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QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động gắn kết giáo dục nghề nghiệp với
thị trường lao động và việc làm bền vững giai đoạn 2021 - 2025
TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

Căn cứ Quyết định số 29/2017/QĐ-TTg ngày 03/7/2017 của Thủ tướng
Chính phủ về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Quyết định số 171/QĐ-LĐTBXH ngày 14/02/2020 của Bộ trưởng Bộ
Lao động - Thương binh và Xã hội về việc kiện toàn Tổ công tác gắn kết giáo dục
nghề nghiệp với thị trường lao động và việc làm bền vững;
Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 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;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đào tạo chính quy.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức các hoạt động
gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trƣờng lao động và việc làm bền vững giai
đoạn 2021 - 2025.
Điều 2. Kinh phí cho các hoạt động theo Kế hoạch đƣợc trích từ nguồn
ngân sách nhà nƣớc cấp cho các hoạt động gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị
trƣờng lao động và việc làm bền vững trong phân bổ dự toán ngân sách nhà
nƣớc hàng năm của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và kinh phí của các cơ
quan, đơn vị có liên quan.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng, Vụ trƣởng Vụ Đào tạo chính quy, Thủ trƣởng các Vụ,
đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết
định này./.
Nơi nhận:
- Nhƣ Điều 3;
- Lãnh đạo Bộ (để b/cáo);
- Các t/viên Tổ công tác (để t/hiện);
- Các Sở LĐTB&XH (để phối hợp);
- Lƣu: VT, ĐTCQ.

TỔNG CỤC TRƯỞNG

Trương Anh Dũng
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TỔNG CỤC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2021

KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trường
lao động, việc làm bền vững giai đoạn 2021 - 2025
(Kèm theo Quyết định số 164/QĐ-TCGDNN ngày 05 tháng 4 năm 2021
của Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp)
Thực hiện Quyết định số 171/QĐ-LĐTBXH ngày 14/02/2020 Bộ trƣởng
Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã hội về việc kiện toàn Tổ công tác gắn kết
giáo dục nghề nghiệp với thị trƣờng lao động và việc làm bền vững (sau đây gọi
là Tổ công tác gắn kết doanh nghiệp), Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp xây dựng
Kế hoạch tổ chức các hoạt động gắn kết giáo dục nghề nghiệp (GDNN) với thị
trƣờng lao động và việc làm bền vững giai đoạn 2021 - 2025 với các nội dung
chính nhƣ sau:
I. Mục tiêu
Tăng cƣờng gắn kết GDNN với thị trƣờng lao động và việc làm bền vững,
góp phần nâng cao chất lƣợng đào tạo, hỗ trợ giải quyết việc làm cho ngƣời học,
đáp ứng nhu cầu nhân lực qua đào tạo cho phát triển kinh tế.
II. Nội dung chính
1. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách gắn kết với doanh
nghiệp; thực hiện các giải pháp tăng cƣờng gắn kết chặt chẽ 3 “Nhà”: Nhà nƣớc
- Nhà trƣờng - Nhà doanh nghiệp trong các hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo
Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Thủ tƣớng Chính phủ về
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;
2. Thúc đẩy thực hiện các chƣơng trình phối hợp công tác giữa Tổng cục
Giáo dục nghề nghiệp với các cơ quan, tổ chức có liên quan về gắn kết với
doanh nghiệp; tiếp tục xây dựng các chƣơng trình phối hợp công tác giữa Tổng
cục Giáo dục nghề nghiệp với các hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp, tập
đoàn lớn để đào tạo nhân lực đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp;
3. Hỗ trợ các nhà trƣờng và doanh nghiệp trong việc liên kết, phối hợp tổ
chức đào tạo, đào tạo lại cho ngƣời học và ngƣời lao động; đào tạo đáp ứng nhu
cầu doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và yêu cầu của cuộc cách
mạng công nghiệp 4.0 và nhất là đón bắt làn sóng dịch chuyển đầu tƣ nƣớc
ngoài vào Việt Nam; thí điểm nhân rộng mô hình hội đồng kỹ năng ngành/nghề
ở một số lĩnh vực đã thành công;

