
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH AN GIANG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2041/QĐ-UBND 

 

            An Giang, ngày 06 tháng 9 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Chiến lược phát triển Trường Cao đẳng nghề An Giang 

giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn 2030 

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 được Quốc hội thông 

qua ngày 27 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính 

phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Thông tư số 46/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 và Văn 

bản hợp nhất số 1308/VBHN-BLĐTBXH ngày 05 tháng 4 năm 2019 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ trường cao đẳng; 

Căn cứ Chương trình hành động số 09-CTr/TU ngày 05 tháng 12 năm 2016 

của tỉnh ủy An Giang thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh về phát triển 

nguồn nhân lực phục vụ phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh giai đoạn 

2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025; 

Căn cứ Đề án số 132/ĐA-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh An Giang về việc sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

tỉnh An Giang đến năm 2025; 

Căn cứ Kế hoạch số 826/KH-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh An Giang về thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định 

hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025”; 

Theo đề nghị của Trường Cao đẳng nghề An Giang tại Tờ trình số     

2994/TTr-CĐN ngày 10 tháng 8 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chiến lược phát triển Trường 

Cao đẳng nghề An Giang giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn 2030. 

Điều 2. Giao Trường Cao đẳng nghề An Giang chủ trì, phối hợp với các sở, 

ban ngành tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược 

phát triển Trường Cao đẳng nghề An Giang giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn 

2030. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/ke-hoach-63-kh-ubnd-2018-ve-phan-luon-hoc-sinh-trung-hoc-co-so-trung-hoc-pho-thong-lao-cai-386766.aspx
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành 

phố, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề An Giang và Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ Lao động - TBXH; 

- Tổng cục GD nghề nghiệp (Bộ LĐTBXH); 

- TT.TU, HĐND, UBND tỉnh; 

- Các Sở: LĐ-TBXH, GDĐT, NV, 

 TC, KHĐT, VHTTDL, NNPTNT; 

- UBND huyện, thị xã, thành phố; 

- VP.UBND tỉnh: LĐVP, 

  phòng: KGVX, TH; 

- Lưu: VT.                                                  

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Văn Phước 
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ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH AN GIANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

CHIẾN LƯỢC  

PHÁT TRIỂN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ AN GIANG 

GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 TẦM NHÌN ĐẾN 2030 

(Kèm theo Quyết định số 2041/QĐ-UBND ngày 06/9/2021 của UBND tỉnh An Giang) 

 

Phần thứ nhất 

SỰ CẦN THIẾT VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC 

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC 

Chiến lược phát triển dạy nghề giai đoạn 2011-2020 được Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt tại Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 29/5/2012 đã tạo điều kiện cho 

dạy nghề Việt Nam phát triển mạnh mẽ và đạt được nhiều thành tựu quan trọng 

góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 64,5% trong đó có bằng cấp, chứng 

chỉ là 24,5%)1. 

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” đã chỉ ra vai trò của 

công tác đào tạo nghề nghiệp, nhằm nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam. Chỉ thị 

nêu rõ những nội dung cần thực hiện và những định hướng Chiến lược đến năm 

2030 và tầm nhìn đến 2045. Đây là những cơ sở rất quan trọng cho việc xây dựng 

Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp trong giai đoạn tới.  

Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030 là sự tiếp 

nối của Chiến lược dạy nghề được thực hiện trong bối cảnh mới, đáp ứng yêu cầu 

mới của nền kinh tế và hội nhập quốc tế. Trọng tâm của Chiến lược phát triển giáo 

dục nghề nghiệp là nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề, hình thành đội 

ngũ nhân lực có kỹ năng nghề cao, có năng lực thích ứng với sự thay đổi nhanh 

chóng của công nghệ và thị trường lao động dưới tác động của Cách mạng công 

nghiệp lần thứ tư. 

Trường Cao đẳng nghề An Giang là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc 

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực có 

trình độ kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ cao, phục vụ cho sự nghiệp phát triển 

kinh tế - xã hội của tỉnh An Giang. Trường luôn hướng tới mục tiêu đào tạo nguồn 

nhân lực trong độ tuổi lao động có trình độ kỹ thuật, kỹ năng nghề nghiệp từ trình 

độ sơ cấp, trung cấp đến cao đẳng thuộc các ngành nghề nhằm cung cấp nguồn 

nhân lực phù hợp với nhu cầu của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, 

cơ quan Nhà nước và đáp ứng nhu cầu hợp tác và hội nhập quốc tế. Đồng thời, mở 

rộng liên kết đào tạo trình độ đại học với nhiều ngành và đa dạng về hình thức đào 

tạo (vừa làm vừa học, từ xa, văn bằng 2 đại học, đại học trực tuyến, liên thông các 

                                                           
1 Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch 2016-2020 của Bộ LĐ-TBXH. 
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cấp trình độ…) nhằm đáp ứng yêu cầu người học và sự phát triển kinh tế - xã hội 

của địa phương và khu vực. 

Ngày 09/02/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 

1947/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển Trường Cao 

đẳng nghề An Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Qua 03 năm triển 

khai thực hiện Đề án, Trường Cao đẳng nghề An Giang đã tăng cường khai thác 

các nguồn thu từ hoạt động dịch vụ sự nghiệp công và các nguồn thu khác. Mức 

độ tự chủ chi thường xuyên trung bình đạt 41%; tổ chức bộ máy dần được sắp xếp 

tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả đã góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ sự 

nghiệp công theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ Quy 

định cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập.  

Để tăng cường hơn nữa việc phân cấp và thực hiện quyền tự chủ, tự chịu 

trách nhiệm của nhà trường về tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tổ chức 

bộ máy, nhân sự tài chính, có tính đến đặc điểm từng loại hình đơn vị, khả năng, 

nhu cầu thị trường và trình độ quản lý nhằm thúc đẩy các đơn vị sự nghiệp công 

phát triển lành mạnh, bền vững theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 

của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập trong 

giai đoạn mới. Chiến lược phát triển trường là văn bản chung nêu rõ ý đồ, xác định 

mục tiêu, các lựa chọn ưu tiên, các giải pháp, bước đi chủ yếu (lộ trình chung và 

cách thức hành động), các nguồn lực đảm bảo để phát triển nhà trường trong thời 

gian tới. 

Chiến lược là sự quản lý cao nhất, là vấn đề rất quan trọng tạo cơ sở khoa 

học cho việc thực hiện kế hoạch phát triển nhà trường đi đúng hướng và đảm bảo 

phát triển phù hợp với thực tiễn đất nước nói chung và tỉnh An Giang nói riêng, 

đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội. Do đó, vấn đề xây dựng 

“Chiến lược phát triển Trường Cao đẳng nghề An Giang giai đoạn 2021-2025 và 

tầm nhìn đến năm 2030” là vấn đề cấp bách nhằm nâng cao chất lượng nguồn 

nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội của đất nước, khu vực Đồng 

bằng sông Cửu Long nói chung và tỉnh An Giang nói riêng. 

II. CƠ SỞ PHÁP LÝ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC 

- Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban 

Chấp hành Trung ương khoá XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, 

nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; 

- Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020- 2025; 

- Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 06/6/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao; 

- Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 được Quốc hội thông qua 

ngày 27/11/2014; 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

- Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ về thành 

lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; 
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- Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 và Văn bản hợp 

nhất số 1308/VBHN-BLĐTBXH ngày 05/4/2019 của Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội Quy định Điều lệ trường cao đẳng; 

- Chương trình hành động số 09-CTr/TU ngày 05/12/2016 của Tỉnh ủy An 

Giang thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh về phát triển nguồn nhân lực 

phục vụ phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh giai đoạn 2016-2020 và 

định hướng đến năm 2025; 

- Đề án số 132/ĐA-UBND ngày 16/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh An 

Giang về việc sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp tỉnh An Giang đến 

năm 2025; 

- Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong 

giáo dục phổ thông giai đoạn 2018- 2025”; 

- Quyết định số 1947/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

An Giang về việc phê duyệt “Đề án xây dựng và phát triển Trường Cao đẳng  

nghề An Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”; 

- Báo cáo số 1919/BC-SLĐTBXH ngày 09/8/2021 về tổng kết thực hiện Chỉ 

thị số 10-CT/TW về công tác phân luồng học sinh. 

III. BỐI CẢNH TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ ĐỐI VỚI GIÁO DỤC 

NGHỀ NGHIỆP NƯỚC TA THỜI KỲ 2021 - 2030 

1. Thời cơ, thuận lợi  

Trong bối cảnh thế giới có nhiều thay đổi, quá trình quốc tế hóa sản xuất, 

ứng dụng khoa học công nghệ và phân công lao động diễn ra ngày càng sâu rộng 

theo hướng quốc tế hóa nguồn nhân lực. Hội nhập mở ra khả năng di chuyển lao 

động giữa các nước đòi hỏi người lao động phải có kỹ năng nghề cao, có năng lực 

làm việc trong môi trường quốc tế với những điều kiện tiêu chuẩn do thị trường 

lao động xác định. Quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng về giáo dục đang diễn ra ở 

quy mô toàn cầu tạo cơ hội thuận lợi để tiếp cận với các xu thế mới, tri thức mới, 

các chuẩn quốc tế, những mô hình giáo dục và quản lý giáo dục hiện đại, tranh thủ 

các nguồn lực bên ngoài. Cách mạng khoa học và công nghệ, đặc biệt là công 

nghệ thông tin và truyền thông tạo điều kiện thuận lợi để đổi mới nội dung, 

phương pháp đào tạo và quản lý giáo dục nghề nghiệp.  

Nước ta ngày càng hội nhập sâu, rộng với việc ký kết các Hiệp định hợp tác 

thế hệ mới (CPTPP, EU, FTA...), tạo điều kiện thuận lợi cho giáo dục nghề nghiệp 

tiếp cận với những kiến thức mới, công nghệ mới, mô hình đào tạo và mô hình 

quản lý tiên tiến, hiện đại; có cơ hội tiếp cận, thu hút các nguồn lực bên ngoài cho 

phát triển giáo dục nghề nghiệp. Điều này cũng có nghĩa là trong những thập niên 

tới Việt Nam sẽ cần phải cải thiện hơn nữa năng suất, tổ chức sản xuất và chất 

lượng nguồn lao động để có thể tiếp cận được vốn và công nghệ từ các nước tiên 

tiến. Đồng thời, mọi người lao động, tổ chức, doanh nghiệp đều có thể tiếp cận và 

sử dụng các cơ hội mà hội nhập kinh tế mang lại. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/quyet-dinh-522-qd-ttg-2018-giao-duc-huong-nghiep-va-dinh-huong-phan-luong-hoc-sinh-pho-thong-382053.aspx
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Khoa học và công nghệ thế giới tiếp tục phát triển mạnh mẽ nhất là tác động 

của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tạo cơ hội mới cho giáo dục nghề nghiệp 

phát triển. 

Có sự chuyển biến tích cực về nhận thức của các cấp, ngành và toàn xã hội 

về vai trò và tầm quan trọng của giáo dục nghề nghiệp trong việc hình thành đội 

ngũ nhân lực trong sản xuất kinh doanh dịch vụ. Bên cạnh đó, giáo dục đào tạo nói 

chung và giáo dục nghề nghiệp nói riêng luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm 

trong thời gian qua, đầu tư của Nhà nước và xã hội cho giáo dục nghề nghiệp 

không ngừng tăng, các điều kiện đảm bảo chất lượng của các cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp được củng cố và phát triển, năng lực đào tạo của hệ thống giáo dục nghề 

nghiệp tăng đáng kể.  

2. Khó khăn, thách thức  

Tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên thế giới và trong nước gặp nhiều 

khó khăn, thách thức do ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu, dịch bệnh trên diện rộng 

và đặc biệt là dịch bệnh COVID-19. 

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đòi hỏi hạ tầng chuyển đổi số, 

nguồn dữ liệu giáo dục nghề nghiệp và các lĩnh vực ngành, nghề được tạo ra và 

quản trị sử dụng trên nền tảng khoa học dữ liệu. Đây là thách thức lớn và cơ bản 

với năng lực dự báo nhu cầu lao động và kỹ năng hiện nay của Việt Nam. 

Giáo dục nghề nghiệp dù có bước phát triển mạnh mẽ nhưng chưa thực sự là 

con đường hấp dẫn nhất với học sinh, sinh viên nên tuyển sinh còn khó khăn. Các 

điều kiện đảm bảo chất lượng còn hạn chế. 

Quy mô, cơ cấu và chất lượng, hiệu quả đào tạo, việc làm sau đào tạo chưa 

bền vững; đặc biệt trong bối cảnh xu hướng tự động hóa, điện tử hóa, số hóa, 

chuyển đổi số và tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư hiện nay. 

Kinh nghiệm thành công của nhiều quốc gia phát triển cho thấy nhân lực có 

kỹ năng, nhất là những người có tay nghề cao có vai trò đặc biệt quan trọng, góp 

phần tạo ra năng suất lao động vượt trội, thúc đẩy tăng trưởng GDP và nâng cao 

năng lực cạnh tranh quốc gia; tăng quy mô và nâng cao chất lượng giáo dục nghề 

nghiệp là nhân tố quyết định để phát triển nhân lực có kỹ năng nghề. Điểm yếu cơ 

bản của lao động Việt Nam là tỷ lệ lao động qua đào tạo, nhất là đào tạo nghề dài 

hạn và lao động có trình độ cao còn thấp, chỉ bằng 1/3 các nước và các nền công 

nghiệp mới như Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore. Bên cạnh đó, kỹ năng tay nghề 

của lao động Việt Nam còn yếu so với tiêu chuẩn nghề của khu vực và thế giới. 

Theo “Báo cáo năng lực cạnh tranh toàn cầu trong thời kì 4.0” (GCI 4.0) năm 

2019 của Diễn đàn kinh tế Thế giới (WEF) thì Việt Nam hiện đang đứng thứ 93 

trên tổng số 141 quốc gia về trụ cột “Kĩ năng” trong nhóm “Năng lực”. Tuy nhiên, 

trụ cột kỹ năng tăng 4 bậc nhưng vẫn xếp dưới thứ hạng chung về năng lực cạnh 

tranh (94 so với thứ 67). Năng lực cạnh tranh 4.0 của Việt Nam đứng thứ 6 trong 

ASEAN, sau Singapore (thứ 1), Malaysia (thứ 27), Thái Lan (thứ 40), Indonesia 

(thứ 50), Philippines (thứ 64). Có thể nói, vấn đề kỹ năng chính là rào cản đối với 

lao động Việt Nam trong việc tìm được công việc trong thời đại công nghệ 4.0.  

Tỷ lệ lao động qua đào tạo giáo dục nghề nghiệp của nước ta còn thấp, đặt 

ra thách thức lớn đối với hệ thống giáo dục nghề nghiệp phải tăng nhanh quy mô 
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đào tạo trong thời gian ngắn nhưng vẫn phải đảm bảo chất lượng đào tạo. Năng 

suất lao động, chất lượng lao động của Việt Nam đã tăng trong những năm gần 

đây, đạt bình quân 4,77%/năm trong giai đoạn 2011-2018 (so với mức 3,1%/năm 

trong giai đoạn 2007-2010). Tuy nhiên, năng suất lao động của Việt Nam hiện vẫn 

rất thấp so với nhiều nước trong khu vực, tính theo giá so sánh năm 2010, năm 

2018 năng suất lao động của Việt Nam bằng 1/30 lần Singapore, 29% năng suất 

lao động của Thái Lan, 13% năng suất lao động của Malaysia; 44% năng suất lao 

động của Philippines. 

Mô hình phát triển kinh tế trong giai đoạn có nhiều thay đổi, chuyển từ tăng 

trưởng kinh tế theo chiều rộng sang chiều sâu và việc hội nhập sâu rộng thông qua 

việc ký kết các hiệp định FTA thế hệ mới kéo theo cơ cấu và chất lượng nhân lực 

của nền kinh tế quốc dân cũng thay đổi. 

3. Bối cảnh giáo dục nghề nghiệp tỉnh An Giang giai đoạn 2020-2025 và 

định hướng phát triển đến năm 2030 

Nhìn chung, tỉnh An Giang có nhiều mặt thuận lợi về phát triển nông, ngư 

nghiệp. Vì vậy, công tác đào tạo nghề, phát triển nguồn nhân lực là vấn đề cần 

quan tâm hàng đầu của tỉnh.  

Năm 2020, toàn tỉnh có 933.396 lao động được đào tạo, trong đó đào tạo 

ngắn hạn là 409.498 người (43,9%), sơ cấp 294.583 người (31,6%), trung cấp 

99.926 người (10,7%), cao đẳng 56.015 người (6,0%), đại học trở lên là 73.374 

người (7,9%)2.  

Quy mô, mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp không ngừng phát triển, đáp 

ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ trong nhân dân, chất lượng đào 

tạo từng bước được củng cố. Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp được đào tạo, bồi dưỡng và chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ 

theo quy định nhằm đáp ứng tốt yêu cầu dạy và học. 

Đầu tư, phát triển cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp được đẩy mạnh, đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo 

dục thực chất đi vào chiều sâu, tạo sự đồng thuận trong đội ngũ nhà giáo và học 

sinh - sinh viên. 

