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BÁO CÁO 

Công tác tuyển sinh, kết quả tốt nghiệp năm 2022;  

Kế hoạch tuyển sinh năm 2023 
 

 

I. BÁO CÁO CÔNG TÁC TUYỂN SINH NĂM 2022 VÀ KẾ 

HOẠCH TUYỂN SINH NĂM 2023 

1. Kết quả tuyển sinh đào tạo nghề nghiệp năm 2022 (phụ lục 1) 

2. Kết quả tuyển sinh đào tạo nghề nghiệp năm 2022 theo đối tượng 

(phụ lục 2) 

3. Kế hoạch tuyển sinh đào tạo nghề nghiệp năm 2023 (phụ lục 4) 

4. Những thuận lợi và khó khăn trong công tác tuyển sinh năm 2022 

- Thuận lợi:  

Được sự quan tâm của UBND tỉnh An Giang, Sở Lao động – Thương 

binh và Xã hội An Giang và các cơ quan ban ngành, Đoàn thanh niên các trường 

THPT, THCS trong tỉnh hỗ trợ Trường trong công tác tư vấn tuyển sinh.   

Sự lãnh đạo sâu sát của Đảng ủy, Ban giám hiệu và sự phối hợp chặt chẽ 

của các phòng, khoa. Sự đoàn kết, thống nhất của tập thể giáo viên, cán bộ công 

nhân viên nhà Trường trong hoạt động dạy và học ngày càng đạt chất lượng để 

Trường trở thành địa chỉ đào tạo nghề đáng tin cậy, tạo uy tín và thương hiệu, 

đáp ứng yêu cầu của người học, người sử dụng lao động. 

Bắt đầu tháng 2 hằng năm Trường thực hiện tổ chức tư vấn tuyển sinh, 

cung cấp đầy đủ kịp thời các thông tin liên quan đến tuyển sinh đến các học sinh 

ở các trường THPT và THCS ở các huyện thị trong tỉnh An Giang và các tỉnh 

lân cận, giới thiệu rộng rãi cho các đối tượng những thông tin về Trường, về 

ngành nghề đào tạo, về chuẩn đầu ra, đặc biệt là cơ hội việc làm của học sinh 

sinh viên sau khi tốt nghiệp.  

Kết quả tuyển sinh năm 2022 chính quy đạt 1250/1350, đạt tỉ lệ 92.59%, 

(so với năm 2021 là 74,75%), cụ thể: 

+ Cao đẳng: 635/675, tỷ lệ: 94,07% (năm 2021: 74,5%)  

+ Trung cấp: 615/630, tỷ lệ: 97,62% (năm 2021: 75%)  



 

Để có nhiều sự lựa chọn nghề và cho nhiều đối tượng học, năm 2021-

2022 Trường tổ chức thành nhiều đợt xét tuyển, liên kết mở các lớp đào tạo 

nghề chính quy tại các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp trong và ngoài tỉnh; Công tác 

tuyển sinh liên tục và mở lớp ngay khi đủ số lượng biên chế lớp.  

- Khó khăn:  

Số học sinh sinh viên đăng ký học nghề không đồng đều ở các nghề, tập 

trung nhiều vào 02 nghề Công nghệ ô tô, Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không 

khí làm mất cân đối tỉ lệ giữa học sinh sinh viên và giáo viên ở một số nghề gây 

khó khăn trong việc cân đối  giờ dạy. Một số nghề số lượng đăng ký quá ít, 

không mở lớp được.    

    Các nghề có nhu cầu lao động địa phương, tỉ lệ ra Trường có việc làm là 

100% (Hàn, Cắt gọt kim loại), nhưng lại khó tuyển do nghề có tính nặng nhọc, 

độc hại mà các chính sách trong và sau khi học nghề chưa phát huy được hiệu 

quả, chưa đủ mạnh chưa thu hút được người học. 

 Cơ sở vật chất, máy móc thiết bị phục vụ cho công tác giảng dạy không 

đồng bộ chưa đáp ứng được yêu cầu dạy và học nên khó khăn trong việc khai 

thác và ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo. 

5. Những giải pháp để thực hiện công tác tuyển sinh năm năm 2023 

- Tiếp tục các giải pháp tăng cường thông tin trong công tác tuyển sinh, 

như treo bandroll, phát tờ rơi, đến tư vấn trực tiếp tại các trường THPT, 

THCS… ngoài ra nhân rộng mô hình tổ chức ngày hội “Một ngày làm công 

nhân” cho học sinh ở các Trường THCS được trải nghiệm thực tế, tham quan 

Trường để có định hướng lựa chọn nghề nghiệp.   

