
 
 
 

DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN CHUYỂN GIAO TRỰC TUYẾN 
 “Bồi dưỡng kỹ năng quản lý cho nhân viên đào tạo tại doanh nghiệp” 

Thời gian dự kiến: từ 8.30 đến 16.45, ngày 22 – 24 tháng 6 năm 2022 
Link tập huấn: Sẽ được cập nhật sau 

 
 

 
Bối cảnh 
 
Ngày 28 tháng 10 năm 2020, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (TCGDNN) ban hành Quyết 
định số 766/QĐ-TCGDNN về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng kỹ năng quản lý cho 
nhân viên đào tạo tại doanh nghiệp. TCGDNN và Chương trình Đổi mới đào tạo nghề nghiệp 
(TVET) đã thống nhất về việc Chương trình TVET sẽ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho việc triển 
khai khoá đào tạo giảng viên nguồn để có thể thực hiện chương trình bồi dưỡng này. Vào 
năm 2020, Chương trình TVET đã hỗ trợ TCGDNN triển khai 2 khoá đào tạo giảng viên nguồn 
tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đồng thời hỗ trợ xây dựng gói đào tạo để những giảng 
viên nguồn có thể triển khai khoá tập huấn trên toàn quốc. 
 
Trong quá trình lập kế hoạch hoạt động 2021, TCGDNN yêu cầu Chương trình TVET hỗ trợ 
hơn nữa trong việc cung cấp các khoá đào tạo giảng viên nguồn và khoá đào tạo cho các 
điều phối viên đào tạo tại doanh nghiệp. Tuy nhiên trong năm 2021, đại dịch Covid-19 đã 
khiến cho các kế hoạch hoạt động đào tạo trực tiếp không thể thực hiện được. Để đảm bảo 
các khóa đào tạo cho các cơ sở GDNN được thực hiện trong bối cảnh đại dịch Covid, Chương 
trình TVET đã làm việc cùng các chuyên gia để số hoá Chương trình đào tạo với các nội dung 
chính bao gồm thuyết trình, video, bài đọc, bài tập thảo luận và các bài đánh giá trong và cuối 
kỳ.  
 
Trên cơ sở đó, TCGDNN và Chương trình TVET phối hợp tổ chức một khoá tập huấn trực 
tuyến nhằm chuyển giao học liệu số cho các cán bộ giảng viên nguồn tại các cơ sở GDNN 
đối tác để họ có đủ kỹ năng và triển khai đào tạo chương trình “Bồi dưỡng kỹ năng quản lý 
cho nhân viên đào tạo tại doanh nghiệp” thông qua hệ thống LMS của trường.  
 
 
Mục tiêu khoá tập huấn 
 
Khoá tập huấn chuyển giao chương trình “Bồi dưỡng kỹ năng quản lý cho nhân viên đào tạị 
doanh nghiệp” được tổ chức với mục đích giúp người học sau khi hoàn thành có khả năng: 

1. Hiểu được cách sử dụng, vận hành các học liệu số trên nền tảng LMS trong quá trình 
triển khai chương trình “Bồi dưỡng kỹ năng quản lý cho nhân viên đào tạo tại doanh 
nghiệp”  

2. Hiểu các nội dung trong chương trình đào tạo “Bồi dưỡng kỹ năng quản lý cho nhân 
viên đào tạo tại doanh nghiệp” theo Quyết định số 766/QĐ-TCGDNN và có khả năng 
thực hiện đào tạo chương trình này. Các nôi dung bao gồm: 

• Phân tích qui trình đào tạo tại doanh nghiệp;  
• Áp dụng các qui định pháp lí và nghiệp vụ về giáo dục nghề nghiệp liên quan 

trong môi trường doanh nghiệp; 
• Xác định nhu cầu đào tạo nội bộ và đào tạo lên kết tại doanh nghiệp; 



• Lập kế hoạch đào tạo, tổ chức thực hiện, giám sát và đánh giá đào tạo tại 
doanh nghiệp;  

• Xây dựng hệ thống đào tạo nội bộ của doanh nghiệp. 
3. Thực hiện đào tạo nhân rộng theo hình thức tổ chức đào tạo kết hợp trực tuyến và 

trực tiếp. 