Định hướng phát triển đến năm 2030, An Giang là tỉnh có nền kinh tế dịch 

vụ, công nghiệp hiện đại, sản xuất nông nghiệp hàng hóa ứng dụng công nghệ cao, 

là một trung tâm du lịch lớn của Việt Nam và Đông Nam Á. GRDP bình quân đầu 

người đạt khoảng 6.500-7.000 USD; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm còn dưới 

1%/năm; cơ bản lao động được đào tạo (trong đó đào tạo nghề đạt trên 80%); hàng 

năm tạo việc làm mới trên 30.000 người; 100% dân số trong tỉnh được dễ dàng 

tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản ở chất lượng cao3. Mạng lưới cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp được sắp xếp theo cơ cấu hợp lý; bộ máy tổ chức tinh gọn, năng 

động, hiệu quả; cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo đưa vào khai thác, sử dụng đạt hiệu 

quả cao; đào tạo nguồn nhân lực trực tiếp có kỹ thuật đáp ứng nhu cầu của thị 

trường lao động, của doanh nghiệp về số lượng, chất lượng, cơ cấu nghề và trình 

độ đào tạo; chất lượng đào tạo một số nghề trọng điểm đạt trình độ quốc gia và cơ 

                                                           
2 Hội thảo “Phát triển Nguồn nhân lực tỉnh An Giang và ĐBSCL: Thách thức và giải pháp” năm 2020 
3 Chiến lược phát triển dạy nghề thời kỳ 2011-2020 Sở LĐTB-XH An Giang. 
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bản đạt chuẩn trong khu vực ASEAN; hình thành đội ngũ lao động lành nghề, góp 

phần nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; phổ cập nghề, đào tạo thường xuyên 

cho người lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao thu nhập, 

giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định an ninh chính trị, góp phần 

phát triển kinh tế - xã hội. Nâng cao chất lượng dạy nghề nhất là các nghề trọng 

điểm phải đạt cấp độ quốc tế, khu vực và quốc gia. Đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục 

nghề nghiệp, khuyến khích mọi tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đầu tư cho giáo 

dục nghề nghiệp, phát triển các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục và cơ sở giáo 

dục nghề nghiệp có vốn đầu tư của nước ngoài. 

* Điểm mạnh  

Mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp không ngừng phát triển, đáp ứng yêu 

cầu đào tạo. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên luôn tự bồi dưỡng nâng 

cao trình độ để đạt trình độ chuẩn theo quy định, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu 

cầu dạy và học. Đầu tư, phát triển cơ sở vật chất, thiết bị ở các cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp tiếp tục được đẩy mạnh, đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao chất 

lượng giáo dục đã đi vào chiều sâu. 

Giáo dục nghề nghiệp được quan tâm nhiều hơn, triển khai thực hiện tốt các 

chính sách hỗ trợ người lao động học nghề, giải quyết việc làm, cải thiện cuộc 

sống góp phần ổn định an ninh chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, 

các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục nghề nghiệp được ban hành và cụ thể, 

đáp ứng yêu cầu thực tiễn theo xu hướng hội nhập. 

* Điểm yếu 

Công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động khu vực 

nông thôn hiệu quả chưa cao, chất lượng đào tạo còn hạn chế, chưa đáp ứng kịp 

yêu cầu xã hội. Thị trường lao động thiếu ổn định, quản lý lao động có mặt chưa 

tốt, công tác xuất khẩu lao động gặp nhiều khó khăn và đạt số lượng thấp4. 

Việc đầu tư cơ sở vật chất được huy động bằng nhiều nguồn lực nên thiếu 

đồng bộ gây khó khăn, hạn chế nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Một bộ 

phận người dân chưa có nhận thức tích cực trong việc học nghề nên công tác tuyên 

truyền, vận động gặp nhiều khó khăn dẫn đến kinh phí hoạt động ở các cơ sở giáo 

dục nghề nghiệp còn nhiều khó khăn. 

Công tác hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ 

sở và trung học phổ thông còn nhiều bất cập và chưa đạt kết quả như mong muốn 

(chỉ tiêu là 20% /năm nhưng thực tế chỉ đạt khoảng 9%/năm). 

Sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp chủ yếu theo hình thức cơ 

học, chưa tinh giản được nhiều nhân sự gián tiếp. 

Tỷ lệ lao động có trình độ chuyên môn giỏi, tay nghề giỏi còn ít; tỷ lệ lao 

động có trình độ cao là người dân tộc thiểu số còn thấp, thiếu chuyên gia đầu 

ngành, công nhân kỹ thuật giỏi. 

Xác định việc phát triển nguồn nhân lực là yếu tố then chốt, quyết định đối 

với việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tập trung phát triển nguồn nhân lực 

                                                           
4 Kế hoạch phát triển Kinh tế -Xã hội 5 năm 2016-2020 của tỉnh An Giang. 
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chất lượng cao phục vụ các ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, đặc biệt là lĩnh vực 

nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và dịch vụ du lịch5. 

4. Theo nhu cầu ngành nghề 

Định hướng phát triển đến năm 2025, tập trung phát triển nguồn nhân lực 

chất lượng cao phục vụ cho phát triển nông nghiệp, du lịch và lĩnh vực nghiên cứu 

khoa học - công nghệ. Phát triển nguồn nhân lực phải gắn với quá trình đổi mới về 

chất lượng đào tạo; nâng cao hiệu quả đào tạo, dạy nghề gắn với giải quyết việc 

làm. Tiếp tục khuyến khích xã hội hóa và huy động nhiều nguồn lực đầu tư lĩnh 

vực đào tạo nguồn nhân lực và dạy nghề đáp ứng yêu cầu của xã hội và phát triển 

kinh tế của tỉnh. 

Biểu đồ dự báo nhu cầu đào tạo lao động và giải quyết việc làm 

 

Dự báo đến năm 2030, An Giang cần trên 1,6 triệu lao động trong đó lao 

động qua đào tạo tạo chiếm tỉ lệ 80%. Riêng lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp phấn 

đấu nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề trên 65%; cao đẳng chiếm 10%; trung 

cấp chiếm 15% và định hướng chuyển dịch cơ cấu lao động khu vực nông nghiệp 

chiếm 50%, công nghiệp 17% và thương mại, dịch vụ 33%6. 

IV. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ TỈNH  AN GIANG 

1. Mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, An Giang đã quy hoạch, sắp xếp, sáp 

nhập các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và đến nay toàn tỉnh có 33 cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp, gồm: 02 trường cao đẳng, 06 trường trung cấp nghề, 08 trung tâm có 

chức năng đào tạo nghề và 17 cơ sở khác có tham gia dạy nghề. Định hướng đến 

năm 2025 có ít nhất 50% nhà giáo dạy cao đẳng đạt trình độ thạc sỹ trở lên, trong 

đó có ít nhất 5% là tiến sỹ. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đủ điều kiện tiếp nhận 

30% số học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở và tốt nghiệp trung học phổ thông vào 

học nghề và có đủ kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp tham gia vào thị trường 

lao động quốc tế7. 

 

                                                           
5 Chương trình hành động số 09-CTr/TU , ngày 05/12/2016 của Tỉnh ủy An Giang thực hiện Nghị quyết Đại hội X 

Đảng bộ Tỉnh về phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh giai đoạn 2016-

2020 và định hướng đến năm 2025. 
6 Hội thảo “Phát triển Nguồn nhân lực tỉnh An Giang và ĐBSCL: Thách thức và giải pháp”. 
7 Báo cáo  Sờ LĐTB-XH tỉnh An Giang năm 2020 

Năm 2020  

933.396  

Năm 2025  

1.515.000  

 

Năm 2030  

1.600.000  
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2. Kết quả đào tạo nghề nghiệp đến năm 2020 

Nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề từ 38,8% vào năm 2016 lên 47,6% 

vào đầu năm 20198. Đến năm 2020, là 25.000 người, trong đó đào tạo nghề cho 

lao động nông thôn 12.000 người, lao động nữ học nghề 10.375 người, chiếm tỷ lệ 

41,5% so với tổng số tuyển sinh đào tạo nghề nghiệp, nâng tỷ lệ lao động qua đào 

tạo nghề lên 60%9.  

3. Chất lượng đào tạo nghề nghiệp 

Chất lượng đào tạo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp từng bước được 

nâng cao, lấy kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp làm thước đo chất lượng 

đào tạo. Năm 2020, có 16 cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoàn chỉnh kế hoạch tổng 

thể xây dựng, vận hành, đánh giá và cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng giáo dục 

nghề nghiệp theo quy định. 

4. Gắn kết doanh nghiệp và giải quyết việc làm sau đào tạo 

Trong thời gian qua, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh An 

Giang quan tâm đẩy mạnh việc gắn kết doanh nghiệp chủ động tiếp cận và liên hệ 

với doanh nghiệp, thường xuyên cập nhật, thông báo công khai về kết quả, chất 

lượng, ngành nghề, loại hình, quy mô đào tạo trên các phương tiện thông tin đại 

chúng để doanh nghiệp nắm bắt thông tin, phục vụ công tác tuyển dụng và đào tạo 

của doanh nghiệp. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang tiếp tục 

chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng cường phối hợp với 

các doanh nghiệp đẩy mạnh tổ chức thực hiện đào tạo nghề nghiệp gắn với đơn đặt 

hàng, các mô hình sản xuất, kinh doanh, nuôi trồng theo công nghệ cao của các 

doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh10. Thực hiện một số chính sách khuyến khích các 

thành phần kinh tế tham gia đào tạo nghề nghiệp cho người lao động nhằm đa 

dạng hóa các loại hình và ngành nghề đào tạo đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động. 

5. Khó khăn, hạn chế 

Chất lượng, hiệu quả đào tạo vẫn chưa đáp ứng nhu cầu về nhân lực của 

từng ngành, lĩnh vực, đội ngũ nhà giáo, cán bộ, quản lý giáo dục nghề nghiệp ở 

các địa phương còn nhiều bất cập; chưa đồng bộ; một số ngành nghề xã hội có nhu 

cầu cao nhưng số lượng và chất lượng đào tạo chưa đáp ứng11. 

Lực lượng lao động trẻ dồi dào nhưng chưa phát huy được hết tiềm năng lợi 

thế, lao động có tay nghề giỏi còn hạn chế về ngoại ngữ, tin học. Lao động phân 

bố không đồng đều giữa các vùng kinh tế, các địa phương nhất là các tỉnh ở vùng 

sâu, vùng xa.  

Phần lớn học sinh, sinh viên học nghề là ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa, 

điều kiện kinh tế khó khăn, trình độ văn hoá thấp nên ý thức học tập còn nhiều hạn 

chế. Nhiều doanh nghiệp chưa thật chủ động gắn kết với nhà trường trong đào tạo 

nguồn nhân lực. 

 

                                                           
8 Báo cáo tình hình thực hiện Chiến lược phát triển dạy nghề thời kỳ 2011 – 2020 định hướng đến năm 2025. 
9 Kế hoạch Số: 133/KH-SLĐTBXH ngày 22 tháng 01 năm 2020  về Kế hoạch Đào tạo nghề cho lao động nông 

thôn năm 2020 theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 
10  Báo cáo Sờ LĐTB-XH tỉnh An Giang năm 2020. 
11 Hội thảo “Phát triển Nguồn nhân lực tỉnh An Giang và ĐBSCL: Thách thức và giải pháp”. 
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6. Cơ hội và thách thức 

* Cơ hội  

Nhân lực chất lượng cao ngày càng trở thành nhân tố quyết định sự phát 

triển của mỗi quốc gia; nhu cầu số hóa (thiết bị, công nghệ, đào tạo) và nhu cầu về 

kỹ năng của lực lượng lao động. Độ tuổi dân số, cơ cấu dân số, phát triển kinh tế 

chung của tỉnh. 

An Giang là vùng kinh tế nông nghiệp lớn của cả nước, đặc biệt phát triển 

dịch vụ, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao và xuất nhập khẩu hàng hóa nông sản 

sang nước bạn Campuchia. 

Trường Cao đẳng nghề An Giang là hạt nhân và đóng vai trò quan trọng 

trong công tác đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã 

hội của tỉnh An Giang và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. 

* Thách thức 

Hội nhập kinh tế quốc tế đặt ra yêu cầu về đổi mới để tồn tại và phát triển. 

Cải thiện cơ chế đầu tư và hợp tác trong giáo dục nghề nghiệp. 

Tăng cường năng lực chuyên môn (nội dung nghề và thái độ nghề) cho lực 

lượng lao động và đội ngũ nhà giáo nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường lao động. 

Cải thiện bằng cấp, nâng cao hợp tác doanh nghiệp trong giáo dục nghề 

nghiệp. 

Đẩy mạnh tư vấn nghề nghiệp, tăng cường cạnh tranh hội nhập quốc tế và 

quản bá hình ảnh giáo dục nghề nghiệp. 

Phần thứ hai 

HIỆN TRẠNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ AN GIANG 

I. SƠ LƯỢC QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 

Trường Cao đẳng nghề An Giang được thành lập từ năm 2007 trên cơ sở 

sáp nhập và nâng cấp Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật An Giang và Trường 

Dạy nghề An Giang theo Quyết định số 193/QĐ-BLĐTBXH ngày 31/01/2007 của 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.  

Trường Cao đẳng nghề An Giang hiện nay đã trải qua một quá trình vận 

động, phát triển với những tên gọi: Trường Kỹ thuật An Giang (1964-1975), Xí 

nghiệp cơ khí An Giang (1975-1985), Trường Công nhân kỹ thuật An Giang 

(1985-1992), Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp và dạy nghề An Giang 

(1992-1993), Trường Công nhân kỹ thuật An Giang, Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp 

hướng nghiệp và dạy nghề An Giang (1993- 998) và Trường Trung học Kinh tế - 

Kỹ thuật An Giang (5/1998-01/2007). 

Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật An Giang được thành lập theo Quyết 

định số 838/QĐ-UBTC ngày 07 tháng 05 năm 1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh An 

Giang trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang. Trong giai đoạn này, trường 

đã có bước phát triển khá tốt. Trường được Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Giáo dục 

và Đào tạo An Giang đầu tư xây dựng trên diện tích 13,5 ha gồm: Khối hành 
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chính, hội trường đa năng, một dãy xưởng trường, 30 phòng học kiên cố. Trường 

được Dự án Danida của Đan Mạch trang bị nhiều máy móc thiết bị hiện đại. Số 

cán bộ, giáo viên, công nhân viên của trường là180 người (08 thạc sĩ) đào tạo 3 

nhóm ngành chính: (1) Ngành kinh tế: Kế toán doanh nghiệp, kế toán hành chính 

sự nghiệp, kế toán ngân sách, thuế; (2) Ngành kỹ thuật: Điện, cơ khí động lực, cơ 

khí chế tạo, tin học; (3) Ngành dịch vụ: May, phục vụ nhà hàng, phục vụ khách 

sạn. Số lượng học sinh của trường có lúc lên đến 5.000 em/năm. 

Trường Dạy nghề An Giang được thành lập năm 2000 và trực thuộc Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội An Giang. Trường được xây dựng mới trên mặt sân 

vận động cũ của Trường Kỹ thuật An Giang với diện tích 01 ha. Trường có 83 cán 

bộ, giáo viên, nhân viên, đào tạo 20 nghề với quy mô học sinh hơn 2.000 em/năm.    

Kể từ khi được thành lập đến nay, Trường Cao đẳng nghề An Giang được 

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang sắp xếp, chỉnh trang, đầu tư xây dựng cơ sở vật 

chất đồng bộ, hoàn chỉnh trên diện tích 9,5 ha. Trường Cao đẳng nghề An Giang là 

một trong những trường trọng điểm của cả nước được Chính phủ đầu tư cơ sở vật 

chất thông qua nguồn vốn ODA của Chính phủ Đức và Dự án Chương trình mục 

tiêu quốc gia của Việt Nam với tổng kinh phí trên 02 triệu Euro. Mục tiêu của 

trường là đào tạo nhân lực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, có năng 

lực hành nghề tương ứng với trình độ đào tạo; có đạo đức, sức khỏe; có trách 

nhiệm nghề nghiệp; có khả năng sáng tạo, thích ứng với môi trường làm việc trong 

bối cảnh hội nhập quốc tế.  

Hiện nay, Trường có 215 người, gồm 198 cán bộ, viên chức và 17 lao động; 

đang đào tạo 23 nghề với 50 mã nghề ở các cấp trình độ (sơ cấp, trung cấp và cao 

đẳng) với quy mô từ 2.500 đến 3.000 học sinh, sinh viên/năm. Giai đoạn 2021 - 

2025, Trường Cao đẳng nghề An Giang phấn đấu để trở thành cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp đạt chuẩn trường chất lượng cao. 

II. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN 

1. Vị trí, chức năng 

Trường Cao đẳng nghề An Giang là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc 

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, chịu sự quản lý về tổ chức, hành chính của Ủy 

ban nhân dân tỉnh An Giang và sự quản lý nhà nước về dạy nghề của Bộ Lao động 

- Thương binh và Xã hội. 

Trường Cao đẳng nghề An Giang có nhiệm vụ tổ chức đào tạo nguồn nhân 

lực với nhiều ngành nghề phù hợp với nhu cầu trong sản xuất, dịch vụ ở các trình 

độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp (sau đây gọi chung là dạy nghề), nhằm trang bị cho 

người học năng lực thực hành nghề tương xứng với trình độ đào tạo; có sức khoẻ, 

đạo đức lương tâm nghề nghiệp; có ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp; tạo 

điều kiện tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn, đáp 

ứng yêu cầu thị trường lao động. 

