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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài  

Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện tại các tỉnh vùng Tây Nguyên là những cơ 

sở GDNN mới được thành lập trên cơ sở tái cấu trúc hệ thống GDNN và GDTX ở cấp 

huyện theo Nghị quyết số 64/NQ-CP, ngày 04/9/2014 của Chính phủ [13]. Với cơ cấu tổ 

chức, bộ máy quản lý, nguồn lực (đội ngũ CBQL, giáo viên, CSVC&TBĐT, ...) và với 

chức năng, nhiệm vụ mới sau tái cấu trúc và đứng trước nhu cầu đào tạo nghề mỗi ngày 

một cao hơn của từng địa phương; thì một tất yếu là các trung tâm này không thể tránh 

khỏi các khó khăn và bất cập trong quản lý đào tạo nghề. Mặt khác, hiện nay chưa có 

công trình khoa học nghiên cứu về quản lý đào tạo nghề tại Trung tâm GDNN-GDTX 

cấp huyện các tỉnh Tây Nguyên trong bối cảnh hiện nay. 

Từ các lý do về lý luận và thực tiễn nêu trên, với cương vị là một cán bộ quản lý 

(CBQL) thuộc bộ máy quản lý hành chính cấp huyện của một trong các tỉnh Tây 

Nguyên; tôi chọn đề tài “Quản lý đào tạo nghề tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – 

Giáo dục thường xuyên cấp huyện ở các tỉnh Tây Nguyên trong bối cảnh hiện nay” 

để nghiên cứu nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nghề của các trung tâm này 

trong bối cảnh hiện nay. 

2.  Mục đích nghiên cứu 

 Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý đào tạo nghề tại các Trung tâm GDNN-

GDTX và cơ sở thực tiễn về quản lý đào tạo nghề tại các Trung tâm GDNN-GDTX cấp 

huyện ở tỉnh tỉnh Tây Nguyên trong bối cảnh hiện nay; đề xuất các biện pháp quản lý 

đào tạo nghề nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nghề tại các Trung tâm 

GDNN-GDTX cấp huyện ở các tỉnh Tây Nguyên trong bối cảnh hiện nay, góp phần đáp 

ứng nhân lực lao động cho địa phương. 

3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 

3.1. Khách thể nghiên cứu  

 Đào tạo nghề tại Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện. 

3.2. Đối tượng nghiên cứu  

 Quản lý đào tạo nghề tại Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện ở các tỉnh Tây 

Nguyên. 

4. Giả thuyết khoa học 
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5. Nhiệm vụ nghiên cứu  

6. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu 

- Đề tài tập trung nghiên cứu đề xuất các biện pháp quản lý đào tạo nghề trình độ sơ 

cấp và dưới 3 tháng của các Trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn hụyện (trong luận án 

này gọi là Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện) ở các tỉnh Tây Nguyên. 

 -  Đối tượng khảo sát thực trạng là một số CBQL và giáo viên dạy nghề của một 

số Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện ở các tỉnh Tây Nguyên; một số Chủ tịch và Phó 

chủ tịch UBND huyện; một số CBQL về GDNN cấp tỉnh, cấp huyện và một số học viên 

(người học nghề trong Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện). 

 - Số liệu đánh giá thực trạng được thu thập trong 5 năm, từ năm học 2016 - 2017 

(từ năm học bắt đầu triển khai tái cấu trúc hệ thống GDNN, GDTX cấp huyện) đến năm 

học 2020 – 2021). 

 - Thử nghiệm được tiến hành vào năm 2020 tại một trong những Trung tâm 

GDNN-GDTX cấp huyện và một trong các doanh nghiệp ở các tỉnh Tây Nguyên.  

7. Câu hỏi nghiên cứu  

 - Đào tạo nghề tại các Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện sau tái cấu trúc trong 

bối cảnh hiện nay đang đặt ra cho các nhà quản lý tại trung tâm những vấn đề gì cần giải 

quyết để nâng cao chất lượng đào tạo nghề phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của trung 

tâm và phù hợp với bối cảnh hiện nay ? 

 - Với chức năng là đào tạo nghề sơ cấp và dưới 3 tháng, quản lý đào tạo nghề 

trong bối cảnh hiện nay tại Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện cần dựa trên cơ sở lý 

luận và thực tiễn nào ? 

 - Các biện pháp quản lý nào để quản lý đào tạo nghề sơ cấp và dưới 3 tháng mang 

lại chất lượng và hiệu quả; đồng thời đáp ứng yêu cầu học nghề của người lao động tại 

địa phương trong bối cảnh hiện nay. 

8. Các tiếp cận và phương pháp nghiên cứu  

8.1. Các tiếp cận trong nghiên cứu  

8.1.1. Tiếp cận quá trình đào tạo 

8.1.2. Tiếp cận hệ thống  

8.1.3. Tiếp cận thị trường 

8.2. Các phương pháp nghiên cứu 

8.2.1. Phương pháp nghiên cứu lý luận 
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8.2.2. Các phương pháp nghiên cứu thực tiễn 

 Trong nghiên cứu đề tài luận án này sẽ sử dụng các phương pháp: 

- Phương pháp điều bằng phiếu hỏi,  

- Phương pháp phỏng vấn,  

- Phương pháp tổng kết kinh nghiệm,  

- Phương pháp chuyên gia,  

8.2.3. Phương pháp thống kê toán học   

9. Luận điểm bảo vệ  

10. Những đóng góp của luận án 

10.1. Về lý luận 

10.2. Về thực tiễn 

11. Cấu trúc luận án 

 Ngoài phần mở đầu, kết luận, các công trình khoa học của nghiên cứu sinh, danh 

mục các tài liệu tham khảo và các phụ lục; luận án có 3 chương: 

 - Chương 1. Cơ sở lý luận về quản lý đào tạo nghề tại Trung tâm GDNN-GDTX 

cấp huyện trong bối cảnh hiện nay. 

 - Chương 2. Cơ sở thực tiễn về quản lý đào tạo nghề tại Trung tâm GDNN-GDTX 

cấp huyện ở các tỉnh Tây Nguyên trong bối cảnh hiện nay. 

 - Chương 3. Biện pháp quản lý đào tạo nghề của các Trung tâm GDNN-GDTX 

cấp huyện ở các tỉnh Tây Nguyên trong bối cảnh hiện nay. 
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CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO NGHỀ  

TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP – GIÁO DỤC  

THƯỜNG XUYÊN CẤP HUYỆN TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY 

1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề  

1.1.1. Những nghiên cứu về đào tạo và quản lý đào tạo  

 - Ở nước ngoài,  

 - Ở trong nước  

1.1.2. Nghiên cứu về đào tạo và quản lý đào tạo nghề tại các Trung tâm GDNN-

GDTX  

 Nhìn chung, rất ít công trình nghiên cứu của các nhà khoa học ở trong và ngoài 

nước về đào tạo nghề và quản lý đào tạo nghề tại các Trung tâm GDNN-GDTX. Tuy 

nhiên, có một số công trình khoa học nghiên cứu tiểu biểu được tổng quan dưới đây đã 

có những định hướng cho việc thiết lập cơ sở lý luận và lựa chọn phương pháp nghiên 

cứu cơ sở thực tiễn của đào tạo nghề và quản lý đào tạo nghề tại các Trung tâm GDNN-

GDTX cấp huyện. 

