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MỞ ĐẦU 

Trường Cao Đẳng Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh được giao 

nhiệm vụ đào tạo nhân lực có trình độ Cao đẳng và Trung cấp chuyên 

nghiệp về lĩnh vực kinh tế phục vụ cho tiến trình công nghiệp hóa và hiện 

đại hóa cho thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cho cả nước nói chung 

trong xu thế hội nhập kinh tế toàn cầu.  

Trong quá trình hình thành và phát triển (1989 - 2016), toàn thể 

Cán bộ, viên chức nhà trường đã nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ chiến 

lược, mang lại nhiều thay đổi tích cực, những kết quả đáng khích lệ trong 

các hoạt động đào tạo, phát triển đội ngũ, phát triển cơ sở vật chất phục vụ 

dạy và học.  

Để không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo nhằm đáp 

ứng chuẩn giáo dục chung của cả nước, Trường Cao Đẳng Kinh tế thành 

phố Hồ Chí Minh thực hiện xây dựng Kế hoạch chiến lược phát triển 

trường giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2025 theo Quyết định số 616/QĐ- 

GDĐT- GDCN&ĐH ngày 05/6/2013 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào 

tạo về việc ban hành Quy trình phê duyệt kế hoạch chiến lược phát triển 

các trường Chuyên nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố 

Hồ Chí Minh. 
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A. CƠ SỞ PHÁP LÝ  

Kế hoạch chiến lược phát triển trường Cao đẳng  Kinh tế thành phố Hồ Chí 

Minh được xây dựng dựa trên các văn bản pháp lý sau:  

- Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2005; 

- Quyết định số 620/QĐ-BGDĐT-TCCB ngày 30 tháng 02 năm 2005 của 

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc thành lập Trường Cao đẳng Kinh tế TP.Hồ Chí 

Minh trên cơ sở Trường Trung học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh; 

- Nghị Quyết số 14/2005/NQ-CP ngày 02 tháng 11 năm 2005 của Chính 

Phủ về đổi nới cơ bản và toàn diện giáo dục Đại học Việt Nam giai đoạn 2006-

2020; 

- Đề án đổi mới giáo dục Đại học Việt Nam giai đoạn 2006-2020 của Bộ 

GD&ĐT ngày 02 tháng 11 năm 2005; 

- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ 

về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; 

- Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ 

về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ. tổ chức bộ máy, 

biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; 

- Quyết định số 121/2007/QĐ-TTg  ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Thủ 

tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các trường ĐH, CĐ giai 

đoạn 2006 – 2020; 

- Thông báo số: 242-TB/TW ngày 15 tháng 04 năm 2009 về kết luận của 

Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 (khóa VIII), 

phương hướng phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2020;  

- Thông báo 242-TB/TW ngày 15 tháng 4 năm 2009 kết luận của Bộ chính 

trị về tiếp tục thực hiện NQ TW2 Khóa VIII phương hướng phát triển giáo dục 

đào tạo đến năm 2020; 
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- Kết luận của Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tại hội nghị triển khai 

thực hiện chỉ thị 296/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ trong đó yêu cầu các 

trường ĐH,CĐ xây dựng chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2011-

2020; 

- Luật Giáo dục Đại học được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012; 

- Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng 

Chính phủ về  Chiến lược phát triển Giáo dục 2011-2020; 

- Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 29 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng 

Chính phủ về  Phê duyệt Chiến lược phát triển Dạy nghề thời kỳ 2011-2020; 

- Quyết định số 616/QĐ-GDĐT-GDCN&ĐH, ngày 05/06/2013 của Giám 

đốc Sở GD&ĐT thành phố Hồ Chí Minh về việc Ban hành Quy trình phê duyệt 

Kế hoạch chiến lược phát triển các trường Chuyên nghiệp trực thuộc Sở 

GD&ĐT thành phố Hồ Chí Minh; 

- Quyết định số 37/2013/QĐ-TTg, ngày 26 tháng 06 năm 2013 của Thủ 

tướng chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch mạng lưới các trường đại học, 

cao đẳng giai đoạn 2006 – 2020; 

- Nghị quyết số 29-NQ/TW  ngày 04 tháng 11 năm 2013  của Ban Chấp 

hành Trung ương  Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng 

yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; 

- Quyết định số 2631/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng 

chính phủ về Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành 

phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn 2025; 

- Nghị quyết số 44/NQ-CP của Chính phủ  ngày 09 tháng 06 năm 2014 về  

Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-

NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành 

Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng 
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yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; 

- Quyết định số 2653/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 07 năm 2014 về ban 

hành Kế hoạch hành động của ngành giáo dục triển khai Chương trình hành 

động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn 

diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong 

điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; 

- Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2014 

của Quốc hội; 

- Quyết định số 3036/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2014 của UNND 

TP về tiêu chí Trường tiên tiến, theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế tại 

Thành phố Hồ Chí Minh; 

- Quyết định số 1443/QĐ-UBND, ngày 26 tháng 3 năm 2014 của UBND 

TP.HCM về phê duyệt Kế hoạch thực hiện chương trình nâng cao chất lượng 

giáo dục đại học, Cao đẳng trên địa bàn TpHCM giai đoạn 2011-2015; 

- Quyết định số 3640/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2014 của Ủy Ban 

nhân dân Thành phố về  Điều chỉnh QĐ số 1443 của UBND TP.HCM về phê 

duyệt Kế hoạch thực hiện chương trình nâng cao chất lượng giáo dục đại học, 

Cao đẳng trên địa bàn TpHCM giai đoạn 2011-2015; 

- Thông tư số 01/2015/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Bộ 

trưởng Bộ GD&ĐT về quy định Điều lệ trường cao đẳng; 

- Văn bản số 1737/GDĐT-GDCN&ĐH ngày 08/06/2015 của Sở GD&ĐT 

TP.HCM về thang điểm đánh giá tiêu chí trường tiên tiến bậc Cao đẳng và 

Trung cấp chuyên nghiệp; 

- Văn bản số 1947/GDĐT-GDCN&ĐH ngày 24 tháng 06 năm 2015 về 

hướng dẫn thẩm quyền, hồ sơ và quy trình thực hiện việc công nhận trường 

Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp đạt tiêu chí trường tiên tiến; 

- Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của  Chính phủ 

về quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; 
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- Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 

năm 2015; 

- Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015-2020 năm 

2015; 

- Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở GD&ĐT TP.HCM nhiệm kỳ 2015-2020 

năm 2015; 

- Nghị quyết Đại hội Chi bộ Trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM năm 2015. 
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B. NỘI DUNG  

PHẦN I  

PHÂN TÍCH BỐI CẢNH 

I. BỐI CẢNH CHUNG 

1. Bối cảnh quốc tế và khu vực 

Trong những thập niên cuối thế kỷ XX và đầu thế kỷ XXI, bối cảnh 

thế giới đã có những biến đổi to lớn và sâu sắc, ảnh hưởng toàn diện và 

mạnh mẽ đến mọi mặt đời sống xã hội của các quốc gia. Trong đó, giáo 

dục đại học thế giới đã và đang có những thay đổi cơ bản. Xu thế dân chủ 

hóa trong giáo dục đại học, chuyển giáo dục đại học từ thượng tầng kiến 

trúc thành hạ tầng cơ sở của xã hội, chuyển từ đại học tinh hoa dành cho 

số ít sang đại học đại chúng dành cho đông đảo dân chúng. 

 Việc chuyển đổi từ nền kinh tế công nghiệp sang nền kinh tế tri 

thức đòi hỏi phải đào tạo ra lực lượng lao động chất xám đông đảo chứ 

không phải học một lần, sử dụng kiến thức suốt đời như trước đây.  

 Toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế vừa là quá trình hợp tác để phát 

triển vừa là quá trình đấu tranh của các nước đang phát triển để bảo vệ 

quyền lợi quốc gia. Khoảng cách giữa các quốc gia không còn nhiều ý 

nghĩa, xuất nhập khẩu dịch vụ giáo dục đúng đắn, kịp thời có ý nghĩa 

quan trọng đối với sự phát triển một đất nước. 

 Khoa học và công nghệ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, làm nền tảng 

cho sự phát triển kinh tế tri thức. Sự ra đời của công nghệ cao đã làm thay 

đổi cơ cấu công nghiệp ở nhiều nước, các nước phát triển tái công nghiệp 

hoá, các nước đang phát triển rút ngắn quá trình công nghiệp hoá của 

mình. Cuộc cách mạng khoa học - công nghệ đã chuyển kỷ nguyên công 

nghiệp sang kỷ nguyên thông tin và phát triển kinh tế tri thức với sản 

phẩm có hàm lượng tri thức cao và nhân lực có trí tuệ, kỹ năng chất lượng 

cao trở thành yếu tố quyết định sự phát triển của mỗi quốc gia.  
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Công nghệ thông tin và truyền thông được ứng dụng trên quy mô 

rộng lớn và sâu ở mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt trong giáo 

dục. Thế giới đang bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 mà 

đặc trưng là sự hợp nhất các loại công nghệ và xóa nhòa ranh giới giữa 

các lĩnh vực vật lý, kỹ thuật số và sinh học với trung tâm là sự phát triển 

trí tuệ nhân tạo, rô bốt, Internet vạn vật. Cuộc cách mạng này cũng sẽ phá 

vở thị trường lao động hiện nay và đòi hỏi sự thay đổi lớn lao hệ thống 

đào tạo nhân lực cung cấp cho thị trường lao động. Giáo dục từ xa đã trở 

thành một thế mạnh của thời đại, tạo nên một nền giáo dục mở, không phụ 

thuộc khoảng cách, thích ứng với nhu cầu của từng người học.  

Hội nghị quốc tế và tuyên bố thế giới của UNESCO về giáo dục đại 

học "Giáo dục đại học vào thế kỷ 21 - Tầm nhìn và Hành động" đã chỉ rõ 

sứ mệnh của giáo dục đại học là góp phần vào yêu cầu phát triển bền 

vững và phát triển xã hội nói chung, đồng thời đảm bảo những yêu cầu 

như bình đẳng, công bằng cho mọi người, nâng cao chất lượng đào tạo 

góp phần phát triển bền vững xã hội, tăng cường chức năng khám phá và 

phê phán, tự do học thuật, tự chủ và chịu trách nhiệm trước xã hội, tăng 

cường sự thích ứng xã hội, liên thông trong giáo dục, đa dạng hoá và bảo 

đảm chất lượng công nghệ mới, hoàn thiện về nhân sự trong trường đại 

học, đặt sinh viên vào vị trí trung tâm, coi sinh viên là người đồng hành, 

đảm bảo cho phụ nữ tham gia giáo dục đại học, coi giáo dục đại học là 

một hoạt động phục vụ công cộng, phát triển hợp tác quốc tế trong giáo 

dục đại học. Chính vì vậy, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp 

ứng những đòi hỏi mới, trở thành quốc sách hàng đầu của nhiều quốc gia 

trên thế giới.  

Xu hướng giáo dục Cao đẳng, Đại học trên toàn cầu và khu vực có 

nhiều sự thay đổi: 

- Sự nổi lên của online marketing (tiếp thị trực tuyến): Đáp ứng nhu 

cầu thực tiễn của những sinh viên thế hệ Internet, trong những năm 
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gần đây, online marketing đã ngày càng được tận dụng triệt để bởi 

những nhà quảng bá sản phẩm giáo dục trong các nỗ lực marketing của 

họ. Xu hướng này tiếp tục định hình thực tiễn hoạt động marketing 

năm 2015. Một cuộc khảo sát được tiến hành bởi Agent Barometer 

(2015) đã chỉ ra rằng trong số 1.671 công ty phụ trách tuyển sinh đến 

từ 110 quốc gia, có 63% số người được hỏi cho rằng hơn 20% khách 

hàng tiềm năng của họ đến từ các nguồn trực tuyến. Dữ liệu này là 

trong năm 2015. 

- Sự phát triển nhanh của các khóa học trực tuyến mở (MOOCs): 

2015 đã chứng kiến một năm tăng trưởng mạnh của MOOCs. Dữ liệu 

do Class Central cho thấy rằng tổng số lượng sinh viên đăng ký 

MOOCs trong ba năm trước (2012-2014) thậm chí còn thấp hơn con số 

tương ứng vào năm 2015. 

- Đối sánh – một công cụ thích hợp để đảm bảo chất lƣợng: Hơn 10 

năm qua, xếp hạng đã được coi là một công cụ mạnh mẽ để đánh giá 

chất lượng giáo dục của các cơ sở giáo dục đại học. Tuy nhiên, gần 

đây, ngày càng nhiều lập luận chỉ ra những hạn chế của phương pháp 

đảm bảo chất lượng này. Những lời chỉ trích phổ biến nhất đối với việc 

xếp hạng, đặc biệt là xếp hạng toàn cầu là quá tập trung vào những cơ 

sở giáo dục hàng đầu và các tổ chức nghiên cứu ưu tú, nhưng lại thờ ơ 

với phần lớn các trường đại học, cao đẳng có mục đích duy nhất là đào 

tạo ở cấp thấp hơn. Trong bối cảnh này, đối sánh ngày càng được đánh 

giá là một sự thay thế, có thể tránh được những hạn chế của việc xếp 

hạng. Trong số các hệ thống chuẩn hiện có, ở quy mô toàn cầu, QS 

stars là một trong những chuẩn đánh giá ưu thế nhất vì nó bao gồm các 

chỉ số hiệu suất của các tổ chức từ 40 quốc gia trên toàn thế giới. 

Trong bối cảnh đó, ở các cấp độ nhỏ hơn, một số hệ thống đối sánh 

cao cấp bao gồm U-Multirank, bắt đầu hoạt động vào năm 2013 bởi 

Liên minh Châu Âu hoặc Cao đẳng Scorecard, một hệ thống đánh giá 
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được ông Obama đề xuất kể từ năm 2013 dùng cho việc đảm bảo chất 

lượng ở Mỹ. 

- Chiến lƣợc của chính phủ trong vấn đề quốc tế hóa giáo dục đại 

học: Cả những nhà hoạch định chính sách và các nhà lãnh đạo tổ chức 

giáo dục đại học đa số đều công nhận sinh viên quốc tế như là một 

điểm kết mang tính quan trọng chiến lược. Trong năm 2015, những 

người phụ trách việc tuyển sinh viên quốc tế tiếp tục định hình chiến 

lược của chính phủ trong chính sách cải cách giáo dục đại học của họ. 

Ví dụ, trong Kế hoạch giáo dục 2015-2025, chính phủ Malaysia chọn 

Bakat (việc tuyển người tài trên thế giới) là một trong những trọng tâm 

chính trong cải cách giáo dục trong 10 năm tới, ngoài hai trọng tâm 

khác gồm đối sánh các tiêu chuẩn toàn cầu và cân bằng (các kỹ năng 

/kiến thức và các yếu tố “tinh thần” của sinh viên tốt nghiệp đại học) 

(ICEF Monitor, 2015). 

 Cộng đồng kinh tế ASEAN (viết tắt là AEC – ASEAN Economic 

Community) chính thức hình thành cuối năm 2015. AEC là một thị trường 

đơn nhất với năm yếu tố: hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, vốn và lao động. 

Trong đó, để chuẩn bị cho nguồn lao động có chất lượng dịch chuyển tự 

do trong khu vực, giáo dục  cao đẳng và đại học đóng vai trò khá quan 

trọng. Sự chuẩn bị đồng bộ của hệ thống giáo dục đại học không chỉ trong 

nước mà trong cả khu vực sẽ giúp người lao động dễ dàng tìm kiếm các 

cơ hội việc làm thích hợp ở tất cả các nước ASEAN. Một trong những rào 

cản lớn trong việc thúc đẩy lao động chất lượng cao dịch chuyển trong 

khu vực chính là sự khác biệt trong hệ thống đào tạo và bằng cấp của các 

nước trong khu vực. Nói cách khác, cách thức và chất lượng đào tạo của 

các trường đại học trong khu vực hiện nay khá cách biệt. Nguồn lao động 

được đào tạo tại các nước có nền giáo dục đại học tiến bộ, có thứ hạng cao 

và được công nhận rộng rãi trên thế giới như Singapore sẽ mặc nhiên 

được đánh giá tốt hơn một số nước khác trong khu vực. Điều này dẫn đến 
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việc bằng cấp tại quốc gia này có thể không được công nhận hoặc bị đánh 

giá thấp tại các quốc gia khác, gây khó khăn cho người lao động muốn tìm 

các công việc phù hợp trong khối ASEAN. 

 Để nâng cao chất lượng giáo dục đại học trong khu vực nói chung, đồng 

thời cũng tạo cơ sở hướng đến việc công nhận bằng cấp rộng rãi trong khu 

vực, tổ chức giáo dục đại học ASEAN (viết tắt là AUN) đã thành lập 

mạng lưới đánh giá chất lượng chung cho các trường đại học trong tổ 

chức (AUN-QA). Trong thời điểm hiện nay, một số trường đại học đã 

nhìn trước được ích lợi của việc tham gia chuẩn đánh giá chung của khu 

vực. Điều quan trọng là khi thị trường chung AEC hình thành, các tổ chức 

giáo dục này sẽ giúp người học được đào tạo theo chương trình đạt chuẩn 

khu vực và đứng trước nhiều cơ hội việc làm trong khối ASEAN. 

 Giáo dục đại học khu vực cũng đang hướng đến việc thúc đẩy sự đi lại 

của sinh viên giữa các nước thông qua các chương trình trao đổi. Đây là 

cơ sở để tạo ra một lực lượng lao động quen với thị trường lao động 

chung AEC. Hai năm qua, hệ thống chuyển đổi tín chỉ giữa các trường đại 

học Đông Nam Á (ACTS – ASEAN Credit Transfer System) giữa các 

trường đại học thành viên trong mạng lưới AUN đã bước đầu đi vào hoạt 

động. Cách nghĩ về trao đổi sinh viên trong khu vực cũng đang dần dần 

thay đổi. Trước đây các trường cho rằng chương trình đào tạo cần giống 

nhau 70% trở lên thì mới có thể tiến hành trao đổi. Tuy nhiên hiện nay 

mục tiêu của việc trao đổi không phải đến một nước khác để học những 

nội dung cũng được dạy tương tự ở nước mình, mà là để có những trải 

nghiệm quốc tế và trưởng thành hơn trong một môi trường văn hóa mới. 

Cách tiếp cận này giúp cho các trường đại học cũng như sinh viên các 

nước trong khu vực hội nhập thuận lợi hơn. 
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Những xu hƣớng đổi mới trong giáo dục nghề nghiệp trong khu vực  

và trên thế giới: 

Một là, đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp giảng dạy và đào tạo 

Mục tiêu chung trong giáo dục nghề nghiệp là nhằm tạo cho người 

học có năng lực làm việc trong môi trường luôn biến đổi. Đó là đào tạo 

dựa theo năng lực nhằm tạo ra cho người học những kỹ năng thiết yếu 

trên các lĩnh vực: thông tin (tìm thông tin, truy xuất thông tin, cất giữ, 

biến đổi, phân tích, tổng hợp, đánh giá thông tin); giao tiếp; làm việc hợp 

tác trong nhóm; kỹ năng tư duy lôgic; toán học; giải quyết vấn đề; quản lý 

kế hoạch thời gian, quản lý tài chính và quản lý bản thân; ngoại ngữ. Như 

vậy, bên cạnh mục tiêu đào tạo những tri thức, kỹ năng kỹ thuật thì tri 

thức và kỹ năng phi kỹ thuật khác cũng không kém phần quan trọng giúp 

cho người học có thể nhanh chóng tiếp cận với thị trường lao động, làm 

việc hiệu quả trong thị trường đó và có một năng lực học tập suốt đời. 

Việc đổi mới mục tiêu đào tạo còn do đòi hỏi của thị trường lao động và 

việc tăng cường trao đổi lao động trên cơ sở công nhận trình độ đào tạo 

của nhau giữa các quốc gia. Vì vậy, để chuẩn hóa trình độ đào tạo, việc 

làm trước hết phải thiết kế khung trình độ quốc gia, trên cơ sở đó xây 

dựng khung chuẩn trình độ cho mỗi ngành và chương trình đào tạo. 

Nội dung chương trình đào tạo được thiết kế theo hướng tích hợp 

giữa kiến thức các môn văn hóa chuyên môn và các môn thực hành. Kết 

cấu chương trình đào tạo gồm: các môn chung, các môn cơ sở, các môn 

chuyên môn và phần các môn học tự chọn. Mục đích của việc này nhằm 

làm giảm thời gian đào tạo do nội dung chương trình đào tạo phải đưa vào 

nhiều để đáp ứng nhu cầu của xã hội, các doanh nghiệp và của người học, 

đồng thời tùy theo điều kiện, khả năng đào tạo của các cơ sở và có thể cập 

nhật được những thay đổi. Điều này có ý nghĩa làm giảm nguy cơ thất 

nghiệp cho người tốt nghiệp và thay đổi mục tiêu của giáo dục nghề 

nghiệp để tạo ra những lớp người có khả năng lập thân và lập nghiệp 
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không trông chờ vào những cơ hội việc làm có trả lương truyền thống xưa 

kia. Bên cạnh đó, phương pháp giảng dạy và đào tạo cũng cần có những 

thay đổi và vận dụng thích hợp của từng phương pháp đối với mỗi bài 

giảng, mỗi đối tượng học sinh và điều kiện giảng dạy khác nhau. Xu 

hướng dạy học tích cực lấy người học làm trung tâm của các quá trình dạy 

và học đang trở thành xu hướng phổ biến. Phương pháp thi, kiểm tra, 

đánh giá cũng có những cải tiến phù hợp với sự thay đổi mục tiêu, nội 

dung và phương pháp giảng dạy trong nhà trường giáo dục nghề nghiệp. 

Bởi, phương pháp thi, kiểm tra, đánh giá có ảnh hưởng rất quan trọng đến 

thay đổi cách dạy và học trong nhà trường. Đánh giá kết quả học tập 

không chỉ xác định học lực, phần loại trình độ học sinh, khẳng định giá trị 

của người học trước xã hội mà còn giúp giáo viên của tiến nội dung bài 

giảng, phương pháp giảng dạy; đồng thời, giúp người học thay đổi cách 

học; các cơ quan quản lý giáo dục, nhà trường điều chính lại chương trình 

đào tạo, quy chế thi, kiểm tra không còn thích hợp. Đánh giá khách quan 

năng lực người lao động để công nhận trình độ người học và cấp chứng 

chỉ hành nghề hoặc được miễn trừ khi theo học lên cao cho người học. 

