200 

Quốc lộ 13, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương 

ĐT: (0650) 3820655; Fax: (0650) 3820812 

2 
Trường CĐN Công nghệ 

cao Đồng An 
 X 500 150 200 

Số 90, Đường 30/4, Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương 

ĐT: (0650) 3774647; Fax: (0650) 3774573 

3 
Trường CĐN Công nghệ 

và Nông lâm Nam Bộ 
x  250 600 1500 

Quốc lộ 1K, Bình An, Dĩ An, Tỉnh Bình Dương 

ĐT: (0650) 3751531; Fax: (0650) 3750853 

4 
Phân hiệu CĐN Đường sắt 

Phía  Nam 
x  220 145 1043 

Số 7 Lý Thường Kiệt, Dĩ An, Bình Dương 

ĐT: (0650) 3752033; Fax: (0650) 3742816  

5 
Trường CĐN Thiết bị y tế 

tỉnh Bình Dương 
x  120 - 100 

Số 465 Đường 30/4, Thủ Dầu Một, Bình Dương 

ĐT: (0650) 3818 567; Fax: 0650.3813940 
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PHỤ LỤC 4: DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP TRONG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH BÌNH DƯƠNG 

THỰC HIỆN KHẢO SÁT 

 

TT Tên Doanh nghiệp Ngành nghề sản xuất Quốc gia KCN 

1 
CÔNG TY TNHH JHAN YUE GARMENT 
VN 

sản xuất các sản phẩm may mặc và dệt 
vải 

British Virgin 
Islands. 

Đại Đăng 

2 
CÔNG TY TNHH EXCELLENCE TEAM 
VIỆT NAM 

Sản xuất, gia công ngũ kim các loại Brunei Darussalam Đại Đăng 

3 CÔNG TY TNHH KURIM VIỆT NAM 
sản xuất, gia công các loại giày da, túi 
xách, vali 

Brunei Darussalam Đại Đăng 

4 
CÔNG TY TNHH HOMEPOLY 
INDUSTRIES 

sản xuất sản phẩm từ plastic. 
Brunei Darussalam 

-Đài Loan 
Đại Đăng 

5 
NHÀ MÁY CÔNG TY TNHH THÊU 
DƯƠNG THĂNG 

Sản xuất, gia công phụ kiện may mặc, 
thêu bằng máy vi tính 

Đài Loan Đại Đăng 

6 
NHÀ MÁY SẢN XUẤT CÔNG TY TNHH 
ACTIVE INTERNATIONAL ViỆT NAM TẠI 
ĐẠI ĐĂNG 

sản xuất yên xe đạp, phụ kiện nhựa xe 
đạp 

Đài Loan Đại Đăng 

7 
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐỒ GỖ XUẤT 
KHẨU 

Sản xuất, gia công đồ gỗ Đức Đại Đăng 

8 
NHÀ MÁY 4 CÔNG TY TNHH UCHIYAMA 
ViỆT NAM 

sản xuất, gia công các miếng đệm, ron 
dùng cho động cơ 

Nhật Bản Đại Đăng 

9 CÔNG TY TNHH PHAN LÊ GIA Rèn, dập, ép và cán kim loại Việt Nam Đại Đăng 

10 CÔNG TY TNHH IN ẤN MING THÁI 
Sản xuất gia công in ấn biểu mẫu, 
cataloge 

Đài Loan Đồng An 

11 
CÔNG TY TNHH  CƠ KHÍ LẮP RÁP ĐỘNG 
CƠ DIESEL AN CHÂU 

Cơ khí Việt Nam Đồng An 

12 
CÔNG TY TNHH  CƠ KHÍ XÂY DỰNG 
NAM LONG 

sản xuất nhựa, nút áo Việt Nam Đồng An 
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13 CÔNG TY TNHH  ĐA MY sản xuất tả giấy Việt Nam Đồng An 