 - Về các cuốn sách: 

  - Về đề tài KH&CN: 

 - Về các bài báo khoa học: 

 - Về các luận án tiến sĩ: 

1.1.3. Những vấn đề đã được giải quyết và vấn đề mà luận án sẽ giải quyết   

 - Những nghiên cứu đã thực hiện 

 - Những vấn đề luận án sẽ tiếp tục nghiên cứu  

1.2. Đào tạo nghệ tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên cấp huyện  

1.2.1. Khái niệm đào tạo và đào tạo nghề 

1.2.1.1. Đào tạo 

 Đào tạo là quá trình hoạt động có mục đích, có tổ chức, nhằm hình thành và phát 

triển có hệ thống các tri thức, kỹ năng, kỹ xảo, thái độ nghề nghiệp hay kiến thức liên 

quan đến một lĩnh vực cụ thể, để người học lĩnh hội và nắm vững những tri thức, kĩ năng 

nghề nghiệp một cách có hệ thống để chuẩn bị cho người đó thích nghi với cuộc sống và 

khả năng đảm nhận được một công việc nhất định.  

1.2.1.2. Đào tạo nghề 
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 Theo quy định tại Điểm 2, Điều 3 của Luật Giáo dục nghề nghịêp (2014), khái 

niệm đào tạo nghề nghiệp được hiểu: “Đào tạo nghề nghiệp là hoạt động dạy và học 

nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng và thái độ nghề nghiệp cần thiết cho người học để có 

thể tìm được việc làm hoặc tự tạo việc làm sau khi hoàn thành khóa học hoặc để nâng 

cao trình độ nghề nghiệp”[47]. 

1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - 

Giáo dục thường xuyên cấp huyện  

1.2.2.1. Chức năng và nhiệm vụ  

1.2.2.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy 

1.2.3. Đặc điểm của các thành tố trong đào tạo nghề sơ cấp và dưới 3 tháng tại Trung 

tâm GDNN-GDTX cấp huyện 

1.2.3.1. Đội ngũ nhân lực 

 - Đội ngũ cán bộ quản lý (CBQL)  

 - Đội ngũ giáo viên  

 - Đội ngũ nhân viên  

1.2.3.2. Người học 

1.2.3.3. Chương trình đào tạo 

1.2.3.4. Hình thức tổ chức đào tạo  

1.2.3.5. Điều kiện cơ sở vất chất phục vụ đào tạo   

1.3. Bối cảnh hiện nay và yêu cầu đặt ra cho đào toạ và quản lý đào tạo nghề tạo Trung tâm 

giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên cấp huyện 

1.3.1. Khái niệm quản lý, quản lý đào tạo nghề 

1.3.1.1. Quản lý 

 Quản lý là sự tác động có mục đích, có kế hoạch của chủ thể quản lý (người quản 

lý tổ chức) đến khách thể quản lý (những người bị quản lý trong tổ chức) nhằm huy động 

và điều phối mọi nguồn lực (nhân lực, tài lực và vật lực ...) để đạt được mục tiêu đã định 

của tổ chức trong môi trường luôn luôn thay đổi. 

1.3.1.2. Quản lý đào tạo nghề  

1.3.2. Đặc trưng của bối cảnh hiện nay  

1.3.3. Yêu cầu đặt ra cho đào tạo nghề và quản lý đào tạo nghề tại các Trung tâm 

GDNN-GDTX  

1.3.3.1. Yêu cầu đối với đào tạo nghề 
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1.3.3.2. Yêu cầu đối với quản lý đào tạo nghề 

1.3.4. Các hoạt động trong quá trình đào tạo nghề tại Trung tâm GDNN-GDTX cấp 

huyện và yêu cầu đối với mỗi hoạt động đó 

1.3.4.1. Xây dựng chương trình đào tạo 

1.3.4.2. Giảng dạy của giáo viên   

1.3.4.3. Học tập của học viên 

1.3.4.4. Trang bị và sử dụng CSVC&TBĐT  

1.3.4.5. Đảm bảo sự thích ứng của đào tạo với bối cảnh 

1.3.4.6. Đánh giá và công nhận kết quả đào tạo nghề 

1.3.4.7. Hoạt động sau khóa đào tạo    

1.4. Quản lý đào tạo nghề tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên cấp 

huyện trong bối  cảnh hiện nay dự vào mô hình CIPO  

1.4.1. Mô hình CIPO trong đào tạo nghề  

1.4.1.1. Khái quát về mô hình CIPO 

Tại Việt Nam, một số nhà khoa học đã trình bày mối quan hệ giữa các thành tố của 

quá trình đào tạo theo mô hình CIPO bằng Sơ đồ 1.1. dưới đây. 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.1. Mô hình CIPO về đào tạo nguồn nhân lực [30]&[36]. 

- Các hoạt động đầu vào của khóa đào tạo gồm: 

- Các hoạt động trong tiến trình biến đầu vào của đào tạo thành đầu ra của đào 

tạo gồm:  

 - Các hoạt động đầu ra của khóa đào tạo gồm: 

- Các hoạt động đảm bảo sự thích ứng của đào tạo với bối cảnh  

1.4.1.2. Đào tạo nghề theo mô hình CIPO 
 

1.4.2. Nội dung quản lý đào tạo nghề tại Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện theo mô 

hình CIPO 

Input 
(Đầu vào) 

Process 
(Tiến trình) 

Context 
(Bối cảnh) 

Output 
(Đầu ra) 
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1.4.2.1. Quản lý các yếu tố đầu vào 

- Quản lý hoạt động xây dựng chương trình đào tạo:   

- Quản lý hoạt động tuyển sinh: 

- Quản lý hoạt động trang bị và sử dụng CSVC&TBĐT: 

1.4.2.2. Quản lý các yếu tố quá trình 

- Quản lý hoạt động giảng dạy của giáo viên: 

1.4.2.3. Quản lý các yếu tố đầu ra   

- Quản lý hoạt động đánh giá và công nhận kết quả học nghề: 

 - Quản lý việc thu thập thông tin phản hồi từ người học sau khi tốt nghiệp khoá học: 

- Quản lý hoạt động phân tích và khắc phục tác động của bối cảnh nhằm đảm bảo 

sự thích ứng của đào tạo:  