2. Nhiệm vụ, quyền hạn 

2.1. Nhiệm vụ 

a) Trường Cao đẳng nghề An Giang thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo 

quy định tại Điều 23 của Luật Giáo dục nghề nghiệp và các quy định sau đây: 
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b) Tổ chức đào tạo nhân lực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trình 

độ cao đẳng, trình độ trung cấp, trình độ sơ cấp và đào tạo thường xuyên theo quy 

định; 

c) Tổ chức biên soạn hoặc lựa chọn, phê duyệt và thực hiện các chương 

trình, giáo trình đào tạo đối với từng ngành, nghề được phép đào tạo theo quy định 

của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

d) Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh đào tạo theo quy định 

của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

đ) Tổ chức các hoạt động đào tạo; kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp và 

in phôi văn bằng, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp cao đẳng, 

bằng tốt nghiệp trung cấp, chứng chỉ sơ cấp và các chứng chỉ đào tạo theo quy 

định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

e) Tuyển dụng, quản lý đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người 

lao động của trường bảo đảm đủ về số lượng, phù hợp với ngành, nghề, quy mô và 

trình độ đào tạo theo quy định của pháp luật; 

g) Phối hợp với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, gia đình người học trong 

hoạt động giáo dục nghề nghiệp; 

h) Thực hiện dân chủ, công khai trong việc thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, 

nghiên cứu, ứng dụng các kết quả nghiên cứu, chuyển giao công nghệ vào thực 

tiễn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và hoạt động tài chính; có cơ chế để người học 

tham gia đánh giá hoạt động đào tạo, nhà giáo tham gia đánh giá cán bộ quản lý, 

viên chức và người lao động của nhà trường; 

i) Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị và tài chính của trường 

theo quy định của pháp luật; 

k) Quyết định thành lập các tổ chức trực thuộc trường theo cơ cấu tổ chức 

được phê duyệt trong quy chế tổ chức, hoạt động của trường; quyết định bổ nhiệm, 

miễn nhiệm, cách chức các chức vụ từ cấp trưởng phòng, khoa và tương đương trở 

xuống theo quy định; 

l) Phối hợp với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong hoạt 

động đào tạo về lập kế hoạch đào tạo, xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo; 

tổ chức giảng dạy, hướng dẫn thực hành, thực tập, đánh giá kết quả học tập của 

người học; 

m) Liên doanh, liên kết với các tổ chức kinh tế, giáo dục, nghiên cứu khoa 

học trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật nhằm nâng cao chất 

lượng đào tạo, gắn đào tạo với việc làm và thị trường lao động; 

n) Sử dụng nguồn thu từ hoạt động đào tạo, khoa học, công nghệ, sản xuất, 

kinh doanh và dịch vụ để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của trường, chi cho các 

hoạt động đào tạo và bổ sung nguồn tài chính của trường theo quy định của pháp 

luật; 

o) Được Nhà nước giao hoặc cho thuê đất, giao hoặc cho thuê cơ sở vật 

chất; được hỗ trợ ngân sách khi thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao theo hợp đồng 

đặt hàng; được hưởng các chính sách ưu đãi về thuế và tín dụng theo quy định của 

pháp luật. 
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2.2. Quyền hạn 

Trường Cao đẳng nghề An Giang thực hiện quyền tự chủ theo quy định tại 

Điều 25 của Luật giáo dục nghề nghiệp và các quy định sau đây: 

a) Quyết định mục tiêu, sứ mạng, chiến lược và kế hoạch phát triển của nhà 

trường; 

b) Quyết định thành lập bộ máy tổ chức, phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ 

quản lý, viên chức, người lao động trên cơ sở chiến lược và quy hoạch phát triển 

nhà trường; 

c) Thu, chi tài chính, đầu tư phát triển các điều kiện bảo đảm chất lượng đào 

tạo theo quy định của pháp luật; quyết định mức thu giá dịch vụ đào tạo tương ứng 

với điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo đối với chương trình đào tạo chất lượng 

cao và các quy định về tự chủ tài chính đối với trường cao đẳng theo quy định; 

d) Tuyển sinh và quản lý người học; phát triển chương trình đào tạo; tổ chức 

biên soạn hoặc lựa chọn giáo trình giảng dạy phù hợp với mục tiêu đào tạo của 

từng chương trình đào tạo theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội; 

đ) Tổ chức triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ, hợp 

tác quốc tế theo chiến lược và kế hoạch phát triển của nhà trường; bảo đảm chất 

lượng đào tạo của nhà trường; lựa chọn tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục 

nghề nghiệp để đăng ký kiểm định; 

e) Ban hành quy chế tổ chức, hoạt động của trường; quy định chức năng, 

nhiệm vụ của các tổ chức trực thuộc trường; 

g) Trường Cao đẳng nghề An Giang là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm 

bảo một phần chi thường xuyên nên Đề án vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo 

chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong tổng số người làm việc 

của trường do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật. 

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC, SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC 

1. Tổ chức bộ máy 

Cơ cấu tổ chức bộ máy hiện nay, gồm: 

- Hội đồng trường: Gồm 21 thành viên (Ban Giám hiệu, Đại diện Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội, đại diện doanh nghiệp, giảng viên, Chủ tịch Công 

đoàn cơ sở, Bí thư Đoàn Thanh niên của Trường) theo Quyết định số 4217/QĐ-

UBND ngày 15/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. 

- Ban Giám hiệu: Hiệu trưởng, 02 Phó Hiệu trưởng. 

- Phòng chức năng, gồm 05 đơn vị: Phòng Đào tạo và QHDN; Phòng Tổ 

chức - Hành chính; Phòng Tài chính - Kế toán; Phòng Công tác học sinh - sinh 

viên và Phòng Quản trị - Thiết bị. 

- Khoa chuyên môn, gồm 07 đơn vị: Khoa Điện; Khoa Cơ khí; Khoa Xây 

dựng; Khoa Sư phạm Giáo dục nghề nghiệp; Khoa Kinh tế; Khoa Công nghệ 

thông tin; Khoa Du lịch - Công nghệ thời trang. 

- Trung tâm, gồm 01 đơn vị: Trung tâm Ngoại ngữ. 
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- Tổ chức Đảng: Đảng bộ Trường Cao đẳng An Giang gồm 12 Chi bộ trực 

thuộc với 138 đảng viên, trong đó 137 đảng viên là cán bộ, viên chức và 01 đảng 

viên là học sinh - sinh viên, Ban Chấp hành Đảng bộ có 15 đồng chí, Ban Thường 

vụ có 05 đồng chí, các đồng chí đảng ủy viên được phân công phụ trách và sinh 

hoạt cùng các chi bộ trực thuộc. 

- Đoàn thể: Công đoàn cơ sở, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. 

2. Số lượng người làm việc (tính đến ngày 01/8/2021) 

Tổng số biên chế viên chức được giao 284 người và 18 lao động hợp đồng. 

Thực trạng hiện có 215 người, gồm 198 viên chức (trong đó có 155 người là nhà 

giáo trực tiếp giảng dạy, 43 người là cán bộ quản lý và viên chức hành chính) và 

17 lao động hợp đồng theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ, cụ thể: 

2.1. Chia theo ngạch, chức danh nghề nghiệp: 

- Nhà giáo trực tiếp giảng dạy: 155 người, trong đó có 148 người là giảng 

viên GDNN hạng III và 07 giảng viên GDNN hạng IV. 

- Cán bộ quản lý và viên chức hành chính: 43 người, trong đó có 25 viên 

chức giữ ngạch công chức hành chính (16 chuyên viên, 02 cán sự, 07 nhân viên) 

và 18 người đang giữ chức danh nghề nghiệp giảng viên GDNN hạng III (chưa 

chuyển sang ngạch chuyên viên. Lý do chưa qua đào tạo lớp bồi dưỡng quản lý 

Nhà nước ngạch chuyên viên). 

2.2. Chia theo trình độ chuyên môn, học hàm học vị: 84 thạc sĩ, 106 đại học 

và 08 trung cấp. Trong đó: nhà giáo có trình độ sau đại học 73/155 người, đạt tỷ lệ 

47,1% (Theo quy định tại Thông tư 21/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 11 

năm 2018 của Bộ lao động Thương binh và Xã hội thì nhà giáo giảng dạy chương 

trình chất lượng cao 100% phải là thạc sĩ).  

2.3. Chia theo trình độ lý luận chính trị: có 11 cao cấp/cử nhân, 43 trung cấp 

và chưa qua đào tạo 144 người. 

IV. VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO 

1. Cơ cấu ngành nghề đào tạo, hình thức và quy mô tuyển sinh 

1.1. Số lượng, cơ cấu ngành nghề đào tạo 

Hiện nay, Trường Cao đẳng nghề An Giang được Tổng cục Giáo dục nghề 

nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp phép đào tạo 50 mã nghề (gồm 

17 mã ngành nghề trình độ cao đẳng, 20 mã ngành nghề trình độ trung cấp, 13 mã 

nghề trình độ sơ cấp), trong đó có 06 nghề trọng điểm và tập trung ở 06 lĩnh vực 

ngành nghề sau: 

- Lĩnh vực Công nghệ kỹ thuật: nghề Công nghệ ô tô, Hàn, Cắt gọt kim loại, 

Cơ điện tử, Lắp đặt thiết bị cơ khí; Điện tử công nghiệp, Điện công nghiệp, Kỹ 

thuật máy lạnh và điều hòa không khí. 

- Lĩnh vực Xây dựng: nghề Kỹ thuật xây dựng, Xây dựng cầu đường bộ. 

- Lĩnh vực Nhà hàng, khách sạn, công nghệ thời trang: nghề Hướng dẫn du 

lịch, Quản trị du lịch MICE, Điều hành Tour du lịch, Nghiệp vụ nhà hàng; Quản 

trị khách sạn; May thời trang. 
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- Lĩnh vực Công nghệ thông tin: ngành nghề Quản trị mạng máy tính, Lập 

trình máy tính, Quản trị cơ sở dữ liệu, Kỹ thuật sửa chữa và lắp ráp máy tính, Tin 

học ứng dụng, Tin học văn phòng. 

- Lĩnh vực Kế toán tài chính: nghề Kế toán doanh nghiệp, Kế toán hành 

chính sự nghiệp, Tài chính ngân hàng. 

- Lĩnh vực Ngoại ngữ: tiếng Anh, liên kết đào tạo tiếng Hàn, tiếng Nhật. 

1.2. Hình thức, phương thức tổ chức đào tạo 

- Hình thức đào tạo: Nhà trường thực hiện đào tạo theo 2 hình thức (đào tạo 

tập trung chính quy và đào tạo thường xuyên). Bên cạnh đó, nhà trường luôn tổ 

chức các khóa đào tạo liên thông trình độ trung cấp, cao đẳng; đào tạo kết hợp 

chuyển giao khoa học kỹ thuật; đào tạo bồi dưỡng, thi nâng bậc thợ cho cán bộ 

công nhân viên các đơn vị, doanh nghiệp theo đơn đặt hàng; liên kết với các 

trường đại học, cao đẳng, trung cấp của khu vực Cần Thơ, TP. Hồ Chí Minh, Huế 

để đào tạo các trình độ đại học (vừa làm vừa học, liên thông, trực tuyến) cho 

người lao động của tỉnh An Giang và các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. 

- Phương thức tổ chức đào tạo: Trường đang tổ chức đào tạo theo niên chế. 

1.3. Quy mô tuyển sinh 

Tổng quy mô theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề 

nghiệp do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cấp phép là 1.915 HSSV/năm, gồm 

trình độ cao đẳng là 825 sinh viên; trung cấp là 770 học sinh và sơ cấp là 320 học 

sinh. Ngoài ra, hằng năm trường còn thực hiện các hoạt động tuyển sinh, đào tạo 

bồi dưỡng ngắn hạn theo nhu cầu xã hội. 

2. Kết quả, chất lượng đào tạo giai đoạn 2015 - 2020  

Trường Cao đẳng nghề An Giang đã tuyển và liên kết đào tạo được 5.726 

HSSV ở các cấp trình độ đào tạo trong đó: cao đẳng 2.454 sinh viên, trung cấp 

2.140 học sinh, sơ cấp 410 học viên (sơ cấp nghề 97 học viên, chứng chỉ nghề 69 

học viên, bậc thợ 184 học viên, chứng chỉ đào tạo 60 học viên); liên kết đào tạo 

trình độ đại học (vừa làm vừa học): 722 sinh viên12. 

Quy mô đào tạo hằng năm (gồm số học sinh chuyển tiếp từ năm trước sang 

và tuyển mới trong năm) duy trì từ 2.500 đến 3.000 HSSV/năm cho tất cả các 

ngành nghề đào tạo, phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh13. 

3. Chương trình, giáo trình đào tạo 

3.1. Chương trình đào tạo 

Hiện nay, 100% chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp 

của trường đều được xây dựng theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp. Thời 

gian đào tạo cho các nghề cao đẳng từ 2,5 năm - 3 năm; các nghề trình độ trung 

cấp từ 1,5 năm - 2 năm; các nghề trình độ sơ cấp từ 3 - 6 tháng tùy theo từng 

nghề đào tạo. Thời lượng thực hành, thực tập trong mỗi chương trình đều đạt từ 

70% trở lên nội dung học thực hành gắn với yêu cầu thực tế, 30% còn lại là tỷ lệ 

học lý thuyết. Định kỳ 3 năm/lần trường tổ chức xây dựng và điều chỉnh chương 

                                                           
12 Số liệu báo cáo tuyền sinh Phòng Đào tạo và Quan hệ doanh nghiệp Cao đẳng nghề An Giang 2020 
13 Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của DN 2020. 
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trình đào tạo; việc xây dựng, điều chỉnh chương trình đào tạo và xây dựng chuẩn 

đầu ra đều có sự tham gia đóng góp ý kiến của các doanh nghiệp. 

Chương trình đào tạo các nghề trọng điểm của nhà trường được xây dựng 

trên cơ sở có sự tham gia hỗ trợ của các chuyên gia tổ chức GIZ - Cộng hoà Liên 

bang Đức, kết hợp với hệ thống trang thiết bị đào tạo và phần mềm mô phỏng cho 

các mô - đun, môn học chuyên ngành, chương trình đào tạo nghề trọng điểm quốc 

tế (Điện công nghiệp và Cắt gọt kim loại) được xây dựng theo tiêu chuẩn của 

chương trình chuyển giao từ các nước khu vực ASEAN-4 và các nước phát triển 

thuộc nhóm G20. 

3.2. Giáo trình, học liệu dạy nghề 

Năm 2017, Trường đã chuyển đổi chương trình đào tạo theo Luật Giáo dục 

nghề nghiệp trong đó 37/37 (100%) chương trình đào tạo được xây dựng theo 

chuẩn đầu ra ở các cấp trình độ đào tạo. 

Trên cơ sở chương trình dạy nghề chi tiết đã được phê duyệt, trường đã tổ 

chức cho cán bộ, nhà giáo tổ chức biên soạn giáo trình nội bộ. Hiện nay, đã biên 

soạn, thẩm định, ban hành và đưa vào sử dụng 274 giáo trình nội bộ cho tất cả các 

nhóm nghề. Thực hiện số hóa một số giáo án và giáo trình điện tử các nghề trọng 

điểm (Điện công nghiệp, Cơ điện tử…); thư viện có trên 1.000 đầu sách với 

khoảng 18.000 quyển tài liệu và kho tài liệu số hóa của thư viện điện tử; ký kết 

văn bản hợp tác khai thác tài liệu với Thư viện tỉnh An Giang, tạo điều kiện tốt 

nhất cho đội ngũ nhà giáo, học sinh, sinh viên khai thác tài liệu phục vụ cho giảng 

dạy và học tập. 

4. Giải quyết việc làm của HSSV sau tốt nghiệp 

Trong những năm qua, nhà trường đã chú trọng đào tạo gắn với giải quyết 

việc làm cho học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường, hợp tác với trên 40 

doanh nghiệp lớn ở các lĩnh vực Dịch vụ - Du lịch; Điện - Điện tử; Cơ khí... để 

đưa học sinh, sinh viên thực hành, thực tập, tuyển dụng học sinh, sinh viên vào 

làm việc sau khi tốt nghiệp; phối hợp với Trung tâm Giới thiệu việc làm thuộc Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức “Ngày hội việc làm” thường niên và 

sau khi học sinh tốt nghiệp các khóa. Từ đó, tạo điều kiện để học sinh, sinh viên 

tiếp cận với thị trường lao động và tìm kiếm việc làm hoặc tham gia xuất khẩu lao 

động tại các nước Hàn Quốc, Nhật Bản với tỷ lệ 90% học sinh, sinh viên ra trường 

điều có việc làm14. 

V. CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ 

1. Cơ sở vật chất 

Trường có diện tích đất 93.431m2: hệ thống phòng học (5.280m2), hội 

trường, giảng đường diện tích 2.641m2, xưởng thực hành (13.176m2), khối phòng 

thí nghiệm 13 phòng, diện tích 815m2 đảm bảo phục vụ tốt cho nhu cầu đào tạo. 

Các hạng mục công trình hiện nay đều theo thực hiện theo đúng công năng thiết 

kế, phù hợp với quy mô đào tạo, trình độ nghề, bao gồm: 

- Khu hiệu bộ: 2.000m2. 

- Khu thể thao 2.587m2, có nhà thi đấu đa năng. 
                                                           
14 Nguồn Lần vết học sinh Trường Cao đẳng nghề An Giang. 
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- Khu I: Thư viện 1.513m2 được trang bị đầy đủ theo chuẩn quy định.  

- Khu II: bố trí căn tin phục vụ đảm bảo nguyên tắc an toàn vệ sinh thực 

phẩm, phòng y tế được trang bị cơ bản các thiết bị, đầy đủ cơ số thuốc chăm sóc 

sức khoẻ ban đầu đối với người học.  

- Khu xưởng thực hành III tầng: bố trí thực hành cho các nghề đào tạo (trừ 

nghề may và nghề xây dựng bố trí xưởng riêng bên ngoài xưởng III tầng). 

- Khu Ký túc xá: Diện tích 16.124m2, đảm bảo sức chứa 1.700 người, đáp 

ứng tốt trên 80% nhu cầu về chỗ ở. 