4. Tăng cƣờng hợp tác với các đối tác quốc tế trong hoạt động gắn kết GDNN
với thị trƣờng lao động (Tổ chức GIZ, Đại sứ quán Đan Mạch, Tổ chức giới chủ Na
Uy, Dự án Aus4skills của Úc; Dự án Koica của Hàn Quốc.v.v...);
5. Đẩy mạnh truyền thông về việc gắn kết GDNN với thị trƣờng lao động
(xây dựng các ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền; đƣa tin bài trên các phƣơng tiện
thông tin đại chúng.v.v...).
III. Kế hoạch
(Phụ lục chi tiết kèm theo)
IV. Kinh phí
- Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch đƣợc trích từ nguồn kinh phí cấp cho
hoạt động của Tổ công tác gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trƣờng lao động
hàng năm của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và nguồn kinh phí của các cơ
quan, đơn vị có liên quan;
- Nguồn kinh phí đƣợc lồng ghép trong các chƣơng trình, dự án hiện hành
và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.
V. Tổ chức thực hiện
1. Tổ công tác gắn kết doanh nghiệp
- Chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức, triển khai thực hiện kế hoạch;
xây dựng kế hoạch cụ thể hàng năm cho việc triển khai các hoạt động trong Kế
hoạch; thành viên của Tổ công tác Gắn kết doanh nghiệp huy động thêm cán bộ,
chuyên viên của cơ quan, đơn vị của mình vào việc thực hiện nhiệm vụ;
- Phối hợp với một số địa phƣơng tham mƣu với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
thí điểm thành lập Tổ công tác gắn kết với doanh nghiệp tại địa phƣơng để thực
hiện nhiệm vụ gắn kết GDNN với thị trƣờng lao động tại địa phƣơng;
- Định kỳ tổ chức các phiên họp của Tổ công tác Gắn kết với doanh nghiệp
để triển khai các hoạt động; xây dựng kế hoạch, đánh giá, báo cáo kết quả hoạt
động hàng năm với lãnh đạo Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã hội;
2. Các Sở Lao động - Thƣơng binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ƣơng tham gia, phối hợp với Tổ công tác gắn kết doanh nghiệp triển khai
thực hiện Kế hoạch này tại địa phƣơng với các hoạt động có liên quan.
3. Các cơ quan, đơn vị có liên quan
- Phối hợp với Tổ công tác Gắn kết doanh nghiệp của Bộ Lao động Thƣơng binh và Xã hội trong triển khai hoạt động gắn kết GDNN với doanh
nghiệp, trong các chƣơng trình phối hợp công tác đã ký kết;
- Hỗ trợ nguồn lực cho hoạt động gắn kết GDNN với doanh nghiệp, cho
hoạt động của Tổ công tác Gắn kết doanh nghiệp;
- Tƣ vấn, đề xuất những giải pháp, nội dung nhằm đẩy mạnh hoạt động gắn
kết GDNN với doanh nghiệp./.

Phụ lục
CÁC HOẠT ĐỘNG GẮN KẾT GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
VỚI THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM BỀN VỮNG - GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
(Kèm theo Quyết định số 164/TCGDNN-ĐTCQ ngày 05 tháng 4 năm 2021 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp)

TT

Nội dung hoạt động

Thời gian
thực hiện,
hoàn thành

Đơn vị
chủ trì

I

Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách gắn kết doanh nghiệp

1

Rà soát, sửa đổi một số quy định liên quan đến hợp
tác doanh nghiệp trong một số văn bản quy phạm
pháp luật về GDNN

2021 - 2023

Tổng cục
GDNN (Vụ
Pháp chế Thanh tra)

Đơn vị
phối hợp

Dự kiến
sản phẩm

Tổ Công tác gắn
kết DoN và các
đơn vị có liên
quan

Các nghị định, thông tƣ có liên
quan đƣợc sửa đổi

2

Trình ban hành Thông tƣ quy định Danh mục
Tháng 4/2021
ngành, nghề sử dụng lao động qua đào tạo

Tổng cục
GDNN (Vụ
Đào tạo chính
quy)

3

Phối hợp với Tổng cục thuế hƣớng dẫn thực hiện
các quy định về ƣu đãi thuế đối với các doanh
nghiệp tham gia hoạt động GDNN theo quy định
của Luật Giáo dục nghề nghiệp và các quy định của
pháp luật về thuế

Năm 2021

Tổng cục
GDNN (Vụ
Đào tạo chính
quy)

Tổ Công tác gắn
kết DoN và các
đơn vị có liên
quan

Văn bản hƣớng dẫn của Tổng
cục Thuế

4

Nghiên cứu xây dựng chính sách về khuyến khích
các doanh nghiệp công nhận, tuyển dụng, sử dụng,
trả tiền lƣơng, tiền công cho ngƣời lao động dựa
trên kỹ năng và năng lực hành nghề

Năm 2021 2022

Tổng cục
GDNN (Vụ Kỹ
năng nghề)

Tổng Liên đoàn
LĐVN; VCCI;
các Bộ, ngành,
doanh nghiệp

Quyết định của Bộ trƣởng/Văn
bản về thỏa ƣớc lao động

Các Vụ, đơn vị có
Thông tƣ
liên quan

TT

Nội dung hoạt động

Thời gian
thực hiện,
hoàn thành

Đơn vị
chủ trì

Đơn vị
phối hợp

Năm 2025

Tổng cục
GDNN (Vụ Kỹ
năng nghề)

Vụ Pháp chế Bộ;
các Bộ, ngành,
doanh nghiệp, cơ
sở GDNN

Tổng cục
GDNN (Vụ
Đào tạo chính
quy)

