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BÁO CÁO 

Việc thực hiện sắp xếp, nâng cao chất lượng hoạt động của 

 các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau 

 

Thực hiện Công văn số 7679/UBND-KGVX ngày 11/11/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc giám sát thực hiện sắp xếp nâng cao chất lượng hoạt động 

của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chuẩn bị các nội dung cần thiết để Ban Văn 

hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh; 

Kế hoạch số 26/KH-HĐND ngày 09/11/2022 của Ban văn hóa Hội đồng 

Nhân dân tỉnh việc giám sát thực hiện sắp xếp, nâng cao chất lượng hoạt động của 

các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau; 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội báo cáo việc thực hiện sắp xếp, 

nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn 

tỉnh Cà Mau cụ thể như sau: 

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN VIỆC SẮP XẾP NÂNG 

CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP. 

1. Việc triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương: 

- Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014; 

- Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định về 

thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; 

- Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định 

điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; 

- Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biên pháp thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp; 

- Thông tư số 57/2015/TT-BLĐTBXH ngày 25/12/2015 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ trung tâm giáo dục nghề 

nghiệp; 

- Thông tư liên tịch số 39/2015/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BNV ngày 

19/10/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo và 

Bộ Nội vụ hướng dẫn việc sáp nhập trung tâm dạy nghề, trung tâm giáo dục 

thường xuyên, trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp công lập cấp huyện 

thành trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; chức năng, nhiệm 
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vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục 

thường xuyên; 

- Văn bản hợp nhất số 4896/VBHN-BLĐTBXH ngày 23/11/2018 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định điều kiện đầu tư và hoạt 

động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp;  

- Văn bản hợp nhất số 1308/VBHN-BLĐTBXH ngày 05/4/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ trường cao đẳng; 

- Văn bản hợp nhất số 2090/VBHN-BLĐTBXH ngày 29/5/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ trung tâm giáo 

dục nghề nghiệp; 

2. Việc triển khai thực hiện các văn bản của tỉnh về  việc sắp xếp, nâng 

cao chất lượng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh  

- Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Chương trình hành động của Tỉnh ủy 

thực hiện Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp 

tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt 

động của đơn vị sự nghiệp công lập; 

- Quyết định số 411/QĐ-UBNBD ngày 13/3/2020 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Cà Mau thành lập Hội đồng nghiên cứu sắp xếp, tổ chức lại hệ thống 

cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập tỉnh Cà Mau; 

II. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUY HOẠCH, XÂY DỰNG KẾ 

HOẠCH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI CƠ SỞ  GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 

1. Số lượng trường có chức năng dạy nghề trên địa bàn tỉnh (tổng số, trong 

đó công lập bao nhiêu, dân lập bao nhiêu).  

Năm 2021 Số cơ sở giáo dục nghề nghiệp có 16 cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp, trong đó: 12 cơ sở GDNN công lập (03 trường cao đẳng, 09 trung tâm 

giáo dục nghề nghiệp các huyện, thành phố),có 05 cơ sở GDNN ngoài công lập ( 

02 Trung tâm đào tạo lái xe) và 02 cơ sở đào tạo khác có tham gia đào tạo nghề.   

Năm 2022 Số cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh tính đến ngày 

báo cáo 30/112022 là 07 đơn vị. Gồm 03 trường cao đẳng; 02 trung tâm GDNN; 

02 cơ sở đào tạo khác có tham gia dạy nghề. 

2. Đánh giá thực trạng, quy hoạch, xây dựng kết hoạch phát triển mạng lưới 

cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh phù hợp với quy hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội, quy hoạch phát triển nhân lực của tỉnh.  

- Nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao năng lực, 

hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh; đồng 

thời, đảm bảo khai thác, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất đầu tư vào việc thực hiện 

nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh nhằm thúc đẩy phát triển sự nghiệp giáo 

dục nghề nghiệp; thời gian qua, tỉnh Cà Mau ban hành các quyết định phê duyệt 
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Đề án sáp nhập, hợp nhất nhằm sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của 

các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc tỉnh quản lý, cụ thể như sau: 

+ Thực hiện Luật Giáo dục nghề nghiệp và hướng dẫn tại Thông tư liên 

tịch số 39/2015/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BNV ngày 19/10/2015 của Bộ Lao 

động - TB&XH, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ; UBND tỉnh đã thực hiện 

việc sáp nhập các Trung tâm dạy nghề với các Trung tâm giáo dục thường xuyên 

và hướng nghiệp các huyện đúng lộ trình và thời gian quy định của Trung ương, 

trong năm 2016, đã có 9/9 trung tâm dạy nghề, trung tâm giáo dục thường xuyên 

được sáp nhập và đổi tên thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp trực thuộc UBND 

các huyện, thành phố Cà Mau (trừ Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh trực 

thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo).  

+ Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH Trung 

ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao 

chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, UBND tỉnh 

ban hành các Quyết định thực hiện giải thể 09 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp cấp 

huyện thành phố Cà Mau chuyển chức năng nhiệm vụ về Trường Cao đẳng Việt 

Nam - Hàn Quốc Cà Mau  

- Số cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh tính đến ngày 01/01/2022 

là 07 đơn vị  Gồm 03 trường cao đẳng; 02 trung tâm GDNN; 02 cơ sở đào tạo khác 

có tham gia dạy nghề 

3. Việc rà soát, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp, quy mô đào 

tạo, ngành nghề đào tạo… đã qua. 

Đối với 7 cơ sở Giáo dục nghề nghiệp trong đó 03 trường cao đẳng, 02 

Trung tâm đào tạo lái xe, 02 cơ sở có chức năng đào tạo nghề có quy mô 7.797 chỉ 

tiêu Các Trường Cao đẳng: 1.997 chỉ tiêu, trong đó: Hai Trung tâm đào tạo và sát 

hạch lái xe: 5.500 chỉ tiêu, 02 cơ sở có chức năng đào tạo thuộc doanh nghiệp: 398 

chỉ tiêu. (Được Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và Sở Lao động – TB&XH cấp 

phép về hoạt động đào tạo sơ cấp, trung cấp, cao đẳng). 

- Ngành nghề đào tạo sơ cấp và dưới 03 tháng có 49 nghề theo Quyết định 

số 109/QĐ-UBND tỉnh  ngày 22/01/2019 về việc ban hành danh mục và nghề đào 

tạo và mức chi hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp,đào tạo dưới 03 tháng. Năm 2022, có 

28 nghề sơ cấp và dưới 03 tháng được ban hành định mức kinh tế kỹ thuật. 

4. Công tác tuyển sinh, chương trình đào tạo nghề, chất lượng, hiệu quả đào 

tạo nghề của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp:(2021-2022) 

Năm 2021, trên địa bàn toàn tỉnh đã tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và dạy 

nghề cho 15.807người/28.000 người đạt 56,43% kế hoạch năm, trong đó: tuyển 

mới cao đẳng, trung cấp 1.151 sinh viên; đào tạo và bồi dưỡng 12.600 người, tổ 

chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn 2.396 người. Do tình hình đại dịch 

COVID-19, phải thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch nên việc tổ chức 

đào tạo nghề cho người lao không đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. 
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Năm 2022 (30/11/2022)Tuyển sinh, đào tạo đào tạo đạt 32.677/28.000, đạt 

116,7% kế hạch, trong đó: Cao đẳng, trung cấp 1.327 người; đào tạo sơ cấp 9.749 

người; Đào tạo dưới 03 tháng (có thời gian từ 15 ngày đến 30 ngày): 2.432 người; 

đào tạo, bồi dưỡng 19.169 người 

- Về chỉ tiêu sơ cấp: Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Hàn Quố Cà Mau 

sau khi tiếp nhận do giải thể các Trung tâm giáo dục nghề nghiệp chưa được Tổng 

cục Giáo dục nghề nghiệp cấp phép bổ sung đào tạo trình đọ sơ cấp, trường cũng 

đã chủ động liên kết với các trường Cao đẳng ngoài tỉnh (Trường Đẳng kỹ thuật 

Bạc Liêu và các cơ sở đào tạo khác ngoài tỉnh) để đào tao đạt kế hoạch được giao. 

- Bên cạnh đó các đơn vị :Trung tâm khuyến nông, Chi cục thủy sản, chi 

cục phát triển nông thôn tham gia đào tạo các ngành nghề dưới 03 tháng. 

5. Việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề của các cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp (nguồn ngân sách, nguồn xã hội hóa, nguồn khác). 