1.4.4. Phân cấp quản lý đào tạo nghề tại các Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện 

trong bối cảnh hiện nay 

1.4.4.1. Đối với Giám đốc Trung tâm 

1.4.4.2. Đối với đội ngũ CBQL cấp đơn vị của Trung tâm 

1.4.4.3. Đối với các cơ quan quản lý GDNN cấp trên 

1.4.5. Các yếu tố bối cảnh tác động đến quản lý đào tạo nghề tại Trung tâm GDNN-

GDTX cấp huyện  

1.4.5.1. Đặc trưng phát triển KT-XH của thời đại 

1.4.5.2. Sự lãnh đạo của Đảng, chính sách quản lý của Nhà nước về phát triển giáo dục 

nghề nghiệp 

1.4.5.3. Nhu cầu nguồn nhân lực cho các mục tiêu phát triển KT-XH của địa phương   

1.4.5.4. Điều kiện tự nhiên, truyền thống và bản sắc văn hoá của cộng đồng, địa phương 

theo vùng miền 

 1.4.5.5. Trách nhiệm phối hợp của các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp với Trung tâm 

GDNN-GDTX cấp huyện trong đào tạo nghề 

1.4.5.6. Năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý các Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện 

 

Kết luận Chương 1 
 

 Bối cảnh phát triển KT-XH hiện nay đặt ra yêu cầu mới đối với phát triển GDNN 

nói chung và đối với đào tạo nghề đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH của các vùng 
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miền, địa phương nói riêng. Từ đó, đào tạo nghề là một trong những chức năng chủ yếu 

đối với các Trung tâm GDNN-GDTX trong bối cảnh tái cấu trúc hệ thống GDNN cấp 

huyện. Chính vì vậy, quản lý đào tạo nghề tại các Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện 

là vấn đề cần quan tâm nghiên cứu giai đoạn hiện nay. 

 Đào tạo nghề tại các Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện được dựa trên mô hình 

CIPO về đào tạo nguồn nhân lực. Triển khai đào tạo nghề tại Trung tâm GDNN-GDTX 

cấp huyện theo mô hình CIPO gồm triển khai các hoạt động đối với các yếu tố đầu vào 

(tuyển sinh, xây dựng chương trình đào tạo, trang bị và sử dụng CSVC&TBĐT), các 

hoạt động đối với các yếu tố quá trình (giảng dạy của giáo viên, học tập của học viên), 

các hoạt động đối với các yếu tố đầu ra (đánh giá và công nhận kết quả học nghề, thu 

thập thông tin phản hồi từ người học sau khi tốt nghiệp khoá học, phân tích và khắc phục 

tác động của bối cảnh nhằm đảm bảo sự thích ứng của đào tạo).  

 Quản lý đào tạo nghề theo mô hình CIPO tại Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện 

là quản lý các yếu tố đầu vào, quá trình, đầu ra dưới sự tác đông của yếu tố bối cảnh. Có 

nghĩa là các hoạt động quản lý đào tạo nghề tại các Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện 

bao gồm: quản lý hoạt động xây dựng chương trình đào tạo, quản lý hoạt động tuyển 

sinh, quản lý hoạt động trang bị và sử dụng CSVC&TBĐT, quản lý hoạt động giảng dạy 

của giáo viên, quản lý hoạt động học tập của học viên, quản lý dạy học đánh giá và công 

nhận kết quả học nghề, quản lý hoạt động thu thập thông tin phản hồi từ người học sau 

khi tốt nghiệp khoá học, quản lý hoạt động phân tích và khắc phục tác động của bối cảnh 

nhằm đảm bảo sự thích ứng của đào tạo.  

Quản lý đào tạo nghề tại các Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện chịu ảnh hưởng 

của các yếu tố: đặc trưng phát triển KT-XH của thời đại; sự lãnh đạo của Đảng, chính 

sách quản lý của Nhà nước về phát triển giáo dục nghề nghiệp; nhu cầu nguồn nhân lực 

của địa phương phục vụ cho các mục tiêu phát triển KT-XH; điều kiện tự nhiên, truyền 

thống và bản sắc văn hoá của cộng đồng, địa phương; trách nhiệm phối hợp của các cơ 

quan, tổ chức và doanh nghiệp trong đào tạo của Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện; 

năng lực quản lý của đội ngũ CBQL trong Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện. 

 Các kết quả nghiên cứu cơ sở lý luận ở chương này là các căn cứ định hướng cho 

việc nghiên cứu cơ sở thực tiễn về đào tạo và quản lý đào tạo nghề tại các Trung tâm 

GDNN-GDTX cấp huyện ở các tỉnh Tây Nguyên trong bối cảnh hiện nay sẽ được trình 

bày kết quả nghiên cứu tại Chương 2 dưới đây. 
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CHƯƠNG 2 

CƠ SỞ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO NGHỀ  

TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP – GIÁO DỤC  

THƯỜNG XUYÊN CẤP HUYỆN Ở CÁC TỈNH TÂY NGUYÊN  

TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY 

 

2.1. Kinh nghiệm của một số quốc gia về quản lý đào tạo nghề và bài học cho Việt Nam  

2.1.1. Kinh nghiệm của một số quốc gia về quản lý đào tạo nghề 

2.1.1.1. Hợp chúng quốc Hoa Kỳ (Mỹ) 

2.1.1.2. Nhật Bản 

2.1.1.3. Liên bang Úc (The Commonwealth of Australia) 

2.1.1.4. Vương quốc Anh   

2.1.1.5. Liên bang Malaysia 

2.1.2. Những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong quản lý đào tạo nghề tại Trung 

tâm GDNN-GDTX  

2.2. Giới thiệu quá trình khảo sát thực trạng 

2.2.1. Mục đích khảo sát 

Đánh giá được thực trạng quy mô, chất lượng đào tạo nghề; thực trạng các hoạt 

động trong quá trình đào tạo nghề so với yêu cầu các hoạt động đó; thực trạng quản lý 

đào tạo nghề tại Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện ở các tỉnh Tây Nguyên trong bối 

cảnh hiện nay. 

2.2.2. Nội dung khảo sát 

 - Đối với thực trạng đào tạo nghề: khảo sát quy mô và chất lượng đào tạo nghề và 

thực trạng triển khai các hoạt động trong quá trình đào tạo nghề. 

 - Đối với thực trạng quản lý đào tạo nghề: khảo sát các nội dung quản lý đào tạo 

nghề tại Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện ở các tỉnh Tây Nguyên. 

2.2.3. Đối tượng khảo sát 

- Đối tượng được chon để xin số liệu về quy mô và chất lượng đào tạo nghề tại các 

Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện là Trưởng Phòng Giáo dục nghề nghiệp của 05 Sở 

GD&ĐT ở các tỉnh Tây Nguyên.  
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- Đối tương được chọn để xin ý kiến về thực trạng các hoạt động trong quá trình 

đào tạo nghề và thực trạng quản lý đào tạo nghề gồm 2 nhóm: 

+ Nhóm CBQL và giáo viên:  

+ Nhóm học viên:  

- Đối với phương pháp phỏng vấn. 

