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Phần I 

SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN  

VÀ THỰC TRẠNG TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG  

CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 
  

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

Trong những năm qua, hệ thống các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (sau đây 

viết tắt là GDNN) trên địa bàn tỉnh có những bước phát triển về quy mô; có sự 

thay đổi về mục tiêu, nội dung, chương trình đào tạo; công tác đào tạo, bồi 

dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy 

nghề được chú trọng. Các cơ sở GDNN công lập thuộc tỉnh đã được Tỉnh ủy, 

HĐND và UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo, đầu tư và đã đạt được những kết quả 

khả quan trong công tác đào tạo, cung ứng nguồn lao động có tay nghề, phục vụ 

cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần nâng tỷ lệ lao động 

qua đào tạo của tỉnh đến cuối năm 2019 đạt 62,01%. 

Các cơ sở GDNN công lập thuộc tỉnh được quy hoạch bố trí từ đồng bằng 

đến miền núi, đa dạng về ngành nghề và trình độ đào tạo, vừa tạo điều kiện cho 

người học, vừa thuận lợi trong việc đào tạo, cung ứng lao động cho các khu 

công nghiệp, cụm công nghiệp và các đô thị, địa phương tập trung nhiều lao 

động có nhu cầu học nghề, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.  

Bên cạnh những kết quả đạt được, tổ chức và hoạt động của các cơ sở 

GDNN công lập chưa phát huy được vai trò, vị trí trong tình hình mới: 

- Hệ thống cơ sở GDNN công lập của tỉnh thời gian qua chủ yếu phát triển 

theo chiều rộng, chưa chú trọng phát triển theo chiều sâu; ngành nghề đào tạo ở 

các cơ sở GDNN còn tràn lan, chưa trọng tâm, trọng điểm, chưa phải là thế 

mạnh đào tạo ở mỗi cơ sở; một số nghề đào tạo chưa gắn với nhu cầu thị trường 

lao động; các nghề phục vụ cho sự phát triển của vùng, ngành kinh tế trọng điểm 

của tỉnh, ngành nghề kỹ thuật công nghệ cao để đón đầu phục vụ cho yêu cầu 

của công nghiệp hoá, hiện đại hóa và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 như: bảo 

dưỡng, sửa chữa lắp ráp các thiết bị chính xác, cơ điện tử, các nghề thuộc lĩnh 

vực tự động hoá, du lịch, dịch vụ phục vụ chất lượng cao... chưa được đầu tư 

đúng mức; đào tạo lao động trình độ cao đẳng, trung cấp chiếm tỷ trọng thấp 

trong tổng số lao động được đào tạo. 

- Tình hình tuyển sinh gặp nhiều khó khăn, hầu hết các cơ sở GDNN công 

lập chỉ tuyển sinh cao đẳng, trung cấp đạt khoảng 50% đến 70% so với chỉ tiêu 
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kế hoạch giao hằng năm. Trên cùng một địa bàn có nhiều cơ sở GDNN với cùng 

ngành nghề và trình độ đào tạo dẫn đến chồng chéo trong công tác tuyển sinh; 

công tác duy trì số lượng học sinh, sinh viên ở các trường chưa tốt. 

- Đội ngũ nhà giáo còn bất cập, nhất là tỷ lệ đạt chuẩn về kỹ năng nghề 

còn thấp; tỷ lệ nhà giáo có văn bằng, chứng chỉ về ngoại ngữ tuy khá cao nhưng 

thực tế khả năng ứng dụng trong nghiên cứu và giảng dạy còn hạn chế; chương 

trình, giáo trình đào tạo chưa cập nhật kịp thời những tiến bộ khoa học kỹ thuật 

và thực tiễn sản xuất của doanh nghiệp. 

- Cơ sở vật chất và trang thiết bị của cơ sở GDNN công lập của tỉnh hiện 

nay đã bộc lộ nhiều hạn chế như: tần suất sử dụng thiếu ổn định, nhiều cơ sở vật 

chất và trang thiết bị xuống cấp, lạc hậu, không phù hợp với yêu cầu thực hành 

tay nghề của người học khi ra làm việc tại doanh nghiệp… Việc đầu tư cơ sở vật 

chất ở các trường còn thiếu đồng bộ, có trường thiết bị đào tạo tương đối đầy đủ 

nhưng thiếu phòng học, xưởng thực hành và ngược lại, có trường phòng học, 

xưởng thực hành đầy đủ nhưng thiếu thiết bị đào tạo. 

Một trong nhưng nguyên nhân của tồn tại, hạn chế đó chính là việc phân 

cấp quản lý đối với các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh với nhiều đầu mối chủ 

quản như: Đoàn thể, UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội... đã tạo 

ra khó khăn trong việc thực hiện sắp xếp và đầu tư cho các cơ sở GDNN trên địa 

bàn tỉnh. Công tác quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp trước đây còn 

thiếu nhất quán, đến đầu năm 2017 mới có cơ quan quản lý thống nhất (mặc dù 

Luật Giáo dục nghề nghiệp ban hành tháng 11/2014 và hiệu lực thi hành từ 

ngày 01/7/2015); tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp 

chưa tương xứng với chức năng, nhiệm vụ được giao. 

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và 

quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp 

công lập; Chương trình số 15-CTr/TU ngày 27/02/2018 của Tỉnh ủy Quảng Nam 

về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương 

khoá XII; Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức các phiên làm việc cụ thể với các Sở, 

ngành, các cơ sở GDNN công lập trên địa bàn tỉnh để rà soát thực trạng tổ chức, 

hoạt động, nghiên cứu, đề xuất phương án sắp xếp, kiện toàn các cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp theo hướng tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động các đơn 

vị, phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu phát triển của tỉnh. 

Việc xây dựng Đề án sắp xếp các cơ sở GDNN công lập thuộc tỉnh là cần 

thiết, đúng chủ trương về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất 

lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập nói chung, các 

cơ sở GDNN công lập nói riêng trên địa bàn tỉnh hiện nay; nhằm đáp ứng yêu 

cầu đào tạo lao động kỹ thuật - dịch vụ trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 

4.0, đảm bảo nhân lực phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội trong giai 

đoạn đến. 
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II. THỰC TRẠNG CÁC CƠ SỞ GDNN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 

1. Khái quát mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh 

1.1 Tính đến cuối tháng 5/2020, trên địa bàn tỉnh có 24 cơ sở GDNN 

(trường cao đẳng, trường trung cấp, trung tâm GDNN), có 12 cơ sở có đăng ký 

hoạt động GDNN (trường đại học, doanh nghiệp), cụ thể: 

- Trường cao đẳng: 8 trường (3 trường công lập thuộc tỉnh, 1 trường thuộc 

bộ ngành, 1 trường thuộc doanh nghiệp nhà nước, 3 trường ngoài công lập). 

- Trường trung cấp: 8 trường (4 trường công lập thuộc tỉnh, 1 trường 

thuộc bộ ngành, 3 trường ngoài công lập). 

- Trung tâm GDNN: 8 trung tâm (2 trung tâm công lập thuộc tỉnh, 1 trung 

tâm công lập của trường thuộc bộ ngành, 5 trung tâm ngoài công lập). 

- Cơ sở có đăng ký hoạt động GDNN: 12 đơn vị (Trường Đại học Quảng 

Nam, Trung tâm Khuyến nông Quảng Nam và 10 doanh nghiệp). 

1.2 Chia theo loại hình sở hữu: 

- Cơ sở GDNN:  

+ Công lập thuộc tỉnh: 09 đơn vị1.  

+ Công lập thuộc Bộ ngành: 03 đơn vị2. 

+ Thuộc doanh nghiệp nhà nước: 1 đơn vị (Trường Cao đẳng Điện lực Miền Trung). 

+ Ngoài công lập: 11 đơn vị3.  

- Cơ sở có đăng ký hoạt động GDNN: 

+ Công lập thuộc tỉnh: 2 đơn vị (Trường Đại học Quảng Nam và Trung 

tâm Khuyến nông Quảng Nam). 

+ Doanh nghiệp: 10 đơn vị. 

(Chi tiết hệ thống cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh: Phụ lục 1 kèm theo) 

2. Thực trạng các cơ sở GDNN công lập thuộc tỉnh: (chi tiết tại Phụ 

lục 2 kèm theo) 

Trên địa bàn tỉnh có 09 cơ sở GDNN công lập thuộc tỉnh: 

- 03 Trường cao đẳng, gồm: Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam, Trường 

Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam, Trường Cao đẳng Công nghệ Quảng 

Nam (trực thuộc UBND tỉnh). 

                                                 
1 3 Trường cao đẳng: Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam, Cao đẳng Công nghệ Quảng Nam, Cao đẳng Y 

tế Quảng Nam; 4 Trường trung cấp: Trung cấp nghề Bắc Quảng Nam, Trung cấp nghề Thanh niên Dân tộc - 

Miền núi Quảng Nam, Trung cấp nghề Nam Quảng Nam, Trung cấp Văn hóa – Nghệ thuật và Du lịch Quảng 

Nam; 2 trung tâm: Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ Nông dân tỉnh Quảng Nam, Trung tâm Dạy nghề Thanh niên 

Quảng Nam 
2 Trường Cao đẳng Công nghệ - Kinh tế và Thủy lợi Miền Trung, Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật và Đào 

tạo Cán bộ Hợp tác xã Miền Trung – Tây Nguyên, Trung tâm Đào tạo nghề tại Quảng Nam thuộc Trường Cao 

đẳng nghề số 5 - Bộ Quốc Phòng 
3 3 Trường cao đẳng: Cao đẳng Thaco, Cao đẳng Phương Đông, Cao đẳng Tâm Trí; 3 Trường trung cấp: Trung 

cấp ASEAN, Trung cấp Quảng Đông, Trung cấp Bách Khoa; 5 trung tâm: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

Minh Sơn, Trung tâm Đào tạo nghề Giao thông vận tải Quảng Nam, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Hoàng 

Long, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Du lịch Âu - Việt - Á, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Vận tải Quảng 

Nam). 
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- 04 Trường trung cấp, gồm: Trường Trung cấp nghề Bắc Quảng Nam, 

Trường Trung cấp nghề Nam Quảng Nam, Trường Trung cấp nghề Thanh niên 

Dân tộc - Miền núi Quảng Nam (trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã 

hội tỉnh Quảng Nam); Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Quảng 

Nam (trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam). 

- 02 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, gồm: Trung tâm Dạy nghề và Hỗ 

trợ Nông dân (trực thuộc Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam), Trung tâm Dạy nghề 

Thanh niên Quảng Nam (trực thuộc Tỉnh đoàn Quảng Nam). 

2.1. Thực trạng về tổ chức bộ máy, biên chế 

2.1.1. Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam: 

- Được thành lập tại Quyết định số 408/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/01/2006 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Trụ sở: số 49 Nguyễn Du, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; Cơ sở 1: 

số 75 Trần Dư, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. 

- Số phòng, khoa, đơn vị: 224. 

- Biên chế và số lượng người làm việc: 

+ Số lượng biên chế giao: 130 người.  

+ Số người đang làm việc: 184 người. Trong đó: Số người trong biên chế 

là 112 người, số người hợp đồng trước ngày 01/01/2016 là 36 người, số người 

hợp đồng sau ngày 01/01/2016 là 29 người, số người hợp đồng theo Nghị định 

68: 7 người. 

 + Về trình độ chuyên môn: Thạc sỹ: 38 người, Đại học: 85 người, Bác sỹ 

chuyên khoa I: 5 người, Bác sỹ chuyên khoa II: 01 người, Dược sỹ chuyên khoa 

I: 6 người, Cao đẳng: 22 người, Trung cấp: 13 người, khác: 14 người. 

2.1.2. Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam 

- Được thành lập tại Quyết định số 3168/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/6/2006 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Trụ sở: số 431 Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; Cơ 

sở 1: xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. 

- Số phòng, khoa, đơn vị: 175. 

- Biên chế và số người đang làm việc: 

+ Số lượng biên chế giao: 157 người. 

                                                 
4 Phòng Tổ chức-Hành chính, Phòng Đào tạo, Phòng Tài chính-Kế toán, Phòng Công tác HSSV, Phòng Khảo 

thí&Đảm bảo chất lượng đào tạo, Phòng Quản lý Khoa học và Đối ngoại, Khoa xét nghiệm, Khoa Nội, Khoa 

Nhi, Khoa Chuẩn đoán hình ảnh, Khoa Điều dưỡng, Khoa Ngoại, Khoa Y học cổ truyền-PHCN, Khoa dược, 

Khoa Răng-Hàm-Mặt, Khoa Sản, Trung tâm học liệu, BQL nhà ở sinh viên, Bệnh viện Đa khoa, Bộ môn CT-

PL-GDTC&GDQP, Bộ môn NN-TH-KHCB; Khoa Y học cộng đồng. 
5 Phòng Tổ chức-Hành chính, Phòng Quản trị, Phòng Tài vụ, Phòng Đào tạo, Phòng Khoa học-Đảm bảo chất 

lượng, Phòng Công tác học sinh, sinh viên, Ban Quản lý KTX, Ban Tuyển sinh, Trung tâm Đào tạoThường 

xuyên-Dịch vụ, Trại thực nghiệm, Trung tâm Chính trị-Quốc phòng-Thể chất, Khoa Công nghệ thông tin-Ngoại 

ngữ, Khoa Nông nghiệp, Khoa cơ bản, Khoa Kinh tế, Khoa Công nghệ kỹ thuật, Khoa Luật. 
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+ Số người đang làm việc: 192 người. Trong đó: số người trong biên chế: 

135 người, số người hợp đồng trước ngày 01/01/2016: 49 người, số người hợp 

đồng sau ngày 01/01/2016: 08 người, số người hợp đồng theo Nghị định 68: không. 

+ Về trình độ chuyên môn: Tiến sỹ: 2 người, Thạc sỹ: 110 người, Đại học: 

66 người, Trung cấp: 2 người, khác: 12 người. 

2.1.3. Trường Cao đẳng Công nghệ Quảng Nam 

- Được thành lập tại Quyết định số 1311/QĐ-LĐTBXH ngày 20/10/2011 

của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (đổi tên tại Quyết định số 42/QĐ-

LĐTBXH ngày 15/01/2018). 

- Trụ sở: Số 224 Huỳnh Thúc Kháng, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng 

Nam; Cơ sở 1: phường Trường Xuân, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. 

- Số phòng, khoa, đơn vị: 106. 

- Biên chế và số người làm việc: 

+ Số lượng biên chế giao: 75 người.  

+ Số người đang làm việc: 87 người. Trong đó: Số người trong biên chế: 49 

người, số người hợp đồng trước ngày 01/01/2016: 24 người, số người hợp đồng sau 

ngày 01/01/2016: 11 người, số người hợp đồng theo Nghị định 68: 03 người. 

+ Về trình độ chuyên môn: Tiến sỹ: 01 người, Thạc sỹ: 17 người, Đại học: 

47 người, Cao đẳng: 03 người, Trung cấp: 17 người, Khác: 02 người. 

2.1.4. Trường Trung cấp nghề Bắc Quảng Nam 

- Được thành lập tại Quyết định số 3700/QĐ-UBND ngày 20/11/2007 của 

UBND tỉnh Quảng Nam. 

- Trụ sở: Khối phố 7B, phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn, tỉnh 

Quảng Nam. 

- Số phòng, khoa: 077. 

- Biên chế và số người làm việc: 

+ Số lượng biên chế giao: 23 người.  

+ Số người đang làm việc: 32 người. Trong đó: Số người trong biên chế: 

22 người, số người hợp đồng trước ngày 01/01/2016: 07 người, số người hợp 

đồng sau ngày 01/01/2016: không người, số người hợp đồng theo Nghị định 68: 

03 người. 

+ Về trình độ chuyên môn: Thạc sỹ: 5 người, Đại học: 21 người, Cao 

đẳng: 01 người, Trung cấp: 03 người, khác: 2 người. 

2.1.5. Trường Trung cấp nghề Nam Quảng Nam 

- Được thành lập tại Quyết định số 3699/QĐ-UBND ngày 20/11/2007 của 

UBND tỉnh Quảng Nam. 