Tổng cục thuế,
Bộ Tài chính

Năm 2021

Tổng cục
GDNN (Vụ
Nhà giáo)

VCCI, GIZ,

2021 - 2025

Phòng Thƣơng
mại và Công
nghiệp Việt
Nam (VCCI)

Tổ công tác gắn
kết DoN

Quyết định định thành lập Tổ
công tác của Ủy ban nhân dân
cấp tỉnh

2021 - 2025

Tổng cục
GDNN (Vụ Kỹ
năng nghề)

Tổ công tác gắn
kết DoN và cơ
quan, đơn vị có
liên quan

Văn bản quy định

5

Xây dựng chính sách về khuyến khích học tập suốt
đời cho ngƣời lao động

6

Ban hành hƣớng dẫn việc thực hiện chính sách ƣu
đãi thuế đối với các doanh nghiệp tham gia hoạt
Tháng 6/2021
động GDNN theo quy định của Luật GDNN và các
quy định của pháp luật về thuế

7

Dự thảo văn bản pháp luật quy định về ngƣời đào
tạo tại doanh nghiệp

8

Hỗ trợ thành lập Tổ công tác bộ phận gắn kết
GDNN với thị trƣờng lao động và việc làm bền
vững tại Đà Nẵng, Cần Thơ, TP. Hồ Chí Minh

9

Xây dựng quy định về việc thành lập hội đồng kỹ
năng ngành/nghề

10

Xây dựng đề án phát triển kỹ năng ứng dụng công
nghệ thông tin cho lực lƣợng lao động;

12/2021

Dự kiến
sản phẩm
Đề án/Quyết định của Bộ
trƣởng

Văn bản hƣớng dẫn của Tổng
cục thuế

Dự thảo Thông tƣ

Tổng cục
Tổ công tác và cơ
GDNN (Vụ Kỹ quan, đơn vị có Đề án đƣợc phê duyệt
năng nghề)
liên quan

TT
II
1
2
3

4

5

Nội dung hoạt động

Thời gian
thực hiện,
hoàn thành

Đơn vị
phối hợp

Dự kiến
sản phẩm

Xây dựng, triển khai các chương trình phối hợp công tác giữa Tổng cục GDNN với các đơn vị có liên quan
Triển khai các chƣơng trình phối hợp công tác đã
ký kết; đánh giá hiệu quả hợp tác

2021 - 2015

Tổ Công tác
gắn kết DoN

Các đơn vị có liên Các hoạt động cụ thể theo các
quan
chƣơng trình phối hợp công tác
đã ký kết

Tiếp tục ký kết chƣơng trình phối hợp công tác giữa
GDNN với các tổ chức, doanh nghiệp có liên quan

2021 - 2025

Tổ Công tác
gắn kết DoN

Các đơn vị có liên Chƣơng trình phối hợp công tác
quan

Thực hiện khảo sát, điều tra về thực trạng và nhu
cầu về tiêu chuẩn KNNQG

Quý II,
III/2021

Tổng cục
GDNN (Vụ Kỹ
năng nghề)

Thúc đẩy doanh nghiệp tham gia xây dựng tiêu
chuẩn KNNQG

2021 - 2025

Tổng cục
Các Bộ, ngành, Tiêu chuẩn KNNQG
GDNN (Vụ Kỹ doanh nghiệp, tập
năng nghề)
đoàn, Tổng công
ty

Thúc đẩy doanh nghiệp tham gia xây dựng đề thi
đánh giá KNNQG

2021 - 2025

Tổng cục
Các Bộ, ngành, Đề thi đánh giá KNNQG
GDNN (Vụ Kỹ doanh nghiệp, tập
năng nghề)
đoàn, tổng công
ty

Xây dựng hệ thống các tổ chức đánh giá KNNQG

2021 - 2025

Tổng cục
GDNN (Vụ Kỹ
năng nghề)

Các doanh
nghiệp, cơ sở
GDNN, các đơn
vị có nhu cầu

Huy động doanh nghiệp trong nƣớc tham gia tổ
chức Kỳ thi KNN quốc gia; chuẩn bị tham dự Kỳ

Quý II đến
Quý IV/2021

Tổng cục
GDNN (Vụ Kỹ

VCCI;
Hiệp hội nghề

6

7

Đơn vị
chủ trì

Các Bộ, ngành,
doanh nghiệp, cơ
sở GDNN

Số liệu báo cáo để xây dựng kế
hoạch phát triển hệ thống

Giấy chứng nhận hoạt động
đánh giá KNNQG

- Các bộ đề thi cho ngƣời lao
động tại doanh nghiệp;

TT

Nội dung hoạt động

Thời gian
thực hiện,
hoàn thành

thi KNN quốc tế

8

9

Ký thỏa thuận hợp tác với Hiệp hội thang máy Việt
Nam về hợp tác phát triển KNN

Phối hợp Tập đoàn Cung ứng Nguồn Nhân lực JHL
Việt Nam và UBND tỉnh Đồng Tháp triển khai
chƣơng trình hợp tác giữa và doanh nghiệp và cơ sở
GDNN trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp trong việc đào
tạo kỹ năng nghề nghiệp cho ngƣời lao động để đi
làm việc ở nƣớc ngoài theo hợp đồng.