Nhìn chung, cơ sở vật chất hiện nay cơ bản đáp ứng cho công tác đào tạo 

của trường. Tuy nhiên, một số hạng mục và công trình phụ đã xuống cấp nên phần 

nào ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy, học tập và sinh hoạt của cán bộ, nhà 

giáo và học sinh, sinh viên15. 

2. Trang thiết bị phục vụ cho đào tạo 

Nhà trường đã tập trung ưu tiên đầu tư mua sắm, nâng cấp trang thiết bị, mô 

hình, máy móc để đào tạo thực hành cho các nghề theo hướng đồng bộ, từng bước 

hiện đại, tập trung ưu tiên cho các nghề trọng điểm quốc gia, các nghề có nhu cầu 

xã hội cao (Điện công nghiệp, Công nghệ ô tô, Quản trị Nhà hàng khách sạn...) 

nguồn vốn chủ yếu từ Trung ương và ngân sách của tỉnh hằng năm. 

VI. HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ 

1. Hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ 

Từ năm 2015 đến nay, nhà trường đã thực hiện tổng số 06 đề tài khoa học, 

67 sáng kiến cấp trường, 23 mô hình - thiết bị tự làm (trong đó có 04 mô hình của 

HSSV), 19 bài báo khoa học được đăng trên các tạp chí khoa học. 

Cán bộ nhà giáo đã thực hiện trên 90 đề tài nghiên cứu khoa học ở cấp sau 

đại học; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào giảng dạy. Tham gia phổ biến 

khoa học kỹ thuật và ứng dụng, chuyển giao khoa học kỹ thuật và công nghệ hiện 

đại vào sản xuất... phối hợp với Hội Liên hiệp Khoa học - Kỹ thuật tỉnh để tổ chức 

hoặc tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật cho các đề tài sáng tạo kỹ thuật tham gia Hội thi 

“Sáng tạo thanh thiếu niên tỉnh An Giang” hằng năm. 

2. Hoạt động cải tiến kỹ thuật, mô hình thiết bị đào tạo tự làm 

Công tác xây dựng mô hình học cụ, cải tiến kỹ thuật phục vụ cho giảng dạy 

từng bước được đẩy mạnh, được tổ chức thành hội thi hàng năm. Giai đoạn 2015 - 

2020, nhà giáo đã tự thiết kế được nhiều mô hình, thiết bị đào tạo tự làm đưa vào 

sử dụng trong giảng dạy. Trong đó có các mô hình, thiết bị đào tạo tự làm đạt giải 

trong các “Hội thi thiết bị đào tạo tự làm” cấp tỉnh, cấp quốc gia. 

VII. MỐI QUAN HỆ HỢP TÁC TRONG NƯỚC, QUỐC TẾ 

1. Hợp tác trong nước 

Trường liên kết đào tạo một số trường đại học, cao đẳng, trung cấp ở khu 

vực phía Nam: Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, Đại học Cần Thơ, 

Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh, Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh, Đại 

                                                           
15 Báo cáo hiện trạng về cơ vật, chất trường Cao đẳng nghề An Giang năm 2020 
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học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh, Đại học Huế... đào tạo nhân lực các 

trình độ cao đẳng, đại học, sau đại học cho tỉnh An Giang và các tỉnh lân cận tạo 

điều kiện thuận lợi và giảm bớt khó khăn cho người học. 

2. Hợp tác quốc tế 

Trường triển khai thực hiện hợp tác với tổ chức GIZ - Cộng hòa Liên bang 

Đức trong đào tạo bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ quản lý và nhà giáo do Tổng 

cục Giáo dục nghề nghiệp làm đầu mối, phối hợp với các tổ chức phi Chính phủ 

tại Việt Nam để thực hiện chương trình tình nguyện viên tiếng Anh, tổ chức đào 

tạo gắn với giải quyết việc làm cho người dân tộc và triển khai thực hiện một số 

dự án“Thúc đẩy bình đẳng giới thông qua nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất 

nông nghiệp và phát triển du lịch” (GREAT) do Chính phủ Úc tài trợ Việt Nam. 

VIII. CÔNG TÁC TÀI CHÍNH 

Nhà trường thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối 

với đơn vị sự nghiệp công lập theo Quyết định số 1947/QĐ-UBND ngày 

09/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt “Đề án xây dựng 

và phát triển Trường Cao đẳng nghề An Giang đến năm 2020, định hướng đến 

năm 2030” và xây dựng đề án chuyển đổi cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp 

công lập như sau: 

1.Tình hình thu chi tài chính hàng năm 

Bảng 1. Cân đối thu chi năm 2018                                  

         ĐVT: triệu đồng 

Thu Chi 

Thuế 0 Lương 30.686 

Học phí, lệ phí 17.464 Chi phí trực tiếp cho người học 3.594 

Trợ cấp 17.055 Đầu tư công 0 

Khác:Thu dịch vụ 2.815 Chi phí khác (chi quản lý) 2.784 

Tổng thu(A) 37.334 Tổng chi(B) 37.064 

Chênh lệch thu chi (A) – (B) 270 

Bảng 2. Cân đối thu chi năm 2019                               

            ĐVT: triệu đồng 

Thu Chi 

Thuế 0 Lương 25.144 

Học phí, lệ phí 11.386 Chi phí trực tiếp cho người học 2.731 

Trợ cấp 18.792 Đầu tư công 0 

Khác:Thu dịch vụ 3.231 Chi phí khác (chi quản lý) 4.995 

Tổng thu(A) 33.409 Tổng chi(B) 32.870 

Chênh lệch thu chi (A) – (B)                             539 
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Bảng 3. Cân đối thu chi năm 2020                                          

ĐVT: triệu đồng 

Thu Chi 

Thuế 0 Lương 23.814 

Học phí, lệ phí 11.842 Chi phí trực tiếp cho người học 3.310 

Trợ cấp 18.279 Đầu tư công 0 

Khác:Thu dịch vụ 3.054 Chi phí khác (chi quản lý) 5.743 

Tổng thu (A) 33.175 Tổng chi (B) 32.867 

Chênh lệch thu chi (A) - (B)                               308 

Bảng 4. Thực hiện công tác tài chính giai đoạn 2016-2020  

  ĐVT: triệu đồng 

TT Nội dung 
Năm 

2016 

Năm 

2017 

Năm 

2018 

Năm 

2019 

Năm 

2020 

1 
Ngân sách cấp chi bộ máy +   

Chi phí đào tạo 
22.200 23.398 17.055 18.792 18.279 

2 
Thu sự nghiệp (thu phí, học 

phí, thu khác) 
8.712 11.195 20.279 14.617 14.896 

3 Đầu tư xây dựng cơ bản 10.675 0 102 767 4.128 

4 
Chương trình mục tiêu 

nâng cao năng lực dạy nghề 
0 0 0 2.990 3.125 

Cộng 41.587 34.593 37.436 37.166 40.428 

Nguồn thu chính của đơn vị chủ yếu từ học phí và ngân sách Nhà nước cấp 

trong thời gian tới nhà trường thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm, nâng 

cao trong công tác quản lý nguồn thu. Tạo điều kiện cho trường thực hiện việc 

kiểm soát chi tiêu nội bộ; nâng cao kỹ năng quản lý, chất lượng hoạt động sự 

nghiệp; bước đầu rà soát lại chức năng nhiệm vụ đơn vị; yêu cầu về công khai, 

minh bạch trong tổ chức sắp xếp công việc, nhân sự, chi tiêu tài chính được thực 

hiện, tạo không khí đoàn kết trong nội bộ đơn vị. Bên cạnh đó, thực hiện chủ 

trương xã hội hoá giáo dục đào tạo để bổ sung nguồn kinh phí bảo đảm việc nâng 

cao chất lượng đào tạo, tạo điều kiện nâng cao khả năng tự chủ về tài chính cho 

trường, đa dạng hóa lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học góp phần quan trọng 

trong khai thác và sử dụng các nguồn thu. 

IX. ĐIỂM MẠNH VÀ NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ 

1. Điểm mạnh 

Đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo trẻ chiếm đa số, có trình độ chuyên môn, 

kỹ năng nghề, ham học hỏi, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Quy mô đào tạo của 

trường đã được mở rộng, ngành nghề đào tạo đa dạng hơn.  
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Cơ sở vật chất của nhà trường được đầu tư bước đầu đáp ứng được yêu cầu 

về nghiên cứu, giảng dạy và học tập; trang thiết bị cơ bản đáp ứng được yêu cầu 

công tác đào tạo cho một số nghề.  

Chất lượng đào tạo ngày càng được nâng lên học sinh, sinh viên tốt nghiệp 

ra trường được nhiều doanh nghiệp tuyển dụng, có thu nhập ổn định. Trường đã 

được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chọn là một trong 74 trường đang 

trình Thủ tướng Chính phủ ưu tiên đầu tư để trở thành trường cao đẳng chất lượng 

cao đến năm 2025. 

2. Tồn tại, hạn chế 

Cơ cấu ngành nghề tuy đa dạng song chưa hợp lý, việc phát triển mã ngành 

mới chưa theo kịp với sự phát triển và nhu cầu của xã hội. Một số ngành nghề đào 

tạo quy mô tuyển sinh nhỏ; còn một số ngành nhiều năm không tuyển sinh được 

hoặc tuyển sinh được ít học sinh, sinh viên theo học. 

Chương trình đào tạo của các ngành nghề được xây dựng theo quy định của 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhưng một số nội dung còn bất cập, chưa 

phù hợp. Đội ngũ cán bộ quản lý còn mỏng, năng lực còn hạn chế. Trình độ 

chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo tuy có được nâng lên nhưng vẫn chưa theo 

kịp xu hướng phát triển của thời đại, còn thừa, thiếu cục bộ ở một số ngành.  

Chất lượng đào tạo chưa tương xứng với yêu cầu thị trường lao động, hoạt 

động dịch vụ đào tạo và đào tạo gắn với doanh nghiệp chưa phát triển bền vững.  

Cơ sở vật chất đã được đầu tư đến nay đã xuống cấp; trang thiết bị dạy nghề 

chưa đạt mức tối thiểu theo danh mục thiết bị dạy nghề do Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội quy định, cần bổ sung trang bị thêm cho các nghề trọng điểm.  

3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế 

Đặc thù của dạy nghề là đào tạo kỹ năng vì vậy yêu cầu đầu tư cơ sở vật 

chất, trang thiết bị, nhà xưởng ngày càng cao. Một số ngành, nghề không tuyển 

sinh được do tâm lý e ngại công việc nặng nhọc, độc hại. Chế độ tiền lương còn 

thấp chưa thu hút được nhà giáo giỏi vào lĩnh vực dạy nghề. 

Đa số học sinh học nghề thuộc đối tượng gia đình nghèo, khó khăn, người 

dân tộc thiểu số, vùng nông thôn và vùng núi chiếm tỷ lệ lớn (khoảng 60%), tốt 

nghiệp THCS còn ít tuổi, chưa có ý thức nghề nghiệp và chấp hành kỷ luật, tác 

phong công nghiệp và thiếu kỹ năng mềm. Mặt khác, An Giang có 2 Khu công 

nghiệp (Bình Hòa và Bình Long) nhưng chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ 

(chiếm trên 95%) nên khó khăn trong tuyển sinh, phối hợp đào tạo kép và giải 

quyết việc làm sau đào tạo. 

Từ những tồn tại hạn chế nêu trên đặt ra yêu cầu cho nhà trường trong thời 

gian tới cần tiếp tục đề ra giải pháp với mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo đáp 

ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh An Giang và khu vực Đồng bằng 

sông Cửu Long.  
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Phần thứ ba 

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ AN GIANG  

GIAI ĐOẠN 2021 - 2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 

I. QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN, SỨ MẠNG, TẦM NHÌN VÀ HỆ 

THỐNG GIÁ TRỊ CƠ BẢN 

1. Quan điểm phát triển 

- Quy hoạch phát triển Trường Cao đẳng nghề An Giang phải phù hợp với 

yêu cầu đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo quan 

điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

- Sắp xếp, kiện toàn bộ máy tinh gọn, đồng bộ, thống nhất để nâng cao hiệu 

quả hoạt động, phát huy tối đa các nguồn lực (cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ viên 

chức, giảng viên hiện có…). 

- Xây dựng, phát triển Trường Cao đẳng nghề An Giang hướng tới mục tiêu 

vì sự phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh An Giang, vùng Đồng bằng sông 

Cửu Long và phạm vi toàn quốc. 

- Phát triển nhanh, mạnh, vững chắc để trở thành cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo nhu cầu thị trường lao động; 

- Kết hợp đào tạo với cung ứng dịch vụ, ứng dụng, chuyển giao khoa học kỹ 

thuật và công nghệ trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, du lịch, chăm sóc 

sức khỏe, văn hóa, nghệ thuật để phát triển và đáp ứng nhu cầu xã hội; 

- Phát huy tiềm năng, lợi thế, tận dụng cơ hội của thời đại hội nhập quốc tế, 

mở rộng hợp tác với các cơ sở giáo dục, đào tạo trong nước, quốc tế để phát triển. 

2. Sứ mạng 

Trường Cao đẳng nghề An Giang là cơ sở giáo dục nghề nghiệp cung cấp 

dịch vụ đào tạo đa ngành, đa hệ đào tạo có chất lượng cao, đáp ứng nguồn nhân 

lực cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xuất khẩu lao động, tạo cơ hội 

học tập thuận lợi cho học sinh, sinh viên và người lao động. 

3. Tầm nhìn 

Đầu tư nâng cao năng lực, chất lượng để trở thành cơ sở đào tạo giữ vai trò 

đầu tàu trong hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp của tỉnh. Xây dựng Trường 

Cao đẳng nghề An Giang có môi trường thân thiện, đủ năng lực cạnh tranh và hội 

nhập; đáp ứng sự mong đợi của các bên liên quan bằng việc cung cấp các chương 

trình và dịch vụ tốt nhất. Đến năm 2025, trở thành cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

chất lượng cao theo hướng tiên tiến, hiện đại. 

4. Hệ thống giá trị cơ bản 

Được xác định là “Sáng tạo - Tự tin - Năng động - Thực tiễn”. 

II. MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC 

1. Mục tiêu tổng quát 

Xây dựng Trường Cao đẳng nghề An Giang trở thành cơ sở đào tạo, bồi 

dưỡng và nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao khoa học - công nghệ có uy tín trong 
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tỉnh và vùng Đồng bằng sông Cửu Long; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để trở 

thành Trường Cao đẳng chất lượng cao đến năm 2025. Mở rộng quy mô, nâng cao 

chất lượng đào tạo và các hoạt động dịch vụ đáp ứng tốt nhu cầu xã hội. 

2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 

Phát triển Trường Cao đẳng nghề An Giang theo tiêu chuẩn trường chất 

lượng cao đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế với mục tiêu cụ thể như sau: 

(1) Cấu trúc, đổi mới mô hình quản lý nhà trường phù hợp với mô hình đào 

tạo giáo dục nghề nghiệp, hoàn thiện mô hình quản lý trên cơ sở sáp nhập Trường 

Trung cấp Kỹ thuật - Công nghệ An Giang (sau khi được sự thống nhất của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội theo Đề án sắp xếp mạng lưới các trường nghề 

của tỉnh An Giang) đến năm 2025. 

 (2) Bổ sung chức năng đào tạo thường xuyên để mở rộng mô hình đào tạo 9+ 

(3) Phát triển mạnh các hoạt động dịch vụ gắn với đào tạo nghề, hình thành 

trung tâm bảo trì, sửa chữa đối với các ngành Cơ khí, Điện, Công nghệ thông tin, 

Công nghệ ô tô… 

(4) Mở trung tâm bồi dưỡng, sát hạch kỹ năng nghề quốc gia cho nhà giáo 

(2-3 nghề). Cung cấp các khóa đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ viên chức của cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp, các cán bộ đào tạo tại doanh nghiệp về tổ chức đào tạo kép, 

hợp tác với doanh nghiệp. 

(5) Thành lập Trung tâm Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch, 

Trung tâm Phát triển các dịch vụ, Trung tâm Bồi dưỡng và đánh giá kỹ năng nghề 

quốc gia, Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học. 

(6) Năm 2022, được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục 

nghề nghiệp, hoàn thiện các tiêu chí trường cao đẳng chất lượng cao; thực hiện 

đánh giá kiểm định theo tiêu chí trường chất lượng cao và chương trình đào tạo 

quốc tế ngành Cơ điện tử theo chuẩn Cộng hòa Liên bang Đức, bổ sung thêm 03 

nghề trọng điểm đạt chuẩn quốc gia, khu vực và quốc tế. 

III. NỘI DUNG CHIẾN LƯỢC 

1. Phát triển lĩnh vực đào tạo 

Phát triển đào tạo được xác định là rất quan trọng trong chiến lược phát 

triển trường đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Phát triển đào tạo tập trung 

05 nội dung chính (phát triển ngành nghề, quy mô, chất lượng, chương trình, giáo 

trình đào tạo và giải quyết việc làm cho học sinh, sinh viên); kiện toàn tổ chức bộ 

máy, đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo; phát triển cơ sở vật chất, trang thiết bị; cơ 

chế, chính sách và quản lý; xây dựng và quảng bá thương hiệu nhà trường. 

1.1. Ngành nghề, quy mô, chất lượng đào tạo 

1.1.1. Ngành nghề đào tạo 

- Phát triển ngành nghề đào tạo phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội 

của tỉnh, khu vực, đất nước và theo nhu cầu của thị trường lao động. Chuyển từ 

đào tạo theo năng lực hiện có của trường sang đào tạo theo nhu cầu xã hội. 
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- Đào tạo các cấp trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, đào tạo thường 

xuyên theo quy định của pháp luật. Liên kết đào tạo các trình độ trung cấp, cao 

đẳng, đại học và sau đại học đáp ứng nhu cầu xã hội. Cụ thể như sau: 

+ Đến năm 2025: 23 mã nghề trình độ cao đẳng, 24 trung cấp, 20 sơ cấp. 

+ Đến năm 2030: 30 mã nghề trình độ cao đẳng, 31 trung cấp, 25 sơ cấp. 

Tập trung đào tạo các nhóm ngành Điện - Điện lạnh; Cơ điện tử; Cơ khí; Cơ 

khí nông nghiệp, Cơ khí xây dựng, Công nghệ ô tô; Xây dựng, kinh tế, Mộc dân 

dụng và công nghiệp. Trong đó, Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Công nghệ 

sau thu hoạch, nhóm ngành Du lịch, Dịch vụ nhà hàng, khách sạn là mũi nhọn. 

1.1.2. Quy mô đào tạo, phương thức tổ chức đào tạo 

- Về quy mô đào tạo: Giai đoạn 2021-2025: Số lượng học sinh, sinh viên 

2.300-4.500/năm ở các cấp trình độ đào tạo. Định hướng đến năm 2030: số lượng 

học sinh, sinh viên 4.500-5.200/năm ở các cấp trình độ đào tạo. 

- Về phương thức tổ chức đào tạo: Tổ chức đào tạo theo 02 phương thức cơ 

bản gồm: Đào tạo theo niên chế, kết hợp với đào tạo tích lũy mô-đun hoặc theo tín 

chỉ một số ngành nghề có thế mạnh. 

- Về hình thức tổ chức đào tạo: Tổ chức đào tạo theo 3 hình thức: Đào tạo 

chính quy, đào tạo thường xuyên, đào tạo vừa làm vừa học. Linh hoạt trong tổ 

chức đào tạo liên thông dọc từ trình độ sơ cấp lên trung cấp, trung cấp lên cao 

đẳng; liên thông ngang giữa các ngành nghề đào tạo; đào tạo nghề phối hợp với 

đào tạo văn hóa phổ thông... tạo cơ hội cho người học được học tập suốt đời. 

1.1.3. Chương trình, giáo trình đào tạo 

* Về chương trình đào tạo: Phát triển và nâng cao chất lượng các chương 

trình đào tạo. Thời lượng thực hành trong mỗi chương trình từ 70-80%, trong đó 

có 40% thời lượng có thể thực hành thực tập tại doanh nghiệp. Đến năm 2025, tất 

cả các nghề trọng điểm cấp độ Quốc tế, khu vực ASEAN áp dụng tiêu chuẩn của 

chương trình đào tạo chuyển giao từ nước ngoài (Cộng hòa Liên bang Đức, 

Australia...); sử dụng các phần mềm mô phỏng chuyên ngành, mô hình thực tế ảo, 

công nghệ số trong đào tạo. 

Nội dung, kết cấu chương trình đào tạo đảm bảo linh hoạt, thuận lợi cho 

việc tổ chức đào tạo theo các phương thức (niên chế, tích lũy mô-đun hoặc theo tín 

chỉ); đảm bảo tính liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp, liên 

thông với các trình độ đào tạo khác trong hệ thống giáo dục quốc dân. Tất cả 

chương trình được xây dựng, công bố chuẩn đầu ra và được số hóa. 

* Về giáo trình, tài liệu: Tổ chức biên soạn giáo trình nội bộ phấn đấu đến 

năm 2024, tất cả các môn học, mô-đun của các chương trình đào tạo đều có giáo 

trình, tài liệu tham khảo phù hợp với dạy nghề; được số hóa, đạt tiêu chuẩn kiểm 

định chất lượng và khai thác qua hệ thống thư viện số. Bổ sung danh mục giáo 

trình, tài liệu cho thư viện điện tử và thư viện đọc để đảm bảo số lượng giáo 

trình/đầu học sinh, sinh viên theo quy định. 
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1.1.4. Chất lượng đào tạo 

Xây dựng hệ thống, quy trình kiểm định đảm bảo chất lượng theo quy định 

và triển khai có hiệu quả. Đến năm 2025, Trường đạt tiêu chuẩn kiểm định của 

trường chất lượng cao do các tổ chức có uy tín kiểm định và công nhận. 

Xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo theo chuẩn đầu ra đảm bảo chất 

lượng. Đảm bảo tất cả các môn học, mô-đun đều được xây dựng và áp dụng ngân 

hàng đề thi. Phấn đấu hàng năm học sinh, sinh viên tốt nghiệp đạt tỷ lệ 90% trở 

lên, trong đó tốt nghiệp đạt loại khá, giỏi từ 30% trở lên. Tất cả học sinh, sinh viên 

tốt nghiệp đạt chuẩn ngoại ngữ và tin học theo chuẩn quốc tế. 

Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin hiện đại và ứng dụng 

công nghệ thông tin vào hoạt động đào tạo, giảng dạy, học tập, thư viện. 

1.1.5. Giải quyết việc làm sau đào tạo 

 Nhà trường liên kết doanh nghiệp, các tập đoàn lớn để hợp tác đào tạo, tiếp 

nhận học sinh, sinh viên thực hành, thực tập, tuyển dụng lao động, tổ chức hội 

thảo, ngày hội việc làm các trung tâm tư vấn, hiệp hội ngành nghề, sàn việc làm để 

cung ứng lao động.  

Mời doanh nghiệp tham gia xây dựng chương trình đào tạo; xây dựng chuẩn 

đầu ra; đánh giá và cấp giấy chứng nhận kết quả học tập cho người học của 

trường. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu người học sau đào tạo. 

Phấn đấu đến năm 2025, có từ 90% học sinh, sinh viên tốt nghiệp có việc 

làm đúng với ngành nghề đào tạo trong vòng 01 năm sau khi tốt nghiệp, trong đó 

các nghề đào tạo chất lượng cao, nghề trọng điểm từ 90% trở lên. Có ít nhất 75% 

doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động khẳng định học sinh, sinh viên tốt nghiệp 

của trường đáp ứng được yêu cầu công việc. 

1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy  

1.2.1. Kiện toàn bộ máy 

Cơ cấu tổ chức bộ máy của nhà trường đến năm 2025 được thiết lập trên cơ 

sở hiện có, tiếp tục kiện toàn bộ máy và bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho phù hợp 

với quy mô phát triển đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Năm 2025, 

sáp nhập Trường Trung cấp Kỹ thuật - Công nghệ An Giang vào Trường Cao 

đẳng nghề An Giang theo Đề án Sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

tỉnh An Giang đến năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.  

Cơ cấu tổ chức bộ máy nhà trường giai đoạn 2021- 2024 theo Đề án tổ chức 

lại Trường Cao đẳng nghề An Giang được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt là 266 

người (248 cán bộ, viên chức và 18 lao động hợp đồng theo Nghị định 161). 

Giai đoạn 2025 định hướng đến năm 2030: 307 người (285 cán bộ, viên 

chức và 22 hợp đồng lao động theo NĐ 161). Tăng 41 người, cụ thể:    

a) Giai đoạn 2021 - 2024: 

- Hội đồng trường: Chủ tịch, thư ký, các thành viên (theo Điều lệ trường cao 

đẳng). 

- Ban Giám hiệu: Hiệu trưởng và 03 Phó Hiệu trưởng.  

- Phòng chức năng: 06 phòng 
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Bảng 5. Tổng hợp số lượng cán bộ, viên chức và hợp đồng lao động 2021-2024 

TT Đơn vị Biên chế 

được giao 

hoặc được 

phê duyệt 

Biên chế 

sau khi 

tổ chức 

lại 

Cấp 

trưởng 

Cấp 

phó 

Chuyên 

môn 

HĐLĐ 

161 

I Ban Giám hiệu 03 04 01 03 00 00 

II Phòng chức năng 67 + 18 

HĐLĐ 

55 06 08 41 18 

1 Tổ chức - Hành 

chính 

10 + 11 

HĐLĐ 

10 01 01 08 11 

2 Đào tạo - NCKH 15 10 01 02 07  

3 Tài chính - Kế toán 09 07 01 01 05  

4 Quản trị - Thiết bị 20 + 07 

HĐLĐ 

12 01 02 09 07 

5 Công tác HSSV - 

QHDN - HTQT 

13 09 01 01 07  

6 Khảo thí và đảm 

bảo chất lượng 

00 07 01 01 05  

Tổng cộng 70 59 07 11 41 18 

- Khoa chuyên môn: 6 khoa 

Bảng 6. Tổng hợp số lượng nhà giáo giai đoạn 2021 - 2024 

TT Khoa 

Biên chế 

được giao 

hoặc được 

phê duyệt 

Biên chế 

sau khi tổ 

chức lại 

Trưởng 

khoa 

Phó 

Trưởng 

khoa 

Giảng 

viên 

1 Cơ khí 49 49 1 2 46 

2 Điện 39 38 1 2 35 

3 Kinh tế-Du lịch-CNTTr 44 35 1 2 32 

4 Công nghệ thông tin 29 20 1 1 18 

5 Xây dựng 18 12 1 1 10 

6 SPGDNN 35 35 1 2 32 

Tổng số 214 189 06 10 173 

b) Giai đoạn 2025 - 2030  

- Hội đồng trường: Chủ tịch, thư ký, các thành viên. 

- Ban Giám hiệu: Hiệu trưởng và 03 Phó Hiệu trưởng.  

- Phòng chức năng: 06 phòng  
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Bảng 7. Tổng hợp số lượng cán bộ, viên chức và hợp đồng lao động 2025-2030 

TT Đơn vị Biên chế 

được giao 

hoặc được 

phê duyệt 

Biên chế 

sau khi tổ 

chức lại 

Cấp 

trưởng 

Cấp 

phó 

Chuyên 

môn 

HĐLĐ 

161 

I Ban Giám hiệu 03 04 01 03 00 00 

II Phòng chức năng 55 61 06 10 45 22 

1 Tổ chức - Hành 

chính 

10 11 01 02 08 15 

2 Đào tạo - NCKH 10 11 01 02 08  

3 Tài chính - Kế toán 07 08 01 01 06  

4 Quản trị - Thiết bị 12 13 01 02 10 07 

5 Công tác HSSV - 

QHDN – HTQT 

09 11 01 02 08  

6 Khảo thí và đảm bảo 

chất lượng 

07 07 01 01 05  

Tổng cộng 59 + 6 (*) 65 07 13 45 22 

             * Ghi chú: sau khi sáp nhập Trường Trung cấp Kỹ thuật - Công nghệ An Giang. 

- Khoa chuyên môn: 6 khoa, 1 phân hiệu 

 Bảng 8. Tổng hợp số lượng nhà giáo giai đoạn 2025 - 2030 

TT Khoa 

Biên chế được 

giao hoặc 

được phê 

duyệt 

Biên chế 

sau khi tổ 

chức lại 
Trưởng 

khoa 

Phó 

Trưởng 

khoa 

Giảng viên 

1 Cơ khí 
49 39 

01 02 36 

2 Điện 
38 43 

01 02 30 

3 Kinh tế-Du lịch-CNTTr 
35 36 

01 02 33 

4 Công nghệ thông tin 
20 24 

01 01 22 

5 Xây dựng 
12 12 

01 01 10 

6 SPGDNN 
35 28 

01 02 25 

7 Phân hiệu Chợ Mới 
00 07 

01 01 05 

Tổng số 189 189 07 11 171 

              * Ghi chú: sau khi sáp nhập Trường Trung cấp Kỹ thuật - Công nghệ An Giang. 

 - Các trung tâm: 37 người, gồm 31 viên chức chuyên trách và 06 viên chức 

kiêm nhiệm. 
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Bảng 9. Tổng hợp số lượng cán bộ viên chức kiêm nhiệm 

STT Trung tâm Tổng 

số 

Giám đốc Phó GĐ Chuyên 

trách 

Hợp 

đồng 

1 Trung tâm Cơ điện 

nông nghiệp và Công 

nghệ sau thu hoạch 

12 01  

 

01 10  

2 Trung tâm Ngoại ngữ- 

Tin học  

03 01  
(Kiêm nhiệm) 

01 
(Kiêm nhiệm) 

01 Khi có 

nhu cầu 

3 Trung tâm Giáo dục 

thường xuyên  

15 01  
(Kiêm nhiệm) 

01 13  

4 Trung tâm phát triển 

các dịch vụ 

04 01  
(Kiêm nhiệm) 

01 02 Khi có 

nhu cầu 

5 Trung tâm bồi dưỡng 

và đánh giá kỹ năng 

nghề quốc gia 

03 01  
(Kiêm nhiệm) 

01 
(Kiêm nhiệm) 

01 Khi có 

nhu cầu 

Tổng cộng 37 05  
(4 kiêm nhiệm) 

05 
(2 kiêm nhiệm) 
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- Các đoàn thể: Công đoàn cơ sở, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. 

1.2.2. Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý 

Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý đồng bộ và đến năm 2021 

hoàn thành tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng cán bộ, viên 

chức, nâng cao thu nhập cho cán bộ, viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập. 

Đánh giá đúng năng lực, trình độ của cán bộ, nhà giáo làm cơ sở bố trí, sắp 

xếp, điều chuyển nhân sự phù hợp với vị trí việc làm, để nâng cao hiệu quả hoạt 

động của trường. 

Năm 2023, tất cả cán bộ quản lý đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, quản lý 

nhà nước, nghiệp vụ quản lý cơ sở giáo dục nghề nghiệp, lý luận chính trị, tin học, 

ngoại ngữ theo quy định của trường cao đẳng chất lượng cao. 

1.2.3. Kiện toàn, phát triển đội ngũ nhà giáo 

Nhà trường tạo điều kiện và yêu cầu tất cả cán bộ, nhà giáo phải đạt trình độ 

kỹ năng nghề bậc 3/5 và đạt chuẩn chuyên môn theo quy định trước ngày 

31/12/2022. 

Đến 2025, 100% nhà giáo giảng dạy chương trình chất lượng cao phải đạt 

trình độ thạc sỹ và ngoại ngữ tin học theo chuẩn quốc tế; tất cả nhà giáo có kỹ 

năng sử dụng ngoại ngữ và tin học đáp ứng nhu cầu giảng dạy và nghiên cứu khoa 

học trong thời kỳ hội nhập. Bên cạnh đó, xây dựng các chế độ động viên, khuyến 

khích cán bộ, nhà giáo nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực giảng dạy, năng 

lực nghiên cứu khoa học. 

1.3. Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy nghề 

1.3.1. Xây dựng cơ sở vật chất 

Quy hoạch lại mặt bằng tổng thể nhà trường và tiếp tục đầu tư xây dựng các 

hạng mục công trình đáp ứng yêu cầu đào tạo theo tiêu chí trường chất lượng cao.  
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Đảm bảo đầy đủ phòng lý thuyết, xưởng thực hành cho các nghề đào tạo 

của trường theo quy mô đào tạo đạt diện tích tối thiểu 7,5m2/người học, 8m2/người 

làm việc và 4m2/người ở ký túc xá, các hạng mục cần thiết khác phục vụ cho các 

hoạt động của trường. 

Định hướng thời gian tới tiếp tục mở rộng các phòng, xưởng, trung tâm thực 

nghiệm công nghệ cao; dịch vụ nhà hàng, khách sạn; cơ khí, điện lạnh... 

Đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu dạy và học 

trong bối cảnh công nghệ 4.0.  

1.3.2. Đầu tư mua sắm trang thiết bị dạy nghề 

Đầu tư trang thiết bị đảm bảo yêu cầu đào tạo: Kỹ năng cơ bản chung - Kỹ 

năng chuyên môn nghề - Kỹ năng tổng thể trong điều kiện làm việc thực tế. 

Tập trung đầu tư cho các nghề trọng điểm cấp độ Quốc tế, Khu vực, Quốc 

gia: Điện- Điện lạnh; Cơ điện tử; Cơ khí; Cơ khí nông nghiệp, Cơ khí xây dựng, 

Công nghệ ô tô; Xây dựng, kinh tế, Du lịch, Mộc dân dụng và Công nghiệp. Trong 

đó, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Công nghệ sau thu hoạch, nhóm ngành 

Du lịch, Dịch vụ nhà hàng, khách sạn là mũi nhọn. Đầu tư trang thiết bị phù hợp 

với công nghệ hiện đại áp dụng tại doanh nghiệp, có thiết bị thực tế ảo hoặc phần 

mềm mô phỏng thực hành nghề. Ngoài ra, quan tâm đầu tư trang thiết bị cho các 

nghề khác từ nguồn ngân sách tỉnh hàng năm, nguồn xã hội hóa và từ nguồn kinh 

phí tự chủ của trường. 

1.4. Cơ chế chính sách và quản lý 

1.4.1. Cơ chế, chính sách, quy định, quy chế quản lý 

Xây dựng và ban hành đầy đủ các quy định, quy chế phục vụ công tác quản 

lý của trường. Đặc biệt là các cơ chế quản lý hướng tới tự chủ, dự kiến gồm có: 

Cơ chế trong nội bộ: Cơ chế khoán thí điểm về thu chi tài chính đối với một 

số ngành nghề đào tạo có thế mạnh của trường (Du lịch, Điện, Cơ khí, công nghệ 

ô tô); cơ chế đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp và bồi dưỡng nâng cao trình độ cho 

cán bộ quản lý, nhà giáo đạt chuẩn trường chất lượng cao; cơ chế đào tạo thạc sĩ, 

tiến sĩ; chính sách tiền lương, thưởng; các quy định, quy chế phục vụ cho công tác 

quản lý trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của trường. 