Thực trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

những năm qua được tăng cường thông qua các chương trình mục tiêu, Đề án đào 

tạo nghề cho lao động nông thôn, vốn xây dựng cơ bản tập trung, ngân sách trung 

ương và  nguồn thu của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Các cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp đã được đầu tư xây dựng, cải tạo, mở rộng cơ bản đáp ứng yêu cầu giảng 

dạy và học tập. Hầu hết các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có đủ thiết bị tối thiểu 

phục vụ công tác đào tạo nghề. 

- Thiết bị đào tạo các nghề trọng điểm được đầu tư mua sắm từ Dự án “Đổi 

mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp”. trong đó tập trung đầu tư các 

ngành nghề trong điểm quốc gia, khu vực và quốc tế. Toàn tỉnh có 13 nghề trọng 

điểm, trong đó có 08 nghề trọng điểm cấp độ quốc gia, 05 nghề trọng điểm cấp độ 

quốc tế được phê duyệt theo Quyết định số 1769/QĐ-BLĐTBXH ngày 25/11/2019 

của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Các ngành nghề trọng điểm 

đang được đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cơ bản đảm bảo đạt chuẩn theo quy 

định, một số nghề thu hút người học số lượng ngày càng lớn (công nghệ ô tô, điện 

công nghiệp, kỹ thuật máy lạnh và diều hòa không khí...) 

- Đối với dự án đầu tư ngành, nghề trọng điểm giai đoạn 2016 -2020 tổng 

kinh phí đầu tư mua sắm thiết bị từ nguồn kinh phí thực hiện Dự án Đổi mới nâng 

cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp 23 tỷ đồng (năm 2017: 3 tỷ đồng; năm 2018: 

3 tỷ đồng; năm 2019: 06 tỷ đồng; năm 2020: 11 tỷ đồng). 

6. Đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý:  

Hiện nay, tổng số giáo viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn 

tỉnh  là 396 người. Về chất lượng: trình độ Tiến sỹ: 06 người; Thạc sỹ: 104 người, 

Đại học: 71người; Cao đẳng: 20 người; Trung cấp và trình độ khác: 255 người. Số 

nhà giáo có trình độ kỹ năng nghề quốc gia 13 người, Kỹ năng nghề bậc thợ (bậc 

2, bậc 3 và bậc 4) là: 154 người. Có trên 75% nhà giáo giáo dục nghề nghiệp được 

chuẩn hóa, đạt chuẩn theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Ngoài ra còn có các kỹ sư, nghệ nhân, thợ lành nghề, nông dân sản xuất giỏi... 

tham gia vào hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn. 
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Đội ngũ nhà giáo được bố trí, sắp xếp hợp lý theo nhu cầu đào tạo nghề của 

từng giai đoạn; hầu hết giáo viên được tham gia các lớp, các khóa đào tạo, bồi 

dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức quản lý, kỹ năng nghề và cập 

nhật kiến thức mới để đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh, trong đó 

có nguồn nhân lực khu vực nông thôn. 

7. Chương trình đào tạo nghề (số nghề đào tạo, việc ban hành Chương 

trình). Sự phù hợp và đáp ứng với nhu cầu, điều kiện của tỉnh 

Công tác phát triển chương trình đào tạo: Đến cuối năm 2021, có 49 

chương trình, giáo trình đào tạo nghề cho LĐNT, được các cơ sở cập nhật, bổ 

sung, xây dựng mới theo quy định của từng giai đoạn. Các chương trình, giáo trình 

đào tạo cơ bản phù hợp với các đối tượng tham gia học nghề, thời gian đào tạo chú 

trọng hơn về thực hành (từ 70% trở lên so với tổng số thời gian đào tạo), tạo điều 

kiện thuận lợi cho người lao động sau học nghề bắt tay ngay vào sản xuất, chăn 

nuôi, trồng trọt hoặc làm việc tại công ty, doanh nghiệp. Các cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp tổ chức đào tạo 50 ngành nghề ở 03 cấp trình độ (cao đẳng, trung cấp, sơ 

cấp) và 23 ngành nghề dưới 03 tháng (chủ yếu đào tạo nghề cho lao động nông 

thôn). Các chương trình đào tạo được chỉnh sửa, bổ sung điều chỉnh đảm bảo quy 

định tại các Thông tư: số 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2017, số 42/2015/TT-

BLĐTBXH ngày 20/10/2015 và số 34/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 của 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, phù hợp với điều kiện thực tế tại đơn vị và 

nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực của thị trường lao động. 

8. Đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục nghề nghiệp; việc đào 

tạo lại, đào tạo thêm của doanh nghiệp sau khi học sinh, sinh viên tốt nghiệp. Số 

lao động có việc làm sau đào tạo (tỷ lệ), trong đó có đào tạo cho lao động nông 

thôn; so sánh thu nhập trước và sau khi đào tạo nghề; tính bền vững trong thu 

nhập sau khi học nghề (có sống được với nghề được đào tạo). 

Chương trình, nội dung đào tạo luôn được điều chỉnh theo hướng thiết 

thực, phù hợp với đối tượng và tình hình thực tế nhằm phát triển năng lực người 

học, rèn luyện kỹ năng thực hành, kỹ năng khởi nghiệp, chú trọng giáo dục thể 

chất, nhân cách, đạo đức, lối sống của người học. Các trường chủ động xây dựng 

chương trình đào tạo trên cơ sở chuẩn đầu ra, có sự tham gia của doanh nghiệp, cơ 

quan sử dụng lao động; tích hợp các nội dung đào tạo một cách hợp lý về kỹ năng 

mềm, kỹ năng khởi nghiệp, đạo đức nghề nghiệp trong chương trình đào tạo; biên 

soạn chương trình đào tạo theo phương pháp phân tích nghề, dạy nghề theo mô-

đun. Ngoài ra, đã tăng cường tổ chức đào tạo theo hướng đẩy mạnh việc ứng dụng 

công nghệ thông tin, đẩy mạnh đào tạo trực tuyến (online); khuyến khích giáo viên 

nghiên cứu, ứng dụng CNTT trong việc thiết kế, xây dựng các bài giảng điện tử.  

Ngành, nghề có tỉ lệ tìm được việc làm cao: Đối với các nghề đào tạo lĩnh 

vực nông nghiệp như: Kỹ thuật nuôi tôm quảng canh cải tiến, kỹ thuật nuôi tôm 

công nghiệp, kỹ thuật nuôi cua biển, kỹ thuật sản xuất giống thủy sản, chế biến 

thủy sản, kỹ thuật chăn nuôi thú y, kỹ thuật trồng rau màu, …..sau khi học xong 

học viên biết ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển dịch cơ cấu 

cây trồng vật nuôi, giảm chi phí sản xuất tăng năng suất lao động, tự tạo việc làm 
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tại chổ. Các nghề đào tạo lĩnh vực phi nông nghiệp như: Chế biến thủy sản, đan 

đát, may dân dụng, nữ công gia chánh, .....lao động sau học nghề thành lập tổ hợp 

tác hoặc tự tìm việc làm trong các công ty, xí nghiệp trong và ngoài tỉnh. Tỷ lệ có 

việc làm sau đào tạo: trên 80% 

Chất lượng tay nghề của lao động sau khi học nghề, cơ bản đáp ứng được 

yêu cầu của thị trường lao động: Làm việc cho doanh nghiệp, tự tạo việc làm tại 

địa phương, các mô hình đào tạo đều đạt hiệu quả cao, hầu hết các địa phương đều 

thực hiện đào tạo trên nhu cầu thực tế đăng ký học nghề của người lao động. Một 

số nghề được triển khai và nhân rộng mô hình sau học nghề 100% học viên được 

nhận vào làm công nhân trong công ty mức lương bình quân từ 4,5 triệu – 6 triệu 

đồng/người/ tháng (chưa tính tăng ca). 

9. Mối quan hệ giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp và đơn vị sử dụng lao 

động trong việc cung ứng lao động đã qua đào tạo. 

- Trong quá trình đào tạo, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã xây dựng các 

chương trình đào tạo phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay, trong đó tích cực 

liên kết với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để khảo sát nhu cầu, thị trường 

lao động cũng như thực hiện đào tạo theo đơn đặt hàng nhằm cung cấp cho HSSV 

nơi thực tập và tăng cơ hội có việc làm ngay cho học sinh, sinh viên sau khi ra 

trường. Đặc biệt, trong những năm học qua, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã liên 

hệ, ký kết với các doanh nghiệp, tổ chức sử dụng lao động trong vấn đề đào tạo và 

sử dụng lao động, cụ thể như:  

Tính từ đầu năm học 2021-2022 đến nay, Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà 