Đơn vị
chủ trì
năng nghề)

2021

Tháng 4/2021

Tổng cục
GDNN (Vụ Kỹ
năng nghề)

Tổng cục
GDNN (Vụ
ĐTTX)

Đơn vị
phối hợp

Dự kiến
sản phẩm

nghiệp, Tập đoàn, - Ngƣời lao động tại doanh
Tổng công ty,
nghiệp, học sinh, sinh viên
doanh nghiệp; các đƣợc đánh giá
cơ sở GDNN
Văn phòng Tổng
cục, Hiệp hội
thang máy Việt
Nam

Thỏa thuận hợp tác; tiêu chuẩn
KNNQG và đề thi đánh giá
KNNQG của các nghề thuộc
lĩnh vực thang máy, thang cuốn
- UBND tỉnh Đồng - Chƣơng trình phối hợp;
- 1.000 – 2.000 lao động đƣợc
Tháp, Sở
đào tạo và giới thiệu đi làm việc
LĐTBXH, cơ sở
GDNN trên địa bàn ở nƣớc ngoài theo hợp đồng
tỉnh Đồng Tháp
- Tập đoàn JHL

2021-2025

10

Nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác đào tạo
trong doanh nghiệp để doanh nghiệp chủ động trong
việc đào tạo nghề nghiệp và tuyển dụng lao động

Tổng cục
GDNN (Vụ
ĐTTX)

Doanh nghiệp, cơ
sở đào tạo

Tổ chức các lớp đào tạo, bồi
dƣỡng cho cán bộ làm công tác
đào tạo trong doanh nghiệp

2021

11

Rà soát, xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh
nghiệp khi tham gia đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm
cho ngƣời lao động; trách nhiệm của doanh nghiệp
trong đào tạo nghề, tạo việc làm cho ngƣời lao động

Tổng cục
GDNN (Vụ
ĐTTX)

Doanh nghiệp, cơ
sở đào tạo

Hội nghị/Hội thảo, khảo sát,
đánh giá.

2021

12

Triển khai hỗ trợ đào tạo, bồi dƣỡng, nâng cao trình
độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho ngƣời lao
động từ nguồn Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Tổng cục
GDNN (Vụ
ĐTTX)

Doanh nghiệp, cơ - Văn bản hƣớng dẫn.
- Kiểm tra, giám sát
sở đào tạo
- Tổng hợp, báo cáo

TT
III

Nội dung hoạt động

Thời gian
thực hiện,
hoàn thành

Đơn vị
chủ trì

Đơn vị
phối hợp

Dự kiến
sản phẩm

Hỗ trợ gắn kết GDNN với thị trường lao động, việc làm bền vững
2021 - 2025

Tổ công tác
gắn kết DoN

Các Vụ, đơn vị có
liên quan của
Các văn bản hƣớng dẫn;
Tổng cục GDNN;
VCCI; các DoN

2021 - 2025

Tổng cục
GDNN (Vụ
Đào tạo chính
quy)

Các Vụ, đơn vị có
Các lớp đào tạo, bồi dƣỡng
liên quan

Tổng cục
GDNN (Vụ
Nhà giáo)

1

Hƣớng dẫn, hỗ trợ các cơ sở GDNN trong việc gắn
kết với doanh nghiệp; hỗ trợ các doanh nghiệp trong
việc gắn kết với cơ sở GDNN

2

Phối hợp với các doanh nghiệp triển khai Đề án
Đào tạo, đào tạo lại ngƣời lao động thích ứng cuộc
cách mạng công nghiệp lần thứ tƣ

3

Xây dựng dự thảo chuẩn và thực hiện đào tạo, bồi
dƣỡng cho ngƣời làm công tác đào tạo tại doanh
nghiệp

2021 - 2025

Thực hiện đánh giá, cấp chứng chỉ KNNQG cho
ngƣời lao động và học sinh, sinh viên

2021 - 2025

4

Tổng cục
Doanh nghiệp, cơ Chứng chỉ KNNQG
GDNN (Vụ Kỹ sở GDNN, ngƣời
năng nghề)
lao động

2021 - 2025

5

Phối hợp với doanh nghiệp tuyển sinh, tổ chức đào
tạo ở một số lĩnh vực phục vụ nhu cầu lao động cho
các doanh nghiệp FDI

Tổng cục
GDNN (Vụ
Đào tạo chính
quy)