Hai là, thay đổi cơ cấu ngành nghề đào tạo  

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có khuynh hướng nhóm lại thành 

những nhóm nghề rộng hơn để đào tạo ban đầu và hạn chế đào tạo những 

nghề mang tính chuyên môn hẹp, như ở Đức, số nghề giảm từ hơn 350 

xuống còn dưới 300 nghề, Nga hiện tại có 270 nghề, U-crai-na 260 nghề, 

Thổ Nhĩ Kỳ 250 nghề. Nội dung chương trình đào tạo thường nhấn mạnh 

đến những kỹ năng nghề ổn định tương đối và có thể biến đổi thích nghi 

với nội dung, cơ cấu nghề và việc làm thay đổi. Trong điều kiện thay đổi 

công nghệ, mô hình quản lý lao động và cơ cấu kinh tế, việc đào tạo theo 

chuyên môn hẹp truyền thống không còn thích hợp nữa. Vì vậy, đào tạo 

rộng và linh hoạt trở thành xu hướng phổ biến trong giáo dục nghề 

nghiệp. 
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Ba là, kết hợp với các doanh nghiệp để cải thiện chất lượng đào tạo, làm 

cho đào tạo gắn với sản xuất và dịch vụ.  

Việc liên kết với các doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế xã hội 

khác là một nhu cầu bức bách nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đào 

tạo. Ngoài ra, các cơ sở sản xuất kinh doanh còn là nguồn cung cấp một 

phần tài sản chính cho các hoạt động đào tạo. 

Nhà trường và doanh nghiệp là bạn đồng hành và đồng minh chiến 

lược trong phát triển nguồn nhân lực, nếu không có sự hợp tác của doanh 

nghiệp thì đào tạo sẽ xa rời thực tế và hiệu quả thấp. Đại diện của doanh 

nghiệp thông qua các hội nghề nghiệp hoặc ngành công nghiệp có vai trò 

ảnh hưởng quan trọng đến việc hình thành chương trình đào tạo, phát triển 

giáo dục nghề nghiệp. 

Bốn là, người học chia sẻ đóng góp tài chính  

Trong những năm gần đây, hầu hết các quốc gia đều phải huy động 

nguồn tài chính từ xã hội, trong đó có một phần đóng góp không nhỏ từ 

tiền học phí của người học. Việc đóng góp tài chính của người học có tác 

dụng vừa làm giảm bớt gánh nặng ngân sách nhà nước, vừa để chính phủ 

bổ sung nguồn ngân sách cho vùng khó khăn hoặc những nhóm chịu thiệt 

thòi trong xã hội; đồng thời, chính sách này có tác dụng quan trọng để 

nâng cao chất lượng đào tạo trên cơ sở tái đầu tư, mua sắm mới trang thiết 

bị, tài liệu phục vụ cho đào tạo cũng như nâng cao vai trò tự chịu trách 

nhiệm của người học và của nhà trường. 

Năm là, phát triển giáo dục nghề nghiệp lên trình độ cao hơn, đi sâu hơn 

vào lĩnh vực giáo dục đại học  

Xu hướng này nhằm tăng thêm cơ hội cho những người tốt nghiệp 

bậc trung học để vào học chương trình đại học nghề hoặc cho những 

người không muốn học hay không phù hợp với các đại học mang tính 

truyền thống. 
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Xu thế giáo dục kỹ thuật nghề nghiệp ngày càng đi sâu vào lĩnh vực 

giáo dục đại học, đó là một thực tế xuất phát từ nhu cầu của thị trường lao 

động và nhu cầu học tập của người dân. 

Sáu là, học suốt đời và xây dựng trường học cộng đồng  

Chính sách học tập suốt đời càng được nhấn mạnh đối với giáo dục 

kỹ thuật và nghề nghiệp, bởi vì trước đây người ta thường chú ý đến đào 

tạo kỹ năng chuyên môn hẹp và không quan tâm nhiều đến các kỹ năng 

thuộc về trí tuệ và tình cảm. Ngày nay, việc học không thể chấm hết sau 

khi tốt nghiệp và kiếm được việc làm. Vì vậy, yêu cầu phát triển của xã 

hội đòi hỏi người học còn phải có năng lực tự học, tự phát triển để bổ 

sung kiến thức và kỹ năng mới; còn những kiến thức của các môn văn hóa 

phổ thông đã trở thành tiền đề quan trọng đối với người học để có thể học 

suốt đời. 

Bảy là, phân luồng và liên thông trong đào tạo  

Phần luồng học sinh sau khi tôt nghiệp trung học cơ sở là xu hướng 

mà nhiều quốc gia khác đang thực hiện. Vì nhu cầu nhân lực có trình độ 

trung cấp ngày càng lớn; quy mô các trường đại học không thể tăng do 

ràng buộc về tài chính quốc gia và cơ cấu trình độ nhân lực. 

Tỉ lệ học sinh trung học phổ thông ở các nước châu Âu tham gia học nghề 

rất cao là do nhu cầu việc làm, hệ thống giáo dục liên thông và truyền 

thống văn hóa. 

Ở một số nước, số học sinh ở tuổi 17 hoặc 18 không vào được đại 

học hoặc cao đẳng lại không được chuẩn bị nghề đã làm gia tăng thất 

nghiệp và gây khó khăn cho xã hội. Vì vậy, sau khi tốt nghiệp trung học 

cơ sở, nếu các học sinh này được đào tạo trong các trường trung học nghề 

hoặc trung học chuyên nghiệp sẽ tiết kiệm rất lớn cho ngân sách. 

Chính sách liên thông cho phép người học được học lên những bậc 

học cao hơn và miễn trừ việc học lại những kiến thức và kỹ năng thu nhận 

được ở các bậc học dưới; cho phép cơ sở giáo dục nghề nghiệp được sử 
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dụng nguồn lực một cách thông minh, hiệu quả và đáp ứng được nhu cầu 

học tập suốt đời của nhân dân. Đó là một xu hướng mà nhiều quốc gia 

khác đã và đang thực hiện. 

Tám là, đổi mới quản lý trên cơ sở phân cấp  

Trong điều kiện kinh tế thị trường, cần phải xử lý mối quan hệ giữa 

ba trục quyền lực: thị trường, nhà nước và cơ sở đào tạo. Trước đây, giáo 

dục đào tạo luôn được coi là phúc lợi xã hội, nhà nước có vai trò phân 

phối một phần phúc lợi xã hội thông qua việc cung cấp giáo dục. Ngày 

nay, do nhu cầu về giáo dục tăng, nhà nước đã không còn đủ khả năng để 

cung cấp đủ nguồn lực cho giáo dục, nên các cơ sở giáo dục ngòai việc 

nhận một phần kinh phí từ nhà nước, còn nhận một phần đáng kể khác do 

thị trường cung cấp. Vì thế, ảnh hưởng của nhà nước đến cơ sở giáo dục 

giảm và quyền lực của thị trường tăng dần. Như vậy, các cơ sở đào tạo 

vừa phải dựa vào thị trường vừa phải dựa vào nhà nước để hoạt động chức 

không lệ thuộc hoàn toàn vào nhà nước như trước kia. Tuy nhiên, nhà 

nước không thể từ bỏ vai trò của mình đối với loại dịch vụ công đặc biệt 

này, mà phải điều chỉnh mô hình và cách thức thực thi quyền lực. Phân 

cấp quản lý là một trong các giải pháp quản lý được nhiều quốc gia áp 

dụng. 

Thực tế cho thấy nhiều quốc gia đã áp dụng mô hình phân cấp triệt 

để đến tận nhà trường. Mô hình này có ưu điểm đáp ứng tức thời nhu cầu 

của người học, chủ động nguồn, gắn nguồn lực với hoạt động, giảm bớt 

tổn thất; nhà trường có thẩm quyền và chịu trách nhiệm ra các quyết định; 

thực hiện trong khung mục tiêu, chính sách, chương trình đào tạo, tiêu 

chuẩn và trách nhiệm xã hội được xác lập bởi nhà nước. 
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2.  Bối cảnh trong nƣớc 

Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 2011 – 2020 của Đảng đã xác 

định phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn 

nhân lực chất lượng cao là một đột phá chiến lược, là yếu tố quyết định 

quá trình cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng và lợi thế 

cạnh tranh dài hạn, bảo đảm kinh tế - xã hội phát triển nhanh, hiệu quả, 

bền vững. Thực hiện liên kết chặt chẽ giữa các doanh nghiệp, cơ sở sử 

dụng lao động, cơ sở đào tạo và Nhà nước để phát triển nguồn nhân lực 

theo nhu cầu xã hội. Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam 

theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế; trong 

đó, đổi mới cơ chế quản lý giáo dục, phát triển đội ngũ là then chốt. Đổi 

mới cơ chế tài chính; thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục, đào tạo. 

Rà soát, hoàn thiện quy hoạch và thực hiện quy hoạch mạng lưới trường 

đại học và cao đẳng trong cả nước.  

Phấn đấu mọi người trong độ tuổi lao động đều có cơ hội có việc 

làm và có thu nhập. Xóa bỏ hoàn toàn tình trạng đói nghèo của xã hội và 

tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em. Hạ thấp tình trạng đói nghèo xuống 

mức thấp nhất Đông Nam Á. Giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học, 

xóa mù chữ và trẻ em thất học, nâng cao trình độ phổ cập toàn dân lên 

mức trung học. Mạng lưới nhà trường phổ thông mở rộng và nâng cấp 

nhằm trang bị tri thứcvà phương tiện nâng cao kỹ năng ứng dụng. Các 

trường đại học lớn, các viện nghiên cứu quốc gia, các khu công nghiệp 

cao sẽ là nguồn sáng tạo, tiếp nhận, xử lý và cung cấp chất xám, để đổi 

mới công nghệ tạo thành nguồn động lực chủ yếu nâng cao năng lực cạnh 

tranh kinh tế. Phát triển một số trường đại học và nghiên cứu hướng các 

ngành khoa học và công nghệ mũi nhọn của tương lai lên ngang tầm các 

nước tiên tiến trong khu vực Đông Nam Á. Hình thành hệ thống giáo dục 

nghề nghiệp với nhiều phương thức và trình độ đào tạo kỹ năng nghề 

nghiệp theo hướng ứng dụng, thực hành, bảo đảm đáp ứng nhu cầu nhân 
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lực kỹ thuật của doanh nghiệp, thị trường lao động trong nước và xuất 

khẩu. Đa dạng hóa các cơ sở đào tạo phù hợp với nhu cầu phong phú về 

công nghệ và trình độ phát triển của các lĩnh vực, ngành nghề, đặc biệt là 

nhân lực chất lượng cao phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội. 

Với sự hội nhập quốc tế, giáo dục Việt nam đã đặt mình vào hệ 

thống chung của giáo dục toàn cầu, đánh giá giáo dục theo những chuẩn 

mực phổ biến cả về nội dung, chương trình và phương pháp giảng dạy. 

Phát triển giáo dục vừa là đòi hỏi của hội nhập, đồng thời cũng là dấu 

hiệu, thước đo của sự hội nhập nhằm đi vào quỹ đạo chung của các nền 

giáo dục tiên tiến. Đảng ta đã xác định mục tiêu chiến lược: “Phấn đấu 

sớm đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. 

Điều đó đòi hỏi ngày càng cao về nguồn lực con người, năng lực khoa học 

và công nghệ. Đây là điều kiện thuận lợi để các trường Cao đẳng phát 

triển quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu của xã hội. 

Để giải quyết các thách thức trên trong đào tạo, phát triển nguồn 

nhân lực, ngày 27/11/2014 tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII đã thông 

qua Luật Giáo dục nghề nghiệp, có hiệu lực từ ngày 01/7/2015. Luật được 

thông qua với nhiều nội dung đổi mới nhằm đáp ứng yêu cầu về đào tạo, 

phát triển nguồn nhân lực trong thời kỳ Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa 

và hội nhập ASEAN, như thống nhất ba cấp trình độ là sơ cấp, trung cấp 

và cao đẳng; đổi mới tổ chức quản lý, đào tạo theo hướng đào tạo theo 

niên chế, tích lũy mô đun, tích lũy tín chỉ; đổi mới về thời gian đào tạo 

cho phù hợp với nhu cầu và khả năng của người học, trong đó thời gian 

đào tạo trung cấp đối với những người tốt nghiệp Trung học cơ sở còn từ 

1 đến 2 năm tập trung vào kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp; giao quyền tự 

chủ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được xây dựng và phát triển 

chương trình đào tạo; đối với sinh viên tốt nghiệp trình độ cao đẳng sẽ 

được cấp bằng cao đẳng và kèm theo danh hiệu kỹ sư thực hành hoặc cử 

nhân thực hành tùy vào ngành nghề đào tạo; đổi mới chính sách với cơ sở 



Trang 18 

 

giáo dục nghề nghiệp, không phân biệt công lập và tư thục, đều được 

tham gia đấu thầu đặt hang đào tạo, tham gia vay vốn ưu đãi các chương 

trình dự án trong và ngoài nước, tham gia bồi dưỡng nhà giáo cán bộ quản 

lý trong và ngoài nước bằng kinh phí từ ngân sách Nhà nước; tăng cường 

các chính sách ưu đãi để khuyến khích, thu hút người học; quy định rõ các 

chức danh đối với nhà giáo trong từng cơ sở giáo dục nghề nghiệp, chính 

sách tôn vinh,  kéo dài thời gian làm việc với những nhà giáo có trình độ, 

học hàm học vị, có tay nghề cao, phụ cấp ưu đãi đối với Nhà giáo giảng 

dạy tích hợp cả lý thuyết và thực hành; xác định vai trò, vị trí, nhiệm vụ 

và đặc biệt là quyền lợi của doanh nghiệp khi tham gia hoạt động giáo dục 

nghề nghiệp… Những quy định mới của Luật Giáo dục nghề nghiệp, tạo 

cơ hội cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tự chủ, năng động, tổ chức đào 

tạo linh hoạt trên cơ sở gắn kết với doanh nghiệp để đào tạo nguồn nhân 

lực ở các trình độ khác nhau theo các phương thức linh hoạt nhằm đáp 

ứng nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động, nhất là nhu cầu đào 

tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các khu công nghiệp, khu chế 

xuất, các ngành trọng điểm, vùng kinh tế động lực và hội nhập khu vực 

ASEAN và quốc tế. 

Trong thời gian tới, phát triển giáo dục nghề nghiệp nhằm: 

    Phục vụ các mục tiêu của chiến lược phát triển kinh tế- xã hội; góp 

phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo việc làm mới và tự tạo việc 

làm cho người lao động; đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường 

lao động và nguyện vọng học tập suốt đời của người lao động; góp phần 

chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế.  

    Phát triển hệ thống đào tạo kỹ thuật thực hành với ba cấp trình độ 

(sơ cấp, trung cấp và cao đẳng), liên thông giữa các trình độ đào tạo và 

các bậc đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân.  
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Cùng với việc mở rộng quy mô đào tạo thì phải hết sức coi trọng 

chất lượng đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật, xây dựng hệ thống trường 

chất lượng cao, tiếp cận trình độ đào tạo khu vực và quốc tế. 

    Thực hiện xã hội hoá đào tạo, thu hút mọi nguồn lực trong nước và 

hợp tác quốc tế để nâng cao năng lực của hệ thống; đa dạng hoá các loại 

hình cơ sở và phương thức đào tạo. 

Số lượng nhân lực được tuyển để đào tạo ở các cấp tăng nhanh. 

Điều này có thể được xem như là một thành tựu quan trọng trong lĩnh vực 

đào tạo nhân lực. Theo số liệu thống kê năm 2014-2015 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo, số sinh viên đại học và cao đẳng là 2.363.942 người, số tốt 

nghiệp là 554.058 người; số học sinh các trường trung cấp chuyên nghiệp 

là 349.651 người. Tuy nhiên, chất lượng đào tạo, cơ cấu theo ngành nghề, 

lĩnh vực, sự phân bố theo vùng, miền, địa phương,… chưa đồng nhất, 

chưa thực sự phù hợp với nhu cầu sử dụng của xã hội, gây lãng phí nguồn 

lực của Nhà nước và xã hội.  

Đội ngũ nhân lực chất lượng cao, công nhân lành nghề vẫn còn rất 

thiếu so với nhu cầu xã hội để phát triển các ngành kinh tế chủ lực của 

Việt Nam, nhất là để tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu cũng như nâng 

cấp vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị đó. 

Số lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật, thậm chí nhóm có 

trình độ chuyên môn cao có khuynh hướng hiểu biết lý thuyết khá, nhưng 

lại kém về năng lực thực hành và khả năng thích nghi trong môi trường 

cạnh tranh công nghiệp; vẫn cần có thời gian bổ sung hoặc đào tạo bồi 

dưỡng để sử dụng hiệu quả.  

Khả năng làm việc theo nhóm, tính chuyên nghiệp, năng lực sử 

dụng ngoại ngữ là công cụ giao tiếp và làm việc của nguồn nhân lực còn 

rất hạn chế. Trong môi trường làm việc có yếu tố nước ngoài, ngoại ngữ, 

hiểu biết văn hoá thế giới luôn là điểm yếu của lao động Việt Nam. 
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Tinh thần trách nhiệm làm việc, đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công 

dân, ý thức văn hoá công nghiệp, kỷ luật lao động của một bộ phận đáng 

kể người lao động chưa cao. 

Năng suất lao động còn thấp so với nhiều nước trong khu vực và 

thế giới. Mặt khác, đáng lo ngại là năng suất lao động của Việt Nam có xu 

hướng tăng chậm hơn so với các nước đang phát triển trong khu vực như 

Trung Quốc, Ấn Độ, In-đô-nê-xia. 

Nguồn lực quốc gia và khả năng đầu tư cho phát triển nhân lực của 

phần lớn các gia đình còn  hạn chế , chưa đáp ứng điều kiện tối thiểu để 

bảo đảm chất lượng các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá, thể dục thể 

thao. Nguồn lực tài chính từ ngân sách nhà nước cho phát triển nhân lực 

còn hạn chế; chưa huy động được nhiều các nguồn lực trong xã hội (nhất 

là các doanh nghiệp) để phát triển nhân lực.  

Quản lý nhà nước về phát triển nhân lực còn những bất cập so với 

yêu cầu. Chủ trương, đường lối phát triển nguồn nhân lực chưa được thể 

chế hoá bằng các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách và các 

kế hoạch phát triển một cách kịp thời và đồng bộ; việc triển khai thực hiện 

các chủ trương , đường lối , chính sách chưa kịp thời , chưa nghiêm túc . 

Nhiều mục tiêu phát triển nguồn nhân lực chưa tính toán đầy đủ các điều 

kiện thực hiện. Sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội 

trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực chưa 

chặt chẽ. 

Hệ thống giáo dục quốc dân - lực lượng nòng cốt trong đào tạo và 

phát triển nguồn nhân lực đất nước bộc lộ nhiều hạn chế. Cụ thể là: công 

tác phân luồng định hướng nghề nghiệp cho học sinh trung học cơ sở và 

trung học phổ thông chưa tốt; công tác đào tạo, giáo dục nghề nghiệp 

chưa thực sự dựa trên cơ sở nhu cầu xã hội, chưa thu hút được sự tham gia 

phát triển nguồn nhân lực từ các đơn vị sử dụng lao động; đội ngũ giáo 

viên, giảng viên còn thiếu về số lượng, yếu về chuyên môn nghiệp vụ, còn 
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sự chênh lệch lớn về trình độ phát triển giữa các địa phương, vùng, miền; 

hệ thống phương pháp, công cụ kiểm tra, giám sát, kiểm định và đánh giá 

kết quả giáo dục và đào tạo còn lạc hậu, kém hiệu quả; mục tiêu giáo dục 

toàn diện chưa được hiểu và thực hiện đúng…Sự thay đổi trong các quy 

định liên quan đến giáo dục cao đẳng , đại học nói chung và cao đẳng nói 

riêng (tiêu chuẩn trường tiên tiến, tự chủ tài chính, chuyển đổi cơ quan 

chủ quản,…) đã ảnh hưởng không nhỏ đến chiến lược phát triển của các 

trường. 

Hợp tác và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân 

lực chưa đáp ứng yêu cầu của quá trình hội nhập ngày càng sâu rộng về 

kinh tế, xã hội, văn hoá nước ta với thế giới. Còn nhiều sự khác biệt trong 

các quy định về giáo dục nghề nghiệp, đào tạo nhân lực của hệ thống pháp 

luật Việt Nam so với pháp luật của các nước; mô hình hệ thống giáo dục 

và đào tạo, nội dung, chương trình và phương pháp đào tạo nhân lực chưa 

tương thích và chưa phù hợp với các tiêu chuẩn phổ biến của các nước 

trong khu vực và thế giới; chưa thu hút được nhiều các nguồn lực quốc tế 

cho phát triển nhân lực. Việc tổ chức, đánh giá chất lượng dạy và học 

ngoại ngữ, bồi dưỡng một số hiểu biết, kỹ năng cần thiết để hội nhập quốc 

tế chưa đáp ứng yêu cầu. Môi trường pháp lý, điều kiện làm việc, cơ chế 

chính sách chưa bảo đảm cho trao đổi nhân lực giáo dục, đào tạo và 

nghiên cứu khoa học giữa Việt Nam và các nước được thực hiện thuận 

lợi, chưa phát huy hết tiềm năng của khả năng hợp tác quốc tế này phục 

vụ phát triển nguồn nhân lực của đất nước. 

3. Bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh 

Thành phố Hồ Chí Minh là một trung tâm kinh tế, văn hóa – du 

lịch, giáo dục – khoa học kỹ thuật - y tế lớn của cả nước. Điều kiện kinh 

tế, dân cư tương đối thuận lợi, hệ thống trường lớp từng bước được cải 

thiện, cơ bản đáp ứng được nhu cầu học tập của nhân dân thành phố. Sự 

quan tâm của Thành phố đối với giáo dục - đào tạo ngày càng tăng, phát 
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triển cơ sở vật chất theo quy hoạch, khang trang, từng bước hiện đại; 

chuẩn hóa đội ngũ giáo viên ở các ngành học, bậc học; đổi mới phương 

pháp giảng dạy, coi trọng giáo dục nhân cách, lối sống, đạo đức, lý tưởng 

cho học sinh; xã hội hóa giáo dục - đào tạo đạt kết quả tích cực; hệ thống 

giáo dục - đào tạo ngoài công lập góp phần đáng kể vào việc đào tạo nhân 

lực; công tác quản lý giáo dục - đào tạo đổi mới tích cực, đạt hiệu quả; 

phát huy vai trò của gia đình phối hợp với nhà trường, xã hội trong giáo 

dục thế hệ trẻ; chất lượng dạy và học được nâng cao, là cơ sở để đổi mới 

căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo thành phố. 