Mau đã liên kết với 06 doanh nghiệp, tổ chức ký kết biên bản hợp tác với mục đích 

lợi ích cho các bên, cụ thể: Viện Nghiên cứu Thị trường - Truyền thông Quốc tế 

(IMRIC); Công ty Cổ phần TMDV và Đầu tư Âu Mỹ AEC, Công ty Cổ phần Dịch 

vụ và Đầu tư Đất Xanh Miền Tây, Công ty TNHH Công nghệ Mũi Cà Mau, Công 

ty Cổ phần Tập đoàn Thủy hải sản Minh Phú, Công ty TNHH Thủy sản Blue 

Bay,… 

Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc Cà Mau đã xây dựng phương 

pháp, hình thức đào tạo phù hợp với yêu cầu của từng chương trình đào tạo, bảo 

đảm sự linh hoạt phù hợp với từng đối tượng người học, phù hợp với nhu cầu phát 

triển kinh tế - xã hội và quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của địa phương; hợp 

tác với các cơ sở giáo dục đại học xây dựng chương trình chuyển tiếp lên trình độ 

đại học để sinh viên được liên thông theo đề án hợp tác và cam kết giữa hai trường 

trên cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật.  

- Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau cũng như một số Trường khác đang xây 

dựng kế hoạch đào tạo gắn với nhu cầu thị trường lao động.  Từ năm 2017, Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội quản lý các trường thì Trường Cao đẳng Y tế Cà 

mau đã xây dựng chương trình đào tạo theo khung đạo tạo được quy định, trong đó 

chú trọng tay nghề của học sinh, sinh viên, học viên, cuối khóa Nhà trường cho 

học sinh, sinh viên, học viên đi thực tập trực tiếp tại các cơ sở thực tập có uy tín 

như: Bệnh viện tỉnh, các Trung tâm Y tế của tỉnh, các Nhà thuốc tư nhân có tiếng 
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trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận để giúp cho người học củng cố kiến thức đã 

học trong trường và đồng thời tiếp cận với thực tế.  

Hàng năm số lượng học sinh, sinh viên tốt nghiệp ra Trường đều sớm tìm 

được việc làm; khoảng 85% sinh viên khối chính quy tìm được việc làm đúng với 

ngành nghề sau tốt nghiệp 6 tháng. Đối với học viên khối liên thông hầu hết các 

học viên sau khi tốt nghiệp ra trường đều tìm được việc làm đúng với ngành nghề 

mình đang học và tay nghề được nâng lên đáng kể. 

Thông qua việc hợp tác doanh nghiệp, tổ chức sử dụng lao động giúp nhà 

trường tiếp cận với những thành tựu khoa học - kỹ thuật mới nhất, hiểu hơn về 

những nhu cầu của doanh nghiệp qua đó đổi mới về những chương trình giảng dạy 

và cơ cấu tuyển sinh nâng cao vị thế của các cơ sở. 

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm 

tỉnh Cà Mau tổ chức phiên giao dịch việc làm nhằm tạo điều kiện cho học sinh, 

sinh viên trao đổi thông tin cần thiết, bổ ích về cơ hội nghề nghiệp, điều kiện tuyển 

dụng của doanh nghiệp; đối thoại, tư vấn trực tiếp giữa học sinh, sinh viên, đoàn 

viên, với các ngành chuyên môn, các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng lao động. 

Đồng thời, mời chuyên gia tổ chức các buổi tư vấn giới thiệu việc làm cho HSSV 

các khóa cuối, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng làm việc, kỹ năng tìm việc làm 

cho HSSV, từ đó tạo được sự chuyển biến lớn trong tư duy của HSSV.  

Hỗ trợ tư vấn giới thiệu việc làm cho các bạn HSSV vừa tốt nghiệp qua các 

hoạt động như: cung cấp thông tin việc làm, giới thiệu trực tiếp cho doanh nghiệp, 

hỗ trợ doanh nghiệp phỏng vấn tuyển dụng. Mặt khác, các cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp có mối quan hệ và có các hoạt động hợp tác với nhiều doanh nghiệp tại khu 

vực Cà Mau trong lĩnh vực đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, tổ chức các Hội 

nghị “Đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp”, “Biện pháp nâng cao chất lượng đào 

tạo” theo định kỳ hàng năm. 