2022

6

Xây dựng phần mềm kết nối cung - cầu; cơ sở dữ
liệu lao động đi làm việc ở nƣớc ngoài trở về nƣớc

Cục Quản lý
lao động ngoài
nƣớc

Các Vụ, đơn vị có
Các lớp bồi dƣỡng
liên quan, GIZ

Tổ công tác gắn
kết DoN; Cục
Đầu tƣ nƣớc
ngoài; các DoN
FDI

Các chƣơng trình đào tạo; các
khóa đào tạo

Các doanh
Phần mềm cơ sở dữ liệu
nghiệp, ngƣời lao
động

TT
IV
1

2

3

4

5

VI
1

Nội dung hoạt động

Thời gian
thực hiện,
hoàn thành

Đơn vị
chủ trì

Đơn vị
phối hợp

Dự kiến
sản phẩm

Truyền thông về việc gắn kết GDNN với thị trường lao động
Đẩy mạnh truyền thông về GDNN đến với doanh
nghiệp nhân ngày Kỹ năng lao động Việt Nam

2021 - 2025

Tổng cục
GDNN (Văn
phòng)

Tổ công tác gắn
kết DoN

Các chƣơng trình; ấn phẩm
truyền thông

Truyền thông, chia sẻ các mô hình gắn kết GDNN
với thị trƣờng lao động hiệu quả

2021 - 2025

Tổng cục
GDNN (Văn
phòng)

Tổ công tác gắn
kết DoN và các
đơn vị có liên
quan, GIZ

Hội nghị, hội thảo; bài viết
tổng kết kinh nghiệm trên các
phƣơng tiện thông tin đại
chúng

Thông tin về chính sách GDNN, việc làm và xuất
khẩu lao động cho DoN, các cơ sở GDNN

2021 - 2025

Tổ phối hợp
công tác gắn
kết DoN

Các đơn vị có liên Hội nghị, hội thảo; các bài viết
quan
tổng kết kinh nghiệm trên các
phƣơng tiện thông tin đại
chúng

Xây dựng các ấn phẩm truyền thông; phối hợp với
các cơ quan báo chí và các tổ chức, cá nhân có liên
quan tổ chức các hoạt động truyền thông về giáo
dục nghề nghiệp.

2021 - 2025

Tổng cục
GDNN (Văn
phòng

Vụ Đào tạo chính Các kế hoạch đƣợc ký kết; các
quy và các đơn vị sản phẩm truyền thông
có liên quan

Tôn vinh các doanh nghiệp có đóng góp vào tổ
chức Kỳ thi KNN quốc gia, tài trợ tham dự Kỳ thi
KNN quốc tế

Quý II đến
Quý IV/2021

Tổng cục
GDNN (Vụ Kỹ
năng nghề)

VCCI; Hiệp hội
nghề nghiệp, Tập
đoàn, doanh
nghiệp; các cơ sở
GDNN

Tăng cường hợp tác với các đối tác quốc tế trong hoạt động gắn kết GDNN với thị trường lao động
Hợp tác với GIZ

Số lƣợng các doanh nghiệp
đƣợc tôn vinh

Thời gian
thực hiện,
hoàn thành

Đơn vị
chủ trì

Đơn vị
phối hợp

Nghiên cứu thực trạng nhu cầu lao động đã qua đào
tạo các ngành cơ khí, điện, điện tử, cơ điện tử tại
Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai

Tháng 1 năm
2021

GIZ và VCCI
Tp. HCM

Sở LĐTBXH
Tp.HCM, Đồng
Nai

Báo cáo nghiên cứu

Hội thảo báo cáo kết quả và đề xuất giải pháp thúc
đẩy sự tham gia của doanh nghiệp trong việc xây
dựng định hƣớng phát triển GDNN

Tháng 4 năm
2021

GIZ và VCCI
Tp. HCM

Tổng cục GDNN
(Vụ Đào tạo
chính quy), Sở
LĐTBXH
Tp.HCM, Đồng
Nai

Báo cáo tổng hợp

In ấn, giới thiệu tài liệu cẩm nang hƣớng dẫn gắn
kết doanh nghiệp với GDNN

Tháng 4 năm
2021

Tổng cục
GDNN
(Vụ Đào tạo
chính quy),
GIZ

Các cơ sở GDNN Tài liệu in

Hƣớng dẫn các cơ sở GDNN sử dụng công cụ gắn
kết doanh nghiệp

Quý 2, 3 năm
2021

Tổng cục
GDNN
(Vụ Đào tạo
chính quy),
GIZ

Các cơ sở GDNN 02 cuộc tập huấn

Hỗ trợ xây dựng Thông tƣ quy định tiêu chuẩn giáo
viên doanh nghiệp

2021

Tổng cục
GDNN
(Vụ Nhà giáo),
GIZ

TT

Nội dung hoạt động

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Dự kiến
sản phẩm

Các cơ sở GDNN Khảo sát, hội thảo
VCCI
Các tiêu chuẩn làm cơ sở xây
dựng dự thảo thông tƣ