2.2.4. Phương pháp và công cụ khảo sát 

2.2.5. Công cụ xử lý số liệu 

Công cụ xử lý số liệu trong khảo sát là Công thức tính giá trị trung bình có trọng 

số trong thống kê toán học [17]; đó là công thức:  

jX  = 
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21

2211 ; trong đó:   

  

2.3. Khái quát Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên cấp huyện ở các tỉnh Tuyê 

Nguyên  

2.3.1. Tình hình kinh tế - xã hội và ngành nghề phổ biến ở các tỉnh Tây Nguyên 

2.3.1.1. Khái quát về kinh tế - xã hội các tỉnh Tây Nguyên 

2.3.1.2. Sơ lược về các ngành nghề phổ biến ở các tỉnh Tây Nguyên 

2.3.2. Thành tựu Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên 

2.3.2.1. Số lượng các Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện 

Bảng 2.2. Số lượng các Trung tâm GDNN-GDTX  
 

TT Tên các tỉnh 
Số lượng 

TT GDNN-GDTX 
cấp tỉnh 

Số lượng  
TT GDNN-GDTX  

cấp huyện 
1 Tỉnh KonTum 1 10 

2 Tỉnh Gia Lai 1 19 

3 Tỉnh Đắk Lắk 1 16 

4 Tỉnh Đắk Nông 1 8 

 Tổng 4 53 

(Nguồn: Các Sở GD&ĐT của các tỉnh Tây Nguyên – 2010) 

2.3.2.2. Cơ cấu bộ máy tổ chức  

2.3.2.3. Đội ngũ giáo viên dạy nghề  
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  - Cơ cấu đội ngũ giáo viên dạy nghề trong các Trung tâm GDNN-GDTX cấp 

huyện ở các tỉnh Tây Nguyên thể hiện trên các số liệu trong Bảng 2.3 dưới đây. 

Bảng 2.3. Số lượng và cơ cấu giáo viên dạy nghề 

trong các Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện 
 

Tổng số 
giáo viên  
dạy nghề 

Tỉ lệ % 
giới tính 

Tỉ lệ % 
người dân tộc 

Tỉ lệ % 
trình độ đào tạo 

Nam Nữ 
Dân tộc 

Kinh 
Dân tộc 
thiểu số 

Trên đại 
học 

Đại học 
Cao 
đẳng 

      839 38% 62% 90% 10% 6,7% 86% 7,3% 

Bảng 2.4. Tỉ lệ đạt chuẩn nghề nghiệp của đội ngũ  

giáo viên dạy nghề trong các Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện 
 

Năm học 
Tổng số 
giáo viên 

Đạt Chuẩn Không đạt 
Chuẩn Loại A Loại B Loại C 

2017-2018 796 625 171 0 0 

2018-2019 820 682 138 0 0 

2019-2020 839 725 114 0 0 

2020-2021 856 753 103 0 0 

2021-2022 Chưa có kết quả xếp loại (vì chưa hết năm học) 
 

2.3.2.4. Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học 

2.3.2.5. Quy mô và chất lượng đào tạo nghề  

Bảng 2.6. Quy mô và kết quả đào tạo nghề 

của các Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện 
 

Năm học 
Tổng số 

người học 
nghề 

Kết quả đào tạo  

Tỉ lệ % 
không tốt 

nghiệp 

Kết quả xếp loại tốt nghiệp  
(tỉ lệ %) 

Tỉ lệ % 
người học 
tìm được 
việc làm 

Trung 
bình 

Khá Giỏi 

2016-2017 25215 1,43% 50,4% 24,4% 25,2% 91,2% 

2017-2018 25673 1,60% 46,2% 29,3%   24,5% 89,8% 

2018-2019 25194 1,21% 41,5% 30,4% 28,1% 79,3% 

2019-2020 25471 0,93% 51,7% 26,7% 21,6% 88,7% 

Trung bình 25388 1,29% 47,45% 27,7% 24,85% 87,2% 
 

Nguồn: Tổng hợp từ các Phiếu xin cung cấp số liệu theo Phụ lục 1 
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2.3.2.6. Mức độ đáp ứng các mục tiêu đào tạo nghề 

2.4. Thực trạng đào tạo nghề tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên cấp 

huyện ở các tỉnh Tây Nguyên  

2.4.1. Thực trạng chương trình đào tạo nghề 

2.4.2. Thực trạng tuyển sinh 

2.4.3. Thực trạng giảng dạy của giáo viên  

2.4.4. Thực trạng học tập của học viên 

2.4.5. Thực trạng trang bị và sử dụng CSVC&TBĐTp  

2.4.6. Thực trạng đảm bảo sự thích ứng của đào tạo với bối cảnh  

2.4.7. Thực trạng đánh giá và công nhận kết quả học nghề   

2.5. Thực trạng quản lý đào tạo nghề tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường 

xuyên cấp huyện ở các tỉnh Tây Nguyên  

2.5.1. Quản lý xây dựng chương trình đào tạo nghề 

2.5.2. Thực trạng quản lý hoạt động tuyển sinh  

2.5.3. Quản lý trang bị và sử dụng CSVC&TBĐT 

2.5.6. Quản lý hoạt động đánh giá và công nhận kết quả học nghề  

2.5.7. Quản lý các hoạt động đảm bảo sự thích ứng của đào tạo với bối cảnh 

2.5.8. Quản lý việc thu thập thông tin phản hồi từ người học sau khi tốt nghiệp khoá học 

2.5.9. Mức độ tác động của các yếu tố tới quản lý đào tạo nghề tại các Trung tâm 

GDNN-GDTX cấp huyện  

2.6. Đánh giá chugn thực trạng quản lý đào tạo nghề tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – 

Giáo dục thường xuyên cấp huyện ở các tỉnh Tây Nguyên  

2.6.1. Các cơ hội và điểm mạnh 

2.6.2. Các thách thức và hạn chế 

2.6.3. Các nguyên nhân chủ yếu dẫn đến khó khăn và hạn chế  

 - Thứ nhất, cơ cấu tổ chức và hoạt động của bộ phận chuyên trách đào tạo nghề 

sơ cấp và dưới 3 tháng tại Trung tâm GDNN-GDTX chưa được hoàn thiện để đáp ứng 

yêu cầu đào tạo nghề trong bối cảnh hiện nay. 

 - Thứ hai, chương trình đào tạo nghề (nhất là chương trình đào tạo nghề trình độ sơ 

cấp và dưới 3 tháng) chưa thực sự gắn với nhu cầu phát triển KT-XH của khu vực Tây 

Nguyên. 
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 - Thứ ba, hoạt động giảng dạy của giáo viên chưa tập trung vào định hướng phát 

triển năng lực nghề nghiệp cho học viên. 

 - Thứ tư, hoạt động hợp tác đào tạo theo đơn đặt hàng của các doanh nghiệp với 

Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện chưa được hai bên xúc tiến có hiệu quả. 

 - Thứ năm, các Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện chưa đẩy mạnh đa dạng hoá 

các loại hình đào tạo phù hợp với đối tượng học viên vừa làm vừa học. 

 - Thứ sáu, việc tổ chức thu thập thông tin và tự đánh giá sau đào tạo để điều chỉnh 

và cải tiến quá trình đào tạo nghề triển khai chưa có chất lượng cao. 