                                                 
6 Phòng Tổ chức-Hành chính, Phòng Kế hoạch-Tài chính, Phòng Đào tạo và Nghiên cứu khoa học, Phòng Công 

tác học sinh sinh viên, Trung tâm tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp, Trung tâm Đào tạo lái xe, Khoa Cơ khí, 

Khoa Điện-Điện tử, Khoa Cơ bản&Công nghệ may, Khoa Công nghệ Ôtô. 
7 Phòng Tổ chức-Hành chính, Phòng Đào tạo-Công tác học sinh, Phòng Kế hoạch-Tài chính, Phòng Tuyển sinh-

Việc làm, Khoa Cơ bản, Khoa Du lịch, Khoa Cơ khí-Điện và May thời trang. 
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- Trụ sở: thôn Thanh Trà, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh 

Quảng Nam. 

- Số phòng, khoa: 078. 

- Biên chế và số người làm việc: 

+ Số lượng biên chế giao: 25 người.  

+ Số người đang làm việc: 44 người. Trong đó: Số người trong biên chế: 22 

người, số người hợp đồng trước ngày 01/01/2016: 19 người, số người hợp đồng 

sau ngày 01/01/2016: 01 người, số người hợp đồng theo Nghị định 68: 02 người. 

+ Về trình độ chuyên môn: Thạc sỹ: 02 người, Đại học: 32 người, Cao 

đẳng: 02 người, Trung cấp: 02 người, khác: 06 người. 

2.1.6. Trường Trung cấp nghề Thanh niên Dân tộc - Miền núi Quảng Nam 

- Được thành lập tại Quyết định số 3221/QĐ-UBND ngày 02/10/2008 của 

UBND tỉnh Quảng Nam. 

- Trụ sở: thôn Pà Dồn, xã Cà Dy, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. 

- Số phòng, khoa: 079. 

- Biên chế và số người làm việc: 

+ Số lượng biên chế giao: 17 người.  

+ Số người đang làm việc: 32 người. Trong đó: Số người trong biên chế: 13 

người, số người hợp đồng trước ngày 01/01/2016: 14 người, số người hợp đồng 

sau ngày 01/01/2016: 03 người, số người hợp đồng theo Nghị định 68: 02 người. 

+ Về trình độ chuyên môn: Thạc sỹ: 02 người, Đại học: 14 người, Cao 

đẳng: 02 người, Trung cấp: 09 người, khác: 05 người. 

2.1.7. Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Quảng Nam 

- Được thành lập tại Quyết định số 3488/QĐ-UBND ngày 14/10/2009 của 

UBND tỉnh Quảng Nam. 

- Trụ sở: xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. 

- Số phòng, khoa: 0210. 

- Biên chế và số người làm việc: 

+ Số lượng biên chế giao: 23 người.  

+ Số người đang làm việc: 22 người. Trong đó: Số người trong biên chế: 

15 người, số người hợp đồng trước ngày 01/01/2016: không người, số người hợp 

đồng sau ngày 01/01/2016: 07 người, số người hợp đồng theo Nghị định 68: 

không người. 

+ Về trình độ chuyên môn: Thạc sỹ: 02 người, Đại học: 13 người, Trung 

cấp: 01 người, khác: 06 người. 

 

                                                 
8 Phòng Đào tạo, Phòng Tổng hợp-Tài chính, Phòng Công tác học sinh, Khoa Cơ khí-Xây dựng, Khoa Điện-

Điện tử, Khoa May công nghiệp và Thiết kế thời trang, Khoa Kỹ thuật cơ sở. 
9 Phòng Tổng hợp-Tài chính, Phòng Đào tạo, Phòng Công tác học sinh, Phòng Dịch vụ-Việc làm, Khoa Điện-Cơ 

khí-May thời trang, Khoa Cơ bản, Khoa Nông-Lâm nghiệp. 
10 Phòng Tổ chức-Hành chính-Tổng hợp, Phòng Đào tạo. 
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2.1.8. Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ Nông dân Quảng Nam 

- Được thành lập tại Quyết định số 532-QĐ/HND ngày 24/10/2003 của 

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. 

- Trụ sở: số 565 Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. 

- Số phòng chuyên môn: 0311. 

- Biên chế và số người làm việc: 

+ Số lượng biên chế giao: 05 người.  

+ Số người đang làm việc: 14 người. Trong đó: Số người trong biên chế: 

04 người, số người hợp đồng trước ngày 01/01/2016: 09 người, số người hợp 

đồng sau ngày 01/01/2016: 01 người, số người hợp đồng theo Nghị định 68: 

không người. 

+ Về trình độ chuyên môn: Đại học: 10 người, Cao đẳng: 01 người, khác: 

03 người. 

2.1.9. Trung tâm Dạy nghề Thanh niên Quảng Nam 

- Được thành lập tại Quyết định số 1613/QĐ-TƯĐTN ngày 23/12/2005 

của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 

- Trụ sở: số 191 Huỳnh Thúc Kháng, Tp Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. 

- Số phòng chức năng: 0312. 

- Biên chế và số người làm việc: 

+ Số lượng biên chế giao: 05 người.  

+ Số người đang làm việc: 10 người. Trong đó: Số người trong biên chế: 

05 người, số người hợp đồng trước ngày 01/01/2016: 05 người, số người hợp 

đồng sau ngày 01/01/2016: không người, số người hợp đồng theo Nghị định 68: 

không người. 

+ Về trình độ chuyên môn: Thạc sỹ: 01 người, Đại học: 05 người, Cao 

đẳng: 02 người, Trung cấp: 02 người. 

2.2. Thực trạng về tuyển sinh, đào tạo 

TT Trường/Trung tâm 

Thực hiện giai đoạn 2017 - 2019 

2017 2018 2019 

Tuyển 

sinh 

Tốt 

nghiệp 

Tuyển 

sinh 

Tốt 

nghiệp 

Tuyển 

sinh 

Tốt 

nghiệp 

1 Trường Cao đẳng Y tế 342 873 206 503 215 469 

 Cao đẳng 257 615 178 471 180 455 

 Trung cấp 85 258 28 32 35 14 

2 
Trường Cao đẳng Kinh 

tế - Kỹ thuật 
1351 1318 793 894 730 816 

 Cao đẳng 415 405 244 482 200 613 

 Trung cấp 692 702 378 235 530 203 

                                                 
11 Phòng Hành chính-Kế toán, Phòng Đào tạo, Phòng Dịch vụ Hỗ trợ nông dân. 
12 Phòng Hành chính, Phòng Đào tạo, Phòng Tư vấn-Thông tin thị trường lao động. 
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TT Trường/Trung tâm 

Thực hiện giai đoạn 2017 - 2019 

2017 2018 2019 

Tuyển 

sinh 

Tốt 

nghiệp 

Tuyển 

sinh 

Tốt 

nghiệp 

Tuyển 

sinh 

Tốt 

nghiệp 

 Sơ cấp và dưới 3 tháng 244 211 191 177   

3 
Trường Cao đẳng Công 

nghệ 
908 676 846 777 1215 1186 

 Cao đẳng 87 69 52 65 60 100 

 Trung cấp 225 98 184 177 162 175 

 Sơ cấp và dưới 3 tháng 596 509 610 535 993 911 

4 
Trường Trung cấp nghề 

Bắc Quảng Nam 
681 504 607 117 640 271 

 Trung cấp 212 66 304 29 320 64 

 Sơ cấp và dưới 3 tháng 469 438 303 88 320 207 

5 
Trường Trung cấp nghề 

Nam Quảng Nam 
443 301 277 159 564 408 

 Trung cấp 274 132 190 72 298 142 

 Sơ cấp và dưới 3 tháng 169 169 87 87 266 266 

6 
Trường TCN Thanh 

niên Dân tộc - Miền núi  
694 579 979 865 1214 894 

 Trung cấp 156 75 198 117 225 98 

 Sơ cấp và dưới 3 tháng 538 504 781 748 989 796 

7 
Trường TC Văn hóa, 

Nghệ thuật và Du lịch  
313 453 74 125 406 423 

 Trung cấp 68 223 27 83 28 57 

 Sơ cấp và dưới 3 tháng 245 230 47 42 378 366 

8 
Trung tâm Dạy nghề và 

Hỗ trợ Nông dân 
1930 1860 2100 1930 1743 1743 

 Sơ cấp và dưới 3 tháng 1930 1860 2100 1930 1743 1743 

9 
Trung tâm Dạy nghề 

Thanh niên  
1312 1312 1489 1314 1240 1240 

 Sơ cấp và dưới 3 tháng 1312 1312 1489 1314 1240 1240 

 Tổng 7974 7876 7371 6684 7967 7450 

Qua tổng hợp báo cáo của các cơ sở GDNN, tỷ lệ học sinh trung cấp, sinh 

viên cao đẳng sau tốt nghiệp ra trường có việc làm khoảng 70%, tỷ lệ người học 

các khóa đào tạo sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng có việc làm bình quân khoảng 

65,5%. Những nghề có tỷ lệ người học có việc làm cao (trên 90%) là những nghề 

thuộc lĩnh vực may mặc, giày da, cơ khí, công nghệ ô tô, nhà hàng, khách sạn.  

Tuy nhiên, công tác tuyển sinh, đào tạo thời gian qua của các cơ sở 

GDNN công lập thuộc tỉnh có một số hạn chế sau: 

- Số lượng tuyển sinh đào tạo cao đẳng, trung cấp thấp hơn nhiều so với 

đào tạo sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng; tuyển sinh cao đẳng, trung cấp của các 

trường cao đẳng, trung cấp công lập thuộc tỉnh trong các năm qua chỉ đạt 

khoảng 50 - 70% chỉ tiêu giao. 
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- Các trường cao đẳng công lập thuộc tỉnh tuyển sinh thấp hơn nhiều so 

với quy mô được xác định trong Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, nhiều 

ngành nghề được phép đào tạo nhưng các năm qua không tuyển sinh được hoặc 

tuyển sinh rất ít. 

- Có tình trạng thiếu cân đối trong tuyển sinh, tổ chức đào tạo tại các cơ 

sở GDNN hiện nay. Đó là có những ngành nghề số lượng học sinh, sinh viên 

theo học đông do dễ tuyển sinh, có những ngành nghề số lượng học sinh, sinh 

viên rất ít hoặc không có do tuyển sinh khó. 

- Có cạnh tranh không lành mạnh trong công tác tư vấn, tuyển sinh giữa 

các trường do tình hình tuyển sinh thời gian qua khó khăn, giữa các trường có sự 

trùng lặp về ngành nghề đào tạo. 

(Biểu đồ tuyển sinh và tổng hợp kết quả tuyển sinh giai đoạn 2017-2019 

của các cơ sở GDNN công lập thuộc tỉnh: chi tiết tại Phụ lục 3A, 3B kèm theo) 

III. CƠ SỞ PHÁP LÝ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

 1. Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 ngày 17/11/2014.  

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

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

quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp 

công lập (Mục III.2.2 Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017): 

- Sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo hướng mở 

và linh hoạt đáp ứng nhu cầu nhân lực của thị trường lao động; bảo đảm quy mô, 

cơ cấu và hợp lý về ngành nghề, trình độ đào tạo, chuẩn hoá, hiện đại hoá, có 

phân tầng chất lượng. Nhà nước tập trung đầu tư một số cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp chất lượng cao và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cho các nhóm đối 

tượng đặc thù phù hợp với khả năng đầu tư của Nhà nước và khả năng huy động 

nguồn lực của xã hội. 

- Sáp nhập trường trung cấp vào trường cao đẳng; giải thể các trường 

trung cấp, cao đẳng hoạt động không hiệu quả. Về cơ bản, trên địa bàn cấp tỉnh 

chỉ còn một đầu mối đào tạo nghề công lập. Sáp nhập trung tâm giáo dục thường 

xuyên, trung tâm giáo dục hướng nghiệp, trung tâm dạy nghề thành một cơ sở 

giáo dục dạy nghề trên địa bàn cấp huyện. 

3. Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ về Chương 

trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 

25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về 

tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả 

hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (Mục II.2 2 Nghị quyết số 08/NQ-

CP ngày 24/01/2018 ): 

Rà soát, sáp nhập trường trung cấp vào trường cao đẳng; giải thể các 

trường trung cấp, cao đẳng hoạt động không hiệu quả, sắp xếp lại các đơn vị sự 

nghiệp giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn cấp tỉnh theo hướng về cơ bản chỉ còn 

một đầu mối đào tạo nghề công lập. Sáp nhập trung tâm giáo dục thường xuyên, 

trung tâm giáo dục hướng nghiệp, trung tâm dạy nghề thành một cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp trên địa bàn cấp huyện, hoàn thành trong quý IV năm 2019. 
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4. Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy 

định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. 

5. Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính 

thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

6. Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn 

lao động giai đoạn 2016 - 2020. 

7. Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2018 của Bộ Lao 

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

8. Quyết định số 1836/QĐ-LĐTBXH ngày 27/11/2017 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội về phê duyệt ngành, nghề trọng điểm; trường 

được lựa chọn ngành, nghề trọng điểm giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến 

năm 2025. 

9. Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 25/4/2017 của Tỉnh ủy Quảng Nam về 

đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, 

định hướng đến năm 2025. 

10. Chương trình số 15-CTr/TU ngày 27/02/2018 của Tỉnh ủy Quảng 

Nam về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp 

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

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

- Sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo hướng mở 

và linh hoạt đáp ứng nhu cầu nhân lực của thị trường lao động; bảo đảm quy mô, 

cơ cấu và hợp lý về ngành nghề, trình độ đào tạo, chuẩn hoá, hiện đại hoá, có 

phân tầng chất lượng. Nhà nước tập trung đầu tư một số cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp chất lượng cao và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cho các nhóm đối 

tượng đặc thù phù hợp với khả năng đầu tư của Nhà nước và khả năng huy động 

nguồn lực của xã hội. 

- Sáp nhập trường trung cấp vào trường cao đẳng; giải thể các trường 

trung cấp, cao đẳng hoạt động không hiệu quả. Về cơ bản, trên địa bàn tỉnh chỉ 

còn một đầu mối đào tạo nghề công lập.  

11. Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh về một số nhiệm vụ, giải pháp trong công tác tuyển sinh, đào tạo, sử dụng 

kinh phí đào tạo của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc tỉnh quản lý: 

Quy hoạch, sắp xếp lại mạng lưới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo 

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

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

quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp 

công lập và Chương trình số 15-CTr/TU ngày 27/02/2018 của Tỉnh ủy Quảng 

Nam theo hướng về cơ bản chỉ còn một đầu mối đào tạo nghề công lập (trừ 

Trường Cao đẳng Y tế, trường đào tạo nghề đặc thù đang trong lộ trình nâng 

cấp thành trường đại học) nhằm ổn định bộ máy tổ chức, nâng cao năng lực 

quản trị và phát huy thế mạnh từng phân hiệu của cơ sở giáo dục nghề nghiệp; 
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khắc phục tình trạng thừa thiếu cục bộ đội ngũ giáo viên, trang thiết bị đào tạo; 

từng bước tinh gọn bộ máy, giảm khung đội ngũ quản lý, bộ phận gián tiếp; xây 

dựng lộ trình giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong quản lý, điều hành, 

đảm bảo tính cạnh tranh, khuyến khích xã hội hóa. Trước mắt, các cơ sở đào tạo 

nghề cần rà soát, sắp xếp lại các khoa, phòng, bộ phận trực thuộc phù hợp với vị 

trí việc làm, tinh gọn bộ máy trong nội bộ từng đơn vị. 

12. Thực hiện Thông báo số 890-KL/TU ngày 26/8/2020 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy Quảng Nam kết luận về Đề án sắp xếp các cơ sở sở giáo dục nghề 

nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh. 

Phần II 

NỘI DUNG SẮP XẾP CÁC CƠ SỞ GDNN CÔNG LẬP 

I. PHẠM VI SẮP XẾP CỦA ĐỀ ÁN 

1. Đề án này chỉ xem xét sắp xếp đối với các cơ sở GDNN công lập thuộc 

tỉnh; việc sắp xếp các cơ sở GDNN công lập thuộc Bộ ngành thuộc thẩm quyền 

của các Bộ ngành. Các cơ sở GDNN ngoài công lập không thuộc phạm vi sắp 

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

Ban Chấp hành Trung ương khoá XII và Chương trình số 15-CTr/TU ngày 

27/02/2018 của Tỉnh ủy Quảng Nam. 