TT

Nội dung hoạt động

Thời gian
thực hiện,
hoàn thành

1.6

Tổ chức các khóa đào tạo giảng viên nguồn và đào
tạo thí điểm ngƣời đào tạo tại doanh nghiệp, cán bộ
quản lý đào tạo tại doanh nghiệp

Quý 2, quý 3
2021

Tổng cục
Các cơ sở GDNN, Khóa đào tạo
GDNN
VCCI,
(Vụ Nhà giáo),
Doanh nghiệp
GIZ

Hỗ trợ kỹ thuật thành lập hội đồng kỹ năng ngành
công nghệ nƣớc

2021 - 2023

Tổng cục
GDNN (Vụ Kỹ
năng nghề),
GIZ

Bộ Xây dựng,
Hiệp hội Cấp
thoát nƣớc

Quyết định thành lập
Cơ chế hoạt động

Hỗ trợ kỹ thuật thành lập hội đồng kỹ năng ngành
điện\điện tử \ cơ điện tử

2021 - 2023

Tổng cục
GDNN (Vụ Kỹ
năng nghề),
GIZ

Bộ Công thƣơng
VCCI
Các hiệp hội

Quyết định thành lập
Cơ chế hoạt động

Hoàn thiện tài liệu đào tạo cho giáo viên doanh
nghiệp, cán bộ quản lý đào tạo tại doanh nghiệp

2021 - 2024

Tổng cục
GDNN
(Vụ Nhà giáo),
GIZ

Cơ sở GDNN,
VCCI,
Doanh nghiệp

Tài liệu đào tạo theo hình thức
đào tạo hỗn hợp (blended
learning)

Từ tháng
9/2021

Tập đoàn
Daikin
Vietnam

14 trƣờng Cao
đẳng đã hợp tác
đào tạo giáo viên
năm 2020

Chƣơng trình môn học về máy
điều hòa dân dụng theo tiêu
chuẩn của Daikin

1.7

1.8

1.9

2

2.1

Đơn vị
chủ trì

Đơn vị
phối hợp

Dự kiến
sản phẩm

Hợp tác với Tập đoàn Daikin Việt Nam
Xây dựng chuẩn đào tạo và chuẩn đầu ra cho lĩnh
vực máy lạnh và điều hòa không khí theo chuẩn
doanh nghiệp vào chƣơng trình đào tạo đào tạo
chính quy trong Nhà trƣờng

TT

2.2

2.3

2.4

2.5

3

Thời gian
thực hiện,
hoàn thành

Đơn vị
chủ trì

Đơn vị
phối hợp

Dự kiến
sản phẩm

Đào tạo theo chƣơng trình chuẩn Daikin cho sinh
viên nghề máy lạnh và điều hòa không khí học năm
cuối tại các trƣờng Cao đẳng

Từ tháng
4/2021

Tập đoàn
Daikin
Vietnam

14 trƣờng CĐ đã
hợp tác đào tạo
giáo viên năm
2020 và đã đƣợc
chuyển giao
chƣơng trình

Các sinh viên tốt nghiệp đƣợc
cấp chứng chỉ Daikin –
Trƣờng, tăng cơ hội việc làm
tại doanh nghiệp

Hỗ trợ các trƣờng Cao đẳng tổ chức dịch vụ đào tạo
về máy điều hòa dân dụng cho kỹ thuật viên trên địa
bàn khu vực

Từ tháng
4/2021

Tập đoàn
Daikin
Vietnam

Tiếp tục đào tạo giảng viên nguồn về máy điều hòa
thƣơng mại Sky air và máy điều hòa trung tâm
VRV

2021 - 2023

Tập đoàn
Daikin
Vietnam và các
trƣờng

24 trƣờng cao
đẳng

Chứng chỉ Giảng viên Ủy
quyền do tập đoàn Daikin cấp

Chuyển giao chƣơng trình đào tạo máy điều hòa
thƣơng mại Sky air và máy điều hòa trung tâm
VRV tới các trƣờng Cao đẳng đối tác

2021 - 2023

Tập đoàn
Daikin
Vietnam và các
trƣờng

24 trƣờng cao
đẳng

Các chƣơng trình đào tạo, tài
liệu giảng dạy

2021

Tổng cục
GDNN (Vụ Kỹ
năng nghề)

Chƣơng trình
Aus4Skills; và
hiệp hội, các
doanh nghiệp
logistics

Quyết định thí điểm thành lập
HĐKNN logistic

Nội dung hoạt động

Hợp tác với Aus4Skills
Kiện toàn, chuẩn hóa, thành lập hội đồng kỹ năng
ngành logistic