 Như vậy, để đảm bảo được chất lượng đào tạo nghề, các Trung tâm GDNN-

GDTX cấp huyện của các tỉnh Tây Nguyên phải có các giải pháp quản lý nhằm xoá bỏ 

các nguyên nhân chủ yếu dẫn đến khó khăn và bất cập nêu trên. 

 

Kết luận Chương 2 

 

Kinh nghiệm quản lý đào tạo nghề của một số quốc gia trên thế giới đã chỉ ra một 

số bài học cho Việt Nam trong đào tạo nghề và quản lý đào tạo nghề tại Trung tâm 

GDNN-GDTX cấp huyện ở các tỉnh Tây Nguyên. 

Các Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện ở các tỉnh Tây Nguyên hoạt động trong 

điều kiện còn khó khăn về phát triển KT-XH do các đặc điểm về địa hình vùng miền, 

truyền thống và bản sắc văn hoá của nhiều đồng bào dân tộc thiểu số với một nền 

GD&ĐT nói chung và GDNN nói riêng chưa phát triển như các địa phương khác trong 

nước. 

 Kết quả khảo sát thực trạng các hoạt động trong quá trình đào tạo nghề và thực 

trạng quản lý các hoạt động trong quá trình đào tạo nghề cho thấy: 

 - Những khó khăn và bất cập trong thực trạng triển khai các hoạt động trong quá 

trình đào tạo nghề tại Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện ở các tỉnh Tây Nguyên gồm: 

xây dựng chương trình đào tạo, giảng dạy của giáo viên, hợp tác đào tạo với các doanh 

nghiệp, đảm bảo sự thích ứng của đào tạo với bối cảnh, các hoạt động sau khóa đào tạo. 

 - Những khó khăn và bất cập trong thực trạng quản lý các hoạt động trong quá 

trình đào tạo nghề tại Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện ở các tỉnh Tây Nguyên gồm: 

cơ cấu tổ chức và hoạt động của bộ phận chuyên trách quản lý đào tạo nghề trình độ sơ 

cấp và dưới 3 tháng, quản lý xây dựng chương trình đào tạo, quản lý hoạt động giảng 
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dạy của giáo viên, tác đào tạo đào tạo với doanh nghiệp, đa dạng hoá các loại hình đào 

tạo, thu thập thông tin và tự đánh giá sau đào tạo, đảm bảo sự thích ứng của đào tạo với 

bối cảnh. 

 Có nhiều nguyên nhân dẫn đến các thực trạng đào tạo và thực trạng quản lý đào 

tạo như trên; nhưng nguyên nhân chủ yếu thuộc về công tác quản lý của CBQL các 

Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện; đó là các nguyên nhân về các lĩnh vực: cơ cấu tổ 

chức và hoạt động của bộ phận chuyên trách đào tạo nghề sơ cấp và dưới 3 tháng; 

chương trình đào tạo nghề trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng; hoạt động giảng dạy của giáo 

viên; hoạt động hợp tác đào tạo với các doanh nghiệp; đa dạng hoá các loại hình đào tạo 

phù hợp với đối tượng học viên vừa làm vừa học; tổ chức thu thập thông tin và tự đánh 

giá sau đào tạo. 

 Những kết quả nghiên cứu cơ sở thực tiễn về quản lý đào tạo nghề tại Trung tâm 

GDNN-GDTX cấp huyện ở các tỉnh Tây Nguyên như trên là căn cứ khoa học để đề xuất 

các giải pháp quản lý đào tạo nghề tại Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện ở các tỉnh 

Tây Nguyên trong bối cảnh hiện nay. 
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CHƯƠNG 3 

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ĐÀO TẠO NGHỀ  

TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP – GIÁO DỤC  

THƯỜNG XUYÊN CẤP HUYỆN Ở CÁC TỈNH TÂY NGUYÊN  

TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY  

3.1. Nguyên tắc đề xuất biện pháp  

3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính pháp lý  

3.2.2. Chỉ đạo phát triển các chương trình đào tạo trình độ sơ cấp gắn với nhu cầu 

dân sinh của đồng bào các dân tộc tại địa phương  

3.2.2.1.  Mục đích và ý nghĩa của biện pháp  

3.2.2.2. Nội dung và cách thức triển khai biện pháp 

a) Nội dung thứ nhất: Tổ chức khảo sát nhu cầu sử dụng nhân lực trình độ sơ cấp nghề 

phục vụ nhu cấu dân sinh của địa phương. 

b) Nội dung thứ hai: Thành lập Tiểu ban phát triển chương trình đào tạo nghề của Trung tâm.  

c) Nội dung thứ ba: Chỉ đạo Tiểu ban phát triển chương trình đào tạo tiến hành dự thảo 

chương trình đào tạo nghề . 

d) Nội dung thứ tư: Thẩm định, hoàn thiện, ban hành và hướng dẫn triển khai các 

chương trình đào tạo nghề (đã phát triển). 

3.2.2.3. Các điều kiện thực hiện biện pháp  

 - Cán bộ quản lý các phòng chuyên môn của UBDN huyện, CBQL các Tiểu ban 

chuyên môn của các xã/ thị trấn, CBQL các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp đóng trụ 

sở tại địa phương phải có trách nhiệm phối hợp với các Trung tâm GDNN-GDTX cấp 

huyện trong việc khảo sát nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực lao động trực tiếp phục vụ 

nhu cầu dân sinh tại các địa phương và tham gia vào phát triển chương trình đào tạo 

nghề của Trung tâm. 

- Các Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện phải lựa chọn được một đội ngũ 

những người có trình độ, kinh nghiệm về đào tạo và quản lý đào tạo theo tiếp cận đảm bảo 

chất lượng để đưa vào Tiểu ban phát triển chương trình đào tạo nghề của Trung tâm. 

 - Các Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện phải huy động hoặc dành 

được một khoản kinh phí nhất định để chi cho các hoạt động phát triển chương trình đào 

tạo nghề. 
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3.2.3. Tổ chức bồi dưỡng đội ngũ giáo viên về giảng dạy theo hướng phát triển năng 

lực nghề cho học viên   

 3.2.3.1. Mục đích và ý nghĩa của biện pháp  

3.2.3.2. Nội dung và cách thức triển khai biện pháp  

a) Nội dung thứ nhất: Tổ chức bồi dưỡng tập trung tại Trung tâm cho các giáo viên về 

giảng dạy theo hướng phát triển năng lực nghề cho học viên. 

b) Nội dung thứ hai: Tổ chức hoạt động tự bồi dưỡng cho giáo viên về kiến thức và kỹ 

năng giảng dạy theo hướng phát triển năng lực nghề nghiệp cho học viên. 

3.2.3.3. Các điều kiện thực hiện biện pháp   

- Các thành viên trong Tiểu ban Chỉ đạo bồi dưỡng giáo viên phải có năng lực quản 

lý hoạt động bồi dưỡng và tự bồi dưỡng, hiểu biết rõ về quá trình đào tạo nghề và quản 

lý đào tạo nghề theo tiếp cận đảm bảo chất lượng; đồng thời hiểu biết về lý luận và thực 

tiễn dạy học nghề theo hướng phát triển năng lực nghề cho học viên. 