Nội dung tập huấn 
 

Khoá tập huấn sẽ tập trung vào các chủ đề chính sau đây:  

- Xây dụng đề cương tổ chức đào tạo kết hợp trực tuyến và trực tiếp; 
- Chức năng, thao tác, vận hành học liệu số trên nền tảng LMS; 
- Khung khổ pháp lí về giáo dục nghề nghiệp và áp dụng ở doanh nghiệp; 
- Đào tạo tại doanh nghiệp; 
- Xác định nhu cầu đào tạo; 
- Lập kế hoạch đào tạo, giám sát và đánh giá đào tạo; 
- Xây dựng hệ thống đào tạo nội bộ của doanh nghiệp. 

Tập huấn cũng xử lý các yêu cầu của học viên cho vai trò giảng viên nguồn. 
 

Phương pháp đào tạo 
 

- Tập huấn sẽ được thực hiện theo hình thức trực tuyến trong 03 ngày và được thực 
hiện bởi 02 chuyên gia chính giảng dạy nội dung đào tạo về kỹ năng quản lý cho nhân 
viên đào tạo tại doanh nghiệp và 02 chuyên gia U-learning giới thiệu các chức năng 
của nền tảng LMS. 

- Tập huấn được thực hiện thông qua phương pháp kết hợp giữa phần trình bày (giới 
thiệu các bài học), đọc tài liệu, làm bài tập, chia sẻ kiến thức, trao đổi thảo luận giữa 
học viên, chuyên gia và giảng viên. 

- Khuyến khích chia sẻ kiến thức và trao đổi giữa các học viên. 
 
Thành phần học viên 

 
Học viên tham gia (giảng viên, cán bộ quản lý từ mạng lưới của các cơ sở đối tác GDNN chất 
lượng cao, và đại diện các doanh nghiệp đối tác của các cơ sở GDNN - những người có tham 
gia vào việc tổ chức các chương trình bồi dưỡng kỹ năng quản lý cho nhân viên đào tạo tại 
doanh nghiệp). Mỗi cơ sở đào tạo có thể cử 02 học viên tham gia khoá học (khuyến khích 
bao gồm cán bộ của trường và đại diện doanh nghiệp đối tác của trường) 
 
Chương trình dự kiến 
 
 

Thời gian Nội dung Người thực hiện 

Ngày 1 – 22/6/2022   

8.30 – 8.45 Phát biểu chào mừng và khai mạc 
khoá đào tạo  

Đại diện Tổng cục Giáo dục nghề 
nghiệp – Vụ Đào tạo thường 
xuyên 

Đại diện Chương trình TVET 



Thời gian Nội dung Người thực hiện 

8.45 – 9.30 

Giới thiệu Chương trình đào tạo 
“Bồi dưỡng kỹ năng quản lý cho 
nhân viên đào tạo tại doanh 
nghiệp” và đề cương thực hiện 
khoá đào tạo kết hợp giữa trực 
tuyến và trực tiếp 

Ông Bùi Thế Dũng và Bà Trần Thị 
Kim Anh  

9.30 – 10.00 Nghỉ giải lao  

10.00 – 11.45 

Giới thiệu về học liệu số trên nền 
tảng LMS: 

• Để học viên hiểu các chức 
năng của nền tảng LMS  

• Để học viên hiểu cách thức 
vận hành, sử dụng học liệu 
số trên nền tảng LMS  

• Hướng dẫn sử dụng bộ 
“Sách hướng dẫn vận 
hành” 

 Chuyên gia U-learning  

11.45 -13.30 Nghỉ trưa  

13.30 – 14.15 

Bài 1:  Những vấn đề chung của 
Giáo dục nghề nghiệp, văn bản 
quy phạm pháp luật, quá trình 
đào tạo nghề 

Ông Bùi Thế Dũng và Bà Trần Thị 
Kim Anh 

Chuyên gia U-learning 

14.15 – 15.00 Xem video Bài 1 tập trung vào các 
nội dung cần lưu ý của bài học 

Học viên dưới sự hướng dẫn của 
Giảng viên và Chuyên gia U-
learning 

15.00 – 15.15 Nghỉ giải lao  

15.15 – 16.00 Học viên đọc tài liệu Bài 1 
Học viên dưới sự hướng dẫn của 
Giảng viên và Chuyên gia U-
learning 