3.1

Chứng chỉ của Daikin và của
Trƣờng

Nội dung hoạt động

Thời gian
thực hiện,
hoàn thành

Đơn vị
chủ trì

Đơn vị
phối hợp

Tổ chức các cuộc họp thƣờng xuyên của Hội đồng
Kỹ năng nghề - ngành logistics (LIRC), các chuyến
thực địa và các chuỗi hội thảo về chiến lƣợc đào tạo
lại và nâng cao kỹ năng cho lực lƣợng lao động

Quý 3, 2021
đến Quý 2,
2022

Tổng cục
GDNN
(Vụ Đào tạo
chính quy)

Chƣơng trình
Aus4Skills
Các thành viên
LIRC và doanh
nghiệp logistics

3.3

Xây dựng các chuẩn đầu ra/chuẩn kỹ năng nghề
(OS/OSS) mới trên cơ sở kết quả dự báo nhu cầu kỹ
năng ngành. Áp dụng quy trình do LIRC phát triển

Quý 3, 2021
đến Quý 2,
2022

Tổng cục
GDNN
(Vụ Đào tạo
chính quy)

Chƣơng trình
Các OS/OSS mới đƣợc phát
Aus4Skills; VCCI triển. Cập nhật các OS/OSS
Tp. HCM, các
theo những thay đổi của ngành
thành viên của
LIRC

3.4

Dự báo kỹ năng ngành để cung cấp thông tin về nhu
cầu của thị trƣờng cũng nhƣ là nhu cầu phát triển kỹ
năng (các OS/OSS của các nghề ƣu tiên).

Quý 3, 2021
đến Quý 2,
2022

Tổng cục
GDNN
(Vụ Đào tạo
chính quy)

Chƣơng trình
Aus4Skills; VCCI
Tp.HCM, các
thành viên LIRC

Nâng cao năng lực của LIRC
và Ban thƣ ký LIRC.
Quy trình đã đƣợc ghi nhận
bằng văn bản để phát triển và
duy trì dự báo kỹ năng ngành

3.5

Triển khai chiến lƣợc truyền thông và chiến lƣợc
quản lý các bên liên quan của LIRC thông qua các
hội thảo, hội nghị với các tƣ vấn và hỗ trợ kỹ thuật

Quý 3, 2021
đến Quý 2,
2022

Tổng cục
GDNN
(Vụ Đào tạo
chính quy)

Chƣơng trình
Aus4Skills; Các
thành viên LIRC,
TCGDNN,
Các bên liên quan

LIRC đƣợc công nhận bởi
nhiều tổ chức hơn. Ra mắt
trang web của LIRC và cổng
thông tin điện tử trực tuyến
(online portal)

TT

3.2

Dự kiến
sản phẩm
Duy trì và cải tiến hoạt động
của mô hình LIRC. Tăng số
lƣợng doanh nghiệp

TT

Nội dung hoạt động

Thời gian
thực hiện,
hoàn thành

Đơn vị
chủ trì

3.6

Tƣ vấn và hỗ trợ để nâng cao vai trò và năng lực
của LIRC trong việc thành lập chi nhánh mới tại
miền Bắc và Đồng bằng sông Cửu Long; xây dựng
năng lực cho nhóm nòng cốt của LIRC tại miền Bắc

Quý 4, 2021
đến Quý 2,
2022

Tổng cục
GDNN
(Vụ Đào tạo
chính quy)

Quý 4, 2021

3.7

Phát triển chuyên môn cho giáo viên/giảng viên
trong việc biên soạn/cập nhật chƣơng trình đào tạo
cũng nhƣ áp dụng mô hình đào tạo và đánh giá dựa
trên năng lực thực hiện theo tiêu chuẩn ngành

Chƣơng trình
Aus4Skills

Chuyên gia xây
dựng kỹ năng
logistics Việt
Nam TCGDNN

Mở rộng mạng lƣới của các cơ
sở GDNN kết nối với các
doanh nghiệp logistics

Xây dựng năng lực của các cơ sở GDNN trong việc
tăng cƣờng gắn kết với doanh nghiệp

Quý 2, 2022

Chƣơng trình
Aus4Skills

TCGDNN,
Các chuyên gia,
giảng viên, cán bộ
phát triển nhân
lực, các Sở
LĐTBXH

Các chƣơng trình thực hành và
thực tập tại nơi làm việc đƣợc
thiết kế tốt hơn, đáp ứng đƣợc
yêu cầu học thuật cũng nhƣ lịch
trình linh hoạt của doanh
nghiệp

Tổ chức các khóa bồi dƣỡng ngắn hạn của Australia
Awards với chủ đề Nhập môn Logistics; thƣơng
mại Quốc tế và Các thủ tục Hải quan và một số nội
dung khác

Quý 3 4/2021

Chƣơng trình
Aus4Skills

TCGDNN,
Các giảng viên,
giáo viên
Logistics, cán bộ
quản lý

Nâng cao kiến thức và hiểu biết
về ngành logistics hiện đại. Mở
rộng mạng lƣới hợp tác với
doanh nghiệp

