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QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành kế hoạch triển khai Quyết định số 1446/QĐ-TTg
ngày 31/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình
“Đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng
yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”
____________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Lao động - Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Quyết định số 1446/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ
năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ
tư”;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Quyết định
số 1446/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Đào tạo,
đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách
mạng công nghiệp lần thứ tư” (sau đây gọi tắt là Kế hoạch).
Điều 2. Các Vụ, đơn vị thuộc Bộ và trực thuộc Bộ căn cứ vào chức năng,
nhiệm vụ được giao, chủ trì hoặc phối hợp với Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ
chức triển khai thực hiện Kế hoạch hiệu quả và đúng tiến độ. Tổng cục Giáo dục
nghề nghiệp chủ trì theo dõi, đôn đốc, định kỳ báo cáo Bộ trưởng để báo cáo
Thủ tướng Chính phủ việc tổ chức thực hiện Kế hoạch.
Điều 3. Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp với Tổng cục Giáo dục
nghề nghiệp và các cơ quan, đơn vị liên quan bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
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Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề
nghiệp, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Các bộ, ngành, cơ quan TW;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Sở LĐTBXH các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các cơ sở GDNN;
- Lưu: VT, TCGDNN (10 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Tấn Dũng

3
PHỤ LỤC
Kế hoạch triển khai Quyết định số 1446/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Đào tạo, đào tạo lại
nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp (CMCN) lần thứ tư”
(Kèm theo Quyết định số

TT

Nhiệm vụ

/QĐ-LĐTBXH ngày

tháng năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Đơn vị chủ trì

I.

Đánh giá, xác định nhu cầu đào tạo, đào tạo lại

1

Khảo sát, đánh giá nhằm xác định
nhu cầu đào tạo, đào tạo lại theo các Tổng cục Giáo dục
nghề nghiệp
lĩnh vực, ngành, nghề chịu tác động
của cuộc Cách mạng công nghiệp lần (Viện KHGDNN)
thứ tư và xác định mô hình đào tạo
phù hợp để triển khai thí điểm trong
Chương trình.

2

3

Cơ quan/đơn vị
phối hợp

Sản phẩm/Kết quả
dự kiến

Thời gian
hoàn thành

- Phòng Thương mại và
Công nghiệp Việt Nam
(VCCI)
Báo cáo kết quả
- Các bộ, ngành và cơ quan
Tháng 3/2022
khảo sát
đơn vị có liên quan
- Các hiệp hội nghề nghiệp,
doanh nghiệp;

Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về
đào tạo nghề đáp đáp ứng yêu cầu Tổng cục Giáo dục
nghề nghiệp
Cơ quan, đơn vị liên quan
của cuộc Cách mạng công nghiệp lần
(Vụ ĐTCQ)
thứ tư để vận dụng triển khai trong
Chương trình.
Tổng cục Giáo dục
- Phòng Thương mại và
Xác định các ngành nghề mới và
nghề nghiệp

Báo cáo kết quả
nghiên cứu kinh Tháng 3/2022
nghiệm quốc tế
Danh

mục

ngành Tháng 3/2022
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Nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì

ngành, nghề cần bổ sung các kỹ năng
nghề mới ở trình độ cao đẳng và
trung cấp và quy mô đào tạo để triển
khai thí điểm đào tạo cho ít nhất ở
mỗi ngành, nghề/trình độ là 120
người (tổng số người học tham gia
đào tạo thí điểm khoảng 4.800
người).

(Vụ ĐTCQ)

Cơ quan/đơn vị
phối hợp

Sản phẩm/Kết quả
dự kiến

Công nghiệp Việt Nam
(VCCI)
- Các bộ, ngành và cơ quan
đơn vị có liên quan
- Các hiệp hội nghề nghiệp,
doanh nghiệp;

nghề mới và ngành,
nghề cần bổ sung kỹ
năng nghề mới triển
khai trong Chương
trình được duyệt

- Phòng Thương mại và
Công nghiệp Việt Nam
(VCCI)
- Các bộ, ngành và cơ quan
đơn vị có liên quan
- Các hiệp hội nghề nghiệp,
doanh nghiệp;

Thời gian
hoàn thành

4

Xác định các ngành, nghề đào tạo lại
nâng cao kiến thức, kỹ năng gắn với
chuyển đổi việc làm cho người lao Tổng cục Giáo dục
động bị tác động của cuộc Cách
nghề nghiệp
mạng công nghiệp lần thứ tư cho ít
(Vụ ĐTTX)
nhất 300 nghìn lượt người với thời
gian đào tạo, bồi dưỡng dưới 1 năm.

Kế hoạch triển khai
đào tạo lại nâng cao
kiến thức, kỹ năng
gắn với chuyển đổi Tháng 3/2022
việc làm cho người
lao
động
trong
Chương trình

II

Lựa chọn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp để đặt hàng đào tạo.

1

Xây dựng tiêu chí lựa chọn cơ sở
giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp
tham gia đào tạo.

2

Khảo sát, đánh giá năng lực, điều Tổng cục Giáo dục - Các hiệp hội nghề nghiệp, Quyết định phê Tháng 4/2022
nghề nghiệp
doanh nghiệp;
duyệt cơ sở GDNN
kiện của các cơ sở giáo dục nghề

Tổng cục Giáo dục
nghề nghiệp
- Các hiệp hội nghề nghiệp, Tiêu chí lựa chọn
Tháng 4/2022
doanh nghiệp;
được duyệt
(Vụ ĐTCQ,
Vụ ĐTTX)
- Các cơ sở đào tạo
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III

1

Nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì

nghiệp và doanh nghiệp tham gia đào
tạo; lựa chọn các cơ sở giáo dục nghề
nghiệp, doanh nghiệp đặt hàng đào
tạo

(Vụ ĐTCQ,
Vụ ĐTTX)

Cơ quan/đơn vị
phối hợp
- Các cơ sở đào tạo

Sản phẩm/Kết quả
dự kiến

Thời gian
hoàn thành

và doanh nghiệp đặt
hàng đào tạo được
duyệt

Nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục nghề nghiệp và người dạy trong doanh nghiệp
Xây dựng chương trình đào tạo nâng
cao năng lực cho đội ngũ nhà giáo,
cán bộ quản lý cơ sở giáo dục nghề Tổng cục Giáo dục
nghề nghiệp
nghiệp và người dạy trong doanh
(Vụ Nhà giáo)
nghiệp tham gia Chương trình.

- Các bộ, ngành và cơ quan
đơn vị có liên quan
- Các hiệp hội nghề nghiệp, Chương trình đào
Tháng 4/2022
doanh nghiệp;
tạo được duyệt
- Các cơ sở đào tạo

Đội ngũ nhà giáo,
- Các bộ, ngành và cơ quan cán bộ quản lý cơ
sở giáo dục nghề
Tổng cục Giáo dục đơn vị có liên quan
nghiệp và người dạy
nghề nghiệp
- Các hiệp hội nghề nghiệp,
Tháng 4/2022
trong doanh nghiệp
doanh nghiệp;
(Vụ Nhà giáo)
tham gia Chương
- Các cơ sở đào tạo
trình được đào tạo,
bồi dưỡng

2

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức
chuyên môn và các kỹ năng cần thiết
cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý
cơ sở giáo dục nghề nghiệp và người
dạy trong doanh nghiệp tham gia
Chương trình.

3

Hình thành đội ngũ chuyên gia, nhà Tổng cục Giáo dục
giáo và cán bộ quản lý trong cơ sở
nghề nghiệp
giáo dục nghề nghiệp, người dạy
(Vụ Nhà giáo)
trong doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu

- Các bộ, ngành và cơ quan
đơn vị có liên quan
- Các hiệp hội nghề nghiệp,
doanh nghiệp;

Đội ngũ chuyên gia,
nhà giáo và cán bộ
quản lý trong cơ sở
giáo
dục
nghề

Từ tháng
4/2022 12/2025
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Nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì

đào tạo, đào tạo lại nguồn nhân lực theo
yêu cầu của Chương trình.

IV
1

Cơ quan/đơn vị
phối hợp
- Các cơ sở đào tạo

Sản phẩm/Kết quả
dự kiến

Thời gian
hoàn thành

nghiệp, người dạy
trong doanh nghiệp
đáp ứng yêu cầu đào
tạo, đào tạo lại nguồn
nhân lực theo yêu cầu
của Chương trình.

Đào tạo các ngành, nghề mới và ngành, nghề cần bổ sung các kỹ năng nghề mới trình độ cao đẳng, trung cấp
Xây dựng các chuẩn và chương
trình đào tạo

1.1

Xây dựng chuẩn đầu ra ngành, nghề
mới triển khai trong Chương trình và Tổng cục Giáo dục
rà soát, hoàn thiện chuẩn đầu ra một
nghề nghiệp
số ngành, nghề đã có trong danh mục
(Vụ ĐTCQ)
ngành, nghề đào tạo GDNN nhưng
cần bổ sung kiến thức, kỹ năng mới.

- Các bộ, ngành và cơ quan
đơn vị có liên quan
- Các hiệp hội nghề nghiệp,
doanh nghiệp;

1.2

Xây dựng các chương trình đào tạo
các ngành, nghề mới và hoàn thiện Tổng cục Giáo dục
chương trình đào tạo cần bổ sung
nghề nghiệp
kiến thức, kỹ năng mới để triển khai
(Vụ ĐTCQ)
thí điểm trong Chương trình; xây
dựng kế hoạch đào tạo

- Tổng cục Giáo dục nghề
nghiệp
- Các hiệp hội nghề nghiệp,
doanh nghiệp;
- Các cơ sở đào tạo

1.3

Xây dựng định mức, kinh tế kỹ thuật Tổng cục Giáo dục - Các bộ, ngành và cơ quan Định mức, kinh tế Tháng 7/2022

Chuẩn đầu ra được
phê duyệt

Tháng 6/2022

Chương trình đào
tạo các ngành, nghề
mới và Chương trình
đào tạo được bổ Tháng 7/2022
sung kiến thức, kỹ
năng mới được ban
hành
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1.4

Nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì

đối với ngành, nghề đào tạo mới và
rà soát, hoàn thiện xây dựng định
mức, kinh tế kỹ thuật đối với ngành,
nghề đào tạo có bổ sung kiến thức,
kỹ năng mới phục vụ triển khai
chương trình đào tạo và xác định đơn
giá đặt hàng đào tạo (nếu thấy cần
thiết).

nghề nghiệp
(Vụ CSVCTB)

Cơ quan/đơn vị
phối hợp

Sản phẩm/Kết quả
dự kiến

Thời gian
hoàn thành

đơn vị có liên quan
kỹ thuật đối với
- Các hiệp hội nghề nghiệp, ngành, nghề đào tạo
triển khai trong
doanh nghiệp;
Chương trình được
duyệt

Xây dựng học liệu dùng chung cho
các chương trình đào tạo để chia sẻ
giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp Tổng cục Giáo dục
và doanh nghiệp tham gia, thực hiện
nghề nghiệp
Các cơ quan liên quan
chuyển đổi số, xây dựng thư viện
(Vụ ĐTCQ)
điện tử, hệ thống đào tạo trực tuyến
tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
tham gia đào tạo trong Chương trình;

2

Đặt hàng đào tạo

1

Xác định đơn giá đặt hàng đào tạo
theo từng ngành, nghề đào tạo mới và Tổng cục Giáo dục - Bộ Tài chính;
đơn giá phần bổ sung kiến thức, kỹ
nghề nghiệp
- Vụ Kế hoạch - Tài chính
năng mới; thực hiện đặt hàng các cơ
(Vụ ĐTCQ)
sở giáo dục nghề nghiệp được lựa
chọn tham gia đào tạo

Học liệu dùng chung
được xây dựng, chia
sẻ; thư viện điện tử
Từ tháng 7 được xây dựng, hệ
12/2022
thống đào tạo trực
tuyến được phát
triển

Công văn của Bộ
Tài chính về đơn giá Tháng 8/2022
đào tạo thí điểm
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3

3.2

Nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì

Cơ quan/đơn vị
phối hợp

Cơ sở đào
tạo/doanh nghiệp
được lựa chọn tổ
chức đào tạo

- Tổng cục Giáo dục nghề
nghiệp;
- Cơ quan, đơn vị liên quan

Sản phẩm/Kết quả
dự kiến

Thời gian
hoàn thành

Tổ chức đào tạo

Tổ chức đào tạo theo chương trình và
kế hoạch đào tạo đã xác định

Tổng cục Giáo dục
nghề nghiệp
Cơ quan, đơn vị liên quan
(Vụ ĐTCQ)

Các lớp đào tạo triển Từ tháng
khai theo đúng tiến 9/2022 độ và chất lượng đặt 9/2025
ra

Các chương trình
Tháng 10/2025
đào tạo

3.2

Thanh quyết toán theo số lượng và
chất lượng người học tốt nghiệp.