2. Không thực hiện sắp xếp đối với Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam. 

Lý do: Trường đào tạo những ngành nghề thuộc lĩnh vực chăm sóc sức 

khỏe, tính đặc thù, riêng biệt nhất định so với các ngành nghề đào tạo khác; 

đồng thời, Trường đang thực hiện lộ trình nâng cấp thành trường đại học theo 

chủ trương của tỉnh. 

3. Trước mắt chưa thực hiện sắp xếp 2 trung tâm GDNN công lập trực 

thuộc tổ chức chính trị - xã hội: Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ Nông dân thuộc 

Hội Nông dân tỉnh, Trung tâm Dạy nghề Thanh niên thuộc Tỉnh đoàn (chức 

năng, nhiệm vụ và thực trạng hoạt động của 2 trung tâm trực thuộc tổ chức 

chính trị - xã hội: Phụ lục 4A và 4B kèm theo). 

Lý do:  

- Các trung tâm này do tổ chức chính trị - xã hội Trung ương thành lập, 

có chức năng dạy nghề và thực hiện các hoạt động hỗ trợ thành viên thuộc tổ 

chức mình. 

- Những năm qua, 2 trung tâm này hoạt động cơ bản hiệu quả, là 2 đơn vị 

tiên phong trong triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ đào tạo lao động (đào 

tạo nghề cho lao động nông thôn; đào tạo nghề theo Nghị quyết 12 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh; đào tạo nghề cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, 

nghĩa vụ công an; tư vấn và đào tạo nghề cho thanh niên khuyết tật, người chấp 

hành án phạt tù…). 

- Hoạt động của 2 trung tâm này có tính độc lập tương đối với hoạt động 

của các trường cao đẳng, trung cấp công lập thuộc tỉnh. Trong khi các trường 

cao đẳng, trung cấp chủ yếu đào tạo tại trường lớp, còn 02 Trung tâm này chủ 
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yếu đào tạo lưu động tại các địa phương ở trình độ sơ cấp và các khóa đào tạo 

dưới 3 tháng, tạo điều kiện thuận lợi cho lao động nông thôn tham gia học nghề. 

- Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ Nông dân tỉnh đã thực hiện tự chủ về chi 

thường xuyên từ ngày 01/7/2018; Trung tâm Dạy nghề Thanh niên phấn đấu tự 

chủ vào năm 2023. 

- Hai Trung tâm này hoạt động nhiều lĩnh vực; trường hợp đơn vị nào hoạt 

động dạy nghề không còn hiệu quả thì sẽ chấm dứt chức năng dạy nghề, chuyển 

đổi loại hình hoạt động phù hợp hoặc giải thể. 

4. Thực hiện sắp xếp đối với 6 cơ sở GDNN công lập thuộc tỉnh sau: 

- Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam; 

- Trường Cao đẳng Công nghệ Quảng Nam; 

- Trường Trung cấp nghề Thanh niên Dân tộc - Miền núi Quảng Nam; 

- Trường Trung cấp nghề Bắc Quảng Nam; 

- Trường Trung cấp nghề Nam Quảng Nam; 

- Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Quảng Nam. 

II. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU 

1. Quan điểm 

- Sắp xếp cơ sở GDNN công lập theo đúng chủ trương, tinh thần chỉ đạo 

của Trung ương và của tỉnh; đảm bảo phù hợp với chiến lược, quy hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội và quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của tỉnh; 

- Sáp nhập các cơ sở GDNN công lập trên cơ sở kế thừa, tiếp nhận nguyên 

trạng về cơ sở vật chất, tài chính, tài sản; đội ngũ viên chức, người lao động và 

giữ ổn định học sinh, sinh viên, học viên đang đào tạo; 

- Sau sắp xếp, thực hiện tinh gọn bộ máy tổ chức, tinh giảm số lượng viên 

chức và người lao động theo lộ trình; có phương án giải quyết phù hợp đối với 

đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và người lao động có ảnh hưởng từ việc sắp 

xếp các cơ sở GDNN. 

2. Mục tiêu 

- Sắp xếp, tinh gọn hệ thống các cơ sở GDNN công lập thuộc thẩm quyền 

quản lý của tỉnh theo đúng tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 

của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; Nghị quyết số 

08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ; Chương trình số 15-CTr/TU ngày 

27/02/2018 của Tỉnh ủy Quảng Nam về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW 

ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về tiếp tục đổi mới 

hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các 

đơn vị sự nghiệp công lập. 

- Sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho giáo dục nghề nghiệp 

nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho 

sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa. 
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- Tạo điều kiện để cơ sở GDNN sau sắp xếp từng bước thực hiện quyền tự 

chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự 

và tài chính theo quy định của pháp luật. 

III. PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP 

CÔNG LẬP THUỘC TỈNH 

1. Phương án sắp xếp 

Lấy Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam làm nòng cốt, sáp 

nhập các trường: Cao đẳng Công nghệ Quảng Nam, Trung cấp nghề Nam Quảng 

Nam, Trung cấp nghề Bắc Quảng Nam, Trung cấp nghề Thanh niên Dân tộc - 

Miền núi Quảng Nam, Trung cấp Văn hóa - Nghệ thuật và Du lịch Quảng Nam.  

2. Tên gọi, địa vị pháp lý, trụ sở của Trường sau sáp nhập 

2.1. Tên gọi: Trường Cao đẳng Quảng Nam. 

2.2. Địa vị pháp lý 

Trường Cao đẳng Quảng Nam là cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập; là 

đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, có tư 

cách pháp nhân, có con dấu (dấu nổi, dấu ước) theo quy định của pháp luật. 

2.3. Trụ sở 

- Trụ sở chính: số 431 đường Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ (trụ sở 

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam hiện nay). 

- Cơ sở trực thuộc: trước mắt khi sáp nhập, Trường Cao đẳng Quảng Nam 

có 5 cơ sở trực thuộc sau: 

+ Cơ sở 1: số 224 - Huỳnh Thúc Kháng và sân tập lái xe ô tô (phường 

Trường Xuân), thành phố Tam Kỳ (trụ sở Trường Cao đẳng Công nghệ Quảng 

Nam hiện nay). 

+ Cơ sở 2: thôn Thanh Trà, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành (trụ sở 

Trường Trung cấp nghề Nam Quảng Nam hiện nay). 

+ Cơ sở 3: xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên (trụ sở Trường Trung cấp 

Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Quảng Nam hiện nay). 

+ Cơ sở 4: khối 7b, phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn (trụ sở 

Trường Trung cấp nghề Bắc Quảng Nam hiện nay). 

+ Cơ sở 5: thôn Pà Dòn, xã Cà Dy, huyện Nam Giang (trụ sở Trường 

Trung cấp nghề Thanh niên Dân tộc – Miền núi Quảng Nam hiện nay). 

Giai đoạn 2021 - 2025, tùy theo tình hình hoạt động và định hướng phát 

triển của Trường, UBND tỉnh sẽ xem xét quyết định đầu tư một số cơ sở để phục 

vụ phát triển công tác đào tạo, hoặc có thể bàn giao một số cơ sở cho các cơ 

quan, đơn vị khác có nhu cầu. 

3. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trường 

Thực hiện theo đúng quy định tại Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014, 

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

động - Thương binh và Xã hội hợp nhất các Thông tư quy định về Điều lệ 

trường cao đẳng.  
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4. Cơ cấu tổ chức của Trường sau sắp xếp 

Sau khi sáp nhập, Trường hoạt động với tổ chức bộ máy tạm thời quy 

định dưới đây; đồng thời trên cơ sở chủ trương sắp xếp tinh gọn bộ máy hiện 

nay và tình hình thực tiễn, Hiệu trưởng Trường có trách nhiệm ban hành Quy 

chế tổ chức, hoạt động của trường theo Quyết nghị của Hội đồng trường:  

4.1. Hội đồng trường: số lượng, cơ cấu thành phần tham gia Hội đồng 

trường, quy trình chuẩn y Hội đồng Trường thực hiện theo quy định hiện hành. 

4.2. Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng: số lượng và tiêu chuẩn, điều kiện các 

chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng của Trường thực hiện theo quy định 

hiện hành. 

4.3. Trưởng phòng/khoa và tương đương, Phó Trưởng phòng/khoa và 

tương đương: số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện các chức danh Trưởng 

phòng/khoa, Phó Trưởng phòng/khoa và tương đương của Trường thực hiện 

theo quy định hiện hành. 

4.4. Các cơ sở, phòng, khoa, đơn vị trực thuộc 

4.4.1 Tổng diện tích đất sử dụng: 311.181 m2. 

4.4.2 Các cơ sở trực thuộc: 05 cơ sở 

- Cơ sở 1: số 224 - Huỳnh Thúc Kháng và sân tập lái xe ô tô (phường 

Trường Xuân), thành phố Tam Kỳ. 

- Cơ sở 2: thôn Thanh Trà, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành. 

- Cơ sở 3: xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên. 

- Cơ sở 4: khối 7b, phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn. 

- Cơ sở 5: thôn Pà Dòn, xã Cà Dy, huyện Nam Giang. 

Hiệu trưởng Trường căn cứ điều kiện thực tiễn phân cấp và giao quyền tự 

chủ một cách phù hợp cho các cơ sở.  

4.4.3 Phòng chức năng: 05 phòng 

- Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị. 

- Phòng Kế hoạch - Tài chính. 

- Phòng Đào tạo. 

- Phòng Nghiên cứu khoa học, Kiểm định và Quan hệ quốc tế. 

- Phòng Công tác học sinh, sinh viên. 

4.4.4 Khoa chuyên môn: 10 khoa 

- Khoa Cơ bản. 

- Khoa Cơ khí. 

- Khoa Công nghệ ô tô. 

- Khoa Điện - Điện tử. 

- Khoa Văn hóa - Du lịch. 

- Khoa Công nghệ thông tin. 

- Khoa Nông lâm. 

- Khoa Xây dựng. 
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- Khoa Kinh tế - Ngoại ngữ - Luật. 

- Khoa Công nghệ may. 

4.4.5 Các trung tâm trực thuộc: 03 trung tâm 

- Trung tâm Giáo dục Chính trị, Quốc phòng, Thể chất. 

- Trung tâm tuyển sinh và dịch vụ việc làm. 

- Trung tâm Đào tạo thường xuyên. 

(Phương án sắp xếp và chức năng, nhiệm vụ các phòng, khoa, đơn vị 

thuộc Trường: chi tiết tại Phụ lục 5 kèm theo) 

4.5. Các Hội đồng tư vấn: được thành lập khi có yêu cầu theo quy định. 

4.6. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, Công đoàn, Đoàn Thanh niên 

Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội học sinh, sinh viên: thực hiện theo quy định. 

5. Biên chế, số lượng người làm việc và vị trí việc làm 

5.1 Biên chế và số lượng người làm việc 

- Tổng biên chế được giao: 320 biên chế; đến nay đã thực hiện: 256 biên chế. 

- Tổng số nhân sự hiện nay: 409 người, trong đó: 

+ Công chức, viên chức: 256 người. 

+ Hợp đồng theo Nghị định 68: 10 người. 

+ Hợp đồng lao động: 143 người. 

- Về trình độ chuyên môn: Tiến sỹ: 3 người, Thạc sỹ: 138 người, Đại học: 

193 người, Cao đẳng: 8 người, Trung cấp: 31 người, khác: 36 người. 

(Tổng hợp đội ngũ công chức, viên chức, người lao động tại các trường 

thuộc diện sáp nhập: chi tiết tại Phụ lục số 6 kèm theo) 

5.2. Về vị trí việc làm 

a) Trước mắt phân công, bố trí công chức, viên chức, người lao động theo 

tổ chức bộ máy của Trường tạm thời quy định tại Đề án này trên nguyên tắc: 

- Phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ. 

- Phù hợp với vị trí công việc đang đảm nhận. 

- Đảm bảo các hoạt động được xuyên suốt, ổn định, nhất là hoạt động dạy 

và học. 

b) Sau khi sáp nhập, trên cơ sở chủ trương sắp xếp tinh gọn bộ máy hiện 

nay và tình hình thực tiễn, Hiệu trưởng Trường có trách nhiệm: 

- Xây dựng Quy chế tổ chức hoạt động của Trường Cao đẳng Quảng 

Nam, trình UBND tỉnh phê duyệt; 

- Xây dựng Đề án vị trí việc làm của Trường Cao đẳng Quảng Nam, trình 

cấp thẩm quyền phê duyệt. 

6. Phương án thực hiện các chế độ, chính sách đảm bảo quyền lợi đối 

với công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên, học viên 

- Đối với công chức, viên chức giữ các chức vụ Hiệu trưởng, Phó Hiệu 

trưởng; Trưởng phòng, khoa và tương đương, Phó Trưởng phòng, khoa và tương 

đương được cơ quan có thẩm quyền điều động, bổ nhiệm làm nhiệm vụ có mức 
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phụ cấp chức vụ thấp hơn hiện tại hoặc không có mức phụ cấp chức vụ thì được 

bảo lưu mức phụ cấp chức vụ theo quy định hiện hành.  

- Đối với các viên chức còn lại (không giữ các chức vụ Hiệu trưởng, Phó 

Hiệu trưởng; Trưởng phòng, khoa và tương đương, Phó Trưởng phòng, khoa 

và tương đương) và người lao động: được sắp xếp, bố trí phù hợp trình độ 

chuyên môn, năng lực, sở trường theo đề án xác định vị trí việc làm được cơ 

quan có thẩm quyền phê duyệt và được bảo đảm các quyền lợi theo quy định 

của pháp luật. 

- Trường hợp viên chức, người lao động dôi dư sau sắp xếp: khuyến khích 

và tạo điều kiện viên chức, người lao động tự tìm được nơi làm việc mới hoặc 

giải quyết chế độ thôi việc, nghỉ việc theo quy định. 

- Đối với các học sinh, sinh viên, học viên đang học tại các trường hiện 

nay: tiếp tục học tại địa điểm đang học đến khi tốt nghiệp. 

Trường sau sắp xếp có trách nhiệm thực hiện các chế độ, chính sách theo 

quy định của pháp luật, đảm bảo các quyền lợi đối với học sinh, sinh viên; thực 

hiện đầy đủ các chương trình đào tạo theo quy định; tổ chức thi tốt nghiệp, cấp 

bằng đúng quy chế tổ chức và hoạt động của Trường. 

7. Ngành nghề đào tạo và quy mô tuyển sinh của Trường giai đoạn 

2020 - 2022 

Căn cứ vào nhu cầu của thị trường lao động và của doanh nghiệp, Trường 

Cao đẳng Quảng Nam tổ chức xây dựng chương trình đào tạo các ngành nghề 

phù hợp và tuyển sinh đào tạo các ngành nghề trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ 

cấp theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp được cấp 

thẩm quyền cấp. 

Trước mắt, quy mô tuyển sinh đào tạo của Trường giai đoạn 2020 - 2022 

dự kiến là 19.044 người, trong đó: 

- Cao đẳng: 2.880 người. 

- Trung cấp: 6.249 người. 

- Sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng: 9.915 người. 

(Tổng hợp ngành nghề, quy mô đào tạo của Trường giai đoạn 2020 - 

2022: chi tiết tại Phụ lục 7) 

8. Lộ trình thực hiện 

8.1 Xây dựng dự thảo, lấy ý kiến, hoàn thiện Đề án sáp nhập các trường 

cao đẳng, trung cấp công lập trên địa bàn tỉnh; trình Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội: 

- Thời gian thực hiện: triển khai ngay sau khi UBND tỉnh phê duyệt Đề án 

sắp xếp các cơ sở GDNN công lập trên địa bàn tỉnh; hoàn thành trong tháng 

10/2020. 

- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh, các 

trường thuộc diện sáp nhập, các cơ quan liên quan. 
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8.2 Hướng dẫn các trường chuẩn bị công tác bàn giao, tiếp nhận: 

- Thời gian thực hiện: triển khai ngay sau khi UBND tỉnh phê duyệt Đề án 

sắp xếp các cơ sở GDNN công lập trên địa bàn tỉnh; hoàn thành trong năm 2020. 

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ. 

- Cơ quan phối hợp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, 

Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan liên quan. 

8.3 Chuẩn bị phương án nhân sự Trường sau sáp nhập (Hiệu trưởng, các 

Phó Hiệu trưởng): 

- Thời gian thực hiện: triển khai ngay sau khi UBND tỉnh phê duyệt Đề án 

sắp xếp các cơ sở GDNN công lập trên địa bàn tỉnh; hoàn thành trong năm 2020. 

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ. 