- Các Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện phải huy động được một nguồn kinh phí 

nhất định để chi cho các hoạt động trong quá trình triển khai các hình thức bồi dưỡng 

của giáo viên (bồi dưỡng tập trung hoặc tự bồi dưỡng), chi cho hoạt động quản lý, chi 

cho trang bị học liệu và các điều kiện khác trong bồi dưỡng, chi thù lao cho báo cáo viên 

tại lớp bồi dưỡng, … 

- Cán bộ quản lý ngành GDNN của các huyện, thị tại địa phương; CBQL  của các 

cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp; đội ngũ báo cáo viên của lớp bồi dưỡng; CBQL, giáo 

viên và nhân viên của Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện phải xác định được trách 

nhiệm tham gia vào quá trình bồi dưỡng giảng dạy theo hướng phát triển năng lực nghề 

cho học viên. 

3.2.4. Tổ chức hợp tác đào tạo nghề với các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng học 

viên tốt nghiệp tại Trung tâm 

3.2.4.1. Mục đích và ý nghĩa của biện pháp 

3.2.4.2. Các nội dung và cách thức triển khai biện pháp  

a) Nội dung thứ nhất: Thành lập bộ phận có chức năng làm đầu mối cho việc hợp tác 

đào tạo nghề giữa Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện với các doanh nghiệp. 

b) Nội dung thứ hai: Tổ chức ký kết văn bản hợp tác đào tạo với doanh nghiệp theo 

hình thức “đơn đặt hàng” của Doanh nghiệp với Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện. 
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c) Nội dung thứ ba: Chỉ đạo có hiệu quả hoạt động hợp tác với các doanh nghiệp về xây 

dựng chương trình đào tạo nghề trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng. 

d) Nội dung thứ tư: Tổ chức hợp tác với các doanh nghiệp trong giảng dạy và hướng 

dẫn thực tập nghề nghiệp cho học viên các khóa đào tạo nghề. 

e) Nội dung thứ năm: Tổ chức hợp tác với các doanh nghiệp trong sử dụng cơ sở vật 

chất và thiết bị kỹ thuật của doanh nghiệp vào hoạt động đào tạo. 

3.2.4.3. Các điều kiện triển khai biện pháp  

 - Trưởng Tiểu ban Chuyên trách hợp tác đào tạo nghề với các doanh nghiệp tại 

địa phương và các thành viên trong Tiểu ban này phải là các cán bộ có kiến thức và kinh 

nghiệm trong giao tiếp để đàm phán có hiệu quả với các doanh nghiệp. 

 - Các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng nhân lực được đào tạo tại các Trung tâm 

GDNN-GDTX cấp huyện phải hiểu rõ mối quan hệ giữa nhu cầu và lợi ích riêng cũng 

như lợi ích chung trong hợp tác đào tạo để thoả mãn nhu cầu của mình. 

 - Cả hai bên (Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện và các doanh nghiệp)  đều phải 

dành một khoản kinh phí nhất định để tổ chức và triển khai các hoạt động khi thực hiện 

hợp tác đào tạo nghề.  

3.2.5. Đa dạng hoá các hình thức đào tạo nghề phù hợp với đối tượng học viên vừa 

làm vừa học 

3.2.5.1. Mục đích và ý nghĩa của biện pháp  

3.2.5.2. Các nội dung và cách thức triển khai biện pháp 

a) Nội dung thứ nhất: Chỉ đạo việc khảo sát nhu cầu vừa làm vừa học của người học tại 

địa phương  

b) Nội dung thứ hai, chỉ đạo việc đề xuất, lựa chọn các hình thức đào tạo nghề theo 

hình thức vừa làm vừa học phù hợp với nhu cầu học tập của học viên, làm thủ tục xin 

phép đào tạo. 

c) Nội dung thứ ba, tổ chức xây dựng (hoặc phát triển) chương trình đào tạo, giáo 

trình, học liệu trình độ sơ cấp, dưới 03 tháng đối với những nghề được phép đào tạo 

theo các hình thức đào tạo đã lựa chọn. 

d) Nội dung thứ tư, chỉ đạo tuyển sinh, tổ chức hoạt động dạy học trong khoá đào tạo 

nghề sơ cấp hoặc  đào tạo nghề dưới 3 tháng theo hình thức vừa làm vừa học đối với 

các nghề đã lựa chọn và được phép đào tạo. 



  

 18 

e) Nội dung thứ năm, kiểm tra đánh giá việc đa dạng hoá các hình thức đào tạo nghề 

phù hợp với đối tượng học viên vừa làm vừa học 

3.2.6.3. Các điều kiện triển khai biện pháp  

3.2.6. Tổ chức thu thập thông tin và tự đánh giá sau đào tạo để điều chỉnh và cải tiến 

quá trình đào tạo nghề  

3.2.6.1. Mục đích và ý nghĩa của biện pháp   

3.2.6.2. Nội dung và phương thức triển khai biện pháp  

a) Nội dung thứ nhất: Tổ chức thu thập thông tin sau khoá đào tạo nghề chất lượng đào 

tạo nghề trình độ sơ cấp, dưới 3 tháng  

b) Nội dung thứ hai: Tổ chức tự đánh giá chương trình đào tạo nghề trình độ sơ cấp, 

dưới 3 tháng sau khoá đào tạo nghề  

c) Nội dung thứ ba: Tổ chức điều chỉnh và cải tiến quá trình đào tạo nghề. 

3.2.5.3. Các điều kiện triển khai biện pháp  

3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp bà khảo nghiệm mức độ cấp thiết, tính khả thi 

của các biện pháp  

3.3.1. Mối quan hệ giữa các biện pháp  

 Mỗi biện pháp quản lý đào tạo nghề theo của Trung tâm GDNN-GDTX cấp 

huyện các tỉnh Tây Nguyên đã đề xuất trong luận án đều có vị trí, vai trò và được triển 

khai với các nội dung và cách thức khác nhau; nhưng chúng có mối quan hệ mật thiết 

để hỗ trợ cho nhau. Có biện pháp mang tính chủ đạo, có ý nghĩa quan trọng, là tiền đề, 

là điều kiện để triển khai các các biện pháp khác; trong đó: 

 - Biện pháp thứ sáu (Tổ chức bồi dưỡng năng lực quản lý đào tạo nghề theo tiếp 

cận đảm bảo chất lượng cho đội ngũ CBQL trong Trung tâm) đứng ở vị trí trung tâm, có 

ý nghĩa quyết định mức độ hiệu quả của các biện pháp khác; vì năng lực quản lý của 

CBQL quyết định kết quả hoạt động quản lý. 