14 Cty TNHH SX-TM Quạt VN BD (Quạt Asia) Sản xuất quạt Việt Nam Mỹ Phước 

15 CÔNG TY BAO BÌ ĐÔNG NAM VIỆT  Sản xuất bao bì Việt Nam Mỹ Phước 

16 Cty CP TP Dinh dưỡng Nutifood sản xuất chế biến sữa Việt Nam Mỹ Phước 

17 
Cty TNHH Trường Phong (bán lại cho Phú 
Phong) 

Sản xuất gia công sản phẩm từ thủy 
tinh 

Việt Nam Mỹ Phước 

18 Cty TNHH Dược Phẩm Đạt Vi Phú sản xuất thuốc viên các loại Việt Nam Mỹ Phước 

19 CÔNG TY TNHH SHIN KWANG VINA Sản xuất các hóa chất xử lý bề mặt. Hàn Quốc Mỹ Phước 

20 
CÔNG TY TNHH CHENG-FENG (VIỆT 
NAM) 

sản xuất và gia công các loại màu gốc, 
nguyên liệu màu cho cao su 

Đài Loan Mỹ Phước 2 

21 CÔNG TY TNHH CHO CHEN (VIỆT NAM) sản xuất gia công tấm nhựa Đài Loan Mỹ Phước 2 

22 CÔNG TY TNHH SUNG SHIN VINA sản xuất mô-tơ điện và linh kiện Hàn Quốc Mỹ Phước 2 

23 
CÔNG TY TNHH NEW STAR GOLF (VIỆT 
NAM) 

sản xuất, gia công các loại túi đựng 
dụng cụ đánh golf và các sản phẩm hỗ 
trợ 

Hàn Quốc Mỹ Phước 2 

24 
CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI C.P, VIỆT 
NAM- CHI NHÁNH TẠI BÌNH DƯƠNG 

Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và 
thủy sản 

Thái Lan Mỹ Phước 2 

25 CÔNG TY TNHH  JADE INTERNATIONAL Sản xuất đồ gỗ gia dụng 
British Virgin 

Islands 
Nam Tân Uyên 

26 
CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN 
TRIMMERS TU 

sản xuất phụ kiện ngành may mặc và 
túi xách, ba lô 

Hong Kong Nam Tân Uyên 

27 
CÔNG TY TNHH HSING KWO RUBBER 
(VIỆT NAM) 

sản xuất vỏ xe, băng chuyền tải, dây 
curo 

Malaysia-Brunei 
Darussalam 

Nam Tân Uyên 

28 CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ ZHONG HE Sản xuất sản phẩm gỗ Trung Quốc Nam Tân Uyên 

29 CÔNG TY TNHH LI HUA 
sản xuất màng PE; sản xuất băng keo 
OPP 

Trung Quốc Nam Tân Uyên 

30 XƯỞNG SẢN XUẤT ASTI (VIET NAM) SX dây điện Việt Nam Sóng Thần 1 



PL 36 

31 
CÔNG TY TNHH PHONG CẨM (DAI 
LOAN) 

SX nón bảo hiểm Việt Nam Sóng Thần 1 

32 CN CÔNG TY TNHH TM  SX  THẢO NHÂN SX Giấy DECAL Việt Nam Sóng Thần 1 

33 CÔNG TY TNHH TRƯỜNG AN THỊNH Sx Vôi cải tạo ao nuôi trồng thuỷ sản Việt Nam Sóng Thần 1 

34 CÔNG TY TNHH NHỰA HỪNG ĐÔNG SX Hạt Nhựa Việt Nam Sóng Thần 1 

35 CÔNG TY TNHH THƯỢNG HẢO 
Sản xuất gia công khuôn mẫu, khuôn 
đúc giày bằng kim loại 

Đài Loan Sóng Thần 2 

36 CÔNG TY TNHH THUẬN LỢI 
sản xuất kinh doanh thớt nhựa công 
nghiệp, sản xuất bã màu 

Đài Loan 
Tân Đông Hiệp 

B 

37 CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ TT 
Sản xuất lắp ráp và gia công các sản 
phẩm tiêu dùng bằng nhựa 