- Cơ quan phối hợp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan, 

đơn vị có liên quan. 

8.4 Thành lập Hội đồng bàn giao, tiếp nhận: 

- Thời gian thực hiện: ngay sau khi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

phê duyệt Đề án sáp nhập các trường cao đẳng, trung cấp công lập trên địa bàn 

tỉnh Quảng Nam. 

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ. 

- Cơ quan phối hợp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, 

Sở Tài nguyên và Môi trường, Trường Cao đẳng Quảng Nam (sau sáp nhập), 

các trường thuộc diện sáp nhập, các cơ quan liên quan. 

8.5 Tổ chức bàn giao nhân sự, tài chính, tài sản, học sinh, sinh viên, hồ sơ 

tài liệu… 

- Thời gian thực hiện: đầu năm 2021. 

- Cơ quan thực hiện: Hội đồng bàn giao, tiếp nhận; các trường thuộc diện 

sáp nhập, các cơ quan liên quan. 

8.6 Tổ chức Lễ Công bố Quyết định thành lập Trường Cao đẳng Quảng Nam 

- Thời gian thực hiện: đầu năm 2021 (sau khi hoàn thành công tác bàn 

giao, tiếp nhận và Trường sau sáp nhập ổn định tổ chức bộ máy). 

- Danh nghĩa tổ chức: UBND tỉnh. 

- Cơ quan chủ trì: Trường Cao đẳng Quảng Nam. 

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và 

các cơ quan, đơn vị liên quan. 

IV. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KHI SÁP NHẬP CÁC TRƯỜNG 

1. Ưu điểm 

1.1. Về chủ trương: 

- Thực hiện triệt để quan điểm chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh trong 

sắp xếp: sáp nhập trường trung cấp vào trường cao đẳng, về cơ bản mỗi địa 

phương còn một đầu mối đào tạo nghề công lập. 
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- Việc sắp xếp còn lại 1 trường có tính toàn diện, bao quát: không còn tình 

trạng trùng lặp ngành nghề đào tạo, chồng lấn, cạnh tranh không lành mạnh 

trong tư vấn, tuyển sinh; công tác chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện tư 

vấn, hướng nghiệp, tuyển sinh, đào tạo thuận lợi và dễ dàng hơn. 

- Là trường cao đẳng đa ngành nghề nên có thuận lợi trong việc ứng phó 

với thay đổi về ngành nghề đào tạo theo thị trường lao động ở những giai đoạn 

nhất định. 

- Khắc phục được tình trạng đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo dàn trãi, 

thiếu tập trung; khắc phục tình trạng thừa thiếu cục bộ về cơ sở vật chất, đội ngũ 

giáo viên hiện nay giữa các trường công lập thuộc tỉnh. 

- Hầu hết các ngành chức năng liên quan và phần lớn ý kiến tại các cơ sở 

GDNN thuộc diện sắp xếp ủng hộ. 

1.2. Tinh gọn được tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, 

nhân viên làm công tác quản trị, hành chính, cụ thể:  

- Giảm được 5 đơn vị sự nghiệp công lập. 

- Giảm số lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý (Hiệu trưởng, Phó Hiệu 

trưởng các trường cao đẳng, trung cấp; Trưởng, Phó các phòng, khoa, đơn vị 

thuộc trường). 

- Số lượng viên chức, lao động: sẽ giảm, giải quyết dôi dư theo lộ trình. 

Đối tượng giải quyết dôi dư chủ yếu là những người làm công tác hành chính, 

quản trị (giáo vụ, văn thư, kế toán, thủ quỹ, thư viện, y tế, tạp vụ, bảo vệ, lái 

xe…), đối tượng này hiện nay ở các trường là 149 người. 

1.3. Về cơ sở vật chất, tài sản , tài chính: 

- Tập trung nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, công 

nghệ cao phục vụ cho nhu cầu giảng dạy và học tập; tập trung nguồn lực tuyển 

sinh, tránh được sự chồng chéo ngành đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo, giữ 

vững các ngành đào tạo truyền thống, đáp ứng nhu cầu lao động ở trong nước và 

phát triển một số ngành đào tạo đạt chuẩn Đông Nam Á, châu Á và quốc tế, phục 

vụ xuất khẩu lao động; tiến tới xây dựng trường cao đẳng chất lượng cao, phấn 

đấu xây dựng Trường đạt đẳng cấp quốc tế trong một số ngành nghề đào tạo. 

- Tạo sự gắn kết liên thông chặt chẽ trong hệ thống GDNN trong toàn tỉnh 

để khai thác sử dụng tốt về nhân lực, đội ngũ giảng viên và máy móc thiết bị. 

- Nguồn tài chính được tập trung, góp phần nâng cao năng lực tài chính 

của Trường, làm cơ sở đầu tư phát triển, tăng thu nhập cho đội ngũ công chức, 

viên chức và người lao động; Trường thực hiện cơ chế tự chủ tài chính theo lộ 

trình hợp lý, tiến tới thực hiện tự bảo đảm chi thường xuyên vào năm 2025. 

2. Hạn chế 

- Trường sau sắp xếp có quy mô khá lớn, có nhiều cơ sở, khó khăn trong 

công tác quản trị; mô hình quản lý giữa trụ sở chính và cơ sở trực thuộc của 

trường còn quá mới mẻ. 

- Khó khăn trong việc bố trí, sử dụng viên chức, người lao động tại trường 

sau sắp xếp (bộ phận gián tiếp sẽ dôi dư nhiều).  
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 Phần III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Sau khi UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt Đề án sắp xếp các cơ 

sở GDNN công lập trên địa bàn tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân 

liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung sau:  

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

a) Chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan 

xây dựng Đề án sáp nhập Trường Cao đẳng Công nghệ Quảng Nam, Trường 

Trung cấp nghề Nam Quảng Nam, Trường Trung cấp nghề Bắc Quảng Nam, 

Trường Trung cấp nghề Thanh niên Dân tộc – Miền núi Quảng Nam, Trường 

Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Quảng Nam vào Trường Cao đẳng 

Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam; báo cáo UBND tỉnh, trình Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã hội xem xét, quyết định. 

b) Theo dõi, hướng dẫn các trường duy trì, ổn định hoạt động tuyển sinh, 

đào tạo trước, trong và sau khi sắp xếp. 

c) Phối hợp hướng dẫn Trường sáp nhập xây dựng phương án sắp xếp, bố 

trí, sử dụng, quản lý cán bộ, giáo viên, viên chức, người lao động. 

d) Chỉ đạo các trường trung cấp trực thuộc tổ chức kiểm kê tài sản, tài 

chính; thống kê đội ngũ công chức, viên chức, người lao động, người học; trên 

cơ sở đó tiến hành bàn giao cho Trường sau sáp nhập theo đúng trình tự, thủ tục 

quy định. 

đ) Theo dõi, hướng dẫn việc bàn giao, tiếp nhận về người học, hồ sơ, tài 

liệu chuyên môn về đào tạo. 

2. Sở Nội vụ 

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ 

quan, đơn vị liên quan đề xuất phương án nhân sự Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng 

của Trường sau sáp nhập. 

b) Phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, các Sở, ngành liên 

quan tham mưu UBND tỉnh quyết định sáp nhập (chuyển giao), thành lập hội 

đồng bàn giao về tổ chức bộ máy, điều động nhân sự, điều chỉnh biên chế; đồng 

thời hướng dẫn Trường sau sáp nhập xây dựng phương án sắp xếp, bố trí, sử 

dụng, quản lý cán bộ, viên chức, người lao động và hướng dẫn việc xây dựng Đề 

án vị trí việc làm của Trường trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

3. Sở Tài chính 

a) Chủ trì tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí chi trả chế độ, chính sách 

theo quy định hiện hành đối với viên chức, người lao động thôi việc, nghỉ việc 

do dôi dư khi sắp xếp. 

b) Theo dõi, hướng dẫn việc điều chuyển, bàn giao, tiếp nhận… về tài 

chính, tài sản. 

c) Hướng dẫn Trường sau sáp nhập xây dựng lộ trình tự chủ theo quy 

định; xây dựng cơ chế hoạt động tự chủ hợp lý giữa trụ sở chính với các cơ sở 

trực thuộc. 
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4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Chỉ đạo trường trung cấp trực thuộc tổ chức kiểm kê tài sản, tài chính; 

thống kê đội ngũ công chức, viên chức, người lao động, người học; trên cơ sở đó 

tiến hành bàn giao cho Trường sau sáp nhập theo đúng trình tự, thủ tục quy định. 

5. Sở Tài nguyên và Môi trường 

Theo dõi, hướng dẫn việc bàn giao, tiếp nhận trụ sở, đất đai; hướng dẫn 

Trường sau sáp nhập hoàn thiện các thủ tục về đất đai; tham mưu UBND tỉnh 

thu hồi các khu đất trường hợp Trường không còn nhu cầu sử dụng. 

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ 

quan có liên quan đưa nội dung quy hoạch mạng lưới cơ sở GDNN vào quy 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội chung của cả tỉnh. 

b) Tổng hợp kế hoạch về vốn đầu tư cơ sở vật chất của Trường sau sáp 

nhập vào kế hoạch đầu tư trung hạn 2021 - 2025 và các giai đoạn tiếp theo. 

7. Các cơ sở GDNN công lập thuộc diện sáp nhập 

a) Báo cáo các nội dung và biểu mẫu theo yêu cầu của Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội để tổng hợp, xây dựng Đề án sáp nhập, trình Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội.  

b) Rà soát, thống kê, tổng hợp cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng theo 

quy định; tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị và hồ sơ tài liệu có liên 

quan để phục vụ công tác bàn giao khi sáp nhập. 

c) Đảm bảo hoạt động ổn định của đơn vị, quyền lợi của viên chức, người 

lao động và người học đến thời điểm sáp nhập. 

8. Trường sau sáp nhập (Trường Cao đẳng Quảng Nam) 

a) Tiếp nhận cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng, người học, tài chính, 

tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị và hồ sơ tài liệu có liên quan từ các đơn vị 

sáp nhập vào Trường; xây dựng phương án sắp xếp, bố trí cán bộ, viên chức, lao 

động hợp đồng, người học, tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị và trụ sở từ các 

đơn vị sáp nhập vào Trường, gửi Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt để thực hiện. 

b) Ổn định hoạt động của Trường ngay sau khi thực hiện hoàn thành việc 

sáp nhập. 

c) Xây dựng Đề án vị trí việc làm, gửi Sở Nội vụ thẩm định, trình Chủ 

tịch UBND tỉnh phê duyệt để thực hiện./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

Phụ lục 1: 

HỆ THỐNG CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH  

(Tháng 5/2020) 
 

TT Tên cơ sở 

Năm 

thành 

lập 

Cơ quan chủ 

quản 
Địa chỉ 

Loại hình 

sở hữu 

Công 

lập 

Tư 

thục 

A 
Trường cao 

đẳng 
          

1 

 Trường Cao 

đẳng Công nghệ 

Q.Nam  

2000 
UBND tỉnh 

Quảng Nam 

Số 224 Huỳnh Thúc 

Kháng - Tam Kỳ - 

Quảng Nam 
x   

2 
Trường Cao 

đẳng Thaco  
2010 

Công ty Cổ 

phần ôtô 

Trường Hải 

KCN Tam Hiệp - Núi 

Thành - Quảng Nam 
  x 

3 
Trường Cao 

đẳng Tâm Trí 
2016   

số 09 Nguyễn Gia Thiều, 

P. Điện Ngọc, Tx. Điện 

Bàn 
  x 

4 

Trường CĐ 

Kinh Tế - Kỹ 

thuật QNam 

1971 
UBND tỉnh 

Quảng Nam 

Số 431 Hùng Vương - 

Tam Kỳ - Quảng Nam 
x   

5 

Trường Cao 

đẳng Điện lực 

Miền Trung 

1983 

Tập đoàn 

Điện Lực Việt 

Nam 

Số 04 Nguyễn Tất Thành 

- Hội An - Quảng Nam 
  x 

6 

Trường CĐ 

Công nghệ - 

Kinh tế & Thủy 

Lợi Miền Trung 

1976 
Bộ NN và 

PTNN 

Số 14 Nguyễn Tất Thành 

- Hội An - Quảng Nam 

 
x   

7 

Trường Cao 

đẳng Phương 

Đông 

2002   
Số 03 Hùng Vương - 

Tam Kỳ - Quảng Nam\ 
  x 

8 

Trường Cao 

đẳng Y tế 

Quảng Nam 

1978 
UBND tỉnh 

Quảng Nam 

Số 49 Nguyễn Du - Tam 

Kỳ- Quảng Nam 
x   

B 
Trường trung 

cấp 
          

1 

Trường Trung 

cấp nghề Bắc 

Quảng Nam 

2007 
Sở Lao động - 

TB&XH  

Khối 7b - P. Điện Nam 

Đông - Tx. Điện Bàn - 

Quảng Nam 
x   

2 

Trường Trung 

cấp nghề Nam 

Quảng Nam 

2007 
Sở Lao động - 

TB&XH  

Thôn Thanh Trà -Tam 

Nghĩa - Núi Thành - 

Quảng Nam 
x   

3 

Trường TCN 

Thanh niên 

Dân tộc - Miền 

núi Quảng Nam 

2008 
Sở Lao động - 

TB&XH 

Thôn Pà Dòn - Cà Dy - 

Nam Giang - Quảng 

Nam 
x   

4 

Trường Trung 

cấp Kinh tế - Kỹ 

thuật và Đào tạo 

cán bộ HTX 

Miền Trung- 

2009 

Liên minh 

HTX Việt 

Nam 

Lô 25B Phan Bội Châu - 

Tam Kỳ - Quảng Nam 
x   
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TT Tên cơ sở 

Năm 

thành 

lập 

Cơ quan chủ 

quản 
Địa chỉ 

Loại hình 

sở hữu 

Công 

lập 

Tư 

thục 

Tây Nguyên  

5 
Trường TC 

ASEAN 
2015 

Cty CP Giáo 

dục Tuệ Đăng 

53 Hùng Vương - Tam 

Kỳ - Quảng Nam 
  x 

6 

Trường Trung 

cấp Văn hóa, 

Nghệ thuật Du 

lịch Quảng Nam 

2009 
Sở VH, 

TT&DL 

Thôn Lang Châu Bắc, 

Duy Phước, com; 

quangvho@gmail.com 
x   

7 
Trường Trung 

cấp Quảng Đông 
2006   

QL 1a, Điện Thắng Bắc, 

Điện Bàn, Quảng Nam 
  x 

8 
Trường Trung 

cấp Bách Khoa 
2007   

246 Phan Châu Trinh, 

Tam Kỳ, Quảng Nam 
  x 

C 

Trung tâm giáo 

dục nghề 

nghiệp 

          

1 

Trung tâm Dạy 

nghề và Hỗ trợ 

Nông dân 

2003 

 Hội Nông dân 

tỉnh Quảng 

Nam 

Số 565 Hùng Vương - 

Tam Kỳ - Quảng Nam 
x   

2 

Trung tâm Dạy 

nghề Thanh niên 

Quảng Nam 

2000 
Tỉnh Đoàn  

Quảng Nam 

Số 191 Huỳnh Thúc 

Kháng - Tam Kỳ - 

Quảng Nam 
x   

3 

Trung tâm Đào 

tạo nghề tại 

Quảng Nam 

thuộc Trường 

CĐN số 5 

2007 

Trường CĐN 

số 5 Bộ Quốc 

phòng 

số 66 Lý Thường Kiệt - 

Tam Kỳ - Quảng Nam 
x   

4 

Trung tâm Đào 

tạo nghề Giao 

thông vận tải 

Quảng Nam 

2005 

Công ty Cổ 

phần Giao 

thông vận tải 

Quảng Nam 

Khối phố 2, phường Hòa 

Thuận - Tam Kỳ - Quảng 

Nam 
  x 

5 

Trung tâm Giáo 

dục nghề nghiệp 

Minh Sơn 

2017 

Công ty Cổ 

phần Minh 

Sơn QN 

Thôn Thanh Ly 1 - Bình 

Nguyên - Thăng Bình - 

Quảng Nam 
  x 

6 

Trung tâm Giáo 

dục nghề nghiệp 

Hoàng Long 

2018 

Công ty 

TNHH 

Nguyên Bảo 

Bối  

thôn Đông Phú, xã Đại 

Hiệp, huyện Đại Lộc, 

Quảng Nam.  
  x 

7 

Trung tâm Giáo 

dục nghề nghiệp 

Du lịch Âu Việt 

Á 

2018 

Công ty 

TNHH 

Chuông Vàng 

Hội An 

33A Lý Thái Tổ, phường 

Sơn Phong, thành phố 

Hội An, tỉnh Quảng 

Nam.  