Những năm qua Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng khẳng định vai 

trò trung tâm giáo dục – đào tạo chất lượng cao của mình. Nghị Quyết Đại 

Hội Đảng Bộ Tp.HCM lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020 nhấn mạnh: Đảng 

bộ, chính quyền và Nhân dân Thành phố kiên định mục tiêu xã hội chủ 

nghĩa, ra sức phát huy truyền thống vẻ vang “Xây dựng Đảng bộ Thành 

phố thật trong sạch, vững mạnh; tăng cƣờng hiệu lực, hiệu quả quản 

lý Nhà nƣớc; không ngừng đổi mới, năng động, sáng tạo, giữ vững ổn 

định chính trị - xã hội; nâng cao chất lƣợng tăng trƣởng và năng lực 

cạnh tranh của kinh tế Thành phố, gắn tăng trƣởng kinh tế với phát 

triển văn hóa, xây dựng con ngƣời, thực hiện tiến bộ, công bằng xã 

hội, bảo vệ môi trƣờng; nâng cao phúc lợi xã hội và chất lƣợng cuộc 

sống của Nhân dân. Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh có chất lƣợng 

sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình; có vai trò động lực trong sự 

nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc; sớm trở thành một 

trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thƣơng mại, khoa 

học - công nghệ của khu vực Đông Nam Á”.  

 Điều này đòi hỏi ngày càng cao về nguồn lực con người, năng lực 

 khoa học và công nghệ. Đây là chính là điều kiện thuận lợi để các trường 

 Cao đẳng phát triển quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu 

 cầu của xã hội. 

http://www.citenco.com.vn/su-kien/dang-bo-cong-ty/nghi-quyet-dai-hoi-dang-bo-tp-hcm-lan-thu-x-nhiem-ky-2015-2020-102.html
http://www.citenco.com.vn/su-kien/dang-bo-cong-ty/nghi-quyet-dai-hoi-dang-bo-tp-hcm-lan-thu-x-nhiem-ky-2015-2020-102.html
http://www.citenco.com.vn/su-kien/dang-bo-cong-ty/nghi-quyet-dai-hoi-dang-bo-tp-hcm-lan-thu-x-nhiem-ky-2015-2020-102.html
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Về nhu cầu chọn ngành nghề, theo số liệu khảo sát của Trung tâm 

Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM tại 

120 trường THPT trên địa bàn thành phố năm 2016 cho thấy: 

  Học sinh chọn những ngành nghề theo định hướng phát triển kinh 

tế thành phố và khu vực. Đa số các học sinh luôn có sự quan tâm tìm 

hiểu các khối ngành Kỹ thuật Công nghệ và Kinh tế - Tài chính. Năm 

2016, nhu cầu học nghề của học sinh THPT đối với nhóm ngành Kỹ 

thuật công nghệ có tỷ lệ lựa chọn cao nhất, chiếm 24,84% (giảm 1,20% 

so với năm 2015) tập trung vào các ngành: Cơ khí – Tự động hóa; Điện 

tử - Cơ điện tử; Công nghệ thông tin; Công nghệ thực phẩm; Kiến trúc – 

Kỹ thuật công trình xây dựng. Và nhóm ngành Kinh tế - tài chính có tỷ 

lệ học sinh lựa chọn là 14,90% (giảm 14,50% so các năm 2015) chủ yếu 

các ngành: Marketing - Quan hệ công chúng, Tài chính - Tín dụng - 

Ngân hàng, Kế toán - Kiểm toán. 

  Xu hướng các khối ngành nghề khác cũng thể hiện sự thay đổi 

tích cực như sau: Dịch vụ du lịch - Nhà hàng - Khách sạn chiếm 

17,56%; Công nghệ thông tin (8,84%); Marketing - Quan hệ công chúng 

(6,82%); Quản lý điều hành (6,27%); Cơ khí - Tự động hóa (5,88%), 

Biên phiên dịch (3,44%), Tài chính - Tín dụng - Ngân hàng (2,89%). 

  Riêng một số các ngành nghề ít được các học sinh THPT quan 

tâm nhiều như là: Hóa chất - Hóa dược - Mỹ phẩm (0,8%); Dầu khí – 

Địa chất (0,17%); Dệt may – Giày da (0,75%),… 
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Biểu 1: Xu hướng chọn ngành nghề của học sinh THPT 

trên địa bàn TPHCM 2016 

STT Ngành nghề 2016 

1 Kỹ thuật công nghệ 24,84% 

2 Kinh doanh – Dịch vụ 22,82% 

3 Khoa học xã hội - Nhân văn 17,44% 

4 Hành chính – Quản lý 7,05% 

5 Kinh tế - Tài chính 14,90% 

6 Ngành nghề khác 12,95% 

 

Nguồn: Kết quả khảo sát và phân tích của  

Trung tâm DBNCLĐ&TTTTLĐ TP.HCM 

  

Nhu cầu học bậc Đại học vẫn chiếm tỷ lệ cao nhất 87,00%, bậc 

Cao đẳng 7,00% và bậc Trung cấp chiếm 6,00%. 

  

Biểu 2: Xu hướng chọn bậc học của học sinh THPT 

trên địa bàn TPHCM năm 2016 

 Bậc học 2015 2016 

Đại học 87,36% 87,00% 

Cao đẳng 8,71% 7,00% 

Trung cấp 3,93% 6,00% 

  

Nguồn: Kết quả khảo sát và phân tích của  

Trung tâm DBNCLĐ&TTTTLĐ TP.HCM 
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Biểu đồ 3: Xu hướng chọn bậc học của học sinh THPT 

phân theo giới tính trên địa bàn TPHCM năm 2016 

 

    Năm 2016, tại thành phố Hồ Chí Minh có 56 trường Đại học, 26 trường 

Cao đẳng chuyên nghiệp, 19 trường Cao đẳng nghề, 41 trường Trung 

cấp và 27 trường Trung cấp nghề. 

Biểu 4: So sánh hệ thống đào tạo trên địa bàn TP.HCM 

Stt Hệ đào tạo 
Số trƣờng đào tạo 

Năm 2015 Năm 2016 

1 Đại học 56 56 

2 Cao đẳng chuyên nghiệp 26 26 

3 Cao đẳng nghề 13 19 

4 Trung cấp chuyên nghiệp 41 41 

5 Trung cấp nghề 27 27 

Tổng Cộng: 163 169 

Nguồn: Kết quả khảo sát và phân tích của Trung tâm DBNCLĐ&TTTTLĐ 

TP.HCM tổng hợp từ thông tin các trường Đại học – Cao đẳng – Trung cấp 
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  So với năm 2015, số trường đào tạo hệ Cao đẳng nghề tăng 06 

trường còn lại số trường đào tạo các hệ khác không tăng. 

Biểu đồ 5: So sánh số lượng trường đào tạo tại TP.HCM 

 

Theo số liệu thống kê của phòng Dạy nghề - Sở Lao động Thương 

binh và Xã hội TP.HCM, trên địa bàn thành phố có 65 trung tâm dạy 

nghề và 324 cơ sở dạy nghề thường xuyên ngắn hạn. 

Biểu 6: So sánh chỉ tiêu tuyển sinh trên địa bàn TP.HCM 

Stt Hệ đào tạo 

Chỉ tiêu tuyển sinh 

(đvt: Sinh viên) 

Năm 2015 Năm 2016 

1 Đại học 96.516 110.169 

2 Cao đẳng chuyên nghiệp 52.630 52.606 

3 Cao đẳng nghề 15.107 14.418 

4 Trung cấp chuyên nghiệp 52.045 46.675 

5 Trung cấp nghề 9.565 9.522 

Tổng cộng: 225.863 233.390 

Nguồn: Kết quả khảo sát và phân tích của Trung tâm DBNCLĐ&TTTTLĐ 

TP.HCM tổng hợp từ thông tin các trường Đại học – Cao đẳng – Trung cấp 
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Quy mô đào tạo trên địa bàn thành phố tập trung ở hệ đào tạo Đại học, 

Cao đẳng chuyên nghiệp, Trung cấp chuyên nghiệp. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh 

năm 2016 tăng 3,33% so với năm 2015, chủ yếu đào tạo đại học tăng 14,15%. 

Riêng chỉ tiêu tuyển sinh ở các hệ Cao đẳng chuyên nghiệp giảm 0,05%, Cao 

đẳng nghề giảm 4,56%, Trung cấp chuyên nghiệp giảm 10,32% và Trung cấp 

nghề giảm 0,45%.  

Biểu đồ 7: So sánh chỉ tiêu tuyển sinh 

 

Nhu cầu tuyển dụng lao động năm 2016 tăng 1,03% so với năm 

2015, trong đó nhu cầu tuyển dụng nhân lực qua đào tạo chiếm 72,77% 

tăng 1,60% so với cùng kỳ. Nhu cầu tuyển dụng lao động có trình độ 

năm 2016 chủ yếu ở các nhóm ngành nghề như: Nhân viên kinh doanh – 

Bán hàng, Cơ khí - Tự động hóa, Công nghệ thông tin, Kế toán – Kiểm 

toán, Kinh doanh tài sản – Bất động sản, Điện tử - Cơ điện tử, Hành 

chính văn phòng, Kiến trúc – Kỹ thuật công trình xây dựng, Y dược – 

Chăm sóc sức khỏe, Quản lý điều hành, … 
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Biểu đồ 15: Nhu cầu tuyển dụng nhân lực theo trình độ đào tạo năm 2016 

  

Lao động chưa qua đào tạo chiếm (27,23%): Nhu cầu tuyển dụng 

tập trung ở các nhóm ngành nghề như: Dịch vụ phục vụ, Kinh doanh – 

Bán hàng, Dệt may – Giày da, Dịch vụ du lịch - Nhà hàng - Khách sạn, 

Vận tải – Kho bãi – Xuất nhập khẩu, …ở các vị trí lao động mang tính 

chất thời vụ - bán thời gian: nhân viên phục vụ nhà hàng – phụ bếp, giao 

hàng nhanh, nhân viên đóng gói sản phẩm, giữ kho, bán hàng… 

    Sơ cấp nghề - CNKT: chiếm 19,72% nhu cầu tuyển dụng tập 

trung ở các nhóm ngành như Cơ khí – Tự động hóa, Dệt may – Giày da, 

Dịch vụ phục vụ, Kinh doanh – Bán hàng, … 

    Trung cấp (CN-TCN): chiếm 25,29% nhu cầu tuyển dụng tập 

trung ở các nhóm ngành như Kinh doanh – Bán hàng, Kinh doanh tài 

sản - Bất động sản, Cơ khí tự động hóa,  Dịch vụ thông tin tư vấn – 

Chăm sóc khách hàng, Công nghệ thông tin, … 

    Cao đẳng – Đại học – Trên Đại học chiếm 27,76% tuyển dụng 

nhiều ở các nhóm ngành như: Kế toán – Kiểm toán, Kinh doanh - Bán 

hàng, Công nghệ Thông tin, Cơ khí – Tự động hóa, Quản lý điều hành, 

Kiến trúc - Kỹ thuật công trình xây dựng, Hành chính văn phòng, … 
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Biểu đồ 16: Nhu cầu tuyển dụng nhân lực năm 2016 

Nhu cầu tuyển dụng lao động chiếm tỷ lệ cao chủ yếu ở các nhóm 

ngành nghề như: Kinh doanh – Bán hàng (24,19%), Dịch vụ phục vụ 

(20,41%), Công nghệ thông tin (5,63%), Dịch vụ du lịch – Nhà hàng – 

Khách sạn (5,50%), Cơ khí – Tự động hóa (4,93%), Dệt may – Giày da 

(4,22%), Vận tải - Kho bãi - Xuất nhập khẩu (3,89%), Dịch vụ thông tin 

tư vấn – Chăm sóc khách hàng (3,40%), ... 

  

Biểu đồ 17: 08 nhóm ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng cao  

trong năm 2016 
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Từ kết quả dự báo xác định nhu cầu nhân lực có trình độ tại TP Hồ 

Chí Minh trong giai đoạn 2015 – 2020 đến năm 2025, dự kiến nhu cầu 

nhân lực 1 năm khoảng  270.000 chỗ việc làm trống (trong đó: lao động 

có trình độ đại học chiếm 13%, cao đẳng chiếm 15%, trung cấp chiếm 

35%, sơ cấp nghề 20%). Định hướng phát triển thị trường lao động thành 

phố theo 04 ngành công nghiệp trọng yếu: Cơ khí, Điện tử - Công nghệ 

thông tin, Chế biến lương thực thực phẩm, Hóa chất – Nhựa cao su. Cùng 

với 09 nhóm ngành kinh tế dịch vụ: Tài chính – Tín dụng – Ngân hàng – 

Bảo hiểm, Giáo dục – Đào tạo, Du lịch, Y tế, Kinh doanh tài sản – Bất 

động sản, Dịch vụ tư vấn, khoa học – công nghệ, nghiên cứu và triển khai, 

Thương mại, Dịch vụ vận tải – Kho bãi – Dịch vụ cảng, Dịch vụ bưu 

chính, viễn thông và công nghệ thông tin. Đồng thời một số nhóm ngành 

thu hút nhiều lao động như: Dệt may – Giày da – Thủ công mỹ nghệ, 

Marketing, Dịch vụ - Phục vụ, Xây dựng – Kiến trúc – Môi trường … 

Cụ thể nhu cầu nhân lực từng nhóm ngành nghề như sau: 

Bảng 1: Nhu cầu nhân lực 04 nhóm ngành công nghiệp trọng 

yếu tại TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2015 – 2020 đến năm 2025 

STT Ngành nghề 

Tỉ lệ ngành nghề 

so với tổng số 

việc làm (%) 

Số chỗ làm 

việc 

(Ngƣời/ năm) 

1  Cơ khí 3 8.100 

2  Điện tử - Công nghệ thông tin 6 16.200 

3  Chế biến tinh lương thực thực phẩm 4 10.800 

4  Hóa chất – Nhựa cao su 4 10.800 

Tổng nhu cầu nhân lực 04 ngành công 

nghiệp trọng yếu hàng năm 
17 45.900 
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Bảng 2: Nhu cầu nhân lực 09 nhóm ngành dịch vụ tại TP. Hồ Chí Minh 

giai đoạn 2015 – 2020 đến năm 2025 

STT Ngành nghề 

Tỉ lệ ngành 

nghề so với 

tổng số việc 

làm (%) 

Số chỗ 

làm việc 

(Ngƣời/ 

năm) 

1 
 Tài chính – Tín dụng – Ngân hàng – 

 Bảo hiểm 
4 10.800 

2  Giáo dục – Đào tạo 5 13.500 

3  Du lịch 8 21.600 

4  Y tế 4 10.800 

5  Kinh doanh tài sản – Bất động sản 3 8.100 

6 
 Dịch vụ tư vấn, khoa học – công nghệ, 

nghiên cứu và triển khai 
3 8.100 

7  Thương mại 3 8.100 

8  Dịch vụ vận tải – Kho bãi – Dịch vụ cảng 3 8.100 

9 
 Dịch vụ bưu chính, viễn thông và công nghệ 

thông tin 
3 8.100 

Tổng nhu cầu nhân lực 09 nhóm ngành dịch vụ 

hàng năm 
36 97.200 
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Bảng 3: Nhu cầu nhân lực ngành nghề khác thu hút nhiều lao động tại 

TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2015 – 2020 đến năm 2025 

STT Ngành nghề 

Tỉ lệ ngành 

nghề so với 

tổng số việc 

làm (%) 

Số chỗ 

làm việc 

(Ngƣời/ 

năm) 

1  Truyền thông – Quảng cáo – Marketing 8 21.600 

2  Dịch vụ - Phục vụ 10 27.000 

3  Dệt may – Giày da – Thủ công mỹ nghệ 10 27.000 

4  Quản lý hành chính 4 10.800 

5  Xây dựng – Kiến trúc – Môi trường 4 10.800 

6  Công nghệ Nông – Lâm 3 8.100 

7  Khoa học – Xã hội – Nhân văn 3 8.100 

8  Ngành nghề khác 5 13.500 

Tổng nhu cầu nhân lực ngành nghề thu hút 

nhiều lao động 
47 126.900 
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Bảng 4: Nhu cầu nhân lực qua đào tạo phân theo 08 nhóm ngành tại 

TP.Hồ Chí Minh giai đoạn 2015 – 2020 đến năm 2025 

 

 STT NHÓM NGÀNH 

Tỉ lệ ngành 

nghề so với 

tổng số 

việc làm 

(%) 

Số chỗ làm 

việc  

(Ngƣời/ 

năm) 

1  Kỹ thuật công nghệ 35 70.875 

2  Khoa học tự nhiên 7 14.175 

3 
 Kinh tế - Tài chính - Ngân hàng - 

Pháp luật - Hành chính 
33 66.825 

4 
 Khoa học xã hội - Nhân văn - Du 

lịch 
8 16.200 

5  Sư phạm - Quản lý giáo dục 5 10.125 

6  Y - Dược 5 10.125 

7  Nông – Lâm – Thủy sản 3 6.075 

8  Nghệ thuật - Thể dục - Thể thao 4 8.100 

Tổng nhu cầu nhân lực bình quân 100 202.500 

 

Ghi chú: Tổng số 202.500 chỗ làm việc tính trên nhu cầu nhân lực qua 

đào tạo có trình độ Sơ cấp nghề – Trung cấp – Cao đẳng – Đại học 
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Bảng 5: Nhu cầu nhân lực theo trình độ nghề tại TP. Hồ Chí Minh 

 giai đoạn 2015 – 2020 đến năm 2025 

 

STT  Ngành nghề 

Tỉ lệ ngành 

nghề so với 

tổng số việc 

làm trống 

(%) 

Số chỗ 

làm việc 

(Ngƣời/ 

năm) 

1  Trên đại học 2 5.400 

2  Đại học 13 35.100 

3  Cao đẳng chuyên nghiệp - Cao đẳng nghề 15 40.500 

4  Trung cấp chuyên nghiệp - Trung cấp nghề 35 94.500 

5  Sơ cấp nghề - Công nhân kỹ thuật 20 54.000 

6  Lao động chưa qua đào tạo 15 40.500 

Tổng số nhu cầu về trình độ nghề  

bình quân hàng năm 
100 270.000 

 

NGUỒN DỮ LIỆU THÁNG 11/2014 

Thực trạng thị trường lao động những năm gần đây tại thành phố 

luôn diễn biến tình trạng mất cân đối trong cơ cấu ngành nghề và trình 

độ nghề chuyên môn lành nghề và nhân lực; cho thấy tình trạng vừa 

thừa, vừa thiếu lao động chất lượng cao trong các ngành kỹ thuật, quản 

lý sản xuất – kinh doanh. Vì vậy, việc tham gia đồng bộ của các ngành, 

các cấp, các đoàn thể xã hội, các cơ quan quản lý nhà nước, doanh 
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nghiệp, trường đào tạo và xã hội là điều cấp thiết hiện nay để từng bước 

nâng cao nguồn nhân lực có chất lượng và hạn chế sự nghịch lý. 

- Về Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) tại thành phố vẫn còn bộc lộ nhiều hạn 

chế: 

+ Hệ thống quản lý giáo dục nghề nghiệp còn phân tán, chưa đảm bảo tốt 

hiệu lực quản lý và hiệu quả đầu tư. Vừa qua, trên địa bàn thành phố, 

ngoài hệ thống các trường TCCN, CĐ thuộc Bộ GD - ĐT quản lý; bên 

cạnh đó còn có nhiều trường TC nghề, CĐ nghề , các Trung tâm Dạy 

nghề thuộc Bộ Lao động – Thương binh – Xã hội quản lý. Điều này ngoài 

việc gây khó khăn cho công tác qui hoạch, xây dựng kế hoạch đào tạo 

nhân lực của từng trường, của Thành phố một cách hợp lý và thống nhất 

gây phân tán việc đầu tư các nguồn lực, còn gây tâm lý bất an cho người 

học khi chọn trường; 

+ Xét về góc độ qui hoạch, mạng lưới các cơ sở GDNN hiện có ở 

Thành phố chưa được bố trí hợp lý về mặt địa bàn khu dân cư và khu vực 

phát triển kinh tế. Tập trung ở nội thành và không cân đối về số lượng 

trường trên địa bàn các quận, huyện. Nhiều cơ sở đào tạo có những mã 

ngành đào tạo trùng lặp nhau, các trường vẫn chưa khẳng định được thế 

mạnh của mình theo các ngành nghề đào tạo; 

+ Tình trạng mất cân đối trong cơ cấu ngành nghề đào tạo vẫn còn tồn tại. Số 

lượng người học đăng ký vào các ngành y tế , kinh tế, CNTT, dịch vụ 

,…chiếm tỷ lệ cao. Ngược lại, it người muốn theo học ngành kỹ 

thuật,...mặc dù những ngành này có nhu cầu rất lớn từ các doanh nghiệp. 

Số lượng học sinh vào học tạm, học không đúng ngành nghề và bỏ học 

cao, hiệu xuất đào tạo chưa cao gây lãng phí tiền của và công sức chung 

của xã hội; 

+ Số lượng, quy mô các cơ sở đào tạo tăng nhưng các điều kiện đảm bảo chất 

lượng chưa tương xứng; các trang thiết bị thực hành còn thiếu và lạc hậu; 

việc gắn kết với các doanh nghiệp trong việc thực tập còn nhiều hạn chế 



Trang 36 

 

nên chất lượng đào tạo vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của công việc 

thực tiễn. Chưa có chính sách thu hút các nhà đầu tư an tâm đầu tư cơ sở 

vật chất, trang thiết bị hiện đại có tính chiến lược lâu dài, cơ sở đào tạo 

của các trường ngoài công lập phần lớn là thuê mướn, chấp vá nên tính 

hấp dẫn người học chưa cao; 

+ Đội ngũ quản lý, giáo viên ở các cơ sở đào tạo của Thành phố hiện còn 

nhiều bất cập, chất lượng không đồng đều, vẫn còn thiếu về số lượng và 

chưa được cập nhật kiến thức thường xuyên, nhất là kiến thức thực tiễn và 

kỹ năng hướng dẫn thực hành. Ở nhiều trường còn tỷ lệ khá lớn giáo viên 

chưa qua đào tạo nghiệp vụ sư phạm. Đội ngũ quản lý vẫn chưa có nhiều 

cơ hội tiếp cận, học tập một cách hệ thống về tổ chức, quản lý quá trình 

Dạy và Học, nhất là ở các cơ sở đào tạo nước ngoài. 

II. THỰC TRẠNG TRƢỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH 

1. Tuyển sinh và đào tạo 

1.1 Thực trạng 

Trường Cao đẳng Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh là một cơ sở đào tạo có 

chất lượng tốt trong lĩnh vực kinh tế, đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp 

và cao đẳng với các hệ chính quy, vừa làm vừa học và liên thông. 

Đối với hình thức đào tạo chính quy, Trường có các ngành học sau:  

 Trình độ cao đẳng:  

1. Kế toán (chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp)  

2. Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị kinh doanh và Quản 

trị kinh doanh xuất nhập khẩu)  

3. Kinh doanh quốc tế  

4. Tiếng Anh (chuyên ngành Tiếng Anh thương mại)  

5. Công tác xã hội (tuyển sinh từ năm học 2014 – 2015) 
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Trình độ trung cấp chuyên nghiệp:  

1. Quản lý doanh nghiệp   

2. Kinh doanh thương mại và dịch vụ  

3. Kinh doanh xuất nhập khẩu  

4. Kế toán hành chính sự nghiệp  

5. Kế toán doanh nghiệp  

6. Hướng dẫn du lịch  

7. Kế toán tin học 

Đối với hình thức đào tạo liên thông, Trường thực hiện việc đào tạo 

liên thông từ trình độ trung cấp chuyên nghiệp lên trình độ cao đẳng đối 

với ngành Quản trị Kinh doanh và Kế toán.  

Đối với hình thức đào tạo vừa học vừa làm, Trưởng triển khai các 

chương trình đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp gồm các chuyên 

ngành giống như hình thức đào tạo chính quy chính quy. 

Trong thời gian vừa qua, trường tuyển sinh theo chỉ tiêu được Bộ Giáo 

dục và Đào tạo phê duyệt. Quá trình tuyển sinh thực hiện đúng quy chế do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành. Từ năm 2009 đến nay, Trường tổ chức xét tuyển 

theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với hệ chính quy, trình độ cao 

đẳng và trung cấp chuyên nghiệp. Hằng năm, Trường đều đạt hoặc vượt mức chỉ 

tiêu tuyển sinh được giao. 

Trong năm học 2016 – 2017 số lượng học sinh, sinh viên của Trường đạt 

gần 3.500 HSSV. Số lượng sinh viên hình thức đào tạo chính quy chính quy và 

liên thông cao đẳng tương đối ổn định theo chỉ tiêu tuyển sinh hằng năm. Tuy 

nhiên, các hình thức đào tạo trình độ TCCN giảm mạnh trong những năm gần 

đây. 

Số liệu tình hình tuyển sinh của nhà trường trong những năm gần đây 

(nguồn: báo cáo Tự đánh giá 2016 của Trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM): 
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        Đơn vị tính: người 

Năm học 
Số thí sinh  

dự thi 

Chỉ tiêu 

giao 

Số thí sinh trúng 

tuyển nhập học 

Tỷ lệ đạt so với 

chỉ tiêu (%) 

Cao đẳng 

2015 - 2016 2.009 1.300 1.404 108 

2016 - 2017 3.000 1.500 1.500 100 

TCCN 

2015-2016 266 200 174 87 

2016-2017 111 200 111 55.5 

 

Tình hình HSSV phân theo trình độ và loại hình đào tạo: 

  Đơn vị tính: người 

TRÌNH ĐỘ NGÀNH HỌC 
2014-

2015 

2015 - 

2016 

2016 - 

2017 

Cao đẳng chính 

quy 

Kế toán 1.200 1.145  

Quản trị kinh doanh 1.204 1.202  

Kinh doanh quốc tế  399 544  

Tiếng Anh 159 197  

Công tác xã hội 29 75  

liên thông từ 

TCCN lên cao 

đẳng hệ chính quy 

Kế toán 0 0  

Quản trị kinh doanh 0 0 
 

Trình độ TCCN 

 hệ chính quy 

Kế toán Hành chính sự nghiệp 0 0 
 

Kế toán Doanh nghiệp 221 193  

Kinh doanh Thương mại và 

dịch vụ 

 

53 
24 

 

Kinh doanh xuất nhập khẩu 70 47  

Hướng dẫn du lịch 0 0  

Quản lý doanh nghiệp 112 93  

Tổng cộng: 3.447 3.512  
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Với phương châm không ngừng phát triển, Nhà trường đã xác lập hai 

ngành  Kế toán và Quản trị kinh doanh là hai ngành mũi nhọn để đào tạo theo 

nội dung chương trình tiên tiến trong khu vực. Năm học 2013-2014, Trường đã 

được phép mở thêm ngành Công tác xã hội, theo quyết định số 

5266/QĐ/BGDĐT, ngày 07 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Từ 

năm học 2014-2015 Trường bắt đầu đào tạo ngành Công tác xã hội ở trình độ 

Cao đẳng. 

1.2 Đánh giá chung về công tác tuyển sinh và đào tạo 

1.2.1 Ƣu điểm 

- Nhà trường luôn đặt chất lượng lên hàng đầu và xem chất lượng 

đào tạo là động lực phát triển của nhà trường, nên chất lượng đào tạo 

không ngừng nâng lên, được xã hội thừa nhận thông qua tỷ lệ cạnh tranh 

trong tình hình tuyển sinh hằng năm và tỷ lệ HSSV ra trường có việc làm 

sau khi tốt nghiệp. 

- Trong những năm gần đây, trong bối cảnh tuyển sinh khó khăn, 

một số trường tuyển sinh chưa đủ chỉ tiêu, thì số liệu tuyển sinh của nhà 

trường luôn đạt và vượt hơn so với chỉ tiêu và có số điểm tuyển sinh luôn 

cao hơn điểm sàn do Bộ GD&ĐT quy định.  

- Bằng các hoạt động thực tế, Trường Cao đẳng Kinh tế thành phố 

Hồ Chí Minh đã và đang khẳng định là một cơ sở đào tạo cung cấp nguồn 

nhân lực có chất lượng cao, đáp ứng được nhu cầu xã hội.  

1.2.2 Hạn chế 

- Chương trình đào tạo còn mang nặng tính lý thuyết; các ngành 

đào tạo chưa đa dạng, chưa tích cực phát triển các ngành nghề đào tạo gắn 

với nhu cầu xã hội.  

- Công tác quảng bá hình ảnh thương hiệu của Trường chưa được 

đẩy mạnh. Người học chưa biết nhiều về Trường, chưa thấy được sự khác 

biệt so với một số trường cao đẳng cùng khối ngành tại TP.HCM.  



Trang 40 

 

- Hình thức tuyển sinh chưa phong phú, đa dạng, chưa được đầu tư 

đúng mực. Việc đạt chỉ tiêu tuyển sinh phần lớn do uy tín của một trường 

công lập và mức học phí thấp đã thu hút sự lựa chọn người học. Tuy 

nhiên, trong xu hướng tuyển sinh ngày càng khó khăn, và tương lai việc 

giữ mức học phí thấp không còn phù hợp nữa thì việc tuyển sinh như hiện 

nay sẽ khó đạt được chỉ tiêu đề ra. 

- Việc tuyển sinh trình độ Trung cấp chuyên nghiệp còn nhiều hạn 

chế. Một số ngành đào tạo trình độ TCCN chưa tuyển được học sinh.  

- Đa số HSSV sau khi tốt nghiệp đều tìm được việc làm, tuy nhiên 

tỷ lệ HSSV ra trường có việc làm đúng với chuyên ngành đào tạo chưa 

cao. 

2. Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ 

2.1 Thực trạng 

Từ năm 2011 đến nay, Trường CĐKT TP.HCM đã có những tiến 

bộ đáng kể trong NCKH và phát huy SKKN. Trường triển khai đầy đủ các 

qui trình NCKH và SKKN theo kế hoạch đã đề ra cho mỗi năm học. Từ 

năm học 2016-2017, Trường lên kế hoạch tập trung vào định hướng theo 

qui trình ISO trong NCKH, SKKN, đẩy mạnh việc đăng ký đề tài NCKH 

cấp trường và thành phố trong đội ngũ CBQL và GV, tham gia các giải 

thưởng NCKH trong SV. Trường tiếp tục tổ chức các hội thảo, báo cáo 

chuyên đề như là một trong các hoạt động trọng tâm nhằm tạo môi trường 

khoa học cho toàn bộ CBQL, GV, NV và SV theo định hướng và mục tiêu 

phát triển của mình. 

  Số lượng giảng viên của nhà trường tham gia thực hiện đề tài khoa 

 học trong 5 năm gần đây (nguồn: báo cáo Tự đánh giá 2016 của Trường 

 Cao đẳng Kinh tế TP.HCM): 
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Đơn vị tính: người 

 

Số lƣợng đề tài 

Số lƣợng cán bộ tham gia 

Đề tài cấp 

NN 

Đề tài 

cấp Bộ 

Đề tài cấp 

trƣờng 

Đề tài cấp 

đơn vị 

Từ 1 đến 3 đề tài 00 01 07 113 

Từ 4 đến 6 đề tài 00 00 00 00 

Trên 6 đề tài 00 00 00 00 

 

Số lượng bài báo khoa học của các Giảng viên của nhà trường được 

đăng tạp chí trong 5 năm gần đây (nguồn: báo cáo Tự đánh giá 2016 của 

Trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM): 

Đơn vị tính: bài báo 

Phân loại tạp chí 
Số lƣợng 

2014 2015 2016 

Tạp chí KH quốc tế 01 00 01 

Tạp chí KH cấp Ngành 

trong nước 
02 05 13 

Tạp chí / tập san của cấp 

trường 
00 00 13 

 

Số lượng báo cáo khoa học do giảng viên của nhà trường báo cáo tại 

các hội nghị, hội thảo, được đăng toàn văn trong tuyển tập công trình hay 

kỷ yếu trong 5 năm gần đây (nguồn: báo cáo tự đánh giá): 

Đơn vị tính: báo cáo 

Phân loại 

hội thảo 

Số lƣợng 

2012 2013 2014 2015 2016 

Hội thảo quốc tế 0 0 0 0 1 

Hội thảo trong nước 0 0 0 01 13 

Hội thảo cấp trường 08 08 19 17 13 
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2.2 Đánh giá chung về công tác nghiên cứu khoa học và chuyển gia công 

nghệ 

2.2.1 Ƣu điểm 

- Hằng năm Trường đều có định hướng NCKH để Giảng viên tham 

khảo thực hiện việc nghiên cứu của mình. 100% Giảng viên đều tham gia 

NCKH trong năm học. 

- Thường xuyên tổ chức các hội thảo cấp thành phố, các buổi báo cáo 

chuyên đề để các cá nhân, đơn vị có điều kiện trao đổi, nâng cao chuyên 

môn. 

- Trường có chính sách và qui chế rõ ràng, tạo điều kiện cho CBQL, 

GV, NV và người học tham gia NCKH.  

- Các kết quả NCKH và SKKN được ứng dụng vào việc dạy học và 

quản lý của Trường. Việc áp dụng các SKKN có tác động tốt cho GV tất 

cả các khoa và trở thành các hoạt động thường xuyên của GV.  

- Từ năm 2013 cho đến nay, trường đã chú trọng đến việc tổ chức ứng 

dụng các sản phẩm NCKH và SKKN với đào tạo và chuyển giao công 

nghệ bằng cách xây dựng quy trình chuyển giao công nghệ cụ thể.  

2.2.2 Hạn chế 

- Giảng viên còn chưa dành nhiều thời gian cho việc thực hiện nhiệm 

vụ NCKH. Động lực NCKH chưa hình thành rõ ràng ở mỗi Giảng viên 

dẫn đến chất lượng đề tài chưa được như mong đợi. 

 - Việc triển khai kết quả nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công 

nghệ để đáp ứng nhu cầu kinh tế xã hội còn chưa hiệu quả mặc dù đã xây 

dựng quy trình cụ thể. Quy mô ứng dụng các kết quả nghiên cứu dạng tài 

liệu tham khảo, giáo trình chủ yếu trong Trường, chưa được ứng dụng 

rộng rãi bên ngoài. 

- Việc dạy học theo dự án gắn với nhu cầu doanh nghiệp chưa được 

triển khai thực hiện tại trường. Chưa có đề tài tham gia cùng với doanh 



Trang 43 

 

nghiệp và đơn đặt hàng của thành phố. Tỷ lệ Giảng viên tham gia các đề 

tài cấp Thành phố, Bộ, Ngành còn rất thấp.  

- Kinh phí dành cho các hoạt động NCKH và SKKN còn hạn chế do 

qui mô của các đề tài và sáng kiến thường chỉ nằm trong qui mô nhỏ của 

bộ môn. Việc triển khai các kết quả NCKH và SKKN cho các địa phương 

còn chưa hoàn toàn hiệu quả và rõ ràng.  

3. Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên  

3.1 Thực trạng 

 
Tổng 

số 

Tiến sĩ, 

NCS 

Thạc 

sĩ 

Đại 

học 

Cao 

đẳng 
Khác 

Ban giám hiệu 4  4    

Cán bộ quản lý 34  27 7   

Nhân viên 75  4 37 16 18 

Giảng viên cơ hữu 116 3 70 43   

Giảng viên thỉnh giảng 14 2 20 2   

 Nguồn: Phòng Tổ chức cán bộ 

Tính đến tháng 12 năm 2016, Tổng số cán bộ quản lý, giảng viên, 

nhân viên là 229 người, trong đó có 116 giảng viên và  đội ngũ nhân viên 

là 75. 

 Đội ngũ cán bộ quản lý gồm có: 01 Hiệu trưởng, 03 Phó Hiệu 

trưởng, 34 trưởng, phó các đơn vị (16 cán bộ quản lý là giảng viên) và 75 

nhân viên; Về trình độ chuyên môn có 03 NCS, 35 Thạc sĩ, 44 Cử nhân 

Đại học và 16 Cử nhân Cao đẳng. Về trình độ chính trị gồm có 01 người 

có trình độ cử nhân chính trị, có 04 người đạt trình độ cao cấp chính trị, 

có 17 người có trình độ Trung cấp chính trị. 

Đội ngũ giảng viên gồm có 116 người. Về trình độ chuyên môn có 

03 NCS, 70 Thạc sĩ, 43 Cử nhân Đại học. Về trình độ tin học có 8 Giảng 

viên đạt chuẩn IC3. Về trình độ ngoại ngữ có 25 Giảng viên đạt trình độ 
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cử nhân. Về trình độ chính trị: 01 người đạt trình độ cao cấp chính trị, có 

11 người có trình độ Trung cấp chính trị.  

Nhà trường xây dựng và phát triển đội ngũ theo hướng chuẩn hóa 

phù hợp với chương trình đào tạo theo hướng tiên tiến. Trong những năm 

học vừa qua, nhà trường có cử giảng viên, cán bộ quản lý học tập, bồi 

dưỡng tại một số nước có nền giáo dục tiên tiến như: Singapore, Hàn 

Quốc, Úc, Đài Loan, Thái Lan. Tổ chức các khóa đào tạo bồi dưỡng tại 

trường nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về tin học IC3, 

nghiệp vụ sư phạm theo chuẩn giảng viên giảng dạy đại học, cao đẳng.  

3.2 Đánh giá chung về đội ngũ cán bộ quản lý 

3.2.1 Ƣu điểm 

- Đội ngũ CBQL, giảng viên đáp ứng tiêu chuẩn về chuyên môn và 

quản lý của nhà trường. 100% Giảng viên đạt chuẩn nghiệp vụ sư phạm. 

- Công tác quy hoạch và phát triển CBQL, Giảng viên trong từng 

đơn vị đều được mô tả cụ thể trong đề án vị trí việc làm. 

- Có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng CBQL, Gảng viên hàng năm. 

- Trường có đầy đủ các phòng chức năng, khoa và tổ bộ môn 

 trực thuộc Trường theo đúng cơ cấu và chức năng nhiệm vụ.  

- Các đơn vị được thành lập trên cơ sở đáp ứng yêu cầu phát 

 triển và đổi mới, phù hợp với sứ mạng của Trường. 

- Việc phân quyền, phân công nhiệm vụ được thực hiện rõ nét 

 trong công tác quản lý của từng đơn vị. 

3.2.2 Hạn chế 

- Phần mềm quản lý chung, hệ thống ISO, hệ hống văn thư hành 

chính chưa được tập trung khai thác nhằm tăng hiệu quả quản lý cũng như 

phát huy tối đa năng lực, hiệu quả công tác cá nhân.  

- Một số đơn vị nhỏ trong đơn vị chưa có điều kiện phát huy hết vai 

trò và hiệu quả công việc. 
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- Một vài đơn vị mới được thành lập, chưa đủ kinh nghiệm để phát 

huy tính hiệu quả trong công việc. 

4. Công tác đảm bảo chất lƣợng 

4.1 Thực trạng 

Từ năm 2013, Trường đã thành lập Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng 

đảm trách công tác khảo thí, đánh giá và đảm bảo chất lượng giáo dục đào tạo 

của Nhà trường.  

Nhà trường đã áp dụng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO: 9001 – 2015 

nhằm hoàn thiện công tác quản lý của nhà trường. 

Nhà trường từng bước hoàn chỉnh báo cáo tự đánh giá và tiến hành thực 

hiện công tác đánh giá ngoài. 

4.2 Đánh giá chung về công tác đảm bảo chất lƣợng 

   4.2.1 Ƣu điểm 

       - Ban lãnh đạo Trường xem công tác đảm bảo chất lượng là rất quan trọng 

 trong việc nâng cao chất lượng đào tạo. 

 - Đội ngũ CBQL và nhân viên của Phòng được đào tạo bài bản, trong đó 

 có 01 CBQL là thạc sỹ chuyên ngành Đo lường và đánh giá trong giáo dục; 

 03 CBQL được tập huấn và có giấy chứng nhận các khóa đào tạo về đảm bảo 

 chất lượng. 

   4.2.2 Hạn chế 

   - Công tác kiểm định chất lượng còn nhiều hạn chế, hầu hết các chương 

 trình đào tạo đều chưa được thực hiện rà soát đánh giá theo đúng quy trình. 

   - Một số đầu công việc khi thực hiện đã không tuân thủ hoàn toàn theo 

 quy trình ISO dẫn đến sự chồng chéo và không hiệu quả khi tác nghiệp. 

5. Công tác liên kết đào tạo – Hợp tác quốc tế - Đào tạo theo nhu cầu xã hội 

 5.1 Thực trạng 

Tính đến năm học 2016 - 2017, Trường đã ký MoU với nhiều 

trường đại học, cao đẳng, các tổ chức quốc tế của nhiều nước trên thế 

giới. Cụ thể, Trường ký kết các bản ghi nhớ hợp tác với Công ty TNHH 
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chăm sóc kinh doanh và thương mại quốc tế Takita; Công ty TNHH 

Thương mại dịch vụ Education to career (ED2CAREER); Đại học quốc tế 

Stamford (STIU) của Thái Lan; Trường Singapore Polytechnic của 

Singapore và Tổ chức Hỗ trợ Đại học Thế giới của Canada World 

University Service (WUSC).  

Bên cạnh việc ký kết các văn bản hợp tác, đón tiếp các đơn vị quốc 

tế tại Việt Nam, Trường còn cử CBQL, GV và NV tham gia các khóa bồi 

dưỡng tại các đơn vị khác nhau ở nước ngoài. Trường cũng thường xuyên 

cử GV và SV tham gia các chương trình giao lưu, trao đổi học thuật với 

các trường bạn trên thế giới, mời các tình nguyện viên các nước đến làm 

việc với Trường theo hình thức và mục tiêu đa dạng nhằm nâng cao năng 

lực quan hệ và hợp tác quốc tế của đội ngũ.  

Tháng 10/ 2016, Trường đã đổi tên Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng 

và Phát triển nguồn nhân lực thành Trung tâm Đào tạo quốc tế và Phát 

triển nguồn nhân lực và thành lập Trung tâm Giao lưu văn hóa Việt - Nhật  

nhằm đẩy mạnh các hoạt động, chương trình liên kết đào tạo và việc thành 

lập Câu lạc bộ giao lưu quốc tế nhằm đẩy mạnh và lan tỏa các chương 

trình giao lưu quốc tế trong trường. 

Từ năm học 2016-2017, Trường giao cho Phòng Quan hệ hợp tác 

và Nghiên cứu phát triển chủ động trong việc lập kế hoạch, chủ động tìm 

kiếm các quan hệ hợp tác quốc tế phục vụ cho đào tạo và NCKH theo 

định hướng của Trường.  

5.2 Đánh giá chung về Công tác liên kết đào tạo – Hợp tác quốc tế - 

 Đào tạo theo nhu cầu xã hội 

5.2.1 Ƣu điểm 

 - Việc liên kết đào tạo luôn được nhà trường quan tâm và đưa vào 

kế hoạch hoạt động từng năm học. 

  - Trường có kế hoạch tăng cường hợp tác với các doanh 

 nghiệp, cựu sinh viên, các tổ chức xã hội tham gia quá trình đào 
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 tạo, gởi sinh viên đi thực tập, giúp sinh viên cập nhật kỹ năng và thái độ 

trong từng chương trình đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội. 

 - Trường luôn khuyến khích CBQL và GV của Trường chủ động 

nâng cao trình độ ngoại ngữ, năng lực hợp tác để phục vụ tốt cho công tác 

quan hệ quốc tế. 

5.2.2 Hạn chế 

- Các hoạt động quan hệ quốc tế của Trường chưa đi vào chiều sâu và 

thực sự hiệu quả. 

- Việc liên kết với các đối tác trong và ngoài nước chưa mạnh trong 

lĩnh vực đào tạo, các chương trình liên kết đào tạo, các chương trình đào 

tạo ngắn hạn, đào tạo theo nhu cầu xã hội còn hạn chế, chưa phong phú, 

chưa có nhiều lựa chọn cho người học. 

- Mặc dù có chủ trương, kế hoạch nhưng kết quả gắn kết, hợp tác với 

các doanh nghiệp chưa nhiều; việc xây dựng chương trình đào tạo còn 

chưa có sự tham gia rộng rãi của các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và 

cựu sinh viên của Nhà trường. 

 - Mô hình dạy học theo dự án, doanh nghiệp trong trường học còn 

 chưa được quan tâm thực hiện. 

6. Cơ sở vật chất, thƣ viện, trang thiết bị học tập và cơ sở vật chất khác 

6.1 Thực trạng 

- Với mục tiêu xây dựng trường Cao đẳng Kinh tế thành phố Hồ Chí 

Minh là nơi cung cấp đội ngũ cán bộ kinh tế có chất lượng cao, đặc biệt 

về thực hành để sớm tiếp cận trình độ chung của khu vực và thế giới, 

nghiên cứu khoa học ứng dụng, chuyển giao công nghệ và cung ứng dịch 

vụ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội TP.HCM và các tỉnh thành 

trong cả nước. 