- Tăng cường công tác quảng bá, tổ chức các sự kiện nhằm cung cấp 

thông tin về Trường tới phụ huynh, học sinh và doanh nghiệp nhiều hơn nữa. 

 - Khai thác hiệu quả kênh truyền thông mạng xã hội, qua đó quảng bá 

thông tin tuyển sinh và giới thiệu ngành nghề, giới thiệu các hoạt động của nhà 

Trường, tăng cường tương tác trực tiếp, phản hồi kịp thời, đầy đủ và chính xác 

thông tin khi nhận được yêu cầu (hiện trang fanpage của Trường có hàng nghìn 

lượt theo dõi). 

 - Đơn giản hóa thủ tục tuyển sinh được, thuận tiện cho các thí sinh đăng 

ký dự tuyển. Chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác tuyển sinh chính quy, tuyển 

sinh hệ liên kết. 

- Phối hợp tỉnh đoàn, Sở Giáo dục Đào tạo, huyện Đoàn và Đoàn thanh 

niên các trường THPT, THCS thực hiện công tác tuyển sinh phủ khắp 11 thành 



 

phố, huyện thị, phối hợp tư vấn, hướng nghiệp và tổ chức nhiều kênh thu hồ sơ 

để tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh đăng ký học. 

- Tiến hành khảo sát, xác định lại nhu cầu, tính lại chỉ tiêu, đăng ký mở 

thêm một số nghề mới. 

- Nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao thương hiệu cho Trường, gắn kết 

doanh nghiệp, hướng đào tạo theo địa chỉ. 

  5. Kiến nghị, đề xuất 

- UBND tỉnh tiếp tục ban hành nhiều chính sách để hỗ trợ cho người lao 

động học nghề và giải quyết việc làm cho người lao động sau đào tạo; Có cơ chế 

khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường hợp tác, với các cơ sở GDNN trong 

đào tạo “kép”. 

- Các cơ quan ban ngành trong tỉnh hỗ trợ nhà Trường trong công tác tư 

vấn tuyển sinh (hỗ trợ trong truyền thông, tuyên truyền, hướng nghiệp,..) 

- Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy hiện đại theo tiêu chuẩn 

nghề. Lựa chọn đầu tư cơ sở vật chất nhóm nghề thế mạnh, mũi nhọn của tỉnh và 

nhóm nghề chất lượng cao. 

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HSSV TỐT NGHIỆP NĂM 2022 

1. Kết quả học sinh sinh viên tốt nghiệp và giải quyết việc làm năm 

2022 (phụ lục 3) 

2. Tình hình giải quyết việc làm sau khi tốt nghiệp 

Trong năm 2022 có rất nhiều doanh nghiệp đến liên hệ, tuyển dụng tại các 

Khoa chuyên môn khi HSSV chưa tốt nghiệp. Ngoài ra, phòng CTHSSV-

QHDN-HTQT thực hiện tư vấn giới thiệu việc làm, tổ chức các buổi gặp gỡ, 

tiếp xúc giữa doanh nghiệp và HSSV chuẩn bị ra trường, kết hợp với lễ tổng kết 

và phát bằng tốt nghiệp tổ chức tư vấn và tuyển dụng việc làm cho sinh viên, 

học sinh tiếp nhận tại chỗ HSSV trong ngày tốt nghiệp. 

3. Kiến nghị và đề xuất 

- UBND tỉnh cần có nhiều chính sách hơn nữa để hỗ trợ cho người lao 

động học nghề và giải quyết việc làm cho người lao động sau đào tạo; Khuyến 

khích doanh nghiệp địa phương tăng cường hợp tác, hỗ trợ trường Cao đẳng 

nghề An Giang trong việc xây dựng các chương trình đào tạo sát với thực tế 

doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đồng thời tạo ra được nguồn 

nhân lực có đầy đủ kỹ năng cần thiết cho sản xuất mà không cần đào tạo lại.  

Tăng cường, đẩy mạnh ngành công nghiệp ở An Giang, giải quyết đầu ra cho 

HSSV ra trường. 



 

- Có cơ chế để khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường sử dụng lao 

động qua đào tạo nhất là đối với danh mục ngành, nghề phải sử dụng lao động 

qua đào tạo theo quy định.      

- Mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu kỹ năng nghề nghiệp tiệm cận 

với trình độ, kỹ năng các nước có trình độ đào tạo nghề tiên tiến. Đẩy mạnh chuẩn 

hóa cán bộ quản lý GDNN và giáo viên dạy nghề theo các tiêu chuẩn kỹ năng nghề 

quốc gia. 

 

Nơi nhận: 
- Sở LĐTBXH AG;  

- Lưu: VT, PĐTNCKH. 

HIỆU TRƯỞNG 

                 

 

 

 

Nguyễn Thanh Hải 
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