  x 

8 

Trung tâm 

GDNN Vận tải 

Quảng Nam 

2019 
Cty Cp vận tải 

Quảng Nam  

Cụm công nghiệp An 

Lưu, phường  

Điện Nam Đông, thị xã 

Điện Bàn,  

  x 

D 

Cơ sở khác có 

tham gia giáo 

dục nghề 

nghiệp 
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TT Tên cơ sở 

Năm 

thành 

lập 

Cơ quan chủ 

quản 
Địa chỉ 

Loại hình 

sở hữu 

Công 

lập 

Tư 

thục 

1 
Đại học Quảng 

Nam 
1997 

UBND tỉnh 

Quảng Nam 

Số 102 Hùng Vương - 

Tam Kỳ - Quảng Nam 
x   

2 

Trung tâm 

Khuyến nông 

Quảng Nam 

2008 
Sở NN và 

PTNN 

Số 1A Phan Bội Châu - 

Tam Kỳ - Quảng Nam 
x   

3 
Công ty liên 

doanh Cầu đỏ 
2006   

09 Phan Bội Châu - Hội 

An - Quảng Nam 
  x 

4 
Công ty TNHH 

Tân Thế kỷ 
2002   

Số 98 Nguyễn Thái Học 

- Hội An - Quảng Nam 
  x 

5 

Trung tâm Đào 

tạo nghề Tin 

Tiến 

2014   
1A Nguyễn Huệ - Hội An 

- Quảng Nam 
  x 

6 

Công ty TNHH 

Street 

International 

2015   

17 Lê Lợi - phường 

Minh An - T.p Hội An - 

Quảng Nam 
  x 

7 

Hợp tác xã mây 

tre đan Bình 

Minh 

2016   

Thôn Đông Gia - xã Đại 

Minh - Đại Lộc - Quảng 

Nam 
  x 

8 

Công ty CP 

Dịch vụ Du lịch 

Thương mại và 

Thời trang Yaly 2017 

  

số 358 Nguyễn Duy 

Hiệu, thành phố Hội An, 

tỉnh Quảng Nam 
  x 

9 

Công ty CP 

công nghiệp  

Hỗ trợ Miền 

Trung. 

2017 

  

Cụm công nghiệp An 

Lưu, phường Điện Nam 

Đông, thị xã Điện Bàn 
  x 

10 

Công ty Cp 

Hướng nghiệp Á 

Âu  

- chi nhánh Hội 

An 

21/5/2018 

  

59 Lý Thường Kiệt, 

phường Cẩm Châu,  

thành phố Hội  

  

x 

11 
Công ty TNHH 

Reach Đà Nẵng 

 – CN QNam 

29/7/2019 

  

Đường Trần Thủ Độ, 

Điện Nam Đông,  

Điện Bàn, Quảng Nam   

x 

12 
Công ty TNHH 

Hiếu Lưu 
05/2/2020 

  

số 96 Nguyễn Du, 

phường Thanh Hà, Hội 

An,    

x 



24 

Phụ lục 2: 

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ, NHÂN SỰ TẠI CÁC 

 CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC TỈNH 

 

1. Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam 

1.1. Cơ cấu tổ chức 

- Ban Giám hiệu: 03 người. 

- Các phòng, khoa, đơn vị: 

+ Phòng Tổ chức - Hành chính: 22 người (trong đó có: 09 người tổ bảo vệ) 

+ Phòng Đào tạo: 06 người 

+ Phòng Tài chính - Kế toán: 05 người 

+ Phòng Công tác Học sinh, sinh viên: 03 người 

+ Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng đào tạo: 03 người 

+ Phòng Quản lý Khoa học và Đối ngoại: 02 người 

+ Khoa xét nghiệm: 09 người 

+ Khoa Nội: 06 người 

+ Khoa Nhi: 03 người 

+ Khoa Chuẩn đoán hình ảnh: 04 người 

+ Khoa Điều dưỡng: 11 người 

+ Khoa Ngoại: 07 người 

+ Khoa Y học cộng đồng: 08 người 

+ Khoa Y học cổ truyền - PHCN: 09 người 

+ Khoa dược: 13 người 

+ Khoa Răng - Hàm - Mặt: 05 người 

+ Khoa Sản: 05 người 

+ Trung tâm học liệu: 05 người 

+ Ban quản lý nhà ở sinh viên: 05 người 

+ Bệnh viện Đa khoa: 36 người 

+ Bộ môn CT - PL - GDTC & GDQP: 07 người 

+ Bộ môn NN -TH - KHCB: 07 người  

1.2. Biên chế, nhân sự 

- Tổng biên chế được giao: 130 biên chế; đến nay đã thực hiện: 112 biên chế. 

- Tổng số nhân sự hiện nay: 184 người, trong đó: 

+ Công chức, viên chức: 112 người; 

+ Hợp đồng theo Nghị định 68: 07 người; 

+ Hợp đồng lao động: 65 người 

- Về trình độ chuyên môn: Thạc sỹ: 38 người, Đại học: 85 người, BSCKI: 5 

người, BSCKII: 01 người, DSCKI: 6 người, Cao đẳng: 22 người, Trung cấp: 13 người, Khác: 14 người. 

2. Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam 

2.1. Cơ cấu tổ chức 
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- Ban Giám hiệu: 02 người 

- Các phòng, khoa, đơn vị: 

+ Phòng Tổ chức - Hành chính: 11 người 

+ Phòng Quản trị: 13 người 

+ Phòng Tài vụ: 06 người 

+ Phòng Đào tạo: 08 người 

+ Phòng Khoa học - Đảm bảo chất lượng: 05 người 

+ Phòng Công tác học sinh, sinh viên: 06 người 

+ Ban quản lý KTX: 08 người 

+ Ban Tuyển sinh: 06 người 

+ Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - Dịnh vụ: 08 người 

+ Trại thực nghiệm: 03 người 

+ Trung tâm Chính trị - Quốc phòng - Thể chất: 13 người 

+ Khoa Công nghệ thông tin - Ngoại ngữ:18 người 

+ Khoa Nông nghiệp: 29 người 

+ Khoa Cơ bản: 16 người 

+ Khoa Kinh tế: 15 người 

+ Khoa Công nghệ kỹ thuật: 17 người 

+ Khoa Luật: 07 người 

2.2. Biên chế, nhân sự 

- Tổng biên chế được giao: 157 biên chế; đến nay đã thực hiện: 134 biên chế. 

- Tổng số nhân sự hiện nay: 191, trong đó: 

+ Công chức, viên chức: 134 người; 

+ Hợp đồng theo Nghị định 68: 0 người; 

+ Hợp đồng lao động: 57 người  

- Về trình độ chuyên môn: Tiến sỹ: 2 người, Thạc sỹ: 109 người, Đại học: 66 

người, Trung cấp: 2 người, Khác: 12 người. 

3. Trường Cao đẳng Công nghệ Quảng Nam 

3.1. Cơ cấu tổ chức 

- Ban Giám hiệu: 02 người 

- Các phòng, khoa, đơn vị: 

+ Phòng Tổ chức - Hành chính: 10 người 

+ Phòng Kế hoạch - Tài chính: 8 người 

+ Phòng Đào tạo và Nghiên cứu khoa học: 4 người 

+ Phòng Công tác sinh viên: 4 người 

+ Trung Trung tâm Tuyển sinh và Quan hệ Doanh nghiệp: 5 người 

+ Trung tâm Đào tạo lái xe: 19 người 

+ Khoa Cơ khí: 5 người 

+ Khoa Điện – Điện Tử: 14 người  

+ Khoa Cơ bản & Công nghệ may: 9 người  
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+ Khoa Công nghệ Ô tô: 7 người 

3.2. Biên chế, nhân sự 

- Tổng biên chế được giao: 75 biên chế; đến nay đã thực hiện: 49 biên chế. 

- Tổng số nhân sự hiện nay: 87 người, trong đó: 

+ Công chức, viên chức: 49 người; 

+ Hợp đồng theo Nghị định 68: 03 người; 

+ Hợp đồng lao động: 35 người 

 - Về trình độ chuyên môn: Tiến sỹ: 01 người, Thạc sỹ: 17 người, Đại học: 47 

người, Cao đẳng: 03 người, Trung cấp: 14 người, Khác: 05 người. 

4. Trường Trung cấp nghề Bắc Quảng Nam 

4.1. Cơ cấu tổ chức 

- Ban Giám hiệu: 02 người 

- Các phòng, khoa, đơn vị: 

+ Phòng Tổ chức - Hành chính: 06 người 

+ Phòng Đào tạo - Công tác học sinh: 04 người 

+ Phòng Kế hoạch - Tài chính: 02 người 

+ Phòng Tuyển sinh - Việc làm: 04 người 

+ Khoa Cơ bản: 02 người 

+ Khoa Du lịch: 07 người 

+ Khoa Cơ khí - Điện và May thời trang: 05 người 

4.2. Biên chế, nhân sự 

- Tổng biên chế được giao: 23 biên chế; đến nay đã thực hiện: 22 biên chế. 

- Tổng số nhân sự hiện nay: 32 người, trong đó: 

+ Công chức, viên chức: 22 người; 

+ Hợp đồng theo Nghị định 68: 03 người; 

+ Hợp đồng lao động: 7 người 

- Về trình độ chuyên môn: Thạc sỹ: 5 người, Đại học: 21 người, Cao đẳng: 01 

người, Trung cấp: 03 người, Khác: 2 người. 

5. Trường Trung cấp nghề Nam Quảng Nam 

5.1. Cơ cấu tổ chức 

- Ban Giám hiệu: 01 người 

- Các phòng, khoa, đơn vị: 

+ Phòng Đào tạo: 07 người 

+ Phòng Tổng hợp - Tài chính: 10 người 

+ Phòng Công tác học sinh: 07 người 

+ Khoa Cơ khí - Xây dựng: 04 người 

+ Khoa Điện - Điện tử: 07 người 

+ Khoa May công nghiệp và Thiết kế thời trang: 04 người 

+ Khoa Kỹ thuật cơ sở: 04 người 

5.2. Biên chế, nhân sự 

- Tổng biên chế được giao: 25 biên chế; đến nay đã thực hiện: 22 biên chế. 
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- Tổng số nhân sự hiện nay: 44 người, trong đó: 

+ Công chức, viên chức: 22 người; 

+ Hợp đồng theo Nghị định 68: 02 người; 

+ Hợp đồng lao động: 20 người 

- Về trình độ chuyên môn: Thạc sỹ: 02 người, Đại học: 32 người, Cao đẳng: 02 

người, Trung cấp: 02 người, Khác: 06 người. 

6. Trường Trung cấp nghề Thanh niên Dân tộc - Miền núi Quảng Nam 

6.1. Cơ cấu tổ chức 

- Ban Giám hiệu: 02 người 

- Các phòng, khoa, đơn vị: 

+ Phòng Tổng hợp - Tài chính: 13 người 

+ Phòng Đào tạo: 03 người 

+ Phòng Công tác học sinh: 05 người 

+ Phòng Dịch vụ - Việc làm: 02 người 

+ Khoa Điện - Cơ khí - May thời trang: 02 người  

+ Khoa Cơ bản: 02 người 

+ Khoa Nông – Lâm nghiệp: 04 người 

6.2. Biên chế, nhân sự 

- Tổng biên chế được giao: 17 biên chế; đến nay đã thực hiện: 14 biên chế. 

- Tổng số nhân sự hiện nay: 33 người, trong đó: 

+ Công chức, viên chức: 14 người; 

+ Hợp đồng theo Nghị định 68: 02 người; 

+ Hợp đồng lao động: 17 người 

- Về trình độ chuyên môn: Thạc sỹ: 03 người, Đại học: 14 người, Cao đẳng: 02 

người, Trung cấp: 09 người, Khác: 05 người. 

7. Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Quảng Nam 

7.1. Cơ cấu tổ chức 

- Ban Giám hiệu: 01 người 

- Các phòng, khoa, đơn vị: 

+ Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp: 11 người  

+ Phòng Đào tạo: 07 người  

+ Trung tâm đào tạo nghề du lịch: 03 người. 

7.2. Biên chế, nhân sự 

- Tổng biên chế được giao: 23 biên chế; đến nay đã thực hiện: 15 biên chế. 

- Tổng số nhân sự hiện nay: 22 người, trong đó: 

+ Công chức, viên chức: 15 người; 

+ Hợp đồng lao động: 7 người 

- Về trình độ chuyên môn: Thạc sỹ: 02 người, Đại học: 13 người, Trung cấp: 01 

người, Khác: 06 người 

8. Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ Nông dân 

8.1. Cơ cấu tổ chức 
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- Ban Giám đốc: 01 người  

- Các phòng, khoa, đơn vị: 

+ Phòng Hành chính - Kế toán: 06 người 

+ Phòng Đào tạo: 04 người 

+ Phòng Dịch vụ Hỗ trợ nông dân: 03 người 

8.2. Biên chế, nhân sự 

- Tổng biên chế được giao: 05 biên chế; đến nay đã thực hiện: 04 biên chế. 

- Tổng số nhân sự hiện nay: 14 người, trong đó: 

+ Công chức, viên chức: 04 người; 

+ Hợp đồng theo Nghị định 68: 0 người; 

+ Hợp đồng lao động: 10 người 

- Về trình độ chuyên môn: Đại học: 10 người, Cao đẳng: 01 người, khác: 03 

người 

9. Trung tâm Dạy nghề Thanh niên Quảng Nam 

9.1. Cơ cấu tổ chức 

- Ban Giám đốc: 01 người 

- Các phòng, khoa, đơn vị: 

+ Phòng Hành chính: 03 người 

+ Phòng Đào tạo: 5 người 

+ Phòng Tư vấn - Thông tin thị trường lao động: 01 người 

9.2. Biên chế, nhân sự 

- Tổng biên chế được giao: 5 biên chế; đến nay đã thực hiện: 5 biên chế. 