- Nhà trường tiếp tục đầu tư, tăng cường cơ sở vật chất, hiện đại hóa 

các phòng học. Đầu tư để đưa công nghệ thông tin vào công tác quản lý 

và công tác giảng dạy, học tập của Trường. Hoàn thiện và xây dựng thêm 



Trang 48 

 

các phòng học đáp ứng quy mô đào tạo, một số phòng học đa chức năng 

phục vụ nhu cầu tổ chức đào tạo theo hệ thống tín chỉ và liên kết đào tạo 

mở các lớp ngắn hạn. 

* Về đất đai, cơ sở vật chất: 

- 01 cơ sở tại địa chỉ 33 Vĩnh Viễn, P.2, Q.10, TP.HCM. 

- Có 02 cổng (Cổng trước: 33 Vĩnh viễn; Cổng sau: 33 Trần Nhân Tôn). 

- Tổng diện tích đất của trường: 6.590,1 m
2
. 

- Tổng diện tích sàn xây dựng: 9.246,3 m
2
. 

  Có 04 dãy nhà: A, B, C, D: 

- Dãy nhà A: 

+ Có 01 trệt, 03 tầng lầu.  

+ Tổng số phòng học là 29 (23 phòng 100 chỗ, 6 phòng 60 chỗ, thư 

viện diện tích 200m
2
.   

- Dãy nhà B: 

+ Có 01 trệt 02 lầu 

+ 04 giảng đường sức chứa 200 chỗ, 01 hội trường sức chứa 400 chỗ ) 

01 phòng họp và 10 phòng làm việc. 

- Dãy nhà C: 

+ Có 01 trệt và 04 lầu. 

+ 06 phòng học (60 chỗ), 02 phòng thực hành vi tính (mỗi phòng 125 

máy),  01 Phòng thực hành kế toán ảo (40 chỗ), 01 phòng Lab, 01 

phòng họp, 01 phòng hội thảo, 02 phòng chuyên gia và 11 phòng làm 

việc.  

- Dãy nhà D: Cấp 4, với 04 phòng làm việc. 

- 01 nhà xe: để xe cán bộ CBVC và xe công tác trường (xe 34 chỗ, xe 

 16 chỗ, xe 4 chỗ). 

- 02 Kho: Diện tích 40m
2
 và 21 m

2
.  
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* Về trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy: 

- Tất cả các phòng học đều được trang bị máy chiếu, máy vi tính phục vụ 

công tác giảng dạy và học tập. 

- Thư viện được trang bị khoảng 10.000 đầu sách và 10 máy vi tính phục 

vụ cho HS-SV tham khảo. 

- Mạng Wi-fi được phủ sóng toàn bộ khuôn viên trường để HS-SV truy 

cập Internet phục vụ công tác học tập. 

- Mỗi phòng thực hành vi tính được trang bị 125 máy tính và 01 máy 

chiếu. 

- Số lượng máy vi tính trang bị cho các phòng làm việc là 108, số máy in 

là 42, máy photo là 11, số máy scan là 14.  

- Các phòng làm việc được trang bị đầy đủ các trang thiết bị cần thiết 

khác để đảm bảo công tác làm việc. 

6.2 Đánh giá chung về cơ sở vật chất, thƣ viện, trang thiết bị học tập và 

cơ sở vật chất khác 

6.2.1 Ƣu điểm 

Nhà trường đã đầu tư chiều sâu bằng cách trang bị phương tiện hiện 

đại cho 100% phòng học nhằm đổi mới phương pháp giảng dạy và nâng 

cao chất lượng đào tạo. 

Cơ sở vật chất, trang thiết bị của hoạt động thông tin thư viện được 

cải thiện đáng kể. Thư viện nhà trường đã tin học hóa nhiều năm nay và 

năm học qua đã đầu tư thêm hàng trăm đầu sách đáp ứng nhu cầu học tập 

và nghiên cứu cho giảng viên và học sinh, sinh viên. 

6.2.2 Hạn chế 

Hiện nay cơ sở vật chất hiện hữu của Trường dù đã được xây dựng 

thêm một phần và sửa chữa cải tạo vẫn có các nhược điểm như sau: 

- Không đáp ứng đủ nhu cầu giảng dạy và học. 

- Không đáp ứng đủ các điều kiện phù hợp với trang thiết bị hiện đại. 
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- Thiếu các công trình phụ trợ nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường cho 

khu vực và thiếu các khu chức năng. 

- Các hạng mục công trình xây dựng trong trường đã và đang xuống 

cấp trầm trọng. 

- Với sự quan tâm và cho phép của các cơ quan chức năng, Nhà 

trường đã cải tạo một số hạng mục công trình nhằm đáp ứng tạm thời 

trong giai đoạn hiện nay nhưng luôn trong tình trạng quá tải. 

- Tổng diện tích sàn xây dựng hiện hữu còn thiếu so với quy định. 

7. Ngƣời học: chế độ chính sách, việc làm sau tốt nghiệp  

7.1 Thực trạng 

Trường phổ biến đầy đủ các quy định về chế độ chính sách xã hội 

của Nhà nước đến HSSV vào mỗi đầu khóa học. 

Công tác giải quyết chế độ chính sách được thực hiện đầy đủ. 

Người học thuộc diện chính sách được đảm bảo các chế độ chính sách 

theo chủ trương của Chính phủ, Ủy ban nhân dân TP. HCM. Đối với sinh 

viên thuộc diện khó khăn cần vay tiền, mỗi học kỳ, Trường đều có thông 

báo cho HSSV có nhu cầu xác nhận để về địa phương làm thủ tục vay.  

Trường có quỹ học bổng khuyến học dành cho những HSSV có 

hoàn cảnh khó khăn, có tinh thần vượt khó vươn lên trong học tập. Từ 

năm 2013, Trường đã tặng vé xe đưa sinh viên khó khăn về quê đón Tết 

và hỗ trợ cung cấp sim điện thoại và thẻ ngân hàng miễn phí cho HSSV. 

Hằng năm nhà trường đều có tiến hành khảo sát học sinh – sinh 

viên về việc làm sau tốt nghiệp, nhằm đánh giá hiệu quả công tác đào tạo 

của Trường bao gồm mức độ kiến thức cựu học sinh, sinh viên học ở 

Trường đáp ứng nhu cầu công việc và chương trình đào tạo của Trường.  

7.2 Đánh giá chung về công tác liên quan đến ngƣời học 

7.2.1 Ƣu điểm 

- Trường thực hiện việc thông tin đầy đủ và giải quyết kịp thời, 

đúng quy định các chế độ chính sách xã hội cho người học. Người học 
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được quan tâm và tạo điều kiện về vật chất và tinh thần để tham gia các 

hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT, được đảm bảo an toàn trong khuôn 

viên trường. Hoạt động tư vấn việc làm cho HSSV được quan tâm và hỗ 

trợ tối đa. Từ năm 2016, bảng tin việc làm trên website Trường và trang 

facebook việc làm thêm đã chính thức đi vào hoạt động, góp phần cập 

nhật thông tin việc làm cho HSSV.  

- Có kế hoạch và tiến hành khảo sát học sinh – sinh viên về việc 

làm sau tốt nghiệp vào mỗi năm. 

7.2.2 Hạn chế 

- Nhà trường không có ký túc xá, nên việc chăm lo nơi ở cho các 

HSSV khó khăn, còn hạn chế. 

- Việc khảo sát cựu học sinh, sinh viên chưa đạt hiệu quả cao vì 

những nguyên nhân sau:  Địa chỉ sinh viên ghi không đúng, tỷ lệ phản hồi 

thấp.... 

- Việc hợp tác doanh nghiệp chưa tích cực góp phần đảm bảo việc 

làm cho HSSV sau khi tốt nghiệp. 

8. Công tác kế hoạch 

8.1 Thực trạng 

 Hằng năm vào khoảng cuối năm học trước các phòng, khoa, tổ trực 

thuộc tiến hành xây dựng kế hoạch hoạt động của đơn vị mình cho năm học 

sau và gửi về trường và nhà trường xây dựng kế hoạch hoạt động cho toàn 

trường gửi về Sở GD&ĐT Thành phố phê duyệt. Sau khi kế hoạch được 

phê duyệt, nhà trường triển khai phổ biến cho toàn trường thực hiện.  

Ngoài ra, để đảm bảo các hoạt động của nhà trường được thực hiện 

có hiệu quả, trước khi triển khai thực hiện nhà trường đều lập kế hoạch cụ 

thể và xin ý kiến phê duyệt, trong đó thể hiện đầy đủ các mục tiêu, yêu 

cầu, nội dung công việc, cũng như trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân. 

Các công tác quan trọng như đào tạo, kế hoạch tài chính, đầu tư xây 

dựng cơ sở vật chất, đội ngũ, tuyển sinh… đều được nhà trường xây dựng 
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kế hoạch hàng năm nhằm chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để đảm bảo thực 

hiện có hiệu quả. 

8.2 Đánh giá chung về công tác kế hoạch 

8.2 Ƣu điểm 

- Quá trình thực hiện kế hoạch, nhà trường luôn theo dõi kiểm tra để có sự 

điều chỉnh kịp thời khi có sự sai lệch so với mục tiêu đã đề ra. 

- Với việc thực hiện tốt công tác xây dựng kế hoạch, Nhà trường đã đạt 

kết quả cao trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng năm học. 

8.2 Hạn chế 

- Trong công tác xây dựng kế hoạch, một số đơn vị còn đánh giá chủ 

quan, chưa đánh giá hết hiệu quả công tác đã thực hiện, chưa đưa ra được các 

chỉ tiêu cụ thể cho hoạt động sắp tới. 

- Việc thực hiện theo kế hoạch tại đơn vị chưa được giám sát và tuân thủ 

chặt chẽ dẫn đến chậm trễ so với kế hoạch đề ra. 

- Sự phối hợp giữa các đơn vị khi thực hiện kế hoạch còn chưa nhịp 

nhàng, đồng bộ. 

9. Tài chính và quản lý tài chính 

9.1 Thực trạng 

Nguồn lực tài chính của trường hiện nay như sau: 

- Ngân sách nhà nước: 74,21%; 

- Học phí và lệ phí: 19,80%; 

- Thu từ hoạt động dịch vụ và thu khác: 5,99%. 

Căn cứ vào nguồn thu trong năm, trường đã phân bổ chi: 

- Kinh phí từ ngân sách nhà nước cấp dùng để chi tiền lương, tiền công, 

tiền thưởng, phụ cấp lương, học bổng, y tế, BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN, 

thu nhập tăng thêm, trợ cấp Tết, điện nước, điện thoại, sách báo, khen thưởng 

HSSV,chi khác. 
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- Kinh phí từ dịch vụ dùng để chi văn phòng phẩm, hội nghị, tiếp khách, 

công tác phí, thuê mướn sân bãi, vệ sinh, khen thưởng HSSV, chi hoạt động 

đoàn thể. 

9.2 Đánh giá chung về tình hình tài chính và quản lý tài chính 

9.2.1 Ƣu điểm 

- Các khoản chi và định mức chi của trường đều công khai trong quy chế 

chi tiêu nội bộ. Hàng năm, quy chế chi tiêu nội bộ được bổ sung, sửa đổi 

trên tinh thần tiết kiệm và đảm bảo chi để thực hiện tốt cho các nhiệm vụ 

đã đề ra và được thông qua hội nghị CBCC hàng năm. Trường có trích lập 

các  loại quỹ như quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, quỹ phúc lợi, quỹ 

khen thưởng và quỹ dự phòng ổn định thu nhập theo quy định. 

- Trường tích cực, chủ động thực hiện các biện pháp tăng nguồn thu để 

trang trải các hoạt động đào tạo, hỗ trợ kinh phí cho hoạt động phong trào 

của các đoàn thể; đồng thời, công tác quản lý tài chính tại nhà trường 

được thực hiện công khai, đảm bảo đúng theo các quy định hiện hành. 

- Nhà trường đảm bảo thực hiện chính sách hỗ trợ giáo dục, chế độ miễn 

giảm học phí theo quy định hiện hành.  

9.2.2 Hạn chế 

- Nguồn tài chính do ngân sách nhà nước cấp chiếm tỷ trọng lớn nhất 

trong nguồn lực tài chính của nhà trường. Những năm gần đây nguồn này 

ngày càng bị cắt giảm gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của 

trường và đây cũng là một áp lực rất lớn khi trường chuyển sang cơ chế tự 

chủ tài chính. 

- Nguồn thu từ hoạt động dịch vụ và các hoạt động khác còn thấp. 

10. Quan hệ giữa nhà trƣờng và xã hội 

10.1 Thực trạng 

Nhà trường chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước, 

các đoàn thể, tổ chức ở địa phương, đề xuất những biện pháp cụ thể nhằm 

thực hiện chủ trương và kế hoạch phát triển giáo dục địa phương; 



Trang 54 

 

Huy động hợp lý và có hiệu quả sự tham gia của gia đình và cộng 

đồng vào các hoạt động giáo dục, tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị và 

điều kiện nâng cao hiệu quả giáo dục của nhà trường; 

Trường đã thành lập Trung tâm hỗ trợ HSSV có nhiệm vụ xây dựng 

quan hệ với các doanh nghiệp trên địa bàn để phục vụ cho công tác triển 

khai ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ công tác giảng 

dạy, tạo điều kiện giúp tìm kiếm nơi thực tập, việc làm cho HSSV. 

Trường cũng tạo mối quan hệ tích cực với cộng đồng các doanh 

nghiệp mời các doanh nghiệp tham gia ý kiến tại các hội thảo, tham gia 

các buổi lễ quan trọng của nhà trường. Qua đó có sự hỗ trợ tương tác lẫn 

nhau, doanh nghiệp giúp nhà trường rà soát đánh giá chương trình đào 

tạo. Trường cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho doanh nghiệp. 

10.2 Đánh giá chung về quan hệ giữa nhà trƣờng và xã hội 

10.2.1 Ƣu điểm 

- Các chủ trương chính sách của nhà nước đều được phổ biến tuyên truyền 

kịp thời đến người học. 

- Trường có kế hoạch thành lập ban liên lạc cựu HSSV nhằm gắn kết với 

người học sau khi tốt nghiệp. 

Tận dụng tốt các mối quan hệ với doanh nghiệp bên ngoài nhà trường để 

có sự gắn kết phục vụ cho công tác đạo tạo cũng như tạo đầu ra cho người 

học. 

10.2.2 Hạn chế 

- Mối quan hệ giữa địa phương và Nhà trường hiện còn mang nặng tính 

hành chính, chưa tác động đến các hoạt động giáo dục đào tạo. 

- Số lượng doanh nghiệp hợp tác với nhà trường trong việc nhận sinh viên 

thực tập còn chưa nhiều, dẫn đến việc sinh viên chưa có nhiều lựa chọn 

đơn vị cho việc thực tập. 

- Một số đơn vị đào tạo chưa chủ động gắn kết với doanh nghiệp trong 

việc tìm kiếm cơ hội cho người học. 
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III. Phân tích cơ hội, thách thức và các điểm mạnh – điểm yếu  

1. Cơ hội – thách thức 

 1.1 Cơ hội 

- Tình hình chính trị, xã hội ổn định, kinh tế có sự tăng trưởng nhất định, 

tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư và phát triển giáo dục. 

- Vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được khẳng định. 

Hội nhập toàn cầu tạo cơ hội cho giáo dục Việt Nam hội nhập tích cực 

với khu vực. 

- Chính sách của Đảng và Nhà nước thúc đẩy sự phát triển giáo dục 

chuyên nghiệp. Chiến lược phát triển giáo dục 2011 -2020, các nghị 

định, định hướng, quy hoạch phát triển giáo dục đặt ra nhiều mục tiêu và 

tạo ra các điều kiện thuận lợi để phát triển các trường CĐ, ĐH tại 

TP.HCM và cả nước. 

- Chính phủ định hướng phát triển các trường cao đẳng, đại học theo cơ 

chế tự chủ. Qua đó, giúp trường chủ động hơn trong các hoạt động. 

- Từ khi thành lập cho đến nay, trường luôn được sự quan tâm, hỗ trợ 

tích cực từ phía UBND TP.HCM và các sở ngành. Đặc biệt được sự 

quan tâm và ủng hộ tích cực trong việc phát triển cơ sở vật chất hiện đại. 

- Nhu cầu về nguồn nhân lực có khả năng thực hành tốt thuộc chuyên 

ngành kinh tế ở TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận rất lớn, đây cũng là 

lĩnh vực đào tạo chính của trường. 

 1.2 Thách thức  

- Hội nhập toàn cầu đòi hỏi định hướng phát triển của trường phải đáp 

ứng các yêu cầu cao của khu vực và quốc tế. 

- Nhiều trường đại học quốc tế được thành lập hoặc liên kết đào tạo tại 

Việt Nam, xu hướng du học ngày càng tăng tạo sự cạnh tranh gay gắt 

đến đầu vào của trường. 

- Ngân sách đầu tư cho giáo dục đang bị thu hẹp trong khi hoạt động của 

trường dựa trên ngân sách là chính. 
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- Chính sách, quy định liên quan đến giáo dục, đào tạo thường xuyên 

thay đổi làm cho các trường bị động trong các hoạt động. Đặc biệt việc 

chuyển đổi cơ quản chủ quản và cơ chế tự chủ. 

- Các trường cao đẳng, trung cấp tại TP.HCM phải đạt các tiêu chuẩn 

trường tiên tiến, buộc trường phải dành rất nhiều nguồn lực để phát triển 

trong khi điều kiện khó khăn hiện nay. 

- Phần lớn các trường đại học, cao đẳng đều đào tạo đa ngành nghề, 

trong đó gồm những ngành chủ lực hiện trường đang đào tạo. 

- Số lượng thí sinh đăng ký tuyển sinh đầu vào bậc cao đẳng, trung cấp 

nói chung không ổn định trong những năm gần đây. 

- Các tổ chức sử dụng lao động và người học đòi hỏi chương trình giảng 

dạy mang tính ứng dụng cao trong khi việc xây chương trình đào tạo của 

trường chưa có sự tham gia từ bên ngoài. 

- Một số ngành đào tạo cùa Trường còng mang tính tổng quát chưa đi 

sâu vào các chuyên ngành nhỏ gắn liền với nhu cầu của các tổ chức sử 

dụng lao động. 

2. Điểm mạnh – Điểm yếu 

   2.1 Điểm mạnh 

- Lịch sử truyền thống hơn 26 năm, có vị thế và uy tín cao trong 

ngành giáo dục TP.HCM. 

- Ban lãnh đạo nhà trường có tầm nhìn chiến lược, định hướng phát 

triển phù hợp với xu thế phát triển giáo dục hiện nay. 

- Trường công lập đào tạo chuyên ngành kinh tế, giá trị văn bằng 

được đánh giá cao. 

- Chất lượng đào tạo luôn được đảm bảo và ưu tiên hàng đầu. Chú 

trọng công tác đào tạo đội ngũ giảng viên, nhân viên nhà trường. 

- Đội ngũ cán bộ quản lý, nhân viên, giảng viên đa phần trẻ, có trình 

độ cao,  luôn tích cực học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn. 
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- Hoạt động liên kết đào tạo, hợp tácvới các đơn vị, trường đại học 

có uy tín trong và ngoài nước đang được đẩy mạnh. 

- Là một trong những trường có mức học phí thấp so với các trường 

trong khu vực. 

- Trường tọa lạc tại vị trí trung tâm thành phố, thuận lợi cho các 

hoạt động của trường. 

   2.2 Điểm yếu 

- Công tác quảng bá hình ảnh, thương hiệu chưa được đẩy mạnh. 

Người học và cộng đồng (ngoài ngành giáo dục) chưa biết nhiều về 

trường, chưa thấy được sự khác biệt của trường so với một số trường cao 

đẳng ngành kinh tế khác tại TP.HCM. 

- Cơ sở vật chất kỹ thuật, phương tiện giảng dạy, học tập của trường 

chưa đáp ứng và theo kịp với sự phát triển chung. Diện tích hẹp, chưa 

đáp ứng nhu cầu làm việc, giảng dạy và học tập và chuẩn quy định. 

- Chương trình đào tạo còn nặng tính lý thuyết, chưa đáp ứng yêu 

cầu của các tổ chức sử dụng lao động và xã hội, chưa đẩy mạnh công tác 

kiểm định chất lượng và phù hợp với định hướng của chính phủ. 

- Các chuyên ngành đào tạo lớn có tỷ lệ sinh viên trên giảng viên 

còn cao, sỉ số lớp đông chưa đáp ứng các tiêu chuẩn chung. 

- Ngân sách của trường chủ yếu từ nguồn ngân sách nhà nước cấp 

và học phí, các khoản thu từ các hoạt động khác chiếm tỉ lệ rất thấp. 

Điều này dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong việc xây dựng cơ chế tự chủ 

tài chính theo xu hướng mới. 

- Hoạt động NCKH của giảng viên và sinh viên còn yếu. NCKH và 

dịch vụ cho doanh nghiệp chưa tương xứng với vị thế và tiềm năng của 

trường. Đóng góp từ NCKH và hoạt động liên kết vào nguồn thu của 

trường chưa có. 

- Mô hình và cơ cấu quản lý của trường hiện nay chưa đáp ứng 

được nhu cầu phát triển mới. 
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- Chưa đạt được các tiêu chuẩn kiểm định giáo dục quốc gia và 

chưa đạt được các chuẩn đánh giá, xếp hạng của các tổ chức giáo dục có 

uy tín trong khu vực và trên thế giới. 

- Đa số trong đội ngũ giảng viên, nhân viên trẻ nhưng thiếu sự năng 

động, sáng tạo trong công việc. 

- Hoạt động mở rộng mạng lưới đào tạo của trường còn hạn chế. 
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KẾT LUẬN PHẦN I 

Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh là trường Cao 

đẳng công lập do thành phố Hồ Chí Minh quản lý. Trong quá trình hoạt 

động trường đã khẳng định uy tín của trường đối với xã hội là không nhỏ. 

Trường đã góp phần không nhỏ vào công tác đào tạo nguồn nhân 

lực có chất lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

đất nước nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. 

Hàng năm, nhà trường cung cấp cho xã hội hàng ngàn học sinh, 

sinh viên có trình độ cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp trong lĩnh vực 

kinh tế có chất lượng cao. Nhiều học sinh, sinh viên tốt nghiệp ở trường 

đã thành công trong công việc và có nhiều cựu học sinh, sinh viên của 

trường giữ vững những vị trí quan trọng trong các cơ quan nhà nước và 

các doanh nghiệp. Điều đó tạo nên thương hiệu có uy tín của trường đối 

với xã hội. 

Bối cảnh thế giới và khu vực đã có những biến đổi to lớn và sâu 

sắc, ảnh hưởng toàn diện và mạnh mẽ đến mọi mặt đời sống xã hội của 

các quốc gia. Trong đó, giáo dục cao đẳng, đại học thế giới và khu  vực đã 

và đang có những thay đổi cơ bản. Đồng thời sự phát triển kinh tế xã hội 

của đất nước nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng đã đặt ra 

những đòi hỏi cấp thiết đối với công tác đào tạo nguồn nhân lực của các 

trường cao đẳng và đại học trong đó có trường Cao đẳng Kinh tế Thành 

phố Hồ Chí Minh. Những tác động này cùng với những nỗ lực của nhà 

trường trong việc nâng cao chất lượng đào tạo xứng tầm khu vực, đáp ứng 

nhu cầu xã hội đã đặt ra  yêu cầu cấp thiết cần điều chỉnh lại chiến lược 

phát triển của nhà trường cho phù hợp với tình hình mới. 
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PHẦN II 

ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN TRƢỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ  

TP. HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2016 - 2020, TẦM NHÌN 2030 

I. TỔNG QUAN 

1. Quá trình thành lập 

Tiền thân Trường Cao Đẳng Kinh tế TP.Hồ Chí Minh là Trường 

Trung học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh được thành lập và trực thuộc Ủy ban 

Nhân dân TP.Hồ Chí Minh theo Quyết định số 536/QĐ-UB ngày 

15/9/1989 trên cơ sở hợp nhất 4 trường trung cấp:  

1) Trường Trung học Kế hoạch thành lập theo quyết định số 

123/QĐ-UB ngày 10 tháng 3 năm 1976 của Ủy ban Nhân dân Thành phố 

Hồ Chí Minh.  

2) Trường Trung học Tài chính thành lập theo quyết định số 

146/QĐ-UB ngày 16 năm 3 năm 1976 của Ủy ban Nhân dân Thành phố 

Hồ Chí Minh.  

3) Trường Trung học Thương nghiệp thành lập theo quyết định số 

328/QĐ-UB ngày 25 tháng 5 năm 1976 của Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí 

Minh.  

4) Trường Trung học Lao động Tiền lương thành lập theo quyết 

định số 3425/QĐ-UB ngày 14 tháng 10 năm 1976 của Ủy ban Nhân dân 

TP. Hồ Chí Minh.  

Ngày 03 tháng 02 năm 2005 trường được nâng cấp thành Trường 

Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 620/QĐ-

BGD&ĐT-TCCB của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

Trường trực thuộc và chịu sự chỉ đạo, quản lý về mọi mặt của Sở 

Giáo dục và Đào tạo TP.Hồ Chí Minh theo quyết định số 41/2005/QĐ-UB 

ngày 07 tháng 3 năm 2005 của Ủy ban Nhân dân TP.HCM.  
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2. Cơ cấu tổ chức 

K.Giáo dục

chính trị

và Pháp luật

P.Tổ chức

cán bộ

P.Kế hoạch - 

Tài chính

P.Đào tạo

P.Thanh tra

và Đảm bảo

chất lƣợng

K.Công tác

Xã hội

PHÓ

HIỆU TRƢỞNG

P.Hành chính-

Quản trị

K.Cơ bản

Ban Quản lý

dự án

TT Giao lƣu

văn hóa

Việt - Nhật

Ghi chú từ viết tắt:

              P =  Phòng

              K = Khoa

             TT = Trung tâm

TT Đào tạo

Quốc tế

và Phát triển

nguồn nhân lực

HIỆU TRƢỞNG CÁC HỘI ĐỒNG

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH

PHÓ

HIỆU TRƢỞNG

P.Công tác

HS-SV

K.Tài chính-

Kế toán

K.Quản trị

kinh doanh

TT. Hoạt 

động

và Hỗ trợ

HS-SV

PHÓ

HIỆU TRƢỞNG

P.Quan hệ

hợp tác

và Nghiên cứu

phát triển

K.Ngoại ngữ

K.Thƣơng mại-

Du lịch

TT Thông tin-

Thƣ viện

Tổ Bộ môn

Giáo dục

QP-AN-TC
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Cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM, gồm:  

- Ban giám hiệu: 01 Hiệu trưởng, 03 Phó Hiệu trưởng 

   -  Có 7 Khoa và 1 Tổ bộ môn trực thuộc  

1. Khoa Tài chính – Kế toán. 

2. Khoa Quản trị - Kinh doanh. 

3. Khoa Thương mại – Du lịch. 

4. Khoa Ngoại ngữ. 

5. Khoa Công tác xã hội. 

6. Khoa Cơ bản. 

7. Khoa Giáo dục Chính trị và Pháp luật. 

8. Tổ Giáo dục – Quốc phòng – An ninh – Thể chất.                 

- Có 7 Phòng chức năng và 4 Trung tâm   

1. Phòng Đào tạo.  

2. Phòng Hành chính – Quản trị. 

3. Phòng Kế hoạch – Tài chính . 

4. Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên . 

5. Phòng Tổ chức cán bộ . 

6. Phòng Thanh tra và Đảm bảo chất lượng. 

7. Phòng Quan hệ hợp tác và Nghiên cứu phát triển. 

8. Trung tâm Thông tin – Thư viện. 

9. Trung tâm Đào tạo Quốc tế và Phát triển nguồn nhân lực. 

10. Trung tâm Hoạt động và Hỗ trợ Học sinh – Sinh viên. 

11. Trung tâm Giao lưu văn hóa Việt – Nhật. 

- Có các hội đồng và tổ chức chính trị - xã hội 

1. Đảng bộ Trường Cao đẳng Kinh tếTP.HCM. 

2. Hội đồng trường 

3. Công đoàn Trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM. 

4. Đoàn Thanh niên.  

5. Hội Sinh viên. 
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6. Hội đồng khoa học và đào tạo 

7. Các hội đồng khác 

II. Định hƣớng phát triển 

 Bản kế hoạch chiến lược này nhằm định hướng cho tất cả hoạt động và 

chính sách phát triển của Trường Cao Đẳng Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh 

giai đoạn 2016 – 2020, tầm nhìn 2030; Là công cụ quản lý của trường 

nhằm từng bước chuyển sang phương thức quản lý chiến lược một cách 

hiệu quả, đồng thời làm cơ sở hoạch định chính sách và lập kế hoạch xây 

dựng phát triển trường trong từng giai đoạn tiếp theo. Bản kế hoạch chiến 

lược này đóng vai trò quan trọng như một văn bản có tính pháp quy của 

nhà trường. 

1. Tầm nhìn 

Là một trong những trường trọng điểm của TP.HCM, Trường Cao 

đẳng Kinh Tế TP.HCM (Tên gọi tiếng Anh : HCM College of Economics, 

viết tắt là HCE) phấn đấu đến năm 2030 sẽ trở thành cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp tiến tiến và có uy tín trong khu vực Đông Nam Á về đào tạo các 

ngành kinh tế, xã hội. 

2. Sứ mệnh  

Trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM (HCE) tạo ra môi trường học 

tập toàn diện để mỗi người học: có cơ hội phát huy giá trị bản thân, vững 

vàng kiến thức chuyên môn, thành thạo các kỹ năng; sẵn sàng làm việc, 

sẵn sàng hội nhập và sẵn sàng học tập suốt đời. 

   3. Các giá trị 

- H – Humanity: Nhân văn 

- C – Creativity: Sáng tạo 

- E – Excellence: Toàn diện 

- C – Care: Tận tâm 
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 4. Quan điểm phát triển – Triết lí phát triển  

4.1 Quan điểm phát triển 

Để xác định phương hướng phát triển, trường dựa trên một số quan 

điểm chính sau đây: 

 Phát triển Trường Cao Đẳng Kinh Tế TP. Hố Chí Minh thật sự là 

trường của cộng đồng, do cộng đồng và vì cộng đồng nhân dân địa 

phương và khu vực phía nam. 

Sự phát triển GD&ĐT thể hiện sự quan tâm thiết thực của Đảng, 

Nhà nước đối với thế hệ trẻ Thành phố, tạo điều kiện và cơ hội học tập tốt 

nhất nhằm nâng cao giá trị bản thân để sống và làm việc tốt hơn sau khi 

tốt nghiệp. 

Trường Cao Đẳng Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh là một bộ phận không 

tách rời của hệ thống GD & ĐT TP. Hồ Chí Minh, trường cần hoàn thành 

tốt vai trò, nhiệm vụ của mình trong hệ thống. Sự phát triển của Trường 

đồng bộ với quá trình phát triển của Thành phố, đáp ứng nhu cầu phát 

triển nguồn nhân lực có kỹ năng chuyên nghiệp của Thành phố trong thời 

kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập Quốc tế. 

Trường thường xuyên hướng tới đáp ứng nhu cầu trước mắt và lâu 

dài của nhân dân địa phương, trước hết là đào tạo nhân lực có phẩm chất 

và năng lực, góp phần đáp ứng nhu cầu nhân lực của Thành phố; sau đó là 

các nhu cầu của học tập và phục vụ khác. Khai thác và sử dụng có hiệu 

quả các nguồn lực của địa phương kết hợp với các nguồn lực từ bên ngoài 

để phát triển Trường. 

 Tận dụng các cơ hội của thời đại hội nhập quốc tế, mở rộng hợp 

tác các cơ sở Giáo dục trong cả nước và trong vùng để phát triển. 

Hội nhập quốc tế tạo ra nhiểu cơ hội cũng như thử thách trong phát 

triển, đẩy mạnh các quan hệ hợp tác quốc tế tìm cách tận dụng các cơ hội 

và vượt qua các thách thức. Trường hợp tác và cạnh tranh lành mạnh với 
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các cơ sở Giáo dục khác trong cả nước và trong vùng có lợi cho sự phát 

triển chung của cả nước và từng địa phương. 

 - Quản lý trường một cách năng động và hiệu quả 

Khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực có thể khai thác từ 

Quốc tế, từ Trung ương đến địa phương để nhanh chóng phát triển trường. 

4.2 Triết lý phát triển 

Triết lý phát triển của Trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM là:                    

“ Chung sức, trách nhiệm và cộng đồng” 

Môi trường giáo dục là nơi con người phát triển và hoàn thiện tri 

thức, năng lực, các kỹ năng và phẩm chất cần thiết cho cuộc sống. Tuy 

nhiên, các yếu tố này không phải tự nhiên đạt được, mà chúng ta cần 

chung sức xây dựng và phát triển. Mỗi CBCNV, GV và SV trong Trường 

đều phải có trách nhiệm, tận tâm trong công việc của mình và hỗ trợ nhau 

cùng phát triển. Mỗi cá nhân đều phải chung sức tạo nên môt cộng đồng 

đoàn kết và phát triển, có vậy,  sức mạnh mới được nhân lên. Do vậy, triết 

lý “chung sức, trách nhiệm và cộng đồng” để phát triển và hoàn thiện tri 

thức, năng lực, các kỹ năng và phẩm chất cần thiết phải là kim chỉ nam 

xuyên suốt các hoạt động của nhà trường. 

III. Các nhóm chiến lƣợc phát triển Trƣờng Cao Đẳng Kinh Tế TP. Hố 

Chí Minh giai đoạn 2016 – 2020, tầm nhìn 2030. 

1. Mục tiêu chiến lƣợc 

1.1 Mục tiêu chung. 

 Trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM (HCE): tập trung mọi nguồn lực để cơ 

bản trở thành trường tiên tiến vào năm 2020, trong đó đặt trọng tâm vào 

phát triển cơ sở vật chất và tiếp cận mô hình quản trị hiện đại; tiếp tục có 

những đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế, giáo dục và xã hội của 

TP.HCM, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong 

thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng. 
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1.2 Mục tiêu cụ thể. 

- Không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, đảm bảo cho người học được 

học tập kiến thức chuyên môn hiện đại, được rèn luyện kỹ năng thực hành 

và trau dồi phẩm chất đạo đức nghề nghiệp. 

- Phát triển chương trình đào tạo trên cơ sở tham khảo chương trình của các 

trường cao đẳng, đại học tiên tiến ở khu vực và thế giới và đào tạo gắn với 

nhu cầu xã hội. 

- Phát triển quy mô đào tạo một cách hợp lý, ổn định quy mô và nâng cao 

chất lượng đào tạo. Tích cực sử dụng Công nghệ thông tin – truyền thông 

và các phương tiện dạy học hiện đại. 

 - Đẩy mạnh NCKH, bao gồm nghiên cứu học thuật, nghiên cứu phục vụ 

đào tạo và phục vụ xã hội. Tăng cường nguồn thu từ các hoạt động khoa 

học. 

 - Tăng cường hợp tác quốc tế để hỗ trợ hoạt động đào tạo và nghiên cứu 

khoa học. 

- Thực hiện KĐCL, chương trình đào tạo, KĐCL trường và các giải pháp 

cụ thể để đảm bảo chất lượng đào tạo của trường. 

- Xây dựng đội ngũ viên chức đủ về số lượng, có phẩm chất đạo đức, có 

trình độ chuyên môn cao, phong cách giảng dạy và quản lý tiên tiến. 

- Tiếp tục khẳng định thương hiệu trường đối với xã hội. 

- Thường xuyên quan tâm và nâng cao hiệu quả công tác chính trị tư tưởng 

trong đội ngũ viên chức và sinh viên, học sinh. 

- Đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin và nâng cao hiệu quả công tác 

quản lý hành chính của trường. 
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2. Nhóm chiến lƣợc 1: Chiến lƣợc phát triển đào tạo và nghiên cứu khoa 

học 

 2.1 Chiến lƣợc phát triển đào tạo 

 2.1.1 Mục tiêu 

- Nâng cao chất lượng đào tạo, xây dựng chương trình phù hợp với 

yêu cầu đào tạo theo hướng thực hành, đáp ứng nhu cầu nghề nghiệp của 

xã hội. 

- Đạt được mức 4 điểm trong tiêu chuẩn về đào tạo nhằm đạt chuẩn 

trường tiên tiến. 

 2.1.2 Chỉ tiêu 

- Trên 75% chương trình đào tạo của trường đạt kiểm định. 

- 100% chương trình đào tạo được tổ chức theo học chế tín chỉ. 

- 100% ngành đào tạo có chương trình được tham vấn từ doanh 

nghiệp. 

- 30% ngành đào tạo trọng điểm có chương trình đạt chuẩn các nước 

tiên tiến khu vực hoặc được các tổ chức giáo dục các nước tiên tiến khu 

vực thừa nhận, hoặc chương trình được chuyển giao, tư vấn từ các nước 

tiên tiến và đang áp dụng. 

- 70% ngành được phép đào tạo từ 3 năm trở lên có quy mô trên 300 

sinh viên. Cụ thể chỉ tiêu đào tạo qua các năm: 

Năm học 

2015-

20

16 

2016-

20

17 

2017-

20

18 

2018-

20

19 

2019-

20

20 

Cao đẳng 3663 3874 3886 4200 4.200 

TCCN 600 600 600 600 600 

Tổng cộng 4263 4474 4486 4.800 4.800 

 

- 100% chương trình đào tạo được cập nhật và điều chỉnh theo chu 

kỳ 3 năm/1 lần. 
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 2.1.3 Giải pháp thực hiện 

- Đẩy mạnh kiểm định chất lượng đào tạo, bao gồm cả kiểm định 

trong và kiểm định ngoài. Đẩy mạnh việc tham gia vào các hệ thống đánh 

giá kiểm định trong khu vực ASEAN và thế giới, bảo đảm việc công khai 

và đánh giá được chất lượng đào tạo của các cơ sở. 

- Đảm bảo chất lượng đào tạo, đảm bảo cho người học có kỹ năng 

tay nghề, thái độ lao động và tác phong công nghiệp nhằm đáp ứng các 

yêu cầu của doanh nghiệp. Tiêu chí chất lượng nguồn lao động phải tính 

đến sự tương quan, cạnh tranh với nguồn lao động của khu vực và thế giới 

- Đẩy mạnh nghiên cứu, áp dụng các chương trình đào tạo tiên tiến 

của nước ngoài. Tiếp tục liên kết với các trường nước ngoài để tham khảo 

chương trình và từng bước điều chỉnh chương trình đào tạo tiếp cận các 

chuẩn quốc gia và quốc tế. Trường duy trì và đảm bảo đào tạo từ trình độ 

trung cấp, cao đẳng, đến việc liên kết để đào tạo trình độ đại học trong và 

ngoài nước ở tất cả các chuyên ngành của trường. Tích cực tìm kiếm các 

đối tác có thế mạnh về đào tạo cao đẳng trong nước, khu vực và trên thế 

giới để liên kết. Tạo điều kiện cho người học sễ dàng liên thong và học 

tập suốt đời. 

- Thực hiện đào tạo theo học chế tín chỉ cho tất cả các hệ, trình độ 

đào tạo. Đổi mới cách quản lý trong điều hành dạy và học cho phù hợp 

với học chế tín chỉ. 

- Định kỳ rà soát, đổi mới chương trình đào tạo, nội dung giảng dạy 

trên cơ sở ý kiến đóng góp của giảng viên, của sinh viên và của đại diện 

cựu sinh viên, đặc biệt là các nhà tuyển dụng. Kết nối với các doanh 

nghiệp, tổ chức xã hội để cùng tham gia đánh giá các chương trình đào 

tạo. Từng bước thay đổi chương trình mang tính thực hành cao hơn. 

- Cần có chính sách kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp. Sự kết 

hợp chặt chẽ giữa nhà trường - doanh nghiệp là yêu cầu bắt buộc để đảm 

bảo xây dựng chương trình đào tạo chất lượng, tiên tiến đáp ứng đúng nhu 
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cầu thực tiễn SXKD. Điều nầy cũng giúp cho việc thực tập của sinh viên, 

học sinh đạt hiệu quả, đội ngũ giảng viên được tiếp cận thực tiễn và cập 

nhật kiến thức từ thực tế sản xuất và sự tiến bộ của kỹ thuật công nghệ 

mới. Doanh nghiệp được hỗ trợ nguồn nhân lực phục vụ sản xuất, nhân 

viên được kiểm nghiệm những lý thuyết cơ bản từ nhà trường. Thông qua 

đó, doanh nghiệp cũng dễ dàng tuyển được lao động giỏi, thích hợp với 

yêu cầu công việc, giảm chi phí đào tạo lại. 

- Chú trọng phát triển các chương trình đào tạo chất lượng cao cho 

hai ngành mũi nhọn là Kế toán và Quản trị kinh doanh. 

- Đa dạng hóa chương trình đào tạo: 

+ Chương trình dung cho đại trà 

+ Chương trình tiên tiến, chất lượng cao 

+ chương trình liên kết 

+ chương trình liên thông…… 

- Nhà trường tiếp tục thực hiện đa dạng hóa nguồn tuyển sinh, các 

loại hình đào tạo theo yêu cầu người học, yêu cầu doanh nghiệp, xây dựng 

nhiều chương trình cho các hệ đào tạo khác nhau. Ngoài hệ chính quy, hệ 

vừa học vừa làm cần phát triển các lớp học ngắn hạn, các khóa đào tạo 

theo yêu cầu doanh nghiệp, đào tạo theo địa chỉ…  

- Nâng cấp đồng bộ các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo. Đẩy 

mạnh vai trò quản lý thống nhất ở các đơn vị trực thuộc trường nhằm tạo 

điều kiện cần và đủ cho các hệ đào tạo theo các trình độ khác nhau. Đổi 

mới công tác kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học sinh, sinh viên. 

Đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng phát triển năng lực tự học, 

lấy người học làm trung tâm. Đẩy mạnh liên kết với các cơ sở đào tạo tiên 

tiến trong và ngoài nước. 

- Thường xuyên đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy, học 

tập. Đầu tư và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và 

NCKH, trong đó chú trọng sử dụng các trang thiết bị phục vụ, hệ thống 
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thông tin - thư viện, phòng thực hành các mô hình kinh tế ảo. Tin học hóa 

toàn bộ hệ hoạt động đào tạo. 

- Tăng cường năng lực của đội ngũ viên chức thông qua các chương 

trình đào tạo, bồi dưỡng thích hợp, đảm bảo đội ngũ viên chức tiếp cận 

nhanh, thực hiện tốt yêu cầu đổi mới công tác đào tạo. 

2.2. Chiến lƣợc phát triển khoa học 

2.2.1 Mục tiêu  

2.2.1.1 Đối với nhà trƣờng  

Phát triển trường trở thành một trung tâm nghiên cứu khoa học có 

chất lượng cao, cung cấp các giải pháp mang tính khoa học cho cộng 

đồng, cho các doanh nghiệp trong xã hội. 

 2.2.1.2 Đối với đội ngũ giảng viên 

Góp phần phát triển tư duy, năng lực sáng tạo, khả năng làm việc 

độc lập, trau dồi tri thức và các phương pháp nhận thức khoa học của 

giảng viên.  

Thúc đẩy giảng viên tự cập nhật thông tin, kiến thức một cách thực 

sự hiệu quả, đồng thời hoàn thiện lại những kiến thức của chính bản thân 

mình.  

Tăng thêm sự hiểu biết về ngành nghề, góp phần hình thành và bồi 

dưỡng tình cảm nghề nghiệp cho giảng viên. 

Hình thành ở giảng viên những phẩm chất của nhà nghiên cứu 

nhằm xây dựng định hướng giảng dạy theo chiều hướng truyền đạt và 

phát huy năng lực nghiên cứu đối với sinh viên trong quá trình dạy học. 

Nâng cao số lượng và chất lượng các công trình nghiên cứu, các bài 

báo khoa học mang tính thực tiễn công bố trên các tạp chí khoa học. 

2.2.1.3 Đối với các sinh viên  

Nâng cao năng lực của sinh viên, góp phần tạo ra những sinh viên 

đạt trình độ cao sau quá trình đào tạo. 
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Phát huy tính năng động, sáng tạo, khả năng nghiên cứu khoa học 

độc lập của sinh viên, đáp ứng với định hướng dạy học theo chiều hướng 

nghiên cứu của giảng viên.  

Gia tăng số lượng và chất lượng các công trình nghiên cứu, các bài 

báo khoa học phù hợp với năng lực tự nghiên cứu của sinh viên.   

   2.2.2 Chỉ tiêu  

 Trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020, nhà trường phấn đấu 

đạt mức 3 trong thang điểm đánh giá tiêu chí trường tiên tiến. Để đạt được 

mục tiêu này, tập thể nhà trường sẽ nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ sau: 

- Hoàn thiện kế hoạch, quy trình và triển khai các hoạt động NCKH. 