- Biện pháp thứ nhất (Hoàn thiện cơ cấu tổ chức và hoạt động của bộ phận chuyên 

trách đào tạo nghề sơ cấp và dưới 3 tháng tại Trung tâm GDNN-GDTX) là biện pháp 

tạo ra các căn cứ mang tính quy định cho quản lý các hoạt động trong quá trình đào tạo 

và là căn cứ để triển khai một số biện pháp khác. 

- Biện pháp thứ hai (Chỉ đạo phát triển các chương trình đào tạo trình độ sơ cấp 

gắn với nhu cầu dân sinh của đồng bào các dân tộc tại địa phương) là biện pháp mang 
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tính tiền đề triển khai các hoạt động đào tạo nghề; vì mỗi khoá đào tạo nghề phải triển 

khai chương trình đào tạo nghề được xây dựng (hoặc phát triển) trước khoa đào tạo. 

- Biện pháp thứ ba (Tổ chức bồi dưỡng đội ngũ giáo viên về giảng dạy theo hướng 

phát triển năng lực nghề cho học viên) là biện pháp trọng tâm để cùng các biện pháp 

khác nhằm biến đầu vào thành đầu ra. 

- Biện pháp thứ tư (Tổ chức hợp tác đào tạo nghề với các doanh nghiệp có nhu cầu 

tuyển dụng học viên tốt nghiệp tại Trung tâm) là biện pháp huy động được các lực 

lượng đào tạo vào đào tạo nghề; tạo điều kiện triển khai biện pháp khác. 

- Biện pháp thứ năm (Đa dạng hoá các hình thức đào tạo nghề phù hợp với đối 

tượng học viên vừa làm vừa học) là biện pháp quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu học 

nghề và điều kiện học nghề của lực lượng lao động trực tiệp tại địa phương. 

- Biện pháp thứ sáu (Tổ chức thu thập thông tin và tự đánh giá sau đào tạo để điều 

chỉnh và cải tiến quá trình đào tạo nghề) có vị trí trung tâm, có ý nghĩa trong điều chỉnh 

và cải tiến các yếu tố của đào tạo, QL đào tạo nghề; cũng là căn cứ để điều chỉnh các 

biện pháp khác.  

 Có thể mô hình hoá mối quan hệ của các biện pháp (GP) quản lý đã đề xuất 

trong luận án này bằng Sơ đồ 3.1. dưới đây. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 3.1. Mối quan hệ giữa các biện pháp  

quản lý đào tạo nghề tại Trung tâm GDNN-GDTX 
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5 
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3.3.2. Khảo nghiệm mức độ cấp thiết và tính khả thi của các biện pháp 

3.3.2.1. Mục đích khảo nghiệm 

3.3.2.2. Nội dung khảo nghiệm 

3.3.2.3. Phương pháp khảo nghiệm 

 Sử dụng phương pháp xin ý kiến chuyên gia bằng phiếu hỏi bằng soạn thảo bộ 

phiếu hỏi với 2 bảng câu hỏi để xin các ý kiến chuyên gia về mức độ cấp thiết và mức độ 

tính khả thi của từng biện pháp quản lý.  

 - Đối với bảng câu hỏi về mức độ cấp thiết của các biện pháp sẽ xin ý kiến trả lời 

với 04 mức độ: Rất cấp thiết (4 điểm), Cấp thiết (3 điểm), Bình thường (2 điểm) và Ít 

cấp thiết (1 điểm).  

 - Tương tự như vậy đối với bảng các câu hỏi về mức độ tính khả thi của các biện 

pháp gồm: Rất khả thi (4 điểm), Khả thi (3 điểm), Bình thường (2 điểm) và Ít khả thi (1 

điểm). Nội dung và hình thức của các bảng câu hỏi này được thể hiện tại Phụ lục 6 của 

luận án.  

3.3.2.4. Công cụ xử lý số liệu trong khảo nghiệm 

 Công cụ xử lý số liệu là công thức công thức: jX  = 








n

i
i

n

i
i

f

xf i

1

1  của toán học thống 

kê đã được giới thiệu tại Chương 2 của luận án. 

 Kết quả đánh giá về các mức độ cấp thiết (hoặc các mức độ tính khả thi) của biện 

pháp được nhìn nhận tờ giá trị X : 

  - Rất cấp thiết (hoặc Rất khả thi):    có giá trị X  từ 3,25 đến 4,00;  

  - Cấp thiết (hoặc Khả thi) :   có giá trị X  từ 2,50 đến 3,24;  

  - Bình thường:    có giá trị X từ 1,75 đến 2,49;   

  - Ít cấp thiết (Ít khả thi):    có giá trị X từ 1,74 trở xuống.  

3.3.2.5. Đối tượng xin ý kiến trả lời câu hỏi khảo nghiệm 

3.3.2.6. Mức độ cấp thiết của các biện pháp 

3.3.2.7. Mức độ cần thiết của các biện pháp  

3.3.2.8. Tương quan giữa mức độ cấp thiết và khả thi của các biện pháp  
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Biểu đồ 3.1. Tương quan giữa các mức độ cấp thiết  

và mức độ tính khả thi của các biện pháp quản lý 

3.4. Thử nghiệm biện pháp quản lý  

3.4.1. Khái quát về thử nghiệm 

3.4.1.1. Mục đích và đối tượng thử nghiệm 

 - Mục đích: 

- Đối tượng, địa bàn thử nghiệm: 

Tiến hành thử nghiệm tại: Trung tâm GDNN-GDTX Krông Pắc của tỉnh Đắk Lắk 

và Công ty cổ phần kinh doanh GREEN FARAM (doanh nghiệp chuyên trồng và xuất 

khẩu Chuối công nghệ cao; có trụ sở tại Số 107 Lê Duẩn, thị trấn Phước An, huyện 

Krông Păc, tỉnh Đăk Lăk; doanh nghiệp này được Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện 

Krông Păc hợp tác trong phát triển chương trình đào tạo nghề; đây cũng là doanh nghiệp đang 

có nhu cầu tuyển dụng lao động có trình độ sơ cấp nghề về trồng và xuất khẩu quả Chuối). 

 Chương trình đào tạo mà Trung tâm GDNN-GDTX Krông Păc hợp tác với Công 

ty cổ phần kinh doanh Green Faram để xây dựng là Chương trình giáo dục thường xuyên 

“Trồng và Nhân giống cây ăn quả”. 

3.4.2. Nội dung thử nghiệm 

Thử nghiệm nội dung thứ 3 của biện pháp 4 đã đề xuất trong luận án; đó là nội 

dung “Chỉ đạo có hiệu quả hoạt động hợp tác với các doanh nghiệp về xây dựng các 

chương trình đào tạo nghề trình độ sơ cấp, dưới 3 tháng” của biện pháp. 

3.4.3. Tiến trình thử nghiệm 

X
 

Các biện pháp quản lý 
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- Bước 1, tác giả luận án làm việc với lãnh đạo Trung tâm GDNN-GDTX Krông 

Păc để: 

 + Nhận biết thực trạng các chương trình đào tạo nghề trình độ sơ cấp hiện có của 

Trung tâm GDNN-GDTX Krông Păc và nhu cầu mở rộng đào tạo nghề mới của Trung 

tâm GDNN-GDTX Krông Păc nhằm đáp ứng nguồn nhân lực lao động của địa phương. 