- Tổng số nhân sự hiện nay: 10 người, trong đó: 

+ Công chức, viên chức: 05 người; 

+ Hợp đồng theo Nghị định 68: 0 người; 

+ Hợp đồng lao động: 05 người 

- Về trình độ chuyên môn: Thạc sỹ: 01 người, Đại học: 05 người, Cao đẳng: 02 

người, Trung cấp: 02 người. 
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Phụ lục 3A: 

BIỂU ĐỒ TUYỂN SINH GIAI ĐOẠN 2017-2019 
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Phụ lục 3B: 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ TUYỂN SINH, TỐT NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2017-

2019 CỦA CÁC CƠ SỞ GDNN CÔNG LẬP THUỘC TỈNH  
 

TT Ngành, nghề đào tạo 

Thực hiện giai đoạn 2017-2019 

2017 2018 2019 

Tuyển 

sinh 

Tốt 

nghiệp 

Tuyển 

sinh 

Tốt 

nghiệp 

Tuyển 

sinh 

Tốt 

nghiệp 

I TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ QUẢNG NAM 

A Cao Đẳng 257 615 178 471 180 455 

 Điều dưỡng 73 344 35 161 47 152 

 dược 144 142 98 211 86 217 

 hộ sinh 12 57 15 30 27 23 

 xét nghiệm 19 46 23 48 16 41 

 CĐHA 9 26 7 21 4 22 

B Trung cấp 85 258 28 32 35 14 

 Y sĩ 44 133 11 22 24 14 

 DĐ nha 41 28 17 10 11   

 Dược sĩ   97         

II TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT QUẢNG NAM 

A Cao đẳng 415 405 224 482 200 613 

1 Công nghệ thông tin 11     13 8 17 

2 Tin học ứng dụng 0           

3 Kế toán 19 8 21 31 13 26 

4 Quản trị kinh doanh 6     18   5 

5 Tiếng Anh 0           

6 Công nghệ KT Điện, Điện tử 40 23 39 30 32 32 

7 Công nghệ KT Xây dựng 18 35 17 15   23 

8 Dịch vụ pháp lý 93 80 12 82   117 

9 Chăn nuôi 15 78 20 72 26 95 

10 Dịch vụ thú y 68 47 80 43 37 109 

11 Khoa học cây trồng 0           

12 Lâm nghiệp 108 74 35 124 73 136 

13 Nuôi trồng thủy sản 0   0       

14 Quản lý đất đai 37 50 0 54 11 47 

15 Tài chính ngân hàng 0   0       

16 Khoa học cây trồng 0 10 0       

17 
CNKT Điều khiển 

 và tự động hóa 
0   0     6 

B Trung cấp 692 702 378 235 530 203 

1 Kế toán doanh nghiệp 0 14 0 9 17   

2 Kế toán HCSN 0   0       

3 Quản lý & kd du lịch 63 10 53 3 51 45 

4 Quản lý & kd khách sạn 0   0   24   

5 Tin học ứng dụng 0   21       

6 Công nghệ thông tin     13   

7 Thiết kế và quản lý website 0   0       

8 Điện cn & dd 68 28 69 13 63 32 

9 Điện tử công nghiệp 36   32   42   

10 Bảo trì & sửa chữa ô tô 131 14 154 9 97 54 
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TT Ngành, nghề đào tạo 

Thực hiện giai đoạn 2017-2019 

2017 2018 2019 

Tuyển 

sinh 

Tốt 

nghiệp 

Tuyển 

sinh 

Tốt 

nghiệp 

Tuyển 

sinh 

Tốt 

nghiệp 

11 Xây dựng cn & dd 11 5 15 1 16 12 

12 Quản lý đất đai 0 4 0   19   

13 Công nghệ kỹ thuật xây dựng 0 0 0 0 26   

14 Quản lý tài nguyên môi trường 0  0 0  0 19   

15 Chế biến và bảo quản thủy sản 0  0 0       

16 Chăn nuôi thú y 0 79 34 79 86 31 

17 Lâm nghiệp 0 24 0 4 22   

18 Hành chính văn thư 0 16 0 10   16 

19 Pháp luật 0 33 0 12 35 13 

20 Dịch vụ pháp lý 0   0       

21 Sư phạm tiểu học 27 240 0 37     

22 Sư phạm mầm non 64 235 0 58     

23 Học sinh học TCCN 3 năm 292           

C Sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng 244 211 191 177     

1 Trồng cây dược liệu dưới tán lá rừng 244 211 81 71     

2 SD thuốc thú y trong chăn nuôi     73 70     

3 Trồng rừng và khai thác rừng trồng     37 36     

III TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ QUẢNG NAM  

A Cao đẳng 87 69 52 65 60 100 

1 Điện công nghiệp  14 10 7 13 9 18 

2 KTML và ĐHKK 15 15 15 14 11 15 

3 May thời trang  9 14 8 15 13 22 

4 Sửa chữa thiết bị may  13  6  8 16 

5 Điện tử công nghiệp  6 9 2      

6 Công nghệ ô tô  30 21 13 23 19 29 

7 CNKT điện, điện tử         

8 CNKT cơ khí         

B Trung cấp 225 98 184 177 162 175 

1 Điện công nghiệp  52 17 26 30 27 35 

2 KTML và ĐHKK 33 13 33 10 31 28 

3 May thời trang  22 15 31 20 25 51 

4 Sửa chữa thiết bị may  23 7 27 19 18 13 

5 Công nghệ ô tô  47 28 53 71 42 32 

6 Hàn  37 4 7 20 16 11 

7 KT sửa chữa và lắp ráp máy tính 6      3 

8 Cắt gọt kim loại  1 3 2 6 3 2 

9 Điện tử công nghiệp  4   1     

10 Công nghệ KT cơ khí          

11 Công nghệ Hàn          

12 Công nghệ KT điện -điện tử          

C Sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng 596 509 610 535 993 911 

1 Điện công nghiệp             

2 Hàn             

3 May công nghiệp 26 26     423 423 

4 May giày da     40 40     

5 Lái xe ô tô hạng B2 450 396 450 402 450 390 
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TT Ngành, nghề đào tạo 

Thực hiện giai đoạn 2017-2019 

2017 2018 2019 

Tuyển 

sinh 

Tốt 

nghiệp 

Tuyển 

sinh 

Tốt 

nghiệp 

Tuyển 

sinh 

Tốt 

nghiệp 

6 Lái xe ô tô hạng C 120 87 120 93 120 98 

7 
Kỹ thuật máy lạnh & điều hòa 

không khí 
      

8 May thời trang       

9 Tiện kim loại       

10 Tin học văn phòng       

11 Sửa chữa điện ô tô       

12 Sửa chữa gầm ô tô       

IV TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ BẮC QUẢNG NAM  

A Trung cấp 212 66 304 29 320 64 

1 Nghiệp vụ nhà hàng 29 6 57 5 65 16 

2 Kỹ thuật chế biến món ăn 90 20 125 8 137 19 

3 May thời trang 17 10 9 3 24 6 

4 Công nghệ ô tô 44 21 59 9 61 11 

5 Quản trị khách sạn 18 9 37 4 33 3 

6 Điện công nghiệp  14  17    9 

B Sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng 469 438 303 88 320 207 

1 Kỹ thuật chế biến món ăn 160 157 90 50 128 96 

2 Kỹ thuật pha chế đồ uống 137 125 100 20 90 67 

3 Nghiệp vụ Buồng 69 68 30   34   

4 Nghiệp vụ Bàn 42 30 18 18 22   

5 Nghiệp vụ Lễ tân 38 36         

6 May công nghiệp 23 22 65   46 44 

V TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ NAM QUẢNG NAM  

A Trung cấp 274 132 190 72 298 142 

1 Điện công nghiệp 100 6 46 12 52 19 

2 Hàn 38 5 75 2   45 

3 May thời trang 37 82 69 58   23 

4 Lắp đặt TB điện - - -  46 16 

5 Thú y - 11 - - 11 14 

6 Công tác xã hội - 17 - - 22   

7 Cơ điện nông thôn 99 - - - 13 25 

8 Văn thư hành chính - 11 - -     

9 Công nghệ Hàn - - - - 31   

10 CN may và thời trang - - - - 93   

11 Quản trị khách sạn - - - - 30   

B  Sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng 169 169 87 87 266 266 

1 May công nghiệp 88 88 39 39 234 234 

2 Hàn 81 81 48 48 32 32 

3 Điện công nghiệp - - - -     

VI TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ THANH NIÊN DÂN TỘC - MIỀN NÚI QUẢNG NAM 

A Trung cấp 156 75 198 117 225 98 

1 Điện dân dụng   6   26 3 

2 May thời trang 19 27 100 15 58 27 
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TT Ngành, nghề đào tạo 

Thực hiện giai đoạn 2017-2019 

2017 2018 2019 

Tuyển 

sinh 

Tốt 

nghiệp 

Tuyển 

sinh 

Tốt 

nghiệp 

Tuyển 

sinh 

Tốt 

nghiệp 

3 Mộc xây dựng và trang trí nội thất 14 28 37 4 43 22 

4 Thú y 7 5  10 24 9 

5 Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính           

6 Hàn 25 9 40  23 5 

7 Công tác xã hội 91    88 20 32 

8 Trồng cây công nghiệp       ,   

9 Cơ điện nông thôn     21  31   

10 Gia công thiết kế sản phẩm mộc         

B Sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng 538 504 781 748 989 796 

1 May công nghiệp 514 485 710 686 796 603 

2 May giày da 24 19       

3 Sửa chữa, vận hành máy cắt cỏ   41 32 58 58 

4 Sản xuất hàng mây tre đan   30 30 135 135 

VII TRƯỜNG TRUNG CẤP VĂN HÓA, NGHỆ THUẬT VÀ DU LỊCH  

A Trung cấp 68 223 27 83 28 57 

1 Sư phạm mầm non 28 119 0 39   23 

2 Sư phạm mỹ thuật 0 17 0 11     

3 Sư phạm âm nhạc 0 32 0 15     

4 Thư viện 21 28 12 13   19 

5 Nghiệp vụ nhà hàng         15   

6 Quản lý văn hóa 11 13 7 5   9 

7 
Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian 

dân tộc 
0 14 4 0 13   

8 Organ 8 0 4 0   6 

B Sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng 245 230 47 42 378 366 

1 Kỹ thuật chế biến món ăn 245 230 0 0 92 87 

2 Kỹ thuật pha chế thức uống 0 0 0 0 77 72 

3 Nghiệp vụ lễ tân 0 0 20 17 46 46 

4 Thêu 0 0 10 9 55 53 

5 Điều hành golf         63 63 

6 Bảo trì sân golf 0 0 0 0 27 27 

7 Nghiệp vụ chăm sóc trẻ 0 0 0 0 18 18 

8 Tin học văn phòng 0 0 17 16     

VIII TRUNG TÂM DẠY NGHỀ VÀ HỖ TRỢ NÔNG DÂN  

A Sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng 1930 1860 2100 1930 1743 1743 

1 May công nghiệp 35 35 0 0     

2 
Vận hành và sửa chữa máy nông 

nghiệp 
35 30 189 105 35 35 

3 Nuôi bò vỗ béo 35 35 105 105 263 263 

4 Trồng rau an toàn 140 135 209 168 34 34 

5 
Sử dụng thuốc Thú y trong chăn 

nuôi 
625 585 100 100 560 560 

6 Nuôi, nhận biết và trị bệnh cho Gà 70 70 70 69 27 27 

7 
Nuôi, nhận biết và trị bệnh cho Gia 

cầm 
0 0 0 0     

8 Trồng và nhân giống nấm 175 175 105 104 105 105 
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TT Ngành, nghề đào tạo 

Thực hiện giai đoạn 2017-2019 

2017 2018 2019 

Tuyển 

sinh 

Tốt 

nghiệp 

Tuyển 

sinh 

Tốt 

nghiệp 

Tuyển 

sinh 

Tốt 

nghiệp 

9 Quản lý dịch hại tổng hợp 35 35 70 69 315 315 

10 Trồng hồ tiêu 210 210 140 135     

11 Kỹ thuật chế biến món ăn 35 35 135 135     

12 
Nuôi, nhận biết và trị bệnh cho 

Trâu, bò 
35 35 35 32 35 35 

13 Nuôi, nhận biết và trị bệnh cho Lợn 35 35 35 35 32 32 

14 Trồng hoa cúc, đồng tiền, lyly,... 155 140 209 197 105 105 

15 Trồng lúa năng suất cao 0 0 70 70     

16 Nuôi cá nước ngọt trong ao 35 30 0 0     

17 Nuôi tôm thẻ chân trắng 0 0 0 0     

18 Nhân giống cây ăn quả 175 175 483 476 175 175 

19 Làm chổi đót 35 35 0 0     

20 Trồng gừng, nghệ 35 35 0 0     

21 Dệt thổ cẩm 30 30 0 0     

22 Trồng lúa hữu cơ   90 77     

23 
Trồng và khai thác các loại cây dưới 

tán rừng 
0 0 20 20 22 22 

24 
Sản xuất và kinh doanh giống cây 

lâm nghiệp 
  35 33 35 35 

IX TRUNG TÂM DẠY NGHỀ THANH NIÊN  

A Sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng 1312 1312 1489 1314 1240 1240 

1  Nề hoàn thiện 35 35 125 90 155 155 

2  May công nghiệp 70 70 175 140 90 90 

3  May công nghiệp (NQ12) 99 99 175 140 123 123 

4  Lắp đặt điện nội thất 105 105 130 95 90 90 

5  Vi tính văn phòng         

6  
Kỹ thuật cài đặt, sửa chữa và lắp ráp 

máy vi tính 
  35      

7  Hàn điện         

8  Sản xuất hàng mây tre đan 284 284 140 140     
9  Trồng lúa năng suất cao 70 70   70 70 

10  Nuôi bò vỗ béo 70 70   80 80 

11  Trồng rau an toàn 70 70 140 140 105 105 

12  Kỹ thuật chế biến món ăn 77 77 154 119 135 135 

13  Trồng và nhân giống nấm 96 96 70 70 90 90 

14  Sử dụng thuốc thú y trong chăn nuôi 166 166 140 140 135 135 

15  Trồng và nhân giống cây ăn quả 135 135 70 35 32 32 

16  Nuôi, nhận biết và trị bệnh cho gà 35 35 30 30 30 30 

17  Trồng và chăm sóc cây cao su   70 70 70 70 

18  Sản xuất nông lâm kết hợp   35 35 35 35 
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Phụ lục 4A: 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA 

 TRUNG TÂM DẠY NGHỀ VÀ HỖ TRỢ NÔNG DÂN TỈNH 
 

1. Trung ương Hội Nông dân Việt Nam thành lập và trực tiếp đầu tư xây dựng 

Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân (DN&HTND) trên cả nước, trong đó có Trung 

tâm DN&HTNN tỉnh Quảng Nam là nhằm triển khai thực hiện Kết luận 61-KL/TW 

ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách 

nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn 

mới và xây dựng giai nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020” và Quyết định số 

673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Hội Nông dân Việt Nam 

trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, 

văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011-2020.  

Năm 2007, Trung tâm được Trung ương Hội đầu tư xây dựng khu Hành chính 

và Ký túc xá với kinh phí 7,8 tỷ đồng; đến năm 2016 tiếp tục được Trung ương Hội đầu 

tư nâng cấp với kinh phí 25 tỷ đồng. Sắp đến Trung ương Hội sẽ tiếp tục đầu tư để mở 

rộng các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân. 

2. Chức năng hoạt động của Trung tâm có tính chất đa lĩnh vực và có tính đặt 

thù của nông dân, bao gồm: 

- Đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo nguyện vọng của nông dân, theo 

Quyết định 1956 của Thủ tướng Chính phủ; phối hợp với các trường cao đẳng, trung cấp 

trong và ngoài tỉnh đào tạo và giới thiệu việc làm cho con em nông dân; đào tạo nghề 

theo Dự án nhân rộng mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả; đào tạo nghề theo hợp 

đồng với doanh nghiệp, theo nhu cầu thiết thực của nông dân và con em nông dân... 

- Phối hợp tổ chức đào tạo ngoại ngữ, nghề nghiệp và tư vấn tạo nguồn xuất 

khẩu lao động cho con em nông dân. 

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ cung phân bón trả chậm cho hộ nông dân nghèo, cận 

nghèo, hộ nông dân thiếu vốn đầu tư sản xuất... 

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ cung ứng các loại thiết bị máy nông cụ, như: Máy 

xới đa năng, máy tuốt lạc; máy cày đất, máy bơm nước... phục vụ cơ giới hóa nông thôn. 

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ, giới thiệu, quảng bá giải quyết đầu ra sản phẩm sản 

xuất từ nông nghiệp, chế biến, công nghiệp, thủy sản… của nông dân trên địa bàn tỉnh. 

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn chuyển giao kỹ thuật trong sản xuất nông 

nghiệp; hướng dẫn sử dụng các thiết bị cơ giới hóa trong nông nghiệp; hướng dẫn sử 

dụng phân bón chuyên dùng có hiệu quả... 

Và các hoạt động động khác về sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt và những hoạt 

động liên quan đến nông nghiệp-nông dân-nông thôn đáp ứng nhu cầu chính đáng đến 

hội viên nông dân và con em nông dân trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Trung ương 

Hội. Với chức năng đa ngành nghề này nên việc sáp nhập là không phù hợp; việc đào 

tạo nghề chỉ là một mảng của Trung tâm và nếu Trung tâm không sáp nhập thì mới đáp 

ứng được nhu cầu và nguyện vọng thiết thực về đào tạo nghề của nông dân ở cơ sở. 

3. Lĩnh vực đào tạo nghề: Được Trung ương Hội giao chỉ tiêu hằng năm và 

được đầu tư kinh phí để đào tạo các lớp nghề, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật 

trong nông nghiệp, tập huấn cán bộ Hội... để nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh 

doanh có hiệu quả theo tinh thần Kết luận 61 của Ban Bí thư và Quyết định 673 của Thủ 

tướng Chính phủ.  
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4. Hiện nay về tổ chức, Trung tâm đang hiện có 3 bộ phân chuyên môn trực 

thuộc; có 17 cán bộ, viên chức, người lao động và đã triển khai, thực hiện thành công 

Phương án Tự chủ về chi thường xuyên từ nữa năm 2018 đến nay. 

5. Trung tâm DN&HTND là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Hội Nông dân tỉnh 

theo Quy định số 212-QĐ/TW ngày 30/12/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng 

(Khóa XII) về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện và theo 

Hướng dẫn số 168-HD/HNDTW ngày 23/3/2020 của Ban Chấp hành Trung ương Hội 

Nông dân Việt Nam. 