10. Đánh giá thuận lợi và khó khăn trong công tác đào tạo nghề cho lao động 

nông thôn sau khi giải thể Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp các huyện, thành phố Cà 

Mau và chuyển chức năng, nhiệm vụ về Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Hàn 

Quốc Cà Mau. 

Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng nguồn nhân lực của thị 

trường lao động, công tác đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh đã thực thực hiện nhiều 

giải pháp như: Tăng cường và đa dạng các phương thức truyền thông về giáo dục 

nghề nghiệp; đẩy mạnh công tác giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng 

học sinh trong giáo dục phổ thông; đầu tư trang thiết bị dạy học cho một số cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp với các nghề trọng điểm; tăng cường sự gắn kết chặt chẽ 

giữa nhà trường và doanh nghiệp, đẩy mạnh liên kết đào tạo theo đơn đặt hàng với 

các doanh nghiệp; tiếp tục rà soát, triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, từng 

bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tại các cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp, người dạy nghề tại các doanh nghiệp. Qua đó đã có sự chuyển biến tích 

cực về nhận thức, quy mô tuyển sinh, chất lượng và hiệu quả đào tạo. 



8 

 

Việc thực hiện sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động các cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp đã tạo điều kiện cho các cơ sở đào tạo nghề đã từng bước tự 

chủ về tài chính; đổi mới chương trình đào tạo, nâng dần tính tương thích giữa chất 

lượng đào tạo và yêu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp trong điều kiện 

hội nhập kinh tế quốc tế. Qua đó, nâng cao chất lượng đào tạo nghề nghiệp nói 

chung, kỹ năng nghề của người học sau khi tốt nghiệp tại các cơ sở đào tạo nghề 

nói riêng; Các cơ sở đào tạo nghề sử dụng có hiệu quả hơn nguồn lực đầu tư của 

Nhà nước và thúc đẩy mạnh mẽ xã hội hóa đối với công tác đào tạo nghề. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ VIỆC SẮP XẾP, NÂNG CAO CHẤT 

LƯỢNG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 

CÀ MAU 

 1. Thuận lợi  

- Mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau hiện nay 

đã được sắp xếp, sáp nhập cơ bản tinh gọn, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động; 

các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chủ yếu là cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập; số 

lượng nhà giáo đảm bảo theo quy định thực hiện chương trình đào tạo tại các cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp. 

- Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã phát triển đa dạng về loại hình và trình 

độ đào tạo, tạo nhiều cơ hội thuận lợi cho người có nhu cầu học nghề và cung cấp 

số lượng lớn nguồn nhân lực có chất lượng cho nền kinh tế. Nhìn chung, công tác 

sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thực hiện theo lộ trình 

và bảo đảm mục tiêu giảm đầu mối đơn vị sự nghiệp công lập đến năm 2025. Đồng 

thời, không sát nhập, giải thể một cách cơ học, chỉ tổ chức sắp xếp nhằm góp phần 

nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục nghề nghiệp, khắc phục tình trạng chồng 

chéo, dàn trải, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ. Bên cạnh đó chú trọng khuyến 

khích thành lập mới cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục, ưu tiên doanh nghiệp 

thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 

2. Khó khăn 

Chưa có trường cao đẳng, trung cấp tư thục hoặc có vốn đầu tư nước ngoài; 

nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị và nguồn chi cho hoạt động 

thường xuyên chủ yếu dựa vào nguồn ngân sách nhà nước. Trong khi nguồn lực 

của Cà Mau chưa dành nhiều cho đầu tư phát triển các cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

công lập. Nguồn lực đầu tư cho cơ sở giáo dục nghề nghiệp từ nguồn xã hội hóa 

còn hạn chế. 

Chất lượng, hiệu quả đào tạo của nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp mặc dù 

đã được cải thiện, tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu, chưa gắn bó hữu cơ 

với nhu cầu nhân lực của ngành, lĩnh vực. 

Mối quan hệ giữa cơ sở cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp còn 

hạn chế; HSSV tốt nghiệp còn yếu về ngoại ngữ và các kỹ năng mềm như tác 

phong công nghiệp, khả năng làm việc theo tổ, nhóm, kỹ năng khởi nghiệp.   
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Tính tự chủ trong tự tạo việc làm, tự tìm kiếm việc làm của người lao động 

chưa được phát huy, trình độ tay nghề của người lao động nhìn chung còn thấp, 

nhận thức, tác phong làm việc chưa phù hợp với quy trình sản xuất công nghiệp. 