- Phấn đấu 100% cán bộ quản lý và giảng viên có đề tài nghiên cứu 

cấp Phòng - Khoa, đơn vị trực thuộc trường, trong đó 30% cán bộ quản lý 

và giảng viên có đề tài nghiên cứu cấp trường. 

- Phấn đấu có ít nhất 1 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cao hơn cấp 

trường/ năm 

- Phấn đấu tổ chức từ 1 Hội thảo khoa học cấp Trường và 1 Hội thảo 

khoa học cấp Thành phố/năm. 

- Phấn đấu mỗi năm xây dựng và hoàn thiện nội dung, kế hoạch 1 

Hội thảo Khoa học quốc gia. 

- Phấn đấu có ít nhất 1 đề tài nghiên cứu của sinh viên/khóa học 

được nghiệm thu. 

   2.2.3 Giải pháp thực hiện  

 2.2.3.1 Nâng cao nhận thức của đội ngũ giảng viên và sinh viên 

học sinh về hoạt động nghiên cứu khoa học. 

Nâng cao nhận thức sâu sắc hơn nữa về vị trí, tầm quan trọng 

nghiên cứu khoa học thông qua các ban chỉ đạo nghiên cứu khoa học ở 

từng cấp, qua các cuộc hội thảo khoa học được tổ chức định kỳ hoặc theo 

kế hoạch. Các ban chỉ đạo nghiên cứu khoa học sẽ phối hợp với các hội 
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đồng khoa học ở từng khoa xác định định hướng nghiên cứu khoa học cho 

từng năm.  

Tiếp tục mở các lớp về phương pháp nghiên cứu khoa học, phương 

pháp viết bài báo khoa học cho giảng viên và sinh viên. Đẩy mạnh hoạt 

động nghiên cứu khoa học tại các khoa, tổ bộ môn. 

 2.2.3.2 Nâng cao hiệu quả và chất lƣợng nghiên cứu khoa học 

Xây dựng, phát triển các phòng thực hành nghiên cứu đạt chất 

lượng cao, được trang bị đầy đủ thiết bị theo hướng hiện đại, đặc biệt chú 

trọng đẩy mạnh việc xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu phục vụ cho 

hoạt động nghiên cứu khoa học, xây dựng kết nối cơ sở dữ liệu nghiên 

cứu khoa học với các đơn vị khác.   

Hoàn thiện cơ chế, chính sách, định hướng thúc đẩy hoạt động 

nghiên cứu khoa học.  

Trên cơ sở định hướng phát triển nghiên cứu khoa học của nhà 

trường, nhu cầu thực tế của xã hội, của doanh nghiệp và các cơ sở sản 

xuất thuộc lĩnh vực đào tạo của trường, ban chỉ đạo phối hợp với đại diện 

các khoa, các phòng ban định kỳ xây dựng kế hoạch hoạt động nghiên cứu 

khoa học cho các giảng viên và sinh viên. 

Phát triển phát triển đội ngũ nghiên cứu khoa học chủ lực có năng 

lực, có tâm huyết đối với hoạt động nghiên cứu khoa học. 

Đề cử các giảng viên, chuyên viên của trường thường xuyên tham 

dự các cuộc hội thảo khoa học tại các trường, các đơn vị khác để mở rộng 

giao lưu, nâng cao kinh nghiệm trong hoạt động triển khai nghiên cứu 

khoa học. 

Đầu tư có chọn lọc cho các đề tài nghiên cứu khoa học được ứng 

dụng vào thực tiễn. 

Triển khai đề tài cấp trường và công tác biên soạn giáo trình, tài 

liệu học tập, tài liệu tham khảo. 
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Khuyến khích công bố bài báo khoa học trên các tạp chí khoa học 

chuyên ngành có uy tín trong nước. 

Nâng cao số lượng và chất lượng các hội thảo cấp trường, chú trọng 

phát huy tinh thần đam mê nghiên cứu khoa học, nâng cao kinh nghiệm 

thu thập và xử lý thông tin trong quá trình nghiên cứu của tập thể giảng 

viên và học sinh sinh viên.  

  2.3. Đảm bảo chất lƣợng  

  2.3.1 Mục tiêu 

- Được chứng nhận kiểm định của Bộ giáo dục và Đào tạo. 

- Triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng theo hệ thống đo lường 

chất lượng quốc tế trong hoạt động giáo dục theo tiêu chuẩn ISO 9001 

phiên bản mới nhất. 

- Đạt được một số nội dung kiểm định quốc tế AUN. 

 2.3.2 Chỉ tiêu 

- Đạt được tất cả các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo. 

- Đạt được các tiêu chuẩn của phiên bản ISO 9001:2015 mới nhất 

tính đến năm 2020. 

- Trên 75% chương trình đào tạo của trường đạt kiểm định. 

- 30% ngành đào tạo trọng điểm có chương trình đạt chuẩn các nước 

tiên tiến khu vực hoặc được các tổ chức giáo dục các nước tiên tiến khu 

vực thừa nhận, hoặc chương trình được chuyển giao, tư vấn từ các nước 

tiên tiến và đang áp dụng. 

 2.3.3 Giải pháp thực hiện 

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ đảm 

bảo chất lượng cấp trường và khoa. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ 

cán bộ làm công tác đảm bảo chất lượng ở các đơn vị. 

- Tăng cường năng lực xây dựng và triển khai giám sát việc thực 

hiện các kế hoạch đảm bảo chất lượng ngắn hạn và trung hạn. 
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- Hoàn thiện và tăng cường sử dụng các công cụ hỗ trợ cho việc đánh 

giá các hoạt động đảm bảo chất lượng. 

- Thu thập thông tin về chất lượng đào tạo. Thiết lập hệ thống thông 

tin quản lý để lưu trữ và xử lý các thông tin thu thập được về các mặt hoạt 

động của đơn vị, đặc biệt là các minh chứng phục vụ cho công tác kiểm 

định chất lượng. 

- Tổ chức hoạt động tự đánh giá theo bộ tiêu chuẩn. Thường xuyên 

kiểm soát và đánh giá các đơn vị trực thuộc trường. Định kỳ thực hiện 

kiểm định bên ngoài. 

- Xây dựng và kiểm soát chính sách chất lượng hàng năm từng đơn 

vị và toàn trường theo Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 

9001 phiên bản mới nhất. 

- Thực hiện các giải pháp trong định hướng công tác đào tạo liên 

quan đến tiêu chí 3 và 4. 

     2.4. Chiến lƣợc phát triển hợp tác quốc tế 

   2.4.1. Mục tiêu  

- Tăng nguồn lực,duy trì hiệu quả và nhanh chóng đẩy mạnh việc 

hợp tác với các tổ chức giáo dục quốc tế có uy tín, tập trung vào các hoạt 

động đào tạo, nghiên cứu khoa học, sinh hoạt học thuật. 

- Tiếp cận chuẩn giáo dục của các nước trong khu vực và trên thế 

giới,vận dụng sáng tạo, linh hoạt nhằm xây dựng các chương trình tiên 

tiến, phù hợp chuẩn quốc tế và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị 

trường lao động.  

- Hợp tác quốc tế đảm bảo đúng pháp luật, trên tinh thần bình đẳng, 

nâng cao năng lực và đem lại cơ hội phát triển phù hợp cho HSSV và CB-

GV-NV của Trường. 
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 2.4.2. Chỉ tiêu  

 

Nội dung 
Giai đoạn  

2016-2020 

Giai đoạn 

2020-2025 

Giai đoạn 

2025-2030 

Đối tác ký kết hợp tác  Tăng lên 10 Tăng lên 

20 

Tăng lên 30 

Chương trình tiên tiến 1 2 3 

Chương trình liên kết đào tạo 0 1 2 

Chương trình chuyển tiếp 5 10 15 

Chương trình giao lưu học thuật 5 10 15 

Chương trình trao đổi sinh viên 1 2 3 

Chương trình trao đổi giảng viên 1 2 3 

Tổ chức hội nghị, hội thảo quốc 

tế 

1 2 3 

Cán bộ, giảng viên tham gia đào 

tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, dài hạn 

20 20 20 

 

 2.4.3 Giải pháp thực hiện 

Xây dựng lực lƣợng tiếp cận và triển khai hiệu quả các hoạt động 

hợp tác quốc tế. 

- Tập trung xây dựng đội ngũ chuyên viên chuyên nghiệp và tâm huyết, 

nhằm khai thác hiệu quả, phát huy những thành tựu đã đạt được, đồng thời 

nhạy bén phát triển thành công những chương trình mới.  

- Dành phần kinh phí thích đáng cho việc đào tạo, bồi dưỡng viên chức 

ngắn hạn và dài hạn hiệu quả, học tập thực tế tại các nước tiên tiến. 

Khuyến khích và tạo điều kiện cho giảng viên tham gia các chương trình 

học bổng thạc sỹ, tiến sĩ trong và ngoài nước. 
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- Thông qua nhiều hình thức, nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh 

trongcán bộ quản lý,giảng viên, nhân viên và HS-SV của Trường. 

Đa dạng hóa đối tác, đồng thời phát triển đối tác chiến lƣợc 

- Tiếp tục duy trì và tăng cường hiệu quả hoạt động các chương trình hợp 

tác hiện có của Trường. Đồng thời, xác định và phát triển các đối tác 

chiến lược như Tổ chức WUSC, Trường Singapore Polytechnic. 

- Tăng cường ký kết hợp tác với các tổ chức giáo dục quốc tế có uy 

tín,nhằm mở rộng hợp tác quốc tế.Xây dựng đối tác chiến lược về hợp tác 

nghiên cứu khoa học và đào tạo. 

- Chủ động thiết lập mối quan hệ chính thống với các trường Đại học uy 

tín, chuyên nghiệp trên địa bàn TP.HCM có bề dày thành tựu về hoạt 

động hợp tác quốc tế như UEH, HUTECH, TDT, FTU … nhằm tăng thêm 

cơ hội hợp tác và học hỏi từ trường bạn. 

Đa dạng hóa các hoạt động hợp tác quốc tế với mũi nhọn là 

chƣơng trình tiên tiến 

- Thông qua các hình thức Đề án, Dự án, thành lập đội ngũ chuyên trách có 

năng lực và trách nhiệm cao, thực hiện hiệu quả việc xây dựng, triển khai, 

nhân rộng và quản lý các chương trình tiên tiến. 

- Xây dựng các chương trình liên kết đào tạo 2+2 hoặc 3+1, theo đó sinh 

viên học tại Trường 2 hoặc 3 năm và học tiếp tại trường đối tác ở nước 

ngoài 2 hoặc 1 năm để lấy bằng cử nhân đại học.   

- Thực hiện việc công nhận chương trình đào tạo, tiến hành việc chuyển 

tiếp sinh viên và triển khai các chương trình trao đổi sinh viên với các 

trường cao đẳng đại học quốc tế có uy tín, đã được kiểm định. 

- Khai thác hiệu quả nguồn lực giảng viên hiện có của Trường và các 

chuyên gia tình nguyện từ Tổ chức WUSC, góp phần nâng cao chất lượng 

đào tạo và năng lực chuyên môn cho đội ngũ. 

- Thường xuyên tổ chức và tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học quốc 

tế, đẩy mạnh các chương trình giao lưu trao đổi học thuật, trao đổi sinh 
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viên nhằm mở rộng quan hệ, tìm kiếm đối tác hướng tới việc tạo ra một 

mạng lưới liên kết mở rộng, quảng bá hình ảnh nhà trường một cách rộng 

rãi. 

- Có chính sách mời các giáo sư nước ngoài, các Việt kiều về giảng dạy tại 

trường. 

- Tiếp tục phát huy các chương trình hợp tác được hỗ trợ kinh phí như 

Chương trình  LeX, được trường Singapore Polytechnic chi trả toàn bộ 

kinh phí, Dự án nâng cao năng lực vườn ươm các trường cao đẳng đại 

học, do Bộ Ngoại giao Phần Lan cấp kinh phí…. Đồng thời, xây dựng 

nguồn lực tài chính, tăng khả năng mở rộng hợp tác quốc tế, và tạo thế 

chủ độngtham gia các chương trình hợp tác đôi bên cùng có lợi. 

Hình thành hệ thống quản lý triển khai các hoạt động hợp tác 

quốc tế hiệu quả. 

- Phòng Quan hệ hợp tác và Nghiên cứu phát triển 

- Trung tâm Đào tạo quốc tế và phát triển nguồn nhân lực 

- Trung tâm giao lưu quốc tế 

- Câu lạc bộ giao lưu quốc tế 

3. Nhóm chiến lƣợc 2:  phát triển bộ máy tổ chức, đội ngũ 

           3.1 Mục tiêu  

- Xây dựng đội ngũ viên chức đủ về số lượng, có đạo đức và lương tâm 

nghề nghiệp; có trình độ chuyên môn cao, phương pháp giảng dạy tiên tiến 

lấy người học làm trung tâm; có khả năng thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và 

NCKH phù hợp với xu hướng của trường cao đẳng tiên tiến. 

- Đảm bảo tỷ lệ giảng viên/sinh viên theo quy chuẩn. Đào tạo đội ngũ kế 

cận có đủ đức đủ tài, đảm bảo sự kế thừa và phát triển vững chắc để thực 

hiện tốt mục tiêu chiến lược phát triển của trường; 

 - Phát triển đội ngũ viên chức cho các lĩnh vực hoạt động, phấn đấu đạt 

trình độ tiên tiến trong khu vực. 
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 - Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục được chuẩn 

chất lượng, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đặc biệt chú trọng nâng cao 

nhận thức về chính trị, có lối sống lành mạnh và  làm đúng trách nhiệm của 

nhà giáo;  

3.2 Hệ thống chỉ tiêu 

- Phát triển mô hình tổ chức của trường thành mô hình trường cao đẳng 

tiên tiến. 

- Tiến đến tin học hóa toàn hoàn toàn công tác quản lý của trường vào 

năm 2017. 

- Bảo đảm tỷ lệ hợp lý về số lượng đội ngũ giữa khối giảng dạy và khối 

quản lý, phục vụ là 62% và 38%; 

- Đội ngũ giảng viên đến năm 2015 là 160 giảng viên và đến năm 2020 

đảm bảo có đội ngũ giảng viên là 308 (tính theo tỉ lệ 30sv/ 1 giảng viên- 

theo Thông tư số 57/2011/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2011 Quy 

định về việc xác định chỉ tiệu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, 

cao đằng và trung cấp chuyên nghiệp) 

 - Về cơ cấu trình độ đội ngũ giảng dạy: Đến cuối năm 2020, có 60% 

giảng viên có trình độ thạc sĩ và trên 2% giảng viên có trình độ tiến sĩ; 

100% giảng viên chuyên ngành Ngoại ngữ đạt trình độ C1 trong đó có 20% 

đạt trình độ C2 theo khung tham chiếu Châu Âu; 100% giảng viên chuyên 

ngành đạt trình độ B1 trong đó có 50% đạt trình độ B2 theo khung tham 

chiếu Châu Âu; 100% giảng viên không chuyên ngành công nghệ thông tin 

đạt trình độ Tin học IC3 (hoặc tương đương). 

- Về đội ngũ quản lý: 100% trưởng, phó đơn vị thuộc trường ( tuổi từ 

45 trở xuống) sử dụng tốt tiếng Anh vào thời điểm 2020; 

 - Tăng cường hợp đồng thỉnh giảng với đối tượng đạt tiêu chuẩn theo 

quy định. 

 

 



Trang 79 

 

3.3 Giải pháp thực hiện 

- Xây dựng quy hoạch cán bộ chuyên môn trong từng đơn vị, trong 

từng ngành đào tạo, có kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng 

nâng cao trình độ, chuẩn hoá chức danh cho từng đơn vị; đảm bảo trẻ hoá 

và tính kế thừa của đội ngũ, tối ưu hoá việc sử dụng đội ngũ cán bộ giảng 

dạy. 

- Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ,  bổ sung các tiêu chí tuyển 

dụng, đặc biệt chú trọng chất lượng tuyển dụng; 

- Đưa ra những quy định chế độ đãi ngộ cao về tiền lương, môi trường, 

điều kiện làm việc tốt cho cán bộ giảng viên ở những vị trí đặc biệt cần 

thiết để thu hút nhân tài; 

- Thực hiện chính sách thu hút nhân tài. Lựa chọn cán bộ giảng dạy trẻ 

có năng lực gởi đi đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ ở nước ngoài ; 

- Có cơ chế đồng bộ nhằm thu hút, duy trì và phát triển đội ngũ cán bộ 

giảng viên giỏi từ nhiều nguồn trong và ngoài nước; 

- Lượng hoá việc đánh giá chất lượng giảng viên qua từng năm để có kế 

hoạch, biện pháp bồi dưỡng, đào tạo lại, sàng lọc đảm bảo nâng cao chất 

lượng đội ngũ; mạnh dạn đào thải các cán bộ, giảng viên không đủ tiêu 

chuẩn đúng theo quy định pháp luật. 

- Kết nối giảng viên liên ngành, liên trường trong nước và nước ngoài 

trên các lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu khoa học để tiếp thu kinh 

nghiệm và phương pháp mới; 

- Khuyến khích và tạo điều kiện về thời gian và kinh phí cho đội ngũ 

cán bộ giảng dạy tham gia các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ ở trong và 

ngoài nước và học tập để nâng cao trình độ từ các chương trình, dự án, 

chương trình hợp tác đào tạo trong và ngoài nước theo đúng chuyên ngành 

nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ.  

- Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ kế cận đủ năng lực để tiếp tục sự nghiệp 

phát triển trường trong giai đoạn tới; 



Trang 80 

 

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, 

lý luận chính trị, ngoại ngữ,  tin học, nghiệp vụ quản lý cho cán bộ quản lý. 

Ưu tiên tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý các phòng trực tiếp 

quản lý đào tạo, nghiên cứu khoa học và đảm bảo chất lượng giáo dục, cán 

bộ quản lý các khoa, bộ môn; 

- Xây dựng đề án sử dụng nguồn nhân lực của trường cho từng giai 

đoạn phát triển đạt hiệu quả tối ưu nhất, sử dụng hiệu quả nhất. Chú trọng 

tính thực tiễn, tính chuyên gia trong mỗi cán bộ, giảng viên, nhân viên. 

- Xây dựng đề án phát triển và sử dụng đội ngũ giai đoạn 2016-2020, 

phấn đấu đạt trình độ khu vực; 

- Luôn nâng cao phẩm chất đạo đức; tạo điều kiện học tập, bồi dưỡng 

về chính trị và pháp luật cho cán bộ, công chức trong trường ;   

- Nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng dạy và nghiên cứu của trường 

qua các dự án HTQT, bằng nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước, kinh phí 

của trường và các nguồn kinh phí khác; Mỗi giảng viên phải gắn một một 

đề án trong nước hoặc quốc tế. 

- Tích cực phát huy các nguồn tài trợ để tìm học bổng cử cán bộ giảng 

dạy trẻ đi học tập và nghiên cứu; 

- Xây dựng kế hoạch và phương pháp đánh giá hợp lý các hoạt động 

giảng dạy của giảng viên; chú trọng triển khai đổi mới phương pháp giảng 

dạy, phương pháp đánh giá kết quả học tập của người học với hệ thống chỉ 

số đánh giá chất lượng của đội ngũ cán bộ giảng viên thông qua khối lượng 

giờ giảng đảm nhận, các công trình NCKH, các tài liệu, giáo trình biên 

soạn, quỹ thời gian dành cho học tập, NCKH, tự đào tạo, đảm bảo khoa 

học, chính xác. 

- Xây dựng kế hoạch đưa giảng viên phải có thời gian học tập, bồi 

dưỡng tham gia các hoạt động tại các cơ sở kinh doanh, sản xuất, dịch vụ 

theo định kỳ; được tiếp cận với các thiết bị, máy móc hiện đại; được đào 
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tạo trình độ ngoại ngữ đủ để nghiên cứu các tư liệu nước ngoài cũng như 

tham gia các buổi hội thảo khoa học trong và ngoài nước. 

- Xây dựng và phát triển những chương trình giao lưu, trao đổi học 

sinh, giáo viên với các đối tác nước ngoài. Phải có kế hoạch đào tạo và bồi 

dưỡng đội ngũ quản lý của trường theo chương trình của nước ngoài. Xây 

dựng và quản lý đội ngũ giảng viên theo hướng mỗi giảng viên gắn bó, tự 

hào với học hiệu của nhà trường, vui buồn với những thành công cũng như 

thất bại của nhà trường; tận tâm, tận lực giảng dạy, theo dõi việc học tập 

cũng như những diễn biến tâm lý, tình cảm của từng sinh viên – học sinh. 

4. Nhóm chiến lƣợc 3: Chiến lƣợc phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật  

4.1  Mục tiêu 

 Tạo dựng cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật tiên tiến, hiện đại, 

tiên tiến về công nghệ, phù hợp và đồng bộ với quy mô, ngành nghề đào 

tạo, nghiên cứu khoa học, đảm bảo hiệu quả trong sử dụng; Xây dựng 

môi trường nhà trường xanh, sạch, đẹp với cánh cửa mở rộng với xã hội; 

 Xây dựng thư viện trường theo hướng hiện đại, tự động hóa các 

nghiệp vụ quản lý thư viện; Xây dựng các không gian và phòng tự học 

phục vụ đa dạng nhu cầu của sinh viên; Xây dựng thư viện điện tử phong 

phú, đa dạng phù hợp với nhu cầu học tập và nghiên cứu của sinh viên, 

giảng viên và cán bộ - công nhân viên của trường; 

 Đẩy mạnh việc xin đất để mở rộng mặt bằng trong thời gian sớm 

nhất và khẩn trương tiến hành xây dựng cơ bản nhằm đảm bảo điều kiện 

giảng dạy, nghiên cứu khoa học, làm việc, học tập và nội trú khang trang, 

hiện đại. 

 CSVC hiện đại giúp cho nhà trường có đủ điều kiện tiến hành đổi 

mới chương trình đào tạo, bảo đảm đáp ứng đầy đủ những điều kiện bảo 

đảm chất lượng đào tạo. Từ đây sẽ giúp cho giáo viên có điều kiện đổi 

mới phương pháp giảng dạy hiệu quả, tạo động lực thu hút bổ sung nguồn 

giáo viên giỏi. Hơn thế nữa, có cơ sở vật chất khang trang, trang thiết bị 
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hiện đại còn là điều kiện để hợp tác, chuyển giao công nghệ với các 

trường có uy tín trong nước, khu vực và thế giới và cũng tạo tâm lý yên 

tâm, tin tưởng của người học, của các doanh nghiệp đối tác. 