6. Thực tế trong những năm qua,Trung tâm đã hoạt động trên nhiều lĩnh vực có 

hiệu quả tích cực và đã được Trung ương Hội đánh giá một những đơn vị dẫn đầu của cả 

nước, cụ thể: 

- Hoạt động dịch vụ phân bón trả chậm hỗ trợ nông dân: Thời gian qua, Trung 

tâm đã triển khai dịch vụ phân bón trả chậm cho hộ nông dân nghèo, cận nghèo và hộ 

nông dân khó khăn thiếu vốn sản xuất có nhu cầu nhằm khắc phục tình trạng phân bón 

giả, phân bón kém chất lượng đang trôi nổi trên thị trường; tạo điều kiện cho hộ nông 

dân nghèo, cận nghèo và hộ nông dân khó khăn thiếu vốn chủ động hơn trong đầu tư sản 

xuất... Hằng năm, Trung tâm đã cung ứng hơn 5.000 tấn phân bón các loại cho hàng 

trăm ngàn hộ nông dân trên địa bàn tỉnh. 

- Hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn: Hằng năm Trung tâm đã mở 

lớp đào tạo từ 85 đến 95 lớp nghề (từ 2.850 đến 3.100 người), chiếm 50% số lượng lao 

động nông thôn được đào tạo toàn tỉnh. 

- Hoạt động dịch vụ cung ứng máy nông cụ phục vụ sản xuất: Trưng bày, giới 

thiệu và cung ứng máy nông cụ công nghệ mới phục vụ sản xuất, như: Máy xới đa năng; 

máy tuốt lạc; máy bơm nước; máy cắt cỏ...; các máy móc thiết bị chuyên dùng gia đình 

cho nông hộ, như: Máy lọc nước; máy xông hơi nước, điện năng lượng mặt trời... 

- Tổ chức Hội chợ quảng bá hàng nông sản, sản phẩm Ocop, hàng thủ công mỹ 

nghệ, các mặt hàng sản xuất nông, lâm, thủy sản sạch, an toàn. Đang tiến hành triển khai 

các bước chuẩn bị để khai trương Khu trưng bày, các quầy hàng quảng bá, mua, bán 

nông, lâm, thủy sản của nông dân trên địa bàn tỉnh tại Trung tâm (trên mặt đường ngã tư 

Hùng Vương - Thanh Hóa) nhằm phục vụ cho nhân dân tại trung tâm tỉnh lỵ, đồng thời 

là nơi cung ứng đến các vệ tinh mỗi huyện, thị xã, thành phố một quầy hàng tương tự 

theo hệ thống của Hội Nông dân. 



37 

Phụ lục 4B: 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA 

 TRUNG TÂM DẠY NGHỀ THANH NIÊN 

 

I. Trung tâm Dạy nghề thanh niên tỉnh Quảng Nam được Ban Bí thư Trung ương 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành lập vào ngày 30/3/2000. Việc thành lập Trung tâm 

nhằm triển khai thực hiện Chỉ thị số 06/2005/CT-TTg ngày 21/3/2005 của Thủ tướng 

Chính phủ về phát huy vai trò của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội trong 

giai đoạn mới; Quyết định số 2472/QĐ-TTg ngày 30/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ 

về phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và Kết 

luận số 200 KL/TƯĐTN ngày 19/11/2004 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh về việc tăng cường công tác hướng nghiệp, tư vấn, dạy nghề, giới thiệu và 

giải quyết việc làm cho thanh niên.  

II. Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm cụ thể như sau: 

1. Đào tạo nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm (GTVL) cho thanh niên, cung ứng lao 

động theo yêu cầu của thị trường lao động (TTLĐ) trong và ngoài nước;  

2. Phối hợp với các tổ chức kinh tế, văn hóa, xã hội… để nghiên cứu khoa học, 

phối hợp dạy nghề, GQVL cho thanh niên. 

3. Tư vấn miễn phí cho lao động trẻ (LĐT) và người sử dụng lao động về các lĩnh 

vực: chính sách, chế độ, tiêu chuẩn.... về lao động và việc làm của Việt Nam và pháp 

luật về lao động của các nước; tư vấn, hướng nghiệp, cung cấp cách thức tìm việc làm, 

giúp LĐT lựa chọn công việc phù hợp với trình độ, khả năng, chuyên môn, sở trường, 

sở thích và nguyện vọng;  

4. Thông tin thị trường lao động (TTLĐ): Cung cấp thông tin về TTLĐ cho 

người lao động, người sử dụng lao động; tham mưu, đề xuất, cung cấp những thông tin 

về việc làm, dạy nghề cho tổ chức Đoàn, Hội khi có nhu cầu. Thực hiện một số nhiệm 

vụ khi có yêu cầu của Bộ LĐ-TB&XH, Trung ương Đoàn, UBND tỉnh Quảng Nam, 

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Sở LĐ.TB&XH tỉnh về điều tra, phân loại lao động về nghề 

nghiệp, tuyển, đào tạo nghề cung ứng lao động cho các chương trình, dự án trọng điểm, 

tiếp nhận và đào tạo nghề miễn phí cho các đối tượng chính sách xã hội; 

5. Tổ chức tuyển chọn lao động, đào tạo nghề và cung ứng cho người sử dụng lao 

động là người Việt Nam hoặc người nước ngoài đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. 

Hợp tác, tổ chức tuyển chọn lao động để cung ứng cho các đơn vị được phép đưa lao 

động đi làm việc, học tập có thời hạn ở nước ngoài. 

III. Những việc làm hiệu quả của Trung tâm trong thời gian qua: 

1. Đào tạo nghề gắn với GQVL cho thanh niên nông thôn, dân tộc thiểu số: 

Xác định Trung tâm là công cụ của Đoàn Thanh niên, trong những năm qua 

Trung tâm luôn phát huy tính xung kích, tình nguyện đến những vùng khó khăn, miền 

núi, vùng biên giới để triển khai các lớp đào tạo nghề. Nhờ đó, lao động trẻ tiếp thu 

được nhiều kiến thức bổ ích, nên việc ứng dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất đã đạt 

nhiều kết quả thiết thực; góp phần nâng cao sản lượng, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, 

vật nuôi, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Đến nay, đã có nhiều mô 

hình kinh tế mang lại hiệu quả cao, giúp thanh niên nông thôn, miền núi vươn lên làm 

giàu trên chính mảnh đất quê hương mình. Đã và đang xuất hiện ngày càng nhiều thanh 

niên nông thôn, miền núi không chỉ làm giàu cho bản thân, gia đình mà còn tạo việc 
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làm, thu nhập ổn định cho nhiều lao động trẻ khác tại địa phương. Qua đó, cổ vũ thanh 

niên tự tin lập nghiệp; góp sức trẻ cùng địa phương trong xây dựng nông thôn mới. 

2. Đào tạo nghề cho người sắp chấp hành xong án phạt tù, người hoàn lương: 

Trong những năm qua, thực hiện Nghị định 80/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của 

Chính phủ về Quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người 

chấp hành xong án phạt tù, đơn vị đã trực tiếp đến các nơi giam giữ để thực hiện đào 

tạo. Đến nay đã đào tạo nghề cho hơn 1.000 phạm nhân trẻ sắp chấp hành xong án phạt 

tù; nhiều phạm nhân sau khi học nghề được tái hòa nhập cộng đồng có việc làm, tự tạo 

thu nhập chính đáng, ổn định cuộc sống; qua theo dõi tình trạng tái phạm tội đang có xu 

hướng giảm dần. Hoạt động này của Trung tâm đã được UBND tỉnh Quảng Nam, Ban 

Bí thư Trung ương Đoàn, Bộ Công an và các ngành, các cấp ở tỉnh đánh giá cao về công 

tác dạy nghề gắn với GQVL cho người hoàn lương tại tỉnh nhà.  

3. Đào tạo nghề gắn với GQVL cho người khuyết tật: 

Thực hiện Quyết định số 1019/QĐ-TTg ngày 05/8/2012 của Thủ tướng Chính 

phủ về Phê duyệt đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012-2020; trong những năm 

qua, là đơn vị duy nhất tổ chức triển khai và đến nay hàng trăm người khuyết tật ở tỉnh 

ta được đào tạo nghề gắn với GQVL, tự tạo thu nhập. Giúp họ có điều kiện giao lưu, hòa 

nhập cộng đồng, góp phần đảm bảo công bằng xã hội.  

4. Tư vấn NN-VL và cung ứng lao động:  

- Tư vấn NN-VL cho bộ đội xuất ngũ trở về địa phương; tư vấn định hướng NN-

VL cho học sinh; tư vấn cho thanh niên tham gia XKLĐ; tư vấn cho phạm nhân sắp 

chấp hành xong án phạt tù; truyên truyền, tư vấn cho lao động trẻ tinh thần NQ12 của 

HĐND tỉnh và Quyết định số 3577 của UBND tỉnh về Cơ chế hỗ trợ đào tạo lao động 

cho các chương trình, dự án trọng điểm và các doanh nghiệp trên địa bàn Quảng Nam. 

Triển khai có hiệu quả tinh thần Nghị quyết 12, đến nay đã triển khai 20 lớp với 668 

thanh niên được đào tạo nghề, qua theo dõi có 632 có được việc làm ổn định. 

- Trong lĩnh vực GTVL, đã chủ động thiết lập các mối quan hệ với các công ty, 

doanh nghiệp trên địa bàn để GQVL, cung ứng lao động sau đào tạo. Đơn vị còn phối 

hợp với các Huyện (Thị, Thành) đoàn, tổ chức các hoạt động: “Ngày hội việc làm”, 

“Phiên giao dịch việc làm”, “Ngày Hội tuyển dụng”, “Ngày hội XKLĐ”… và đã tạo 

hàng ngàn việc làm mới cho thanh niên;  

IV. Định hướng hoạt động: Giai đoạn 2020-2025, Trung tâm được định hướng 

hoạt động chủ yếu ở hai lĩnh vực: 

1. Tập trung tư vấn hướng nghiệp từ bậc trung học cơ sở, trung học phổ thông 

góp phần thực hiện công tác phân luồng học sinh; hỗ trợ thanh niên yếu thế được học 

nghề, đặc biệt là các đối tượng thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên hoàn lương, thanh 

niên khuyết tật nhằm giúp họ có việc làm, hòa nhập cộng đồng; tư vấn, GTVL cho bộ 

đội xuất ngũ, thanh niên hoàn lương; tư vấn XKLĐ; hỗ trợ tư vấn khởi nghiệp cho thanh 

niên; 

2. Tập trung triển khai Đề án xây dựng thí điểm tổ, đội thanh niên đánh bắt hải 

sản tại ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa vừa góp phần GQVL cho thanh niên vùng cát 

ven biển, vừa tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Phối hợp 

với các Ban chuyên môn của Tỉnh đoàn rà soát, đánh giá tình hình sử dụng vốn vay Quỹ 

quốc gia về việc làm cho thanh niên, ưu tiên việc sử dụng vốn tập trung cho các dự án 

khởi nghiệp, tạo việc làm, các dự án về trồng trọt, chăn nuôi, phát triển sản xuất, tạo 

việc làm cho thanh niên nông thôn, thanh niên khuyết tật, thanh niên hoàn lương. 
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Phụ lục 5: 

PHƯƠNG ÁN SÁP XẾP, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CÁC PHÒNG, 

KHOA, ĐƠN VỊ THUỘC TRƯỜNG SAU SÁP NHẬP 

 

I. Phòng chức năng: 05 phòng 

1. Phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị 

a) Được tổ chức trên cơ sở: 

- Nguyên trạng phòng Tổ chức – Hành chính, phòng Quản trị Trường Cao đẳng 

Kinh tế - Kỹ thuật; 

- Nguyên trạng phòng Tổ chức – Hành chính, Trường Cao đẳng Công nghệ 

Quảng Nam; 

- Nguyên trạng phòng Tổ chức – Hành chính, Trường Trung cấp nghề Bắc Quảng 

Nam; 

- Bộ phận liên quan thuộc phòng Tổng hợp – Tài chính, Trường Trung cấp nghề 

Nam Quảng Nam; 

- Bộ phận liên quan thuộc phòng Tổng hợp – Tài chính, Trường Trung cấp nghề 

Thanh niên Dân tộc Miền núi Quảng Nam; 

- Bộ phận liên quan thuộc phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp, Trường 

Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Quảng Nam. 

b) Chức năng, nhiệm vụ: 

- Tổ chức quản lý cán bộ, nhân viên thuộc phòng theo phân cấp của Hiệu trưởng; 

- Tham mưu cho lãnh đạo Trường về: tổ chức bộ máy, nhân sự, biên chế, tiền 

lương, đào tạo, bồi dưỡng và chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức; điều động, 

bổ nhiệm, luân chuyển, đánh giá cán bộ; bảo vệ chính trị nội bộ; thi đua-khen thưởng, 

kỷ luật đối với cán bộ, viên chức; 

- Xây dựng các đề án, chương trình, kế hoạch công tác, các qui định, quy chế của Trường; 

- Thực hiện công tác đối nội, đối ngoại; công tác thanh tra, pháp chế trong các 

hoạt động của Nhà trường; 

- Chủ trì, phối hợp trong công tác an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong 

phạm vi Nhà trường; 

- Giám sát việc thực hiện kế hoạch của Trường, của các đơn vị thuộc Trường; 

thống kê, tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch của Nhà trường và các đơn vị thuộc 

trường. Phân tích đánh giá kết quả việc thực hiện kế hoạch tháng, quý, năm. Trên cơ sở 

đó dự thảo báo cáo tổng kết việc thực hiện kế hoạch hằng quý, năm; 

- Thống kê, tổng hợp số liệu, tài liệu phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý, điều 

hành của lãnh đạo Trường; công tác văn thư, lưu trữ, quản trị mạng, văn phòng phẩm, 

phục vụ lãnh đạo Trường; 

- Xây dựng lịch làm việc của Nhà trường, tổ chức hội họp, sơ kết, tổng kết hoạt 

động của trường; 

- Thông báo kịp thời đến các đơn vị thuộc trường về thời gian hội họp, thời gian 

nghỉ lễ, nghỉ tết, nghỉ hè và thời gian các hoạt động do lãnh đạo Trường triệu tập; 

- Thực hiện công tác tiếp khách, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong 

nhà trường theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo; 
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 - Công tác hành chính, trang trí, khánh tiết, lễ tân các buổi lễ, hội, họp, hiếu hỉ, 

chế độ ốm đau, trợ cấp khó khăn của Nhà trường; 

- Đề xuất mua sắm, cấp phát, bảo dưỡng và tổ chức quản lý, giám sát, kiểm tra và 

sử dụng trang thiết bị, phương tiện, phục vụ hoạt động của trường và các thiết bị phòng 

cháy chữa cháy; 

- Quản lý, bão dưỡng, giám sát sửa chữa thường xuyên các công trình, vật kiến 

trúc, hệ thống điện, nước, điện thoại,… đảm bảo điện, nước cho các cơ sở trong trường. 

Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung phòng học, giảng 

đường đảm bảo phục vụ cho kế hoạch giảng dạy của trường; 

- Quản lý và tổ chức, thực hiện các hoạt động của thư viện trường; 

- Thống kê, tổng hợp số liệu, tài liệu phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý, điều 

hành của lãnh đạo Trường; công tác văn thư, lưu trữ, quản trị mạng, văn phòng phẩm, 

phục vụ lãnh đạo Trường; 

- In ấn, phát hành văn bản, sao in văn bản, tài liệu; chuẩn bị kinh phí, phương tiện 

phục vụ công tác và quan hệ đối ngoại của lãnh đạo Trường; 

- Thực hiện nhiệm vụ quản trị mạng, hệ thống điện thoại cố định, máy fax, máy 

phô tô coppy, hệ thống internet, máy tính của Trường và thực hiện các hoạt động viết 

bài đăng tin; 

- Giám sát việc thực hiện quản lý tài sản công trong nhà trường, thực hiện công 

tác kiểm kê tài sản theo định kỳ hằng năm; 

- Thực hiện công tác y tế, chăm sóc sức khỏe CBVCNLĐ và HSSV; công tác vệ 

sinh, tạp vụ, chăm sóc cây cảnh, xây dựng cảnh quan môi trường và phát thanh giữa giờ;  

- Thường trực công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC), phòng tránh thiên tai bão 

lụt của trường; 

- Tổ chức việc tự kiểm tra, thanh tra theo quy định; 

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo trường phân công. 