V

Đào tạo lại nâng cao kiến thức, kỹ năng gắn với chuyển đổi việc làm cho người lao động (đào tạo dưới 01 năm)

1

2

Xác định đơn giá đặt hàng đào tạo
theo từng ngành, nghề đào tạo; thực Tổng cục Giáo dục - Bộ Tài chính;
nghề nghiệp
hiện đặt hàng các cơ sở đào tạo được
- Vụ Kế hoạch - Tài chính
(Vụ ĐTTX)
lựa chọn tham gia đào tạo theo kế
hoạch đào tạo đã xác định
- Tổng cục Giáo dục nghề
Xây dựng chương trình, biên soạn tài Tổng cục Giáo dục nghiệp
nghề nghiệp
- Các hiệp hội nghề nghiệp,
liệu đào tạo; xây dựng kế hoạch đào
(Vụ
ĐTTX)
doanh nghiệp;
tạo
- Các cơ sở đào tạo

Đơn giá đặt hàng
Tháng 5/2022
được xác định

Chương trình, tài
liệu đào tạo được Tháng 6/2022
biên soạn
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Nhiệm vụ

3

Tổ chức triển khai đào tạo theo
chương trình và kế hoạch đào tạo

4

Thanh quyết toán theo số lượng và
chất lượng người học tốt nghiệp.

III

Cơ quan/đơn vị
phối hợp

Đơn vị chủ trì

Cơ sở đào
tạo/doanh nghiệp
được lựa chọn tổ
chức đào tạo
(Vụ ĐTTX)

Sản phẩm/Kết quả
dự kiến

Thời gian
hoàn thành

Triển khai theo
kế hoạch từng
- Tổng cục Giáo dục nghề Các lớp đào tạo triển năm được phê
khai theo đúng tiến duyệt
nghiệp;
độ và chất lượng đặt Thời gian thực
- Cơ quan, đơn vị liên quan ra
hiện từ tháng
6/2022 đến
tháng 10/2025

Tổng cục Giáo dục
nghề nghiệp
Cơ quan, đơn vị liên quan
(Vụ ĐTTX)

Thủ tục thanh quyết Theo từng
toán hoàn thành
chương trình

Quản lý, kiểm tra, đánh giá; tổng kết, đánh giá chương trình

1

Xây dựng, vận hành cổng thông tin
điện tử để quản lý, kết nối các thành Tổng cục Giáo dục
nghề nghiệp
phần tham gia Chương trình, phục vụ
Cơ quan, đơn vị liên quan
việc triển khai và quản lý, theo dõi
(Vụ ĐTCQ)
Chương trình hiệu quả.

Xây dựng hoàn
Cổng thông tin điện
thành trước
tử để theo dõi, quản
tháng 9/2022,
lý Chương trình vận
vận hành đến
hành hiêu quả
tháng 12/2025

2

Tổng cục Giáo dục
nghề nghiệp
Kiểm tra, đánh giá việc tổ chức thực
Cơ quan, đơn vị liên quan
hiện Chương trình hàng năm
(Vụ ĐTCQ, Vụ
ĐTTX)

Báo cáo hàng năm

Tháng 12 hàng
năm

3

Đánh giá, tổng kết kết quả triển khai Tổng cục Giáo dục Cơ quan, đơn vị liên quan
nghề nghiệp
Chương trình bao gồm xác định

Báo cáo tổng kết
Chương trình

Tháng 12/2025

10

TT

4

Nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì

ngành, nghề đào tạo, kỹ năng nghề và
mô hình đào tạo mới trong lĩnh vực
giáo dục nghề nghiệp nhằm thích ứng
với yêu cầu của cuộc Cách mạng
công nghiệp lần thứ tư

(Vụ ĐTCQ, Vụ
ĐTTX)

Cơ quan/đơn vị
phối hợp

Xây dựng chuẩn năng lực người lao
động đáp ứng yêu cầu của Cách
mạng công nghiệp lần thứ tư cho Tổng cục Giáo dục
từng ngành, nghề và trình độ đào tạo;
nghề nghiệp
trên cơ sở đó sửa đổi, bổ sung các
Cơ quan, đơn vị liên quan
(Vụ
ĐTCQ,
Vụ
chuẩn đầu ra, định mức kinh tế - kỹ
ĐTTX)
thuật, quy định về trang thiết bị tối
thiểu trong giáo dục nghề nghiệp.

Sản phẩm/Kết quả
dự kiến

Thời gian
hoàn thành

Chuẩn năng lực
người lao động theo
từng ngành, nghề
Tháng 12/2025
đào
tạo
trong
Chương trình được
duyệt