 + Trình bày với lãnh đạo Trung tâm GDNN-GDTX Krông Păc về một trong những 

nội dung cần thử nghiệm (nội dung thứ 3 của biện pháp thứ 4 đã đề xuất trong luận án) và 

đề nghị Trung tâm GDNN-GDTX Krông Păc giúp đỡ thử nghiệm nội dung “Chỉ đạo có 

hiệu quả hoạt động hợp tác với các doanh nghiệp về xây dựng các chương trình đào tạo 

nghề trình độ sơ cấp, dưới 3 tháng”. 

 + Trình bày với lãnh đạo Trung tâm GDNN-GDTX Krông Păc các bước của quy 

trình thử nghiệm nội dung trên của biện pháp.  

 + Cùng với lãnh đạo Trung tâm GDNN-GDTX Krông Păc chọn một trong những 

doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng lao động có tay nghề trình độ sơ cấp được đào 

tạo từ Trung tâm để phối hợp với doanh nghiệp đó xây dựng chương trình đào tạo cho 

Trung tâm gắn với sản xuất kinh doang của doanh nghiệp. 

 - Bước 2, tác giả luận án đề nghị với Trung tâm GDNN-GDTX Krông Păc tổ 

chức cuộc họp với lãnh đạo Công ty cổ phần kinh doanh Green Faram để bàn về việc 

hợp tác đề xây dựng một chương trình đào tạo nghề trình độ sơ cấp sát với nghề nghiệp 

mà Công ty này đang có nhu cầu tuyển dụng lao động trình độ sơ cấp.  

- Bước 3, tác giả luận án phối hợp với lãnh đạo Trung tâm GDNN-GDTX cấp 

huyện Krông Păc và lãnh đạo Công ty cổ phần kinh doanh Green Faram có trụ sở ở 

huyện Krông Păc để: lựa chọn Chương trình đào tạo nghề cần hợp tác xây dựng nhằm 

đáp ứng nhu cầu và yêu cầu đào tạo nhận lực của cả hai bên; để bàn về thành phần nhân 

sự và phương thức tổ chức hoạt động hợp tác xây dựng chương trình đào tạo nghề. 

- Bước 4, Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX Krông Păc ra quyết định thành lập 

Tiểu ban Hợp tác xây dựng chương trình đào tạo nghề ; trong đó: 

  + Thành phần của Tiểu ban này là một số CBQL cấp trung tâm, tổ trưởng Tổ Dạy 

nghề - Hướng nghiệp, một số giáo viên của Tổ Dạy nghề - Hướng nghiệp của Trung tâm 

GDNN-GDTX Krông Păc; một số CBQL, chuyên viên kỹ thuật của Công ty cổ phần 

kinh doanh Green Faram. 



  

 23 

 + Chức năng và nhiệm vụ của Tiêu ban này là triển khai xây dựng chương trình 

“Trồng và Nhân giống cây ăn quả - Trồng Chuối”. 

- Bước 5, Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX Krông Păc chỉ đạo Tiểu ban Hợp tác 

xây dựng chương trình đào tạo nghề thực hiện các bước trong xây dựng chương trình 

đào tạo nghề: 

+ Dự thảo Chương trình GDTX “Trồng và Nhân giống cây ăn quả (Trồng chuối); trong 

đó có: mục tiêu; các khối kiến thức; nội dung (môn học hoặc modul); định hướng về 

phương pháp và hình thức các điều kiện và phương tiện triển khai; phương thức đánh giá 

kết quả đào tạo; thời lượng triển khai. 

+ Tổ chức thầm định Chương trình đào tạo đã dự thảo bằng việc lấy ý kiến của 

các thành viên trong Hội đồng thẩm định chương trình. 

+ Thực hiện việc bổ sung, sửa đổi nội dung và hình thức của Chương trình dự thảo 

theo các ý kiến phản biện của Hội đồng thẩm định chương trình để có Chương trình giáo 

dục thường xuyên “Trồng và Nhân giống cây ăn quả (Trồng chuối) chính thức. 

3.4.4. Tiêu chí và thang đo kết quả thử nghiệm 

- Tiêu chí thứ 1 và thang đo:  

- Tiêu chí thứ 2 và thang đo:  

- Tiêu chí thứ 3 và thang đo:  

3.5.3. Kết quả thử nghiệm và nhận định 

 - Đối với tiêu chí thứ nhất: 

 - Đối với tiêu chí đánh giá thứ 2  

- Đối với tiêu chí đánh giá thứ 3  

Kết luận Chương 3 

Nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nghề của các Trung tâm GDNN-

GDTX cấp huyện ở các tỉnh Tây Nguyên trong bối cảnh hiện nay; trên cơ sở định hướng 

của cơ sở lý luận về quản lý đào tạo nghề và thực trạng quản lý đào tạo nghề tại các 

Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện ở tỉnh Tây Nguyên (đã trình bày tại Chương 1 và 

Chương 2 của luận án); và trên cơ sở các nguyên tắc đề xuất biện pháp quản lý (Đảm 

bảo tính pháp lý; Đảm bảo tính đồng bộ và hệ thống; Đảm bảo tính kế thừa và phát 

triển; Đảm bảo tính thực tiễn vùng miền); nhận thấy các Trung tâm GDNN-GDTX đó 

cần triển khai khả thi các biện pháp quản lý đào tạo nghề được đề xuất trong luận án: 
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1) Hoàn thiện cơ cấu tổ chức và hoạt động của bộ phận chuyên trách đào tạo nghề 

sơ cấp và dưới 3 tháng tại Trung tâm GDNN-GDTX. 

2) Chỉ đạo phát triển các chương trình đào tạo trình độ sơ cấp gắn với nhu cầu 

dân sinh của đồng bào các dân tộc tại địa phương. 

3) Tổ chức bồi dưỡng đội ngũ giáo viên về giảng dạy theo hướng phát triển năng 

lực nghề cho học viên.   

4) Tổ chức hợp tác đào tạo nghề với các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng học 

viên tốt nghiệp tại Trung tâm. 

5) Đa dạng hoá các hình thức đào tạo nghề phù hợp với đối tượng học viên vừa 

làm vừa học. 

6) Tổ chức thu thập thông tin và tự đánh giá sau đào tạo để điều chỉnh và cải tiến 

quá trình đào tạo nghề. 

Các biện pháp quản lý trên đã được tổ chức khảo nghiệm và thử nghiệm. Kết quả 

khảo nghiệm và thử nghiệm cho thấy các biện pháp quản lý trên có mức độ cấp thiết và 

mức độ tính khả thi cao. Như vậy các Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện ở các tỉnh Tây 

Nguyên có thể vận dụng các biện pháp quản lý đó vào triển khai đào tạo nghề để góp nâng 

cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động có trình độ sơ 

cấp nghề tại địa phương trong bối cảnh hiện nay. 
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