Cơ chế phối hợp với các đơn vị ngoài trường: Cơ chế phối hợp với các sở, 

ban ngành, UBND các huyện, thành phố trong phối hợp đào tạo nghề; đề xuất với 

tỉnh về cơ chế hỗ trợ nhà trường về đất đai, nguồn vốn, học phí và một số cơ chế 

đặc thù phục vụ cho xây dựng, phát triển trường và thực hiện các hoạt động đào 

tạo và dịch vụ; liên kết, phối hợp với các doanh nghiệp để đào tạo theo địa chỉ sử 

dụng và đào tạo kép. 

1.4.2. Áp dụng tiêu chuẩn quản lý tiên tiến và ứng dụng công nghệ thông tin 

 Nghiên cứu, ứng dụng tiêu chuẩn quản lý tiên tiến vào hoạt động của 

trường tương ứng với quy trình, tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng trường cao đẳng. 

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào tất cả các hoạt động của 

trường. Đặc biệt các lĩnh vực bắt buộc phải sử dụng phần mềm quản lý chuyên 

dụng (không tính phần mềm Word, Excel), gồm: Quản lý đào tạo; Quản lý cán bộ, 
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giảng viên; Quản lý tài sản; Quản lý học sinh, sinh viên; Quản lý văn bản đi, đến; 

Quản lý thư viện; Quản lý thi, kiểm tra…hướng tới mục tiêu xây dựng Trường 

Cao đẳng điện tử (chính quyền điện tử cấp trường Cao đẳng). 

1.5. Xây dựng thương hiệu và quảng bá hình ảnh nhà trường 

Xây dựng được bộ công cụ nhận diện thương hiệu trường (logo, slogan...), 

khẳng định chất lượng đào tạo là yếu tố cốt lõi để làm nên thương hiệu của trường 

và duy trì thương hiệu trường bền vững. Với mục tiêu chất lượng đào tạo được xã 

hội công nhận, hình ảnh trường được đông đảo người học, doanh nghiệp biết đến, 

người học lựa chọn nhà trường để theo học và lập nghiệp. 

Các nội dung xây dựng thương hiệu và quảng bá hình ảnh nhà trường trong 

thời gian tới được xác định bao gồm: Xây dựng thương hiệu - Nhận diện thương 

hiệu - Định vị thương hiệu - Bảo vệ thương hiệu - Quảng bá thương hiệu tới đông 

đảo người học và toàn xã hội. 

2. Phát triển hoạt động dịch vụ và nguồn tài chính 

2.1. Phát triển dịch vụ trong nhà trường  

*  Các lĩnh vực ngành nghề mũi nhọn 

Các ngành nghề thực hiện dịch vụ là mũi nhọn dựa trên cơ sở các ngành đào 

tạo có thế mạnh của trường, tập trung vào các lĩnh vực sau: 

Dịch vụ liên kết đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo dạy 

trình độ sơ cấp, trung cấp và cao đẳng; bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp của công chức, viên chức và người lao động; các chứng chỉ hành nghề theo 

quy định; lĩnh vực tin học, ngoại ngữ cho học sinh, sinh viên theo chuẩn đầu ra; 

Dịch vụ gắn với đào tạo lĩnh vực cơ khí (sửa chữa ô tô, mô tô, gia công cơ 

khí, gò hàn, tiện phay); dịch vụ trong lĩnh vực Điện, Điện tử (sửa chữa, bảo 

dưỡng, lắp đặt thiết bị điện dân dụng, sửa chữa thiết bị điện lạnh, điều hòa, máy 

giặt ); dịch vụ lĩnh vực điều khiển, chuyển giao khoa học công nghệ và nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao;  

Dịch vụ du lịch đào tạo ngắn hạn lĩnh vực du lịch cho doanh nghiệp, dịch vụ 

kế toán thuế cho doanh nghiệp, dịch vụ kế toán máy cho doanh nghiệp; 

Nghiên cứu thành lập một số trung tâm trực thuộc trường, hạch toán độc lập 

để thực hiện dịch vụ. Các mô hình dịch vụ khác (theo từng giai đoạn phát triển). 

2.2. Phát triển nguồn tài chính 

Trường Cao đẳng nghề An Giang là đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện cơ 

chế tài chính theo Quyết định số 1947/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của UBND tỉnh 

An Giang về việc phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển Trường Cao đẳng nghề 

An Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và điều chỉnh theo Nghị định 

60/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ. Nhu cầu về tài chính giai đoạn 2021 -

2025 và 2026 - 2030, cụ thể như sau: 

Giai đoạn 2021 - 2025: Trường tự đảm bảo một phần chi thường xuyên. Dự 

toán kinh phí thu giai đoạn 2021 - 2025 (đính kèm Phụ lục 01). 

Giai đoạn 2026 - 2030: Trường tự đảm bảo chi thường xuyên. Dự toán kinh 

phí thu giai đoạn 2026 - 2030 (đính kèm Phụ lục 02). 
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3. Phát triển nghiên cứu khoa học công nghệ, hợp tác doanh nghiệp, 

quan hệ quốc tế và phục vụ cộng đồng 

Xây dựng Trường Cao đẳng nghề An Giang trở thành trung tâm nghiên cứu 

ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ lớn mạnh, có uy tín và tin cậy có đủ 

khả năng tiếp cận và phát triển các công nghệ tiên tiến, giải quyết các vấn đề bức 

xúc do thực tiễn sản xuất của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và đất nước đặt 

ra. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế với các nước, hướng tới tiếp cận và áp dụng các tiêu 

chuẩn quốc tế trong quản lý và đào tạo theo chương trình của các nước phát triển. 

Qua đó, tiếp nhận, chia sẻ tài nguyên và kinh nghiệm phát triển, hợp tác đào tạo và 

nghiên cứu khoa học. 

3.1. Phát triển nghiên cứu khoa học, công nghệ 

Phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ chất lượng cao, tập trung 

vào lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng. Đảm bảo nghiên cứu, tiếp thu, ứng dụng, làm 

chủ và phát triển công nghệ tiên tiến, đạt trình độ trung bình khá của khu vực. 

Nâng cao trình độ, tiếp cận, ứng dụng công nghệ cao trong hoạt động đào 

tạo đối với một số ngành nghề trọng điểm như Điện, Cơ khí, Cơ khí nông nghiệp, 

Công nghệ sau thu hoạch, Dịch vụ - Du lịch. Trên cơ sở đó tập trung phát triển 

một số ngành có thế mạnh trở thành ngành công nghệ cao như Điện, Cơ điện tử. 

Gắn hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ với sản xuất, 

kinh doanh và dịch vụ của nhà trường, phấn đấu đến năm 2025 khoa học và công 

nghệ đạt tối thiểu 5% tổng thu của trường và 10% vào năm 2030. 

3.2. Quan hệ doanh nghiệp và Hợp tác quốc tế 

Đẩy mạnh quan hệ doanh nghiệp, phối hợp với các viện nghiên cứu, trường 

cao đẳng, đại học để học tập kinh nghiệm, liên kết đào tạo, phối hợp trong nghiên 

cứu, chuyển giao, ứng dụng nghiên cứu khoa học - công nghệ, tăng cường hoạt 

động đào tạo gắn kết doanh nghiệp trong và ngoài nước. 

Hợp tác quốc tế với các tổ chức quốc tế, các nước phát triển hướng tới tiếp 

cận và áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế trong quản lý và đào tạo theo chương trình 

của các nước phát triển. Qua đó, tiếp nhận, chia sẻ tài nguyên và kinh nghiệm phát 

triển, hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học. Các đối tác hợp tác quốc tế. Tham 

gia các Dự án hợp tác về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của các tổ chức, 

cung ứng nguồn nhân lực cho các đối tác tham gia. 

Hợp tác, liên kết với các doanh nghiệp nước ngoài: Hợp tác đào tạo, cung 

ứng nhân lực và kết hợp học sinh vào thực tập tại các cơ sở của công ty đối tác: 

DaiKin, Honda, Yamaha, Panasonic, tổ chức tín dụng quốc tế để thực hiện các 

nguồn vốn ODA (Ngân hàng phát triển châu Á-ADB), tình nguyện viên tiếng 

Anh, tiếng Đức, tiếng Hàn. 

3.3. Phục vụ cộng đồng và phát huy giá trị cộng đồng 

Trường Cao đẳng nghề An Giang xác định vai trò là đơn vị sự nghiệp công, 

cung cấp dịch vụ công là đào tạo nghề nghiệp cho cộng đồng. Cung cấp dịch vụ 

đào tạo có chất lượng, theo nhu cầu của người học và thị trường lao động. Xây 

dựng và đảm bảo các tiêu chí phục vụ của trường, hướng tới sự hài lòng của người 

học và doanh nghiệp. 
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Bảo tồn, phát huy giá trị cộng đồng thông qua các hoạt động đào tạo phù 

hợp (du lịch cộng đồng, văn hóa - nghệ thuật truyền thống…). 

Đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động xã hội, nhân đạo, 

từ thiện và các hoạt động công cộng. Tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, 

thể dục thể thao trong cộng đồng. Tổ chức các loại hình hoạt động nhằm bảo tồn, 

gìn giữ, phát huy các giá trị truyền thống, giá trị văn hóa địa phương… 

4. Xây dựng tổ chức Đảng, Đoàn thể 

Vai trò lãnh đạo của Đảng được phát huy trong mọi lĩnh vực hoạt động của 

trường. Hàng năm, Đảng bộ đạt danh hiệu “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh”; 

Xây dựng các đoàn thể vững mạnh, tập trung vào tổ chức Công đoàn cơ sở 

và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Phấn đấu hằng năm Công đoàn đạt 

“Công đoàn cơ sở xuất sắc”, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đạt “Đoàn cơ sở vững 

mạnh xuất sắc”. Ngoài ra, quan tâm xây dựng các tổ chức khác như: Hội Sinh 

viên, Hội Cựu sinh viên, Hội Cựu giáo chức. 

IV. KẾ HOẠCH, GIẢI PHÁP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Kế hoạch thực hiện mục tiêu chiến lược đến năm 2025 và tầm nhìn 

đến năm 2030 

1.1. Kế hoạch phát triển ngành nghề, quy mô đào tạo 

1.1.1. Về ngành nghề, trình độ đào tạo 

Từ năm 2021 tiến hành rà soát điều chỉnh, lược bỏ các ngành nghề nhiều 

năm liền không tuyển sinh được. Dự kiến bổ sung mới 31 ngành nghề theo từng 

giai đoạn phát triển (13 ngành cao đẳng, 11 ngành trung cấp và sơ cấp 7) ở các 

lĩnh vực Điện, Cơ khí, Xây dựng, Công nghệ thông tin, Kinh tế, Du lịch - dịch vụ, 

cụ thể như sau: 

* Giai đoạn 2022 - 2024 

    Bảng 10. Kế hoạch phát triển ngành nghề mới giai đoạn năm 2022 - 2024 

STT Tên Ngành Mã ngành Chỉ tiêu 

I Trung cấp     

1 Tài chính- ngân hàng  5340202 35 

2 Họa viên kiến trúc  5580102 35 

3 Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) 5480202 35 

4 Kế toán tin học  5340306 35 

II Cao đẳng   

 1 Quản trị kinh doanh  6340404 35 

2 Tài chính- ngân hàng  6340202 35 

3 Công nghệ kỹ thuật kiến trúc  6510101 35 

4 Thiết kế đồ họa  6210402 35 

5 Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) 6480202 35 

6 Cơ khí – Xây dựng 6520198 35 
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* Giai đoạn 2025 - 2030 

    Bảng 11. Kế hoạch phát triển ngành nghề mới giai đoạn năm 2025 - 2030 

STT Tên Ngành 

 

Mã ngành Chỉ tiêu 

I Trung cấp       

1 Mộc xây dựng và trang trí nội thất   5580210 35 

2 Mộc dân dụng   5580211 35 

3 Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo quản nông sản   5620102 35 

4 

Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo quản sản phẩm 

cây ăn quả 5620105 35 

5 Chế biến nông lâm sản   5620106 35 

6 Chế biến và bảo quản thủy sản   5620302  35 

7 Logistics   5340113  35 

II Cao đẳng       

1 Bảo vệ thực vật   6620116 35 

2 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành   6810101 35 

3 Hướng dẫn du lịch   6810103 35 

4 Điều hành tour du lịch   6810107 35 

5 Quản trị khu Resort   6810202 35 

6 Chế biến và bảo quản thủy sản    6620302 35 

7 Logistics    6340113 35 

Đến 2025, xây dựng và phát triển chương trình đào tạo chất lượng cao cho 

khoảng 1-3 nghề cấp độ quốc gia, 3-4 nghề cấp độ Khu vực ASEAN, 2-3 nghề đạt 

cấp độ Quốc tế. Chủ yếu tập trung vào các nghề kỹ thuật, dịch vụ du lịch, nhà 

hàng, khách sạn. 

Bảng 12. Kế hoạch phát triển nghề đào tạo trọng điểm năm 2021 đến 2025 

Năm 2022 Đến 2025 

Có 02 nghề đạt cấp độ quốc tế: 
1. Cắt gọt kim loại. 

2. Điện công nghiệp. 

Có 03 nghề đạt cấp độ quốc tế: 
1. Cắt gọt kim loại. 

2. Điện công nghiệp. 

3. Cơ Điện tử. 

Có 03 nghề đạt cấp độ Asean 

1. Kỹ thuật máy lạnh - Điều hòa không khí. 

2.Công nghệ ô tô. 

3. Cơ điện tử. 

Có 04 nghề đạt cấp độ Asean 

1. Kỹ thuật máy lạnh - Điều hòa không khí. 

2. Công nghệ ô tô. 

3. Cơ điện tử  

4. Kỹ thuật xây dựng. 

Có 01 nghề đạt cấp độ Quốc gia 

Quản trị nhà hàng khách sạn. 
Có 02 nghề đạt cấp độ Quốc gia 

1. Quản trị nhà hàng khách sạn.  

2. Quản trị mạng máy tính. 

3. Dịch vụ du lịch. 

1.1.2. Về quy mô tuyển sinh 

Quy mô tuyển sinh các ngành nghề của trường đến năm 2025 (ở cả 3 cấp 

trình độ) theo từng lĩnh vực, nhóm ngành nghề: 
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* Giai đoạn 2021 - 2030 

Bảng 13. Kế hoạch phát triển quy mô tuyển sinh năm 2021 đến 2030 

STT 
Lĩnh vực/ nhóm ngành nghề đào tạo 

Năm 

2021 2022 2023 2024 2025 

1  Nhóm ngành Điện  686 763 815 815 815 

2  Nhóm ngành Cơ khí  749 809 810 810 810 

3  Nhóm ngành Kinh tế  212 400 530 600 670 

4  Nhóm ngành Xây dựng 168 341 460 530 530 

5  Nhóm ngành Du lịch – CNTT 268 347 385 385 525 

6  Nhóm ngành Tin học 238 570 730 835 835 

7  Nhóm ngành mộc     70 

8  Nhóm ngành nông nghiệp, thủy sản     210 

   TỔNG CỘNG 2321 3167 3730 3975 4465 

 

STT 
Lĩnh vực/ nhóm ngành nghề đào tạo 

Năm 

2026 2027 2028 2029 2030 

1  Nhóm ngành Điện  815 815 815 815 815 

2  Nhóm ngành Cơ khí  810 810 810 810 810 

3  Nhóm ngành Kinh tế  740 775 775 775 775 

4  Nhóm ngành Xây dựng 530 530 530 530 530 

5  Nhóm ngành Du lịch - CNTT 665 805 805 805 805 

6  Nhóm ngành Tin học 835 835 835 835 835 

7  Nhóm ngành mộc 140 140 140 140 140 

8  Nhóm ngành nông nghiệp, thủy sản 420 490 490 490 490 

   TỔNG CỘNG 4955 5200 5200 5200 5200 

1.1.3. Về chương trình, giáo trình 

Phấn đấu năm 2022 có 01 chương trình Cơ điện tử theo chuẩn Cộng hoà Liên 

bang Đức. Các chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu tham khảo được số hóa. 

Xây dựng kế hoạch rà soát điều chỉnh, bổ sung chương trình đào tạo các 

nghề, kế hoạch xây dựng nghề mới. Tổ chức biên soạn giáo trình dạy nghề cho tất 

cả các môn học, mô-đun của các chương trình đào tạo. Dự kiến kế hoạch biên 

soạn giáo trình đào tạo các nghề hàng năm. 

Bảng 14. Kế hoạch biên soạn giáo trình dạy nghề năm 2021 đến 2025 

TT Lĩnh vực/ nhóm ngành nghề 

đào tạo 

Năm 

2021 2022 2023 2024 2025 

I Biên soạn mới 208 177 90 21 10 

1 Trình độ cao đẳng 103 99 51 8 - 

2 Trình độ trung cấp 105 78 39 13 10 

II Chỉnh sửa bổ sung, cập nhật 45 143 176 179 137 

1 Trình độ cao đẳng 29 83 89 89 70 

2 Trình độ trung cấp 16 60 89 90 67 
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1.1.4. Về chất lượng đào tạo 

Năm 2021, xây dựng ban hành và triển khai thực hiện quy trình đảm bảo 

chất lượng trong nhà trường. Nhà trường tự kiểm định hàng năm theo bộ tiêu chí, 

tiêu chuẩn kiểm định chất lượng và hoàn thiện các tiêu chí tiêu chuẩn chưa đạt.  

Năm 2022, mời các tổ chức độc lập thực hiện kiểm định ngoài. Dự kiến đến 

năm 2025 kiểm định ngoài lần 2 đạt yêu cầu. 

1.2. Kế hoạch kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ quản lý, giảng viên 

1.2.1. Về tổ chức bộ máy 

Năm 2021, tiếp tục ổn định cơ cấu tổ chức bộ máy và thành lập mới Phòng 

Khảo thí và đảm bảo chất lượng. Xây dựng và triển khai thực hiện Đề án vị trí 

việc làm; Đề án tổ chức lại Trường Cao đẳng nghề An Giang đảm bảo số người 

làm việc 248 người và 18 lao động hợp đồng. 