IV CÁC GIẢI PHÁP 

- Phát triển các trường cao đẳng, trung cấp tư thục có năng lực đào tạo đáp 

ứng nhu cầu nhân lực kỹ thuật trực tiếp của ngành, địa phương, nhằm chuyển dịch 

cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động, phù hợp với chiến lược phát triển của ngành, địa 

phương. Phát triển các trung tâm giáo dục nghề nghiệp ở cấp huyện để tạo điều 

kiện phổ cập nghề, chuyển đổi nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao mức 

sống cho người lao động, nhất là lao động nông thôn, các nhóm đối tượng đặc thù 

như bộ đội xuất ngũ, người dân tộc thiểu số... Đồng thời, phát triển các cơ sở giáo 

dục nghề nghiệp tư thục, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của các tổ chức xã hội để 

đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động và việc làm cho người lao động. 

- Tập trung nguồn lực đầu tư một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập 

có ngành, nghề trọng điểm đã được quy hoạch theo các cấp độ (quốc tế, khu vực 

ASEAN và quốc gia) và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chuyên ngành, các nhóm 

đối tượng đặc thù.  

- Đẩy mạnh tự chủ của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa 

bàn tỉnh gắn với trách nhiệm giải trình, cơ chế đánh giá độc lập, sự kiểm soát của 

nhà nước, giám sát của xã hội. Thực hiện tự chủ toàn diện; chuyển đổi hoạt động 

của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập đủ điều kiện sang cơ chế tự chủ, tự 

chịu trách nhiệm (về nhân sự, tài chính và công tác đào tạo). Đẩy mạnh việc thực 

hiện cơ chế tự chủ đi đối với trách nhiệm giải trình, tăng cường sự kiểm tra, giám 

sát của nhà nước và xã hội (thông qua hệ thống kiểm định, đánh giá và công nhận 

chất lượng). 

- Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần 

nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình 

mới. 

- Nâng cao hiệu quả hoạt động hướng nghiệp trong các trường THCS, 

THPT và trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Chú trọng nâng cao nhận thức của 

các doanh nhân, chủ sử dụng lao động về lợi ích của giáo dục nghề nghiệp đối với 

sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, từ đó chủ động tham gia, đóng góp tích 

cực vào đào tạo nghề. 

- Đầu tư nâng cao năng lực, đổi mới nội dung công tác hướng nghiệp theo 

yêu cầu của thị trường lao động.  

- Tăng cường chuyển đổi số và đào tạo trực tuyến, chú trọng đào tạo lại và 

đào tạo thường xuyên lực lượng lao động để tạo chuyển biến mạnh mẽ về quy mô, 

chất lượng và hiệu quả của GDNN; bảo đảm người học có kỹ năng chuyên môn, 

kỹ năng số, kỹ năng mềm, kỹ năng khởi nghiệp và ngoại ngữ... thích ứng với yêu 

cầu của thị trường lao động. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản 

lý, dạy và học. 
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- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đổi mới chương trình đào tạo 

theo hướng năng lực thực hiện; đẩy mạnh đào tạo theo phương thức tích lũy mô 

đun, tín chỉ; tiếp tục triển khai chương trình đào tạo liên thông chất lượng cao từ 

trung cấp lên cao đẳng đối với đối tượng tốt nghiệp THCS (mô hình 9+).   

- Tăng cường hợp tác quốc tế về giáo dục nghề nghiệp, khuyến khích và chỉ 

đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tiếp tục thực hiện việc liên kết, hợp tác quốc tế 

trong đào tạo nghề.  

- Phát triển hệ thống mạng lưới giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà 

Mau theo hướng đồng bộ, tập trung, tinh gọn, cơ cấu hợp lý cả về trình độ và 

ngành nghề đào tạo; tạo điều kiện thuận lợi cho người học; gắn kết giữa cơ sở đào 

tạo với doanh nghiệp và thị trường lao động; đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực lao 

động kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, góp phần phục vụ quá trình 

công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. 

Trên đây  báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh về việc 

thực hiện sắp xếp, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau theo yêu cầu./. 

Nơi nhận: 
- Ban VHXH HĐND 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Lãnh đạo  Sở; 

- Lưu: VT, GDNNVL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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