Quý 1, 2022

Chƣơng trình
Aus4Skills

Các giảng viên
của các cơ sở
GDNN,
TCGDNN

Các giảng viên đƣợc trang bị
tốt hơn để thích ứng với thay
đổi về công nghệ và xu thế gia
tăng e-learning

3.8

3.9

Xây dựng năng lực để thiết kế và triển khai elearning cũng nhƣ áp dụng các công cụ e-learning
3.10 trong hoạt động đào tạo của các cơ sở GDNN trong
khi vẫn đảm bảo chất lƣợng triển khai đào tạo

Đơn vị
phối hợp

Dự kiến
sản phẩm

Các thành viên
Mở rộng phạm vi và địa bàn
LIRC,
của LIRC. Nâng cao nhận thức;
Các bên liên quan tiếp cận phát triển kỹ năng do
doanh nghiệp dẫn dắt

TT

3.11

4

Nội dung hoạt động

Thời gian
thực hiện,
hoàn thành

Đơn vị
chủ trì

Đơn vị
phối hợp

Dự kiến
sản phẩm

Đào tạo và huấn luyện về cách thức cung cấp thông
tin hƣớng nghiệp cho học viên

Quý 2, 2022

Chƣơng trình
Aus4Skills

Các giảng viên,
cán bộ tƣ vấn
nghề nghiệp,
TCGDNN

Các giảng viên đƣợc trang bị
tốt hơn để tƣ vấn về tuyển sinh,
hiệu quả học tập, việc làm và
học tập suốt đời

Tổ công tác gắn
kết DoN

Tọa đàm

4/2021

Văn phòng
KT&VH Đài
Bắc Tp.HCM;

Tổ công tác gắn
kết DoN

Tọa đàm

12/2021

Văn phòng
KT&VH Đài
Bắc Tp.HCM;

2021 - 2025

Tổ công tác
gắn kết DoN

Phòng Giáo dục – Thỏa thuận đƣợc ký kết
Văn phòng Kinh
tế và Văn Hóa
Đài Bắc Tp.HCM
và Hà Nội

Cả năm

Tổ công tác
gắn kết DoN

Các đơn vị có liên Báo cáo của Tổng cục
quan

Hợp tác với Phòng Giáo dục - Văn phòng Kinh tế
và Văn hóa Đài Bắc Tp. HCM và Hà Nội

4.1

Tọa đàm: Tiếp sức Nhà trƣờng - Doanh nghiệp:
Cùng đạo tạo nguồn nhân lực

4.2

Tọa đàm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Nhà trƣờng
và Doanh nghiệp
Ký thỏa thuận hợp tác giữa các doanh nghiệp Đài
Loan và cơ sở GDNN về đào tạo nhân lực

4.3

5

5.1

Các hoạt động hợp tác khác
Phối hợp với các Tổ chức, dự án quốc tế tại Việt Nam
để tăng cƣờng gắn kết GDNN với thị trƣờng lao
động: Dự án Đan Mạch, Hiệp hội doanh nghiệp Nhật
bản (Javada), Tổng hội thƣơng gia Đài Loan, Hiệp hội
doanh nghiệp Đức, Đan Mạch, Na uy…

TT

Nội dung hoạt động

Thời gian
thực hiện,
hoàn thành

5.2

Ký thỏa thuận hợp tác với các doanh nghiệp nƣớc
ngoài về tài trợ cho Việt Nam tham dự Kỳ thi kỹ
năng nghề quốc tế

Quý III, IV 2021

Đơn vị
chủ trì

Đơn vị
phối hợp

Dự kiến
sản phẩm

Tổng cục
Các doanh nghiệp Thỏa thuận đƣợc ký kết kèm
GDNN (Vụ Kỹ
nƣớc ngoài
theo kinh phí tài trợ
năng nghề)

VII Theo dõi, kiểm tra, giám sát; đánh giá, sơ kết, tổng kết
Kiểm tra, giám sát các hoạt động gắn kết giáo dục
nghề nghiệp với doanh nghiệp tại một số cơ sở
GDNN

2021 - 2025

Tổng cục
GDNN
(Vụ Đào tạo
chính quy)

Các đơn vị có liên Biên bản kiểm tra, giám sát
quan

2

Tổng hợp báo cáo từ các Bộ, ngành, địa phƣơng, cơ
sở GDNN, DoN về gắn kết với thị trƣờng lao động

Hàng năm

Tổ công tác
gắn kết DoN

Các đơn vị có liên Báo cáo tổng hợp
quan

3

Tổng kết đánh giá cuối năm; khen thƣởng cho các
doanh nghiệp và cơ sở GDNN xuất sắc

Hàng năm

Tổ công tác
gắn kết DoN

Các đơn vị có liên Báo cáo tổng hợp
quan

1

