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Hỗ trợ bởi:
Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) - Chương trình “Đổi 

mới Đào tạo nghề Việt Nam”

Viện Giáo dục và Đào đào tạo nghề Liên bang Đức (BIBB)

Tuyên bố miễn trách nhiệm: Thông tin trong báo cáo này 

đã được Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp nghiên cứu, 

tập hợp và biên soạn thông qua hợp tác kỹ thuật với GIZ và 

BIBB. Tuy vậy, GIZ và BIBB không thừa nhận bất kỳ nghĩa vụ 

pháp lý hay cung cấp bất kỳ sự bảo đảm nào về tính hợp lệ, 

chính xác và đầy đủ của những thông tin được cung cấp. 

GIZ và BIBB không chịu trách nhiệm pháp lý cho những 

thiệt hại vật chất hay phi vật chất phát sinh từ việc sử dụng 

hoặc không sử dụng thông tin được cung cấp hoặc việc sử 

dụng thông tin sai lệch hoặc không đầy đủ.

 (Xem Chương 1, Báo cáo GDNN Việt Nam 2017)

Về tổ chức đào tạo

Quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình, giáo trình trình độ 
trung cấp, cao đẳng
Đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức 
tích lũy mô-đun, tín chỉ
Đào tạo liên thông giữa các trình độ trong GDNN
Quy định về liên kết tổ chức chương trình đào tạo
Đào tạo theo hình thức vừa học vừa làm
Quy định năng lực đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ cao đẳng, trung cấp
Quy định mẫu, in, quản lý, cấp phát bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng
Công nhận các chứng chỉ đào tạo do nước ngoài cấp
Các danh mục ngành, nghề đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp   

Về bảo đảm chất lượng
Quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở GDNN
Tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng GDNN
Xây dựng, thẩm định và ban hành định mức Kinh tế-Kỹ thuật về đào 
tạo trong lĩnh vực GDNN

Về nhà giáo GDNN
Quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo GDNN
Quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng đối với nhà giáo GDNN
Chế độ làm việc của nhà giáo GDNN
Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cho nhà giáo dạy trình độ sơ cấp trong hệ 
thống GDNN

GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
ĐÁP ỨNG YÊU CẦU
CỦA THỊ TRƯỜNG
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“Báo cáo Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam 2017” bản đầy đủ có thể xem tại
http://nivet.org.vn/  hoặc: https://www.tvet-vietnam.org/en/topic/424.r-tvet-report.html
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THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN GDNN 

1,07 triệu người trong độ tuổi lao động, trong đó gần 40% có trình độ từ sơ cấp nghề trở lên.  

Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 55,16 triệu, trong đó 21,8% lao động đã qua đào tạo có 
bằng/chứng chỉ đào tạo từ ba tháng trở lên. 
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(Xem Chương 2, Báo cáo GDNN Việt Nam 2017)

(Xem Chương 9, Báo cáo GDNN Việt Nam 2017)

(Xem Chương 8, Báo cáo GDNN Việt Nam 2016, 2017)

 (Xem Chương 7, Báo cáo GDNN Việt Nam 2017)(Xem Chương 5, Báo cáo GDNN Việt Nam 2017)

Đại học trở lên: 5,37 triệu

Cao đẳng: 1,9 triệu

Trung cấp: 2,88 triệu

Sơ cấp: 1,87 triệu

Không có trình độ CMKT: 43,14 triệu

7,5% doanh nghiệp có hợp tác với cơ sở GDNN.7,5% doanh nghiệp có hợp tác với cơ sở GDNN.7,5% doanh nghiệp có hợp tác với cơ sở GDNN.

35,2% doanh nghiệp có đào tạo cho người lao động (trong đó 79% tự tổ chức 
đào tạo)
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Đội ngũ nhà giáo năm 2017 là 86.350 người (nữ: 34,39%).  

Cán bộ quản lý tại cơ sở GDNN là 19.189 người (nữ: 30%),
trong đó 21% đã qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Đội ngũ nhà giáo theo các cơ sở GDNN:

NHÀ GIÁO

CÁN BỘ QUẢN LÝ

215.300 

Thiếu việc làm:

Tỷ lệ có việc làm sau khi tốt nghiệp
trung cấp và cao đẳng 80% (Xem Chương 3&4, Báo cáo GDNN Việt Nam 2017)
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ĐÁNH GIÁ, CẤP CHỨNG CHỈ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA

8 
39 tổ chức được cấp giấy chứng nhận hoạt động đánh giá, cấp 

chứng chỉ KNNQG

công việc yêu cầu phải có chứng chỉ KNNQG

21.832 người được cấp chứng chỉ KNNQG (tỉ lệ đạt: 93,53%)

413 cơ sở GDNN (20,9%) đã nộp báo cáo
tự kiểm định

Tốt nghiệp
1.983.960 người
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(Xem Chương 6, Báo cáo GDNN Việt Nam 2017)

Trình độ đào tạo của nhà giáo:

29,38% Từ thạc sỹ trở lên 
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MẠNG LƯỚI CƠ SỞ GDNN – TUYỂN SINH & TỐT NGHIỆP 