16.00 – 16.45 
Thảo luận các vấn đề liên quan 
đến Bài 1 

Điều phối bởi: Ông Bùi Thế Dũng 
và Bà Trần Thị Kim Anh, Chuyên 
gia U-learning  

Tất cả học viên 

Ngày 2 – 23/6/2022   

8.30 – 9.15 Bài 2: Xác định nhu cầu đào tạo 
Ông Bùi Thế Dũng và Bà Trần Thị 
Kim Anh 

Đại diện chuyên gia U-learning 



Thời gian Nội dung Người thực hiện 

9.15 – 10.00 
Xem video Bài 2 tập trung vào các 
nội dung cần lưu ý của bài học 

Học viên dưới sự hướng dẫn của 
Giảng viên và Chuyên gia U-
learning 

10.00 – 10.15 Nghỉ giải lao  

10.15 – 11.00 Học viên đọc tài liệu Bài 2 

Học viên dưới sự hướng dẫn của 
Giảng viên và Chuyên gia U-
learning 

11.00 – 11.45 
Thảo luận các vấn đề liên quan 
đến Bài 2 

Điều phối bởi: Ông Bùi Thế Dũng 
và Bà Trần Thị Kim Anh, Chuyên 
gia U-learning  

Tất cả học viên 

11.45 -13.30 Nghỉ trưa  

13.30 – 14.15 
Bài 3 và 4: Đánh giá năng lực 
liên kết và lập kế hoạch đào tạo 

Ông Bùi Thế Dũng và Bà Trần Thị 
Kim Anh 

Chuyên gia U-learning 

14.15 – 15.00 Xem video Bài 3 và 4 tập trung vào 
các nội dung cần lưu ý của bài học 

Học viên dưới sự hướng dẫn của 
Giảng viên và Chuyên gia U-
learning 

15.00 – 15.15 Nghỉ giải lao  

15.15 – 16.00 Học viên đọc tài liệu Bài 3 và 4 
Học viên dưới sự hướng dẫn của 
Giảng viên và Chuyên gia U-
learning 

16.00 – 16.45 
Thảo luận các vấn đề liên quan 
đến Bài 3 và 4  

Điều phối bởi: Ông Bùi Thế Dũng 
và Bà Trần Thị Kim Anh, Chuyên 
gia U-learning  

Tất cả học viên 

Ngày 3 – 24/6/2022   

8.30 – 9.15 
Bài 5: Tổ chức giám sát và đánh 
giá 

Ông Bùi Thế Dũng và Bà Trần Thị 
Kim Anh 

Chuyên gia U-learning 

9.15 – 10.00 Xem video Bài 5 tập trung vào các 
nội dung cần lưu ý của bài học 

Học viên dưới sự hướng dẫn của 
Giảng viên và Chuyên gia U-
learning 

10.00 – 10.15 Nghỉ giải lao  



Thời gian Nội dung Người thực hiện 

10.15 – 11.00 Học viên đọc tài liệu Bài 5 
Học viên dưới sự hướng dẫn của 
Giảng viên và Chuyên gia U-
learning 

11.00 – 11.45 
Thảo luận các vấn đề liên quan 
đến Bài 5 

Điều phối bởi: Ông Bùi Thế Dũng 
và Bà Trần Thị Kim Anh, Chuyên 
gia U-learning  

Tất cả học viên 

11.45 -13.30 Nghỉ trưa  

13.30 – 14.15 
Bài 6: Phát triển nhân lực và hệ 
thống đào tạo nội bộ 

Ông Bùi Thế Dũng và Bà Trần Thị 
Kim Anh 

Chuyên gia U-learning 

14.15 – 15.00 
Thảo luận các vấn đề liên quan 
đến Bài 6 

Điều phối bởi: Ông Bùi Thế Dũng 
và Bà Trần Thị Kim Anh, Chuyên 
gia U-learning  

Tất cả học viên 

15.00 – 15.15 Nghỉ giải lao  

15.15 – 16.30 
Tổng kết và đánh giá chương trình 
đào tạo 

Ông Bùi Thế Dũng và Bà Trần Thị 
Kim Anh 

Chuyên gia U-learning 

Lưu ý: Đây là chương trình dự kiến và có thể thay đổi. 
 