Năm 2025, sáp nhập Trường Trung cấp Kỹ thuật - Công nghệ An Giang vào 

Trường Cao đẳng nghề An Giang theo Đề án của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang 

(sau khi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thống nhất chủ trương). Dự kiến số 

lượng cán bộ, nhà giáo sau khi sáp nhập 285 người và 22 lao động hợp đồng. Tăng 

41 biên chế của Trường Trung cấp Kỹ thuật- Công nghệ An Giang. 

1.2.2. Về cán bộ quản lý 

- Kiện toàn, bổ sung Ban Giám hiệu; lãnh đạo các phòng, khoa theo đúng 

quy định (mỗi phòng, khoa có 1 cấp trưởng, không quá 2 cấp phó). Điều động, bổ 

nhiệm cán bộ quản lý phòng, khoa và Trung tâm khi thành lập mới đảm bảo đủ cơ 

cấu, số lượng quy định. 

- Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ triển khai các lớp đào tạo 

bồi dưỡng cán bộ, viên chức theo chuẩn chức danh và danh sách đã được quy 

hoạch (Đính kèm phụ lục 3).   

1.2.3. Về giảng viên 

Xây dựng, phát triển và chuẩn hoá đội ngũ nhà giáo đảm bảo chuyên sâu về 

lý thuyết, giỏi về thực hành, có phương pháp giảng dạy tốt, có khả năng ứng dụng 

công nghệ thông tin, ngoại ngữ thông thạo theo vị trí việc làm. 

Triển khai việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu của 

các nghề trọng điểm và trường chất lượng cao (Đính kèm phụ lục 4).   

Bảng 15: Kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên kèm theo tiêu chí trường 

chất lượng cao năm 2021 đến 2025 

Năm 2021 Đến 2025 

-  Tỷ lệ giáo viên/học sinh ≥ 1/10. 

-  95,5% nhà giáo đáp ứng yêu cầu dạy 

tích hợp. 

 

- Có 37/88, đạt tỷ lệ 42,0% nhà giáo có 

trình độ thạc sỹ. Đang học thạc sĩ : 

15/88, đạt tỷ lệ 13,60%. 

- Tỷ lệ giáo viên/học sinh ≥ 1/15. 

- 100% nhà giáo giảng dạy TH, tích hợp có 

chứng chỉ kỹ năng nghề bậc 3/5 trở lên (hoặc 

công nhân bậc thợ 5/7, 4/6). 

- Số nhà giáo phải có trình độ thạc sĩ: 88/88 

người để đạt tỷ lệ 100%.  Do vậy, phải cử đi 

đào tạo 36 người. 
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- Có 03/88 nhà giáo (3,4%) dạy nghề 

trọng điểm đạt trình độ ngoại ngữ B2. 

- Có 01/88 (1,1%) nhà giáo dạy nghề 

trọng điểm đạt chứng chỉ Tin học IC3. 

- 100% có chứng chỉ sư phạm dạy nghề. 

- Có 01/44 nhà giáo (2,3%) đạt chứng 

chỉ sư phạm nghề Quốc tế. 

-  Bổ sung thêm 85 nhà giáo (96,6%) dạy nghề 

trọng điểm đạt trình độ ngoại ngữ B2. 

-  Bổ sung thêm 87 nhà giáo (98,9%) dạy nghề 

trọng điểm đạt chứng chỉ Tin học IC3. 

 

- Bổ sung thêm từ 43 đến 87 nhà giáo (ít nhất 

50%) dạy nghề trọng điểm bồi dưỡng Sư phạm 

nghề do tổ chức Quốc tế cấp.  

1.3. Kế hoạch phát triển cơ sở vật chất, trang thiết bị 

1.3.1. Về cơ sở vật chất 

Xây dựng cơ sở vật chất của trường đạt tiêu chuẩn trường chất lượng cao 

theo tiêu chí của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, như sau: 

Bảng 16. Nhu cầu bổ sung cơ sở vật chất đến năm 2025 (đơn vị tính: m2) 

STT TÊN ĐƠN VỊ 

Số lượng

  

(người) 

Nhu cầu 

theo quy 

định (m2) 

Diện tích 

hiện tại  

(m2) 

Nhu cầu  

thêm  

(m2) 

Ghi chú 

1 2 3 4 5 6=4-5 7 

I Ban giám hiệu 4 100 104 0   

II Phòng chuyên môn 65 520 544 28   

1 Tổ chức - Hành chính 11 88 96 0   

2 Đào tạo – NCKH 11 88 96 0   

3 Tài chính - Kế toán 08 64 120 0   

4 Quản trị - Thiết bị 13 104 84 20   

5 Công tác HSSV - QHDN - HTQT 11 88 100 0 
 

6 Khảo thí và đảm bảo chất lượng 7 56 48 08   

III Các khoa - Trung tâm 220 1.760 1.778 734   

1 Khoa Cơ khí 39 312 144 168   

2 Khoa Điện  43 344 168 176   

3 Khoa Kinh tế - Du lịch và CNTT 36 288 270 18 
 

4 Khoa Công nghệ thông tin 24 192 100 92   

5 Khoa Xây dựng 12 88 48 40 
 

6 Khoa Sư phạm GDNN 28 224 48 88 
 

7 Phân hiệu Chợ Mới 07 56 1.000 0   

8 
Trung tâm Cơ điện nông nghiệp và 

công nghệ sau thu hoạch 
12 96 96 0  

9 Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 01 8 0 8   

10 Trung tâm Giáo dục thường xuyên 14 112 0 112 
 

11 Trung tâm Phát triển các dịch vụ 3 24 0 24  

12 
Trung tâm Bồi dưỡng và đánh giá kỹ 

năng nghề Quốc gia 
1 8 0 8  

 Tổng Cộng 285 2.280 2.322 762  
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1.3.2. Về trang thiết bị 

Tập trung đầu tư thiết bị ngành Điện, Cơ khí; một phần ngành Du lịch, 

trong đó xác định mục tiêu đến năm 2025 nghề Điện công nghiệp và nghề Cắt gọt 

kim loại có thiết bị đào tạo nghề đạt chuẩn Quốc tế; Công nghệ ô tô, Kỹ thuật máy 

lạnh- Điều không khí và Cơ điện tử cấp độ khu vực ASEAN; nghề Quản trị nhà 

hàng khách sạn cấp quốc gia (theo danh mục thiết bị tối thiểu của từng ngành 

nghề cụ thể). 

1.4. Kế hoạch phát triển dịch vụ và nguồn tài chính 

1.4.1. Về dịch vụ 

Năm 2022, thành lập các trung tâm (Trung tâm phát triển dịch vụ, Trung 

tâm cơ điện nông nghiệp và công nghệ sau thu hoạch, Trung tâm ngoại ngữ - tin 

học) phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị để thực hiện dịch vụ. Xây 

dựng cơ chế thí điểm khoán tự chủ đối với một số khoa có thế mạnh (Cơ khí, 

Điện). Đánh giá kết quả thí điểm và mở rộng ra các đơn vị trong trường. 

1.4.2. Về tài chính 

Đa dạng hóa nguồn tài chính (bao gồm nguồn ngân sách địa phương, ngân 

sách trung ương, nguồn vốn vay ODA, nguồn thu phí, lệ phí; thu dịch vụ...) phục 

vụ cho xây dựng và phát triển trường. 

Nhu cầu các nguồn vốn thực hiện các hạng mục thực hiện Chiến lược phát 

triển Trường Cao đẳng nghề An Giang giai đoạn 2021- 2025 và tầm nhìn đến năm 

2030, cụ thể như sau: 

* Về xây dựng, cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất  

- Khái toán tổng mức đầu tư: 60.000 triệu đồng. 

- Nguồn vốn: Vốn ngân sách tỉnh. 

- Nội dung thực hiện: 

+ Điều chỉnh mặt bẳng tổng thể Trường để phù hợp với hoạt động và phát 

triển Trường trong giai đoạn 2021 - 2025; 

+ Xây dựng mới hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng công nghệ thông tin cho Khu I và 

Khu II hiện đang xuống cấp. 

+ Cải tạo, sửa chữa các hạng mục đã xuống cấp định kỳ theo quy định. 

* Về đầu tư trang thiết bị đào tạo 

- Khái toán tổng mức đầu tư: 44.000 triệu đồng. 

- Nguồn vốn: Vốn vay ODA, vốn ngân sách trung ương, vốn ngân sách tỉnh, 

vốn từ nguồn thu sự nghiệp của Trường. 

- Nội dung thực hiện: Đầu tư mua sắm mới trang thiết bị đào tạo cho các 

ngành, nghề hiện đang đào tạo tại Trường. Đặc biệt đầu tư đạt chuẩn đối với các 

ngành, nghề trọng điểm. 

* Về xây dựng chương trình đào tạo 

- Khái toán tổng mức đầu tư: 5.000 triệu đồng. 

- Nguồn vốn: Vốn ngân sách trung ương, vốn ngân sách tỉnh… 
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* Về đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên 

- Khái toán tổng mức đầu tư: 8.000 triệu đồng. 

- Nguồn vốn: Vốn ngân sách trung ương, vốn ngân sách tỉnh… 

* Về biên soạn giáo trình, học liệu 

- Khái toán tổng mức đầu tư: 6.000 triệu đồng. 

- Nguồn vốn: Vốn ngân sách trung ương, vốn ngân sách tỉnh… 

* Về phần mềm quản lý, điều hành 

- Khái toán tổng mức đầu tư: 3.000 triệu đồng. 

- Nguồn vốn: Vốn ngân sách Trung ương, vốn ngân sách tỉnh… 

* Về lập và phê duyệt, tư vấn các dự án đầu tư 

- Khái toán tổng mức đầu tư: 5.000 triệu đồng. 

- Nguồn vốn: Vốn ngân sách tỉnh. 

- Nội dung thực hiện: Thanh toán các chi phí lập, thẩm định, phê duyệt và 

thuê tư vấn cho các dự án giai đoạn 2021 - 2025. 

Bảng 17: Tổng nhu cầu vốn đầu tư giai đoạn 2021- 2025  
(ĐVT: triệu đồng) 

TT Lĩnh vực Năm 2021-2025 

 1  Xây dựng, cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất 60.000 

2  Đầu tư trang thiết bị đào tạo 44.000 

3  Xây dựng chương trình đào tạo 5.000 

4  Đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên 8.000 

5  Biên soạn giáo trình, học liệu 6.000 

6  Phần mềm quản lý, điều hành 3.000 

7  Lập và phê duyệt, tư vấn các dự án đầu tư 5.000 

Tổng cộng 131.000 

1,5. Kế hoạch phát triển hợp tác trong nước, quốc tế 

Tiếp tục duy trì mối quan hệ hợp tác trong nước, quốc tế đã có. Xúc tiến 

làm việc, hợp tác với các doanh nghiệp, đại học, học viện, các trường cao đẳng 

trong cả nước. Tham gia có hiệu quả dự án do các Tổ chức Quốc tế tài trợ (GIZ). 

Năm 2021, đẩy mạnh hợp tác trong nước, quốc tế. Ký kết văn bản, hợp tác có hiệu 

quả với khoảng 30 doanh nghiệp trong, tập đoàn lớn trong và ngoài tỉnh, từ 20 

doanh nghiệp trở lên vào năm 2022. 

Tăng cường hợp tác nước ngoài: Về hợp tác đào tạo, cung ứng nhân lực và 

kết hợp học sinh vào thực tập tại các cơ sở của công ty đối tác: Samsung, Honda, 

Nissan, Toyota, Cannon, Yamaha, Panasonic và các đơn vị khác. 

2. Các giải pháp thực hiện chiến lược  

2.1. Giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tự chủ của nhà trường 

Xây dựng và phát huy vai trò của Đảng bộ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

mọi hoạt động của nhà trường. Đảng ủy nhà trường thực sự đi đầu, đổi mới, gương 
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mẫu thực hiện và chịu trách nhiệm trong Đảng bộ về việc chỉ đạo tổ chức thực 

hiện các mục tiêu chiến lược. 

Quán triệt và thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng về đổi mới căn 

bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết về đổi mới hoạt động của các đơn 

vị sự nghiệp công lập. Thay đổi nhận thức, tư duy, tạo sự đồng thuận của toàn thể 

cán bộ, giảng viên, nhân viên hiểu rõ sứ mệnh, tầm nhìn, thuận lợi khó khăn, cơ 

hội, thách thức và mục tiêu của trường trong giai đoạn mới để cùng nhau chung 

sức phát triển nhà trường. 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chương trình từ khâu 

lựa chọn học viên, đơn vị đào tạo nghề và trong quá trình giảng dạy để đảm bảo 

chất lượng đào tạo. 

Tăng tính tự chủ cho các đơn vị phòng, khoa, trung tâm trực thuộc, phát huy 

sự năng động, sáng tạo của các đơn vị, các tổ chức đoàn thể trong thực hiện nhiệm 

vụ được giao. 

2.2. Giải pháp phát triển đào tạo 

Rà soát, tái cấu trúc lại ngành nghề đào tạo, nghiên cứu thị trường, xây 

dựng mã nghề mới theo nhu cầu của xã hội. Xác định quy mô đào tạo hợp lý, tập 

trung đầu tư phát triển các ngành trọng điểm, chất lượng cao, đào tạo gắn với 

chuyển giao công nghệ mới; nhân rộng các mô hình tốt trong đào tạo nghề nông 

nghiệp cho lao động nông thôn, các vùng sản xuất chuyên canh, xây dựng lại nội 

dung, chương trình đào tạo phù hợp với thực tiễn, đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia, 

khu vực, quốc tế theo từng ngành nghề và cấp độ đầu tư. Cập nhật, chuyển giao 

các chương trình đào tạo chất lượng cao của các nước phát triển để thực hiện trong 

nhà trường. Xây dựng và thực hiện lộ trình kiểm định chất lượng chương trình đào 

tạo. Biên soạn lại và biên soạn mới giáo trình cho tất cả các môn học, mô đun phù 

hợp với đào tạo nghề. Số hóa toàn bộ giáo trình đào tạo. 

Đảm bảo tuyển sinh đủ chỉ tiêu theo cơ cấu ngành nghề đăng ký. Đổi mới 

công tác tuyển sinh, từng bước nâng cao chất lượng đầu vào tuyển sinh. 

Đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực “lấy học sinh làm 

trung tâm”; đổi mới phương pháp thi, kiểm tra đánh giá kết quả của người học. 

Chú trọng đào tạo kỹ năng nghề và tác phong công nghiệp cho học sinh, sinh viên. 

Xây dựng, công bố chuẩn đầu ra cho tất cả các ngành nghề đào tạo. 

Xây dựng và thực hiện đồng bộ quy trình đảm bảo chất lượng trong nhà 

trường. Xây dựng kế hoạch, lộ trình tự kiểm định hàng năm và mời các tổ chức có 

uy tín kiểm định chất lượng của trường. 

Đa dạng, linh hoạt các loại hình đào tạo (ngắn hạn, dài hạn, bồi dưỡng, 

chính quy, liên thông, vừa làm vừa học...), tạo điều kiện để người học có nhiều cơ 

hội học tập ở mọi ngành nghề, mọi cấp trình độ, học tập suốt đời. 

Tăng cường liên kết với các học viện, đại học, cao đẳng có uy tín, các doanh 

nghiệp, các tập đoàn lớn để hợp tác trong đào tạo. Gắn bó chặt chẽ công tác đào 

tạo của nhà trường với nhu cầu xã hội và thị trường lao động để gắn đào tạo với 

giải quyết việc làm cho học sinh, sinh viên. 
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Xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, hạ tầng công nghệ thông tin tiên tiến để 

phục vụ tốt cho các hoạt động quản lý, giảng dạy, học tập... đáp ứng mục tiêu xây 

dựng chính quyền điện tử cấp trường. 

Khảo sát, xây dựng kế hoạch ban đầu bảo đảm tính thực tế, chú trọng công 

tác tư vấn về học nghề và công tác tuyển sinh. Đào tạo gắn với quy hoạch phát 

triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung của tỉnh, quy hoạch xây dựng nông 

thôn mới ở cấp xã. Đặc biệt gắn với Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh An 

Giang giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2030”. 

2.3. Giải pháp về đảm bảo chất lượng 

Thực hiện tự đánh giá định kỳ theo các tiêu chuẩn kiểm định trường dạy 

nghề của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Tổ chức nghiên cứu lần theo dấu 

vết học sinh, sinh viên tốt nghiệp. 

Tất cả các nghề trọng điểm quốc tế, khu vực được tổ chức quốc tế công 

nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định. Sinh viên được cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc 

gia theo tiêu chuẩn của các nghề trọng điểm ở từng cấp độ. 

Xây dựng trung tâm đánh giá, thẩm định quốc gia; Cử cán bộ tham gia lớp 

kiểm định viên khi có lớp. 

2.4. Giải pháp về tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, nhà giáo 

Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy của nhà trường tinh gọn, hoạt động hiệu 

lực, hiệu quả. Phân cấp và tăng quyền tự chủ cho các đơn vị trực thuộc. 

Xây dựng và triển khai thực hiện Đề án vị trí việc làm. 

Rà soát đánh giá đúng thực trạng đội ngũ. Sắp xếp lại đội ngũ cán bộ quản 

lý, giảng viên đảm bảo đủ số lượng, chất lượng, đồng bộ về cơ cấu. Tổ chức đào 

tạo chuyển đổi nghề nghiệp và đào tạo đạt chuẩn cho giảng viên theo tiêu chí 

trường chất lượng cao. Có kế hoạch đào tạo nhân lực chất lượng cao trong nước và 

nước ngoài cho các ngành nghề trọng điểm, ngành mũi nhọn. 