4.2 Hệ thống chỉ tiêu 

4.2.1 Đầu tư cơ sở vật chất tại cơ sở chính 33 Vĩnh Viễn, Phường 02, Quận 10, 

TP.HCM 

4.2.1.1 Định hướng phương án 

 Tổng mặt bằng khu trường phân chia làm 3 khu chính: 

+ Khu nhà sinh viên hoạt động theo chức năng xã hội hóa – có tính 

dịch vụ, thương mại (khu B). Tòa nhà tiếp giáp trục đường Vĩnh 

Viễn, nơi bố trí cổng chính, dẫn vào sân trung tâm, với hành lang 

lưu thông tiếp cận đến các khu chức năng khác của trường. 

+ Khu học tập chính, hội trường, khu nhà hiệu bộ (khu A, khu D) đối 

diện cổng chính. Trước khu này là mảng cỏ, sân vườn, nơi thư giãn 

cho sinh viên học sinh với các băng ghế ngồi dọc những lối đi phủ 

nhiều cây xanh bóng mát. 

+ Khu C là khối nhà có chức năng trung tâm nghiên cứu thực hành 

với những giảng đường, phòng máy hỗ trợ học tập, nghiên cứu 

ngôn ngữ, v.v. 

4.2.1.2  Phân kỳ đầu tư (2 giai đoạn) 

 Giai đoạn 1: 

+ Đầu tư xây dựng mới khối viện nghiên cứu và trung tâm nghiên 

cứu (khối nhà C hiện nay), với tổng mức đầu tư như sau: 
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Tổng mức đầu tư 125.084.111.000 đồng 

• Chi phí xây dựng 

• Chi phí thiết bị 

• Chi phí quản lý dự án 

• Chi phí tư vấn đầu tư 

• Chi phí khác 

• Lãi vay thời gian đầu tư 

xây dựng 

• Chi phí dự phòng 

88.897.800.000 đồng 

10.347.960.000 đồng 

1.597.857.000 đồng 

5.167.653.000 đồng 

679.157.000 đồng 

7.724.642.000 đồng 

10.669.043.000 đồng 

+ Nguồn vốn đầu tư: sử dụng quỹ phát triển sự nghiệp và vốn vay 

theo chương trình kích cầu thông qua đầu tư của Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

 Đã được sự chấp thuận chủ trương của Sở Giáo dục và Đào tạo 

tại Công văn số 4114/GDĐT-KHTC ngày 23/12/2015. 

 Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam chấp thuận cấp tín dụng 

tại Công văn số 015/BIDV.TBI-KHDN ngày 14/1/2016. 

+ Thời gian đầu tư: 2016-2018. 

 Giai đoạn 2: 

+ Đầu tư xây dựng mới khối hiệu bộ, văn phòng khoa, phòng học 

lý thuyết và khu thể dục thể thao (khối nhà A,B hiện nay và thêm 

khu D trong dự án), với tổng mức đầu tư là192.211.200.000 đồng. 

+ Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn ngân sách Thành phố tập trung. 

 Đã được Sở Giáo dục thẩm định thông qua chủ trương tại văn 

bản 3516/BC-GDĐT-KHTC; 

 Nghị quyết số 07 ngày 21/4/2016 của HĐND Thành phố Hồ Chí 

Minh về cho ý kiến và quyết định chủ trương đầu tư các dự án 

đầu tư công sử dụng vốn ngân sách Thành phố. 

 Quyết địnhsố 4826 ngày 16/9/2016 của UBND Thành phố Hồ 

Chí Minh về giao kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 
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(đợt 2) nguồn vốn ngân sách Thành phố, nguồn vốn xổ số kiến 

thiết và nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA). 

+ Trên cơ sở chủ trương Thành phố, Ban quản lý Đầu tư xây dựng 

các công trình thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo làm chủ đầu tư lập dự 

án xây dựng mới khu học tập, nhà thi đấu, trung tâm thư viện 

Trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM tại 33 Vĩnh Viễn, Phường 02, 

Quận 10, TP.HCM: 

 Số phòng học: 88 phòng; 

 Diện tích sàn xây dựng; 20.022 m
2
. 

 Tổng vốn đầu tư:192.211.000.000 đồng. 

 Trong đó: Kế hoạch năm 2016 giao kinh phí 200.000.000 đồng. 

 Thời gian đầu tư: 2016-2020. 

4.2.2 Đầu tư cơ sở vật chất tại cơ sở Củ Chi 

 Tiến hành thủ tục xin cấp đất ở Huyện Củ Chi do Ban quản lý Khu đô 

thị Tây Bắc đang quản lý để làm cơ sở 2 của trường; 

4.3 Các giải pháp thực hiện 

 Duy trì và ổn định hoạt động tại cơ sở chính 33 Vĩnh Viễn, Phường 02, 

Quận 10, TP.HCM; Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp và xây dựng bổ sung 

thêm phòng học, phòng thực hành, phòng nghiên cứu và phòng làm việc 

tại cơ sở chính; Đảm bảo cơ sở, môi trường, điều kiện giảng dạy, nghiên 

cứu khoa học, làm việc, học tập và nội trú; Đầu tư tăng cường mảng 

xanh, cải tạo môi trường làm việc và học tập. 

 Hoàn tất các thủ tục xin phép và tiến hành xây dựng lại cơ sở chính với 8 

tầng khang trang, hiện đại, huy động vốn từ nhiều nguồn để có thể khởi 

công và hoàn thành đúng thời hạn. 

 Tìm kiếm cơ sở tạm để duy trì các hoạt động của trường trong quá trình 

xây dựng lại cơ sở chính. 

 Song song với việc nâng cấp cơ sở hiện nay, Trường đề nghị Thành phố 

cấp đất ở Huyện Củ Chi và kinh phí xây dựng mở rộng trường. Khẩn 
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trương tiến hành xây dựng cơ bản ở cơ sở 2, đáp ứng chiến lược phát 

triển đào tạo, đảm bảo cơ sở, môi trường, điều kiện giảng dạy, nghiên 

cứu khoa học, làm việc, học tập và nội trú khang trang, hiện đại. 

5. Nhóm chiến lƣợc 4: Chiến lƣợc phát triển nguồn lực tài chính – Các 

chế độ, chính sách 

 5.1. Mục tiêu 

- Đảm bảo kinh phí cần thiết cho việc thực hiện chiến lược phát triển 

của trường. 

- Đảm bảo ổn định nhu nhập cho viên chức trong trường. 

- Để thực hiện mục tiêu phát triển nguồn tài chính bằng cách đa dạng 

hóa các loại hình, trình độ đào tạo đáp ứng nhu cầu đa dạng của xã 

hội; 

- Phát triển các loại hình dịch vụ khoa học, tư vấn để khai thác các 

nguồn thu từ hoạt động NCKH và các dịch vụ hỗ trợ cho đào tạo; 

- Tăng cường hoạt động hợp tác quốc tế để mời gọi sự hợp tác, giúp đỡ, 

viện trợ của các tổ chức, các trường đại học nước ngoài; 

- Sử dụng nguồn vốn ngân sách cấp đúng quy định và hiệu quả; 

- Đảm bảo giải ngân kịp thời, đúng tiến độ và đạt hiệu quả cao dự án; 

- Thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước về chế độ tự chủ, tự 

chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. 

- Đảm bảo các chế độ, chính sách của nhà giáo, người lao động trong 

trường được thực hiện đầy đủ, đúng quy định; 

- Thực hiện tốt chế độ phân phối thu nhập, tạo các chính sách đãi ngộ 

một cách khoa học, hiệu quả, đúng chế độ để thu hút nguồn lực có 

chất lượng, đảm bảo nâng cao đời sống, thu nhập cho đội ngũ cán bộ, 

giảng viên, nhân viên; 

- Tạo điều kiện tốt nhất về thời gian, chế độ hỗ trợ kinh phí để cán bộ, 

giảng viên, nhân viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn; 
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- Có chế độ đãi ngộ cho người tài, giảng viên đã học tập ở nước ngoài 

và các giảng viên tham gia các đề án phát triển nhà trường, các giảng 

viên tham gia các chương trình đào tạo tiên tiến, chất lượng cao. 

- Tăng cường nguồn thu để bổ sung cho quỹ phúc lợi nhằm chăm lo về 

vật chất, tinh thần cho người lao động.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng 12: Nguồn thu từ liên kết đào tạo và dịch vụ 

 
 

       

Nội dung 

Dự 

toán 

thu 

2015 

Dự 

toán 

thu 

2016 

Dự toán 

thu 

2017 

Dự toán 

thu 2018 

Dự toán 

thu 2019 

Dự toán 

thu 2020 
Mức thu 

Bãi xe 284 251 250 250 250 250 Theo HĐ 

Thư quán 42 48 48 48 48 48 

4 

Triệu/Th

áng 

Căntin 0 0 0 0 0 0 Theo HĐ 

Liên kết ĐT 590.00 430.00 1,366.00 1,434.30 1,434.30 1,434.30 Theo HĐ 

Tổng cộng 916.00 729.00 1,664.00 1,732.30 1,732.30 1,732.30   
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5.2 Chỉ tiêu 

 

 

Bảng 13: Kinh phí hoạt động 

   

       Năm học 
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Chỉ tiêu 

I 

Kinh 

phí NS 

cấp 
      

  
Cao 

đẳng 
27,531,193 30,326,327 26,192,879 28,637,827 28,300,127 28,300,127 

  TCCN 4,013,679 2,909,603 2,599,859 2,747,603 2,747,603 2,747,603 

  Cộng 31,544,872 33,235,930 28,792,738 31,385,430 31,047,730 31,047,730 

II 
Thu từ 

học phí 
            

  
Mức 

HP CĐ 
3,480 4,176 5,400 5,900 6,500 7,100 

  

Mức 

HP 

TCCN 

3,120 3,744 4,700 5,200 5,700 6,200 

  
HP Cao 

đẳng 
10,861,080 14,102,352 18,235,800 19,924,300 21,950,500 23,976,700 

  TCCN 1,419,600 1,213,056 1,522,800 1,684,800 1,846,800 2,008,800 

  Cộng 12,280,680 15,315,408 19,758,600 21,609,100 23,797,300 25,985,500 

III 

Tổng 

KP HĐ 

(I+II) 

43,825,552 48,551,338 48,551,338 52,994,530 54,845,030 57,033,230 
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Bảng 14: Kinh phí đào tạo đội ngũ GV-CBNV 

  

        Chỉ 

tiêu/Năm 

học 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 
TC 

Giảng viên 

cần đào tạo 

(người): 
       

+ Thạc sĩ 37 24 19 17 17 17 131 

+ Tiến sĩ 4 4 4 4 4 4 24 

Kinh phí đào 

tạo Thạc sỹ 

(triệu đồng) 

666 219,600 190,950 188,700 206,550 226,950 1,033,416 

Kinh phí đào 

tạo Tiến sỹ 

(triệu đồng) 

152 61,000 67,000 74,000 81,000 89,000 372,152 

Tổng cộng 

(triệu đồng) 
818 280,600 257,950 262,700 287,550 315,950 1,405,568 

 

5.3 Giải pháp thực hiện 

- Để thực hiện mục tiêu phát triển nguồn tài chính bằng cách đa dạng hóa 

các loại hình, trình độ đào tạo đáp ứng nhu cầu đa dạng của xã hội. Mở 

rộng các loại hình lien kết đào tạo ngắn hạn tại các địa phương lân cận 

trên địa bàn TP.HCM; 

- Phát triển các loại hình dịch vụ khoa học, tư vấn để khai thác các nguồn 

thu từ hoạt động NCKH và các dịch vụ hỗ trợ cho đào tạo; 
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- Tăng cường hoạt động hợp tác quốc tế để mời gọi sự hợp tác, giúp đỡ, 

viện trợ của các tổ chức, các trường đại học nước ngoài; 

- Thực hiện quy hoạch chi tiết các dự án trọng tâm trong từng giai đoạn để 

đề xuất lãnh đạo cấp trên duyệt và cấp kinh phí dự án thực hiện. 

- Xây dựng và triển khai dự toán ngân sách hàng năm bám sát các chỉ tiêu 

chiến lược phát triển tổng thể để từ đó sử dụng kinh phí thực hiện nhiệm 

vụ hiệu quả đồng thời xây dựng tính bền vững trong phát triển từng giai 

đoạn. 

- Nâng thu nhập tăng thêm ngoài lương hơn 1 lần lương. 

- Xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp với cơ cấu thu, chi, đảm bảo 

đúng quy định. Thực hiện quy chế đầy đủ, kịp thời, đúng hạn về thanh 

toán và chi tiêu. 

- Hàng năm đảm bảo cân đối tối thiểu 20% tổng kinh phí dành cho cải tạo 

sửa chữa, nâng cấp và mua sắm bổ sung tài sản phục vụ hoạt động. 

6. Nhóm chiến lƣợc 5:  Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng và của các tổ chức 

đoàn thể 

6.1 Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng 

- Xây dựng chủ trương, kế hoạch phát triển trường hợp lý căn cứ vào điều 

kiện của trường, bối cảnh xã hội, xu hướng phát triển. 

- Đổi mới, tăng cường công tác quản lý, phát triển đảng viên, bảo đảm chất 

lượng đảng viên theo yêu cầu của Điều lệ Đảng; phát huy tính tiên phong, 

gương mẫu, chủ động sáng tạo, nâng cao năng lực trí tuệ, đặc biệt là năng 

lực tư duy khoa học cho cán bộ đảng viên, trong đó có đội ngũ cán bộ 

lãnh đạo, quản lý.  

- Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong tình hình mới, thực 

hiện thay dổi cách tiếp cận và cách thức tuyên truyền giáo dục để cho 

Đảng viên, quần chúng, HSSV nhận thức và thực hiện tốt chủ trường, 

đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước 
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- Tăng cường chỉ đạo xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh, phát huy 

vai trò và sức mạnh của tổ chức Công đoàn, Hội sinh viên trong việc cùng 

thực hiện các nhiệm vụ chính trị. 

6.2 Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể 

- Củng cố và hoàn thiện cơ cấu tổ chức, quy chế hoạt động, tạo điều kiện để 

các tổ chức đoàn thể phát huy tốt vai trò, hoạt động trong khuôn khổ Điều 

lệ của tổ chức, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường. 

- Phát huy tính tích cực, chủ động trong đóng góp ý kiến đối với các hoạt 

động của Nhà trường. 

- Tổ chức nhiều hoạt động hữu ích, đa dạng, thể hiện vai trò, chức năng của 

tổ chức đoàn thể; thường xuyên đánh giá và cải tiến sau đánh giá để nâng 

cao chất lượng hoạt động Đoàn – Hội; 

7. Nhóm chiến lƣợc 6:  Nâng cao vai trò truyền thông của Trƣờng 

7.1 Mục tiêu 

- Xây dựng hình ảnh, thương hiệu uy tín, được nhận biết cao trong cộng 

đồng trong nước và khu vực Đông Nam Á. 

- Có tên trong danh sách của các tổ chức đánh giá giáo dục uy tín như 

Cybermetrics Lab (bảng xếp hạng Webometrics), QS Ranking... 

- 7.2 Giải pháp 

- Xây dựng đề án tái định vị hình ảnh về trường. 

- Đẩy mạnh sử dụng các công cụ marketing với chi phí hợp lý để quảng bá 

hình ảnh, các hoạt động của trường. 

- Tăng cường các hoạt động liên kết hợp tác với các đơn vị bên ngoài 

trường và các tổ chức quốc tế một cách hiệu quả. 

- Chủ động tham gia, tổ chức các hoạt động mang tính quảng bá hình ảnh, 

thương hiệu của trường. 

- Tìm kiếm cơ hội, tham gia các dự án mang tính quốc gia và quốc tế. 

- Gắn kết với các trường phổ thông trung học để nâng cao hình ảnh trường 

trong học sinh và phụ huynh. 
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- Kết nối hiệu quả với sinh viên đang học, cựu sinh viên, các tổ chức. 

- Đẩy mạnh tham gia các hoạt động cộng đồng, xã hội và hoạt động Đoàn 

hội. 

8. Nhóm chiến lƣợc 7: Đổi mới mô hình quản trị Nhà trƣờng 

8.1 Mục tiêu 

- Tiếp cận mô hình quản trị trường tiên tiến trên thế giới “Trường là một 

doanh nghiệp hoạt động không vì lợi nhuận”. 

- Đáp ứng yêu cầu tự chủ hoạt động theo chủ trương, chính sách của Đảng 

và nhà nước. 

8.2 Giải pháp  

- Xây dựng mô hình quản trị nhà trường theo hướng phát huy dần sự tự chủ 

trong các đơn vị trực thuộc, đặc biệt là các khoa (mô hình “trường trong 

trường”). 

- “Mỗi khoa là một doanh nghiệp nhỏ”, các khoa tổ chủ động, tự chủ trong 

các hoạt động chuyên môn, đặc biệt đẩy mạnh hoạt động dịch vụ, liên kết 

với bên ngoài. Các hoạt động của các khoa góp phần nâng cao chất lượng 

đào tạo, điều chỉnh chương trình phù hợp với nhu cầu thực tế của xã hội, 

mang tính thực hành cao, đặc biệt tạo thêm nguồn thu cho trường. 

- Hình thành trong các khoa các đơn vị dịch vụ thành viên, chuyên làm các 

dịch vụ cho các tổ chức và xã hội. 
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PHẦN III  

TỔ CHỨC THỰC HIỆN, GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 

1. Tổ chức thực hiện kế hoạch chiến lƣợc 

- Tuyên truyền và phổ biến thông tin, nâng cao nhận thức đối với toàn thể 

viên chức, sinh viên, học sinh của trường trong việc thực hiện kế hoạch 

chiến lược; 

- Tổ chức bộ máy và phân công thực hiện cho các cá nhân, bộ phận, đơn vị 

chức năng ( trách nhiệm, quyền hạn, nguồn lực …); 

- Xây dựng và phê duyện lộ trình cụ thể thực hiện kế hoạch chiến lược 

chung của toàn trường và của từng đơn vị theo từng năm; 

- Xây dựng ma trận hành động chiến lược. Mỗi hoạt động nêu rõ: mục tiêu 

cần đạt, thời gian thực hiện, các nguồn lực bảo đảm; cá nhân hoặc tổ chức 

chịu trách nhiệm thực hiện hoặc phối hợp; các chỉ số đầu ra (kết quả, hiệu 

quả, tác động  v.v…); các chỉ số đo và xác nhận các chỉ số; 

- Đề ra các biện pháp, cơ chế tổ chức và chỉ đạo thực hiện ở các cấp; 

- Đề ra các biện pháp ứng phó với sự thay đổi, rủi ro có thể xảy ra trong 

tương lai. 

2. Tổ chức giám sát quá trình thực hiện 

- Đo lường, đánh giá kết quả sự chuyển biến về chất lượng và hiệu quả đào 

tạo trong quá trình thực hiện là một vấn đề khó khăn và hết sức quan 

trọng để đảm bảo kế hoạch thực hiện đúng mục tiêu, đồng thời điều chỉnh 

được những sai lệch và hạn chế có thể có. 

- Thực hiện nghiêm túc nội dung và phương pháp đánh giá, thực hiện đánh 

giá theo từng chỉ số, theo từng mục tiêu và đánh giá tổng thể trường. Tổng 

hợp lại mức đạt được về các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo và đưa 

ra những đánh giá chung về hiện trạng đảm bảo chất lượng đào tạo của 

trường, khuyến nghị ưu tiên đầu tư trọng điểm để nâng cao chất lượng và 

hiệu quả đạt được. 
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PHẦN IV 

KIẾN NGHỊ 

 

- Thành phố cần có chính sách để tạo điều kiện đẩy mạnh xã hội hoá, thu 

hút nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển GDNN như: các chính sách liên 

quan đến quyền lợi, nghĩa vụ để các doanh nghiệp gắn kết cùng nhà 

trường trong công tác đào tạo nguồn nhân lực; chính sách khuyến khích 

các trường liên kết, hợp tác với các cơ sở đào tạo nước ngoài theo hướng 

chuyển giao công nghệ, công nhận bằng cấp, giao lưu học sinh, sinh viên, 

giáo viên, trao đổi học thuật cũng như xây dựng các mô hình hợp tác đầu 

tư xây dựng nhà trường. 

- Thành phố sớm điều chỉnh, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về 

Tổ chức, quản lý GDNN trên địa bàn; thống nhất đầu mối quản lý giáo 

dục nghề nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý cho phù hợp 

với phát triển KT-XH của thành phố và của đất nước, phù hợp với yêu cầu 

đổi mới căn bản, toàn diên giáo dục đào tạo Việt Nam để nhanh chóng hội 

nhập với các nước trong khu vực ASEAN và thế giới; Quản lý hệ thống 

giáo dục nghề nghiệp theo nguyên tắc thống nhất, trách nhiệm đi đôi với 

quyền hạn. Các trường  phải dân chủ và công khai về chất lượng, về tài 

chính và các điều kiện đảm bảo chất lượng của nhà trường.  

- Trường Cao đẳng Kinh tế TP.Hồ Chí Minh kính mong UBND Thành phố, 

Sở GD&ĐT Thành phố sớm giúp trường có thể nhanh chóng cải tạo sửa 

chữa các khu nhà A,B,C,D tại cơ sở 33 Vĩnh Viễn, Phường 2, Quận 10. 

Đồng thời trường đề nghị Thành phố cấp đất ở Huyện Củ Chi và kinh phí 

xây dựng mở rộng trường. 
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KẾT LUẬN  

Trên đây là văn bản Kế hoạch chiến lược trường Cao đẳng Kinh tế TP. Hồ 

Chí Minh giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2030. Bản kế hoạch chiến lược này 

được xây dựng xuất phát từ những yêu cầu thực tiễn nhằm đáp ứng vai trò quan 

trọng của trường trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao Thành phố 

và các tỉnh lân cận. 

Cùng với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế mở, đặc biệt trong xu 

thế hội nhập toàn cầu, Đảng ủy – Ban Giám hiệu trường Cao đẳng Kinh tế TP. 

Hồ Chí Minh tin tưởng với sự đồng lòng, nhất trí cao của tất cả các thành viên 

trong trường, sẽ cùng nhau nỗ lực phấn đấu, vượt qua những khó khăn để hoàn 

thành tốt các mục tiêu mà kế hoạch chiến lược trường giai đoạn 2016 – 2020, 

tầm nhìn 2030 đã đề ra. 

Nội dung của từng mảng phát triển trong kế hoạch sẽ được cập nhật, sửa 

đổi cho phù hợp với tình hình cụ thể. Hàng năm, trường sẽ tổ chức sơ kết, đánh 

giá để kịp thời điều chỉnh nhằm xây dựng chương trình hành động năm tiếp theo 

cho phù hợp với chiến lược phát triển. 
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