2. Phòng Kế hoạch – Tài chính 

a) Được tổ chức trên cơ sở: 

- Nguyên trạng phòng Tài vụ, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật; 

- Nguyên trạng phòng Kế hoạch – Tài chính, Trường Cao đẳng Công nghệ Quảng 

Nam; 

- Nguyên trạng phòng Kế hoạch – Tài chính, Trường Trung cấp nghề Bắc Quảng 

Nam; 

- Bộ phận liên quan thuộc phòng Tổng hợp – Tài chính, Trường Trung cấp nghề 

Nam Quảng Nam; 

- Bộ phận liên quan thuộc phòng Tổng hợp – Tài chính, Trường Trung cấp nghề 

Thanh niên Dân tộc Miền núi Quảng Nam; 

- Bộ phận liên quan thuộc phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp, Trường 

Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Quảng Nam. 

b) Chức năng, nhiệm vụ: 

- Tổ chức quản lý cán bộ, nhân viên thuộc phòng theo phân cấp của Hiệu trưởng; 

- Tham mưu công tác quy hoạch, xây dựng và phát triển các dự án về cơ sở vật 

chất, thiết bị; 
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- Tham mưu và chịu trách nhiệm trực tiếp về công tác kế hoạch hoạt động và tài 

chính của Nhà trường;  

- Tham mưu hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch định kỳ và dài hạn; tổng 

hợp xây dựng kế hoạch hoạt động chung cho toàn trường; triển khai, đôn đốc, thống kê, 

tổng hợp, điều hành hoạt động theo kế hoạch và báo cáo theo quy định; 

- Tham mưu xây dựng kế hoạch tài chính ngắn và dài hạn; lập dự toán và phân bổ 

tài chính hằng năm; triển khai thực hiện dự toán, công khai tài chính và báo cáo theo 

quy định; 

- Thực hiện mọi nghiệp vụ kế toán đảm bảo đúng nguyên tắc của quản lý tài 

chính theo các quy định của Nhà nước;   

- Tổ chức kiểm tra các khoản thu và việc chi tiêu các nguồn vốn, sử dụng vật tư, 

trang thiết bị và tài sản khác của tất cả các bộ phận trong trường; công tác đánh giá tài 

sản công, trang thiết bị kỹ thuật của nhà trường theo quy định của Nhà nước;  

- Xây dựng và thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ và các kế hoạch chi tiêu khác của 

Trường; 

- Tham mưu cho Ban giám hiệu về công tác tư vấn dự án, quản lý dự án xây 

dựng; tổ chức đấu thầu hay tuyển chọn nhà thầu, tuyển chọn các tổ chức tư vấn, giám 

sát công trình, theo dõi tiến độ thi công và thực hiện các nội dung trong hợp đồng theo 

đúng quy định. Kiểm tra chất lượng các loại vật liệu, các cấu kiện xây dựng, thiết bị lắp 

đặt theo yêu cầu của thiết kế và tiêu chuẩn được duyệt; chuẩn bị các lại hồ sơ nghiệm 

thu thanh quyết toán, bàn giao và thực hiện bảo hành sản phẩm; 

- Tham mưu các phương án sửa chữa, nâng cấp, cải tạo các công trình của 

Trường; 

- Thực hiện, báo cáo, giám sát các loại thuế theo quy định của nhà nước; 

- Thực hiện các công tác khác do Lãnh đạo trường phân công. 

3. Phòng Đào tạo 

a) Được tổ chức trên cơ sở: 

- Nguyên trạng phòng Đào tạo, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật; 

- Bộ phận liên quan thuộc phòng Đào tạo và nghiên cứu khoa học, Trường Cao 

đẳng Công nghệ Quảng Nam; 

- Bộ phận liên quan thuộc phòng Đào tạo – Công tác học sinh, Trường Trung cấp 

nghề Bắc Quảng Nam; 

- Nguyên trạng phòng Đào tạo, Trường Trung cấp nghề Nam Quảng Nam; 

- Nguyên trạng phòng Đào tạo, Trường Trung cấp nghề Thanh niên Dân tộc Miền 

núi Quảng Nam; 

- Nguyên trạng phòng Đào tạo, Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du 

lịch Quảng Nam. 

b) Chức năng, nhiệm vụ: 

- Tổ chức quản lý cán bộ, nhân viên thuộc phòng theo phân cấp của Hiệu trưởng; 

- Tham mưu xây dựng và ban hành các văn bản về quản lý đào tạo chính quy của 

trường; 

- Quản lý quá trình hoạt động đào tạo của nhà trường; tham mưu việc đổi mới 

quản lý và nâng cao chất lượng đào tạo; 
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- Quản lý việc cấp phát các văn bằng, chứng chỉ của tất cả các bậc học theo đúng 

quy định; 

- Quản lý giờ giảng dạy của giảng viên, giáo viên và các chế độ về công tác giảng 

dạy; 

- Xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch giảng dạy hàng năm và kế hoạch đào 

tạo dài hạn của Nhà trường; 

- Xây dựng, tổ chức triển khai các quy chế, quy định về công tác đào tạo, quy 

định về chế độ làm việc của nhà giáo; 

- Tham mưu và thực hiện phát triển ngành đào tạo, phát triển chương trình đào 

tạo; Tổ chức việc biên soạn chương trình, giáo trình, bài giảng, tài liệu học tập; 

- Giám sát, kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch đào tạo; chương trình 

và kế hoạch mô-đun, môn học, kế hoạch giảng dạy; việc tổ chức giảng dạy ở các khoa, 

bộ môn, trung tâm; 

- Phối hợp các đơn vị liên quan đánh giá chương trình đào tạo, giảng dạy của nhà 

giáo, học tập của HSSV, việc làm của HSSV sau tốt nghiệp; 

- Phối hợp tổ chức xét học tiếp, ngừng học, cho thôi học và bảo lưu kết quả học 

tập đối với học sinh, sinh viên; 

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thi tốt nghiệp, công nhận và cấp phát bằng, 

chứng chỉ tốt nghiệp các bậc học; 

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho 

nhà giáo, các hoạt động về thao giảng, dự giờ, hội giảng ở Trường và tham gia hội giảng 

cấp trên; đánh giá việc thực hiện công tác học tập, bồi dưỡng, thực tập doanh nghiệp 

hằng năm của nhà giáo; quản lý, tổ chức thực tập nghề nghiệp và thực tập tốt nghiệp cho 

học sinh, sinh viên tại doanh nghiệp; 

- Thực hiện các công việc giáo vụ đào tạo, gồm: Lập các biểu về công tác giáo 

vụ, dạy và học, thực hành, thực tập; theo dõi, tổng hợp, đánh giá chất lượng các hoạt 

động giáo dục nghề nghiệp; thống kê, làm báo cáo theo quy định của Bộ LĐTB&XH, 

của cơ quan quản lý cấp trên và của Hiệu trưởng; quản lý và lưu trữ về hồ sơ đào tạo 

chính quy; 

- Theo dõi và yêu cầu điều chỉnh việc sử dụng các cơ sở vật chất, kỹ thuật phục 

vụ cho việc đào tạo; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo trường. 

4. Phòng Nghiên cứu khoa học, Kiểm định và Quan hệ quốc tế 

a) Được tổ chức trên cơ sở: 

- Nguyên trạng phòng Khoa học – Đảm bảo chất lượng, Trường Cao đẳng Kinh 

tế - Kỹ thuật; 

- Bộ phận liên quan thuộc phòng Đào tạo và nghiên cứu khoa học, Trường Cao 

đẳng Công nghệ Quảng Nam; 

- Một số viên chức, người lao động có chuyên môn phù hợp và đang đảm nhận 

các công việc liên quan đến nghiên cứu khoa học và đảm bảo chất lượng của các trường. 

b) Chức năng, nhiệm vụ: 

- Tổ chức quản lý cán bộ, nhân viên thuộc phòng theo phân cấp của Hiệu trưởng; 
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- Tham mưu xây dựng và ban hành các văn bản về quản lý công tác nghiên cứu 

khoa học và công nghệ; quản lý tất cả các mảng hoạt động về khoa học – công nghệ 

trong Trường; 

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch về hoạt động nghiên cứu khoa học – 

công nghệ hằng năm, về chiến lược phát triển KHCN của Trường; 

- Triển khai, giám sát và đánh giá việc thực hiện các quy định, chế độ về nghiên 

cứu khoa học trong toàn trường; 

- Tổ chức các hoạt động hội thảo khoa học – công nghệ, hội thi thiết bị đào tạo tự 

làm, hội thi sáng tạo kỹ thuật, hội giảng, hội thi giáo viên dạy giỏi trong Trường và tham 

gia các hội thảo, hội thi cấp trên; 

- Phối hợp công bố, giới thiệu, chuyển giao sản phẩm ứng dụng, kết quả 

NCKH&CN của Nhà trường; 

- Lưu trữ, quản lý các hồ sơ về hoạt động NCKH&CN của Trường; 

- Quản lý và tổ chức tất cả hoạt động về kiểm định và tự kiểm định chất lượng 

theo quy định; 

- Rà soát, bổ sung và hoàn thiện hệ thống chất lượng của Trường theo hệ thống 

tiêu chí, tiêu chuẩn về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp; 

- Quản lý các hoạt động về hợp tác quốc tế của Trường; làm đầu mối trong quan 

hệ, làm việc với các tổ chức quốc tế; tham mưu ký kết các văn bản về hợp tác quốc tế; 

theo dõi quá trình thực hiện các chương trình hợp tác quốc tế đã ký kết; 

- Tìm kiếm các chương trình, dự án về hợp tác, liên kết đào tạo quốc tế, các 

nguồn tài trợ của các tổ chức quốc tế phục vụ cho sự phát triển của Trường; 

- Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, chương trình về hợp tác 

quốc tế hằng năm, về chiến lược phát triển hợp tác quốc tế của Trường; 

- Điều phối các phần việc, chương trình hợp tác quốc tế do Trường được phân 

công phụ trách; 

- Tư vấn và hỗ trợ cung cấp thông tin về hợp tác quốc tế cho các tổ chức, đơn vị, 

cá nhân trong và ngoài Trường; 

- Lưu trữ, quản lý các hồ sơ về hợp tác quốc tế của Trường;  

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo Trưòng. 

5. Phòng Công tác học sinh – sinh viên 

a) Được tổ chức trên cơ sở: 

- Nguyên trạng phòng Công tác học sinh – sinh viên, Trường Cao đẳng Kinh tế - 

Kỹ thuật; 

- Bộ phận liên quan thuộc phòng Chính trị và Công tác sinh viên, Trường Cao 

đẳng Công nghệ Quảng Nam; 

- Bộ phận liên quan thuộc phòng Đào tạo – Công tác học sinh, Trường Trung cấp 

nghề Bắc Quảng Nam; 

- Nguyên trạng phòng Công tác học sinh, Trường Trung cấp nghề Nam Quảng 

Nam; 

- Nguyên trạng phòng Công tác học sinh, Trường Trung cấp nghề Thanh niên 

Dân tộc Miền núi Quảng Nam. 

b) Chức năng, nhiệm vụ: 

- Tổ chức quản lý cán bộ, nhân viên thuộc phòng theo phân cấp của Hiệu trưởng; 
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- Làm đầu mối tổ chức thực hiện và quản lý công tác tuyển sinh trong Nhà 

trường; tư vấn học nghề và hướng nghiệp, cung cấp các thông tin liên quan tới các chế 

độ, chính sách, pháp luật về giáo dục nghề nghiệp, quyền và nghĩa vụ của người học; 

- Thực hiện các hoạt động hỗ trợ HSSV, dịch vụ giới thiệu việc làm: tổ chức 

ngày Hội việc làm, giới thiệu đơn vị thực tập, tổ chức các buổi hội thảo chuyên đề, giao 

lưu với các đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và với cựu HSSV, tổ chức các hoạt động 

hỗ trợ dịch vụ khác cho HSSV và đối tượng xã hội. Tổ chức thực hiện các buổi giao lưu 

nghề nghiệp, các hoạt động nhằm tăng cường kỹ năng nghề nghiệp cho HSSV; 

- Xây dựng kế hoạch quản lý, giáo dục toàn diện học sinh, sinh viên gắn với các 

hoạt động đào tạo chính khóa và ngoại khóa cho từng năm học; 

- Tổ chức tiếp nhận thí sinh trúng tuyển, sắp xếp bố trí vào các lớp HSSV; phát 

hành danh sách lớp - HSSV; giải quyết các thủ tục hành chính cho HSSV; quản lý hồ sơ 

HSSV; 

- Chủ trì phối hợp trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, 

tuyên truyền pháp luật, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong HSSV; tổ chức 

Tuần sinh hoạt công dân - HSSV; công tác thi đua - khen thưởng trong HSSV; 

- Theo dõi, đánh giá hoạt động của giáo viên chủ nhiệm lớp; thiết lập, ghi nhận, 

báo cáo thông tin từ HSSV, phụ huynh, giáo viên chủ nhiệm đến lãnh đạo nhà trường và 

ngược lại; 

- Thực hiện công tác tư vấn học tập, tư vấn cho HSSV về quy chế đào tạo, quy 

chế HSSV, hỗ trợ xây dựng kế hoạch học tập cho HSSV; 

- Tìm kiếm vận động các quỹ học bổng tài trợ học tập cho HSSV; tổ chức các 

hoạt động văn hóa – văn nghệ, TDTT và hoạt động xã hội vì cộng đồng của HSSV; theo 

dõi, giúp đỡ học sinh, sinh viên tự học,  

- Tổ chức quản lý khu ký túc xá và nhà ăn sinh viên; 

- Đề xuất và thực hiện các kiến nghị về khen thưởng và kỷ luật học sinh, y tế, vệ 

sinh phòng bệnh; 

- Triển khai ứng dụng phần mềm quản lý HSSV; tổ chức cập nhật thông tin về 

kết quả rèn luyện HSSV và các thông tin liên quan đến quá trình quản lý, giáo dục 

HSSV lên trang Web của trường; 

- Phối hợp với công an, chính quyền địa phương quản lý HSSV ngoại trú, phối 

hợp quản lý HSSV nội trú; phối hợp với Đoàn trường và các khoa tổ chức các hoạt động 

ngoại khóa cho HSSV; 

- Chủ trì phối hợp giải quyết các kiến nghị của học sinh, sinh viên liên quan đến 

quyền và nghĩa vụ của HSSV; 

- Thực hiện các báo cáo liên quan đến công tác HSSV; 

- Thực hiện các công tác khác do lãnh đạo trường phân công. 

II. Khoa chuyên môn: 10 khoa 

1. Khoa Cơ bản: 

- Nguyên trạng Khoa Cơ bản, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật; 

- Bộ phận liên quan thuộc Khoa Cơ bản và công nghệ may, Trường Cao đẳng 

Công nghệ Quảng Nam; 

- Nguyên trạng Khoa Cơ bản, Trường Trung cấp nghề Bắc Quảng Nam; 

- Nguyên trạng Khoa Kỹ thuật cơ sở, Trường Trung cấp nghề Nam Quảng Nam; 
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- Nguyên trạng Khoa Cơ bản, Trường Trung cấp nghề Thanh niên Dân tộc Miền 

núi Quảng Nam; 

2. Khoa Cơ khí: 

- Bộ phận liên quam thuộc Khoa Công nghệ kỹ thuật, Trường Cao đẳng Kinh tế - 

Kỹ thuật; 

- Nguyên trạng Khoa Cơ khí, Trường Cao đẳng Công nghệ Quảng Nam; 

- Bộ phận liên quan Khoa Cơ khí – Điện và May thời trang, Trường Trung cấp 

nghề Bắc Quảng Nam; 

- Bộ phận liên quan Khoa Cơ khí – Xây dựng, Trường Trung cấp nghề Nam 

Quảng Nam; 

- Bộ phận liên quan Khoa Điện – Cơ khí – May thời trang, Trường Trung cấp 

nghề Thanh niên Dân tộc Miền núi Quảng Nam; 

3. Khoa Công nghệ Ô tô: 

- Bộ phận liên quan thuộc Khoa Công nghệ kỹ thuật, