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Bối cảnh  
Sự phát triển kinh tế năng động của Việt Nam được thể hiện qua 
sự chuyển mình từ một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới 
thành một nước có thu nhập trung bình thấp. Tuy nhiên, thành 
tựu này đang đối mặt với nhiều thách thức do mức tiêu thụ tài 
nguyên ngày càng tăng, ô nhiễm môi trường và thiếu hụt lao 
động có tay nghề cao. Hiện nay, chỉ có 26% tổng lực lượng lao 
động của Việt Nam có bằng cấp chuyên môn. Hệ thống giáo dục 
nghề nghiệp (GDNN) Việt Nam hiện chưa thể đáp ứng được nhu 
cầu hiện tại lẫn tương lai của nền kinh tế đang phát triển của đất 
nước. Để vượt qua những thách thức này, Chương trình “Đổi mới 
Đào tạo nghề Việt Nam” đang hỗ trợ 11 cơ sở GDNN trở thành 
cơ sở GDNN chất lượng cao (CLC) và đào tạo định hướng theo 
nhu cầu. Chương trình “Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam” được 
Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển CHLB Đức (BMZ) tài trợ, và do 
Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) phối hợp với Tổng cục GDNN 
thực hiện. 

Cách tiếp cận 
Chương trình “Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam” hỗ trợ 11 cơ sở 
GDNN trở thành cơ sở GDNN chất lượng cao trong các nghề cơ 
điện tử, điện tử công nghiệp, cắt gọt kim loại, cơ khí xây dựng, 
công nghệ điện tử và năng lượng tòa nhà, công nghệ cơ khí, sưởi 

Chương trình hợp tác Việt-Đức “Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam” 

Hỗ trợ các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) 
chất lượng cao 

ấm và điều hòa không khí, và kỹ thuật xử lý nước thải. Các chuyên 
gia quốc tế làm việc tại các cơ sở đối tác để tư vấn cho cán bộ 
quản lý và giảng viên về các vấn đề tổ chức và kỹ thuật, đặc biệt 
là thiết kế và triển khai các chương trình đào tạo phối hợp định 
hướng theo nhu cầu và định hướng thực hành. Ngoài ra, họ cũng 
tư vấn về việc tổ chức các giai đoạn đào tạo tại doanh nghiệp và 
tổ chức các kỳ thi với sự tham gia của doanh nghiệp.

Cơ sở GDNN chất lượng cao cung cấp các dịch vụ nhằm cải thiện 
chất lượng GDNN Việt Nam và cơ hội việc làm của lực lượng lao 
động. Cơ sở GDNN chất lượng cao đã triển khai các chương trình 
đào tạo cơ bản và nâng cao chất lượng cao dựa trên các tiêu 
chuẩn quốc tế với sự hợp tác chặt chẽ của doanh nghiệp. Hơn 
nữa, mỗi cơ sở GDNN chất lượng cao sẽ thực hiện các chức năng 
bổ sung cho hệ thống GDNN như:

 • Đào tạo nâng cao cho giảng viên tại các cơ sở GDNN khác.
 • Đào tạo nâng cao cho lao động có kỹ năng và bán kỹ năng, 

những người thất nghiệp, và người khuyết tật.
 • Cung cấp dịch vụ tư vấn cho cán bộ quản lý của các cơ sở 

GDNN khác để xây dựng và triển khai các khóa đào tạo phù 
hợp với nhu cầu của thị trường lao động.

Ảnh đồ họa: Freepik, Nguyễn Minh Công (GIZ)
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 • Hoạt động như một trung tâm của mạng lưới GDNN quốc 
gia và quốc tế. 

 • Hỗ trợ đổi mới GDNN và các hoạt động nghiên cứu GDNN 
ứng dụng. 

 • Hoạt động như một trung tâm đánh giá và cấp chứng chỉ. 

Kết quả 
Chương trình hỗ trợ việc quản lý các cơ sở GDNN đối tác để nâng 
cao chất lượng các khóa đào tạo mà các cơ sở GDNN cung cấp và 
tăng cường chức năng bổ sung cho hệ thống GDNN.
Các cơ sở GDNN đối tác đã cùng với doanh nghiệp xây dựng bảy 
chương trình đào tạo cơ bản và nâng cao cho các nghề kỹ thuật 
phù hợp với quy định của Việt Nam và tiêu chuẩn quốc tế/tiêu 
chuẩn Đức. Các chương trình và các khóa đào tạo này được sử 
dụng linh hoạt để đào tạo phối hợp tại các cơ sở GDNN và tại các 
doanh nghiệp, đào tạo nâng cao cho người lao động và người đang 
tìm kiếm việc làm. 
Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2 (LILAMA 2) đã 
triển khai thành công các chương trình đào tạo mới cho các nghề 
cơ điện tử, điện tử công nghiệp, cắt gọt kim loại, cơ khí xây dựng. 
Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II (HVCT) ở TP. Hồ Chí Minh có chương 
trình đào tạo nghề Kỹ thuật xử lý nước thải theo nhu cầu. Trường 
Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi (VCMI) đào tạo cho học viên nghề 
công nghệ điện tử và năng lượng tòa nhà và công nghệ cơ khí, sưởi 

ấm và điều hòa không khí. Trường Cao đẳng Nghề Ninh Thuận đào 
tạo nâng cao các mô-đun lắp đặt và bảo trì hệ thống năng lượng 
mặt trời và trạm năng lượng gió. 
Ngoài ra, chương trình TVET đang hỗ trợ các cơ sở GDNN khác 
(Trường Cao đẳng Nghề Ninh Thuận, Trường Cao đẳng Long An, 
Trường Cao đẳng nghề An Giang, Trường Cao đẳng Công nghiệp 
Bắc Ninh, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt-Đức Hà Tĩnh, Trường 
Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang, Trường Cao đẳng Công 
nghiệp Huế , Trường Cao đẳng Kỹ thuật Xây dựng số 1 Hà Nội) 
triển khai các chương trình đào tạo mới theo tiêu chuẩn quốc tế 
của các cơ sở và các doanh nghiệp đối tác. 
Để có thể thực hiện đào tạo chất lượng cao, đến 06/2021, hơn 500 
giảng viên đã được tập huấn kỹ lưỡng nhằm nâng cao kiến thức 
lý thuyết, kỹ năng thực hành và giảng dạy cũng như kỹ năng chấm 
thi. Ngoài ra, 85 cán bộ quản lý đã được tập huấn để đảm bảo 
triển khai đào tạo phối hợp ở cấp quản lý. Từ các doanh nghiệp 
đối tác, 71 cán bộ đào tạo tại doanh nghiệp đã đủ điều kiện để giới 
thiệu, cải thiện và cung cấp các giai đoạn đào tạo bài bản tại doanh 
nghiệp. 33 giám khảo từ các công ty đối tác đã được tập huấn để 
đảm bảo quá trình đánh giá cuối kỳ có sự tham gia của khối Doanh 
nghiệp. Cho đến nay, 16 hội đồng tư vấn nghề đã được thành lập 
tại các cơ sở đối tác để đảm bảo sự trao đổi thường xuyên, có tổ 
chức giữa tất cả các bên liên quan bao gồm đại diện doanh nghiệp, 
hiệp hội ngành, Tổng cục GDNN, các bộ chủ quản và cơ sở GDNN 
để liên tục cải tiến và tối ưu hóa đào tạo.

Học viên ngành Cắt gọt kim loại tại xưởng thực hành Điều khiển số 
máy tính ở trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2 

Ảnh: Quinn Ryan Mattingly

Khu vực hoạt động
của Chương trình

Tỉnh Khánh Hòa
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang
Nghề hỗ trợ: Cơ điện tử Ô tô

Thành phố Hồ Chí Minh 
Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II

Nghề hỗ trợ:  
Xử lý nước và nước thải

Tỉnh An Giang
 Trường Cao đẳng nghề 

An Giang
Nghề hỗ trợ:  

Cơ điện tử

Tỉnh Long An
Trường Cao đẳng  

Long An
Nghề hỗ trợ: Cơ Điện tử

Tỉnh Bắc Ninh
Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh
Nghề hỗ trợ: Cắt gọt Kim loại; Điện tử công nghiệp

Tỉnh Hà Tĩnh
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt-Đức Hà Tĩnh
Nghề hỗ trợ: Cơ điện tử Ô tô; Cắt gọt kim loại

Thành phố Hà Nội
Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp 
Trường Cao đẳng Xây dựng số 1
Nghề hỗ trợ: Xử lý nước và nước thải

Tỉnh Thừa Thiên Huế
Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế
Nghề hỗ trợ: Xử lý nước và nước thải; Cơ điện tử

Tỉnh Ninh Thuận
Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận

Nghề hỗ trợ:  
Điện tử công nghiệp, Cơ điện tử ; 

Năng lượng tái tạo

Tỉnh Đồng Nai 
Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2
Nghề hỗ trợ: Cơ điện tử, Cơ khí xây dựng,  
Cắt gọt kim loại, Điện tử công nghiệp

Tỉnh Đồng Nai 
Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi
Nghề hỗ trợ: Công nghệ cơ khí,  
sưởi ấm và điều hòa không khí; 
Công nghệ điện tử và năng lượng  
tòa nhà; Điện tử công nghiệp;  
Cắt gọt kim loại
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