Hàn Quốc 
Tân Đông Hiệp 

B 

38 
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SUNGWOO 
VINA 1 

In nhãn đề can, in bao bì và in nhãn 
hiệu trên bao bì 

Hàn Quốc 
Tân Đông Hiệp 

B 

39 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN 
XUẤT G H 

Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ Hàn Quốc 
Tân Đông Hiệp 

B 

40 
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ SANYO VIỆT 
NAM 

Sản xuất gia công chi tiết cơ khí, 
khuôn mẫu 

Nhật Bản 
Tân Đông Hiệp 

B 

41 CÔNG TY CP SX-TM THÉP VẠN THÀNH Sản xuất tôn Việt Nam 
Tân Đông Hiệp 

B 

42 NƯỚC GIẢI KHÁT ĐA QUỐC GIA Sản xuất nước giải khát Việt Nam 
Tân Đông Hiệp 

B 

43 CÔNG TY THHH GỖ AN VIỆT Sản xuất đồ gỗ gia dụng Việt Nam 
Tân Đông Hiệp 

B 

44 CÔNG TY TNHH - TM TÂN NGHỆ AN Kinh doanh sắt thép Việt Nam 
Tân Đông Hiệp 

B 

45 NHÀ MÁY BAO BÌ BÌNH DƯƠNG Sản xuất bao bì Việt Nam 
Tân Đông Hiệp 

B 

46 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ HIỆP TIẾN Gia công cơ khí Việt Nam 
Tân Đông Hiệp 

B 

47 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Kiểm tra định kỳ, sửa chữa, bảo trì, vệ Việt Nam Tân Đông Hiệp 
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KERRY-ITS VIỆT NAM  sinh container B 

48 CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG ÂU CHÂU 
Sản xuất thức ăn cho gai súc, gia cầm 
và thủy sản 

Việt Nam 
Tân Đông Hiệp 

B 

49 
NHÀ MÁY CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 
PHẨM ANVET 

Sản xuất thuốc thú y, thủy hải sản; Việt Nam 
Tân Đông Hiệp 

B 

50 Công TY TNHH BÌNH MINH ÉN Sản xuất tủ điện, thang máy cáp điện Việt Nam 
Tân Đông Hiệp 

B 

51 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT KIẾN Á Sản xuất sản phẩm từ gỗ Việt Nam - Anh 
Tân Đông Hiệp 

B 

52 CÔNG TY TNHH KPACK Sản xuất ống laminate chất lượng cao 
British Virgin 

Islands 
Việt Hương 

53 
CÔNG TY TNHH UP STATE ENTERPRISES 
(VN) 

sản xuất gia công các loại bao bì giấy 
gói quà, gói đồ chơ 

Đài Loan Việt Hương 

54 
CÔNG TY TNHH NEIKEN SWITCHGEAR 
VN 

sản xuất gia công dây điện và các thiết 
bị điện 

Malaysia Việt Hương 

55 
CÔNG TY TNHH SHIN CHANG VIỆT 
NAM. 

Sản xuất gia công in, nguyên liệu vật 
tư ngành in 

Đài Loan VN - Singapore 

56 CÔNG TY TNHH JAKOB SÀI GÒN Sản xuất các loại cáp Thụy Sĩ VN - Singapore 

57 
CÔNG TY TNHH THÉP KHÔNG RỈ HOA 
NAM 

sản xuất gia công thép không rỉ. Cho 
thuê nhà xưởng 

Đài Loan VN - Singapore 

58 CÔNG TY TNHH JINYONG VIỆT NAM Sản xuất các chất phủ gỗ Hong Kong VN - Singapore 

59 
CÔNG TY TNHH PRESTAR INDUSTRIES 
VIỆT NAM 

sản xuất gia công sản phẩm thép các 
loại khác 

Malaysia VN - Singapore 

60 CÔNG TY TNHH CKL (VN) 
Sản xuất, chế biến nước uống từ hoa 
quả và hương vị nhân tạo 

Singapore VN - Singapore 

 