Thực hiện chính sách tinh giản biên chế đi đôi với thu hút, tuyển chọn cán 

bộ quản lý và giảng viên có trình độ chuyên môn, có năng lực và nghiệp vụ sư 

phạm. Ưu tiên tuyển chọn giảng viên có trình độ cao về kỹ năng thực hành nghề, 

thợ bậc cao, thạc sĩ chuyên ngành kỹ thuật về công tác tại trường. 

Thực hiện tốt công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, đề bạt, bổ 

nhiệm, thi đua khen thưởng cán bộ. 

Bảo đảm thu nhập, chế độ đãi ngộ và các tiện nghi làm việc để cán bộ, giáo 

viên toàn tâm toàn ý phục vụ sự nghiệp phát triển của trường. Từng bước nâng cao 

thu nhập của cán bộ, nhà giáo. 

Xây dựng cơ chế khuyến khích và bắt buộc cán bộ, nhà giáo, học sinh, sinh 

viên ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, học tập, nghiên cứu. 

Rà soát viên chức chưa đủ điều kiện về tiêu chuẩn tổ sắp xếp lại đơn vị hợp 

lý, tinh gọn, điều chỉnh ngành nghề đang mất cân đối. 

2.5. Giải pháp phát triển cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề 

Sử dụng và phát huy có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có để 

phục vụ cho giảng dạy và học tập. 
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Lập các dự án, đề án xây dựng cơ sở vật chất (phòng làm việc, phòng học lý 

thuyết, xưởng thực hành, ký túc xá, thư viện và các công trình phụ trợ khác) tại 

Khu I và Khu II trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phục vụ cho công tác đào tạo 

đảm bảo theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Đầu tư mua sắm thiết bị, dụng cụ dạy nghề từ chương trình mục tiêu quốc 

gia, từ nguồn ngân sách tỉnh đảm bảo đồng bộ, hiện đại theo chuẩn từng nghề. 

Chú trọng đầu tư trang thiết bị cho các phòng thực hành, thí nghiệm, đặc biệt là 

các nghề mũi nhọn, nghề chất lượng cao. Xây dựng một số xưởng thực hành kiểu 

mẫu đạt chuẩn khu vực và quốc tế. 

Chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho 07 nghề trọng điểm đã 

được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt. Lựa chọn đầu tư cơ sở vật 

chất nhóm nghề thế mạnh, mũi nhọn của tỉnh và nhóm nghề chất lượng cao. 

Mở rộng quan hệ với doanh nghiệp nhằm khai thác chung tài nguyên (cơ sở 

vật chất, trang thiết bị, công nghệ). Nâng cấp thư viện, cơ sở hạ tầng thông tin 

mạnh và tiên tiến tạo điều kiện cho công tác quản lý đào tạo. 

2.6. Giải pháp phát triển dịch vụ gắn với đào tạo và nguồn tài chính 

Nghiên cứu thị trường, nắm bắt nhu cầu dịch vụ của các ngành kinh tế, xã 

hội, nhu cầu của người dân và doanh nghiệp gắn với các lĩnh vực đào tạo của 

trường để triển khai thực hiện dịch vụ. 

Thành lập các tổ, nhóm dịch vụ trong các phòng, khoa, trung tâm trực thuộc 

để thực hiện dịch vụ, tiến tới từng bước xây dựng và thành lập các Trung tâm để 

thực hiện dịch vụ. 

Xây dựng kế hoạch, lộ trình để lựa chọn khoán thí điểm thu, chi cho một số 

khoa có thế mạnh (Khoa Điện, Khoa Cơ khí) và các trung tâm; đánh giá kết quả và 

nhân rộng trong toàn trường. 

Chủ động đa dạng hóa nguồn thu từ đào tạo, dịch vụ khoa học, sản phẩm 

khoa học, hợp tác quốc tế, hỗ trợ có mục tiêu của doanh nghiệp. Chủ động tìm 

nguồn kinh phí ngoài Nhà nước, nguồn đầu tư của nước ngoài và của các tổ chức 

quốc tế. 

Hoàn thiện quy chế chi tiêu nội bộ. Đổi mới cơ chế, cơ cấu và phương thức 

phân phối tiền lương theo hướng đảm bảo công bằng và khuyến khích cán bộ, viên 

chức đóng góp cho sự phát triển nhà trường. Từng bước thực hiện theo cơ chế 

quản lý tài chính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, sử dụng hợp lý và hiệu quả các 

nguồn lực tài chính, đảm bảo tài nguồn tài chính mạnh. 

2.7. Giải pháp phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học - công nghệ 

Xây dựng cơ chế khuyến khích, đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng, đãi ngộ, 

khen thưởng hợp lý đối với đội ngũ giảng viên có tay nghề giỏi, cán bộ có năng 

lực, nhiều đóng góp trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công 

nghệ. Tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để phát triển nghiên cứu khoa học và 

công nghệ trong học sinh, sinh viên. 

Phối hợp với các cơ quan chuyên môn về khoa học công nghệ, các đại học, 

học viện, các trường liên kết, doanh nghiệp... trong việc đăng ký, triển khai thực 

hiện, nghiệm thu, ứng dụng các đề tài khoa học, ứng dụng công nghệ, sáng kiến 
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vào thực tiễn. Tập trung ở các lĩnh vực ngành nghề chất lượng cao Điện, Cơ Điện 

tử, Cơ khí, Du lịch... phân bổ kinh phí của Trường cho các hoạt động nghiên cứu 

khoa học, ứng dụng công nghệ hợp lý. Huy động mạnh mẽ nguồn vốn xã hội và 

các nguồn vốn nước ngoài đầu tư cho phát triển khoa học và công nghệ. 

Tổ chức các phong trào cải tiến kỹ thuật, xây dựng mô hình học cụ trong 

nhà trường, lồng ghép hoạt động này với các hoạt động chuyên môn hàng năm 

như hoạt động hội giảng, thi học sinh giỏi nghề, thi sáng tạo trong HSSV. 

2.8. Giải pháp phát triển quan hệ doanh nghiệp và hợp tác quốc tế 

Đẩy mạnh hợp tác với các trường đại học, học viện, viện nghiên cứu, trường 

cao đẳng, các tổ chức, cá nhân... trong cả nước để học tập kinh nghiệm, liên kết 

đào tạo và hợp tác các hoạt động khác. Duy trì các chương trình, dự án hợp tác 

quốc tế hiện có. Đa phương hóa, đa dạng hóa các loại hình hợp tác, tăng cường hội 

nhập quốc tế và khu vực (đặc biệt là đối với tỉnh Kandal - Campuchia). Đổi mới 

cơ chế hợp tác quốc tế nhằm khuyến khích các cá nhân, đơn vị, tập thể khoa học 

chủ động tạo dựng quan hệ hợp tác khoa học - đào tạo với đối tác nước ngoài và 

tranh thủ sự hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế (chính phủ và phi chính phủ, doanh 

nghiệp) về trí tuệ và nguồn vốn, nhất là vốn ODA cho đầu tư các phòng thực hành 

hiện đại. 

2.9. Giải pháp về phục vụ người học và cộng đồng 

Thực hiện tốt công tác học sinh, sinh viên tăng cường công tác chăm lo, 

phục vụ học sinh, sinh viên, thực hiện công bằng trong đánh giá kết quả học tập, 

rèn luyện của học sinh, sinh viên. 

Tạo môi trường để học sinh, sinh viên tham gia các đề tài nghiên cứu khoa 

học. Tổ chức tốt các hoạt động phong trào, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, 

khuyến khích học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động xã hội. 

Thường niên tổ chức phiên giao dịch việc làm và ngày hội việc làm tạo điều 

kiện cơ hội việc làm cho học sinh, sinh viên và tạo cơ hội cho các doanh nghiệp 

tuyển dụng. 

Tích cực tham gia các hoạt động duy trì và phát huy bản sắc, giá trị cộng 

đồng các dân tộc Chăm và Khmer thông qua các hoạt động đào tạo phù hợp với 

các lĩnh vực đào tạo của trường (du lịch cộng đồng, văn hóa - nghệ thuật truyền 

thống, nông lâm nghiệp...); các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động xã hội, 

nhân đạo, từ thiện và các hoạt động công cộng. 

Nhân rộng các mô hình dạy nghề có hiệu quả, biểu dương, khen thưởng  

gương điển hình sản xuất giỏi, nông dân thành công sau khi học nghề và các cá 

nhân tập thể có nhiều đóng góp cho công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn. 

2.10. Giải pháp về tuyên truyền, hướng nghiệp, tuyển sinh về hình ảnh, 

chất lượng đào tạo của nhà trường 

Quảng bá, tư vấn, giới thiệu về trường, các nghề đào tạo và sản phẩm đào 

tạo của trường đủ khả năng cạnh tranh trên thị trường lao động. 

Hàng năm, nhà trường xây dựng và trình phê duyệt đề án phát triển về cơ sở 

vật chất, chương trình và giáo trình, trang thiết bị, phát triển đội ngũ cán bộ giảng 

viên đáp ứng nhu cầu phát triển nhà trường về qui mô và chất lượng, tuyển sinh 
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đào tạo các nghề trọng điểm cấp ASEAN và quốc tế, nâng cấp nhà trường đạt 

chuẩn trường chất lượng cao. 

Thường xuyên tổ chức khảo sát nhu cầu nhân lực, xây dựng và tổ chức thực 

hiện kế hoạch tuyển sinh hằng năm, chủ động liên hệ với các trường phổ thông, 

các địa phương để tuyên truyền, thông tin và tư vấn tuyển sinh về các ngành, nghề 

của trường. 

Kết hợp với các trường phổ thông tổ chức đón các học sinh phổ thông đến 

trải nghiệm, tham quan cơ sở vật chất, thiết bị và giới thiệu các ngành nghề đào 

tạo của trường. Thực hiện video, ấn phẩm quảng cáo, hình ảnh, các pano tuyển 

sinh... và giới thiệu về trường, các ngành nghề đào tạo của trường. Đồng thời, tổ 

chức và tham gia ngày hội tuyển sinh, ngày hội việc làm của trường để thông tin, 

giới thiệu về trường nhằm thúc đẩy, nâng cao chất lượng cũng như hiệu quả trong 

công tác tuyển sinh. 

Liên kết, phối hợp với các doanh nghiệp để học sinh, sinh viên có điều kiện 

thực tập tại các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp cũng như nghiên cứu khoa học kỹ 

thuật, giải quyết việc làm cho học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp. Trên Website 

của trường cần cập nhật thường xuyên thông tin tuyển dụng các doanh nghiệp 

nhằm hỗ trợ cho học sinh, sinh viên đảm bảo có việc làm ngay sau khi đào tạo. Từ 

đó, khuyến khích, động viên tinh thần học tập, tạo điều kiện để học sinh, sinh viên 

có thể yêu và gắn bó với nghề ngay từ khi đang học trên ghế nhà trường. 

Phối hợp với các ngành trong công tác hướng nghiệp theo yêu cầu Đề án 

“Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ 

thông giai đoạn 2018-2025” của Chính phủ. 

Nghiên cứu đối với từng ngành nghề để lựa chọn phương thức tuyển sinh 

(thi tuyển, xét tuyển) phù hợp và đúng quy định hiện hành. 

2.11. Giải pháp về truyền thông và chuyển đổi số 

Chiến lược phát triển tổng thể của nhà trường với định hướng chuyển từ mô 

hình truyền thống sang mô hình số bằng cách ứng dụng các công nghệ mới như dữ 

liệu lớn (Big data), Internet vạn vật (IoT), điện toán đám mây (Cloud computing) 

và phần mềm công nghệ để thay đổi phương thức quản lý, điều hành, thay đổi quy 

trình, phương thức làm việc và thay đổi văn hóa tổ chức. Quá trình phát triển của 

chuyển đổi số gồm 3 giai đoạn: 

* Giai đoạn số hóa (Digitization): Chuyển thông tin thực sang dạng số để 

dễ dàng lưu trữ, tìm kiếm, chia sẻ; ví dụ: soạn bài giảng dưới dạng slides, quét văn 

bản lưu vào ổ cứng… 

* Giai đoạn ứng dụng: Đưa kỹ thuật số vào các quy trình nghiệp vụ, sử 

dụng phần mềm để làm cho các hoạt động trở nên đơn giản và hiệu quả hơn.   

* Giai đoạn Chuyển đổi số (Digital transformation): Sử dụng các công 

nghệ như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, Internet vạn vật... để thu thập, xử lý, phân 

tích dữ liệu một cách toàn diện và triệt để, từ đó dẫn đến sự thay đổi mô hình và 

cách thức hoạt động của tổ chức. 

Tập trung vào các yếu tố: Nội dung giáo dục đào tạo, phương pháp dạy và 

học, hạ tầng nền tảng và học liệu số, giáo viên và học viên số, quản lý và quản trị 
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số, thể chế và hành lang pháp lý... Trong thời kỳ công nghiệp 4.0, chuyển đổi số 

được nhận định là chìa khóa để nâng cao hiệu quả hoạt động, gia tăng năng lực 

cạnh tranh cho các doanh nghiệp, tổ chức thông qua những ưu điểm nổi bật mà nó 

mang lại như tối ưu chi phí hoạt động, nâng cao năng suất, chất lượng và đa dạng 

hóa sản phẩm dịch vụ. 

3. Tổ chức thực hiện 

3.1. Các sở, ban, ngành có liên quan 

Tùy theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, tạo điều kiện thuận lợi và 

phối hợp với Trường Cao đẳng nghề An Giang để hỗ trợ nhà trường thực hiện các 

mục tiêu trong Chiến lược đã đề ra. 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh 

vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh, căn cứ Chiến lược phát triển Trường 

Cao đẳng nghề An Giang đã được UBND tỉnh ban hành, thường xuyên quan tâm 

theo dõi, chỉ đạo, hỗ trợ nhà trường thực hiện các nội dung của chiến lược. 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét việc bố trí kinh phí thực hiện Chiến lược 

trong dự toán ngân sách hằng năm theo quy định của pháp luật về ngân sách Nhà 

nước. 

- Sở Tài chính phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, đơn vị 

liên quan tham mưu cấp thẩm quyền về kinh phí thực hiện Chiến lược theo quy 

định về phân cấp của Luật Ngân sách Nhà nước. 

- Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,… phối hợp với Trường Cao đẳng nghề An 

Giang tổ chức đặt hàng đào tạo, liên kết đào tạo nhằm chuẩn hóa, bồi dưỡng 

nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức của ngành và tỉnh An Giang. 

3.2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

Hằng năm, phối hợp với Trường Cao đẳng nghề An Giang trong việc tổ 

chức phân luồng học sinh sau trung học cơ sở vào học nghề, đào tạo nguồn nhân 

lực và các lĩnh vực khác... phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của 

mỗi địa phương cùng với nhà trường thực hiện chiến lược. 

3.3. Trường Cao đẳng nghề An Giang 

3.3.1. Đảng ủy, Hội đồng trường và Ban Giám hiệu 

- Đảng ủy: Xây dựng Nghị quyết và chỉ đạo việc thực hiện Chiến lược phát 

triển trường cho từng thời kỳ, từng giai đoạn phát triển. 

- Hội đồng trường: Hoạch định chiến lược phát triển, tăng cường kiểm tra, 

giám sát việc tổ chức thực hiện, kịp thời phát hiện, điều chỉnh bổ sung những quy 

định, quy chế cho phù hợp với từng giai đoạn phát triển. 

- Ban Giám hiệu: Căn cứ Chiến lược phát triển trường được Ủy ban nhân 

dân tỉnh ban hành, chủ trì xây dựng lộ trình, kế hoạch cụ thể theo từng năm, 5 năm 

của toàn Trường để tổ chức thực hiện. Chỉ đạo xây dựng và phê duyệt kế hoạch, lộ 

trình cụ thể thực hiện các nội dung cho các đơn vị trực thuộc theo chức năng, 

nhiệm vụ. Xác định rõ các nội dung, chủ động thực hiện; đề xuất, kiến nghị các 

ngành, tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quan tâm giúp đỡ. Xây dựng 
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dự trù kinh phí thực hiện hằng năm theo các nội dung đề nghị cơ quan thẩm quyền 

xem xét quyết định, chủ động tích cực khai thác các nguồn kinh phí. Theo dõi, đôn 

đốc, kiểm tra việc thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ của Chiến lược. Định kỳ tổng 

hợp kết quả thực hiện các nội dung, kịp thời điều chỉnh giải pháp thực hiện phù 

hợp với từng giai đoạn phát triển của nhà trường; tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân 

dân tỉnh, các ngành có liên quan về tình hình thực hiện chiến lược. 

3.3.2. Các đơn vị trực thuộc Trường 

Tuân thủ hoàn toàn sự lãnh đạo của Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám 

hiệu trong việc thực hiện các mục tiêu, nội dung của Chiến lược. Trên cơ sở kế 

hoạch, lộ trình chung toàn trường thực hiện các mục tiêu Chiến lược, chức năng 

nhiệm vụ được giao, các phòng, khoa, trung tâm chủ động xây dựng kế hoạch 

hành động cụ thể và triển khai thực hiện đạt kết quả. 

4. Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Cung cấp thông tin về nhu cầu nguồn lao động của đơn vị mình và đặt hàng 

với nhà trường về số lượng lao động, ngành nghề cần đào tạo...; phối hợp với nhà 

trường trong hợp tác đào tạo, hỗ trợ tài chính, thực hiện các dự án, đề tài nghiên 

cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, giải quyết việc làm cho học sinh, sinh viên 

sau đào tạo./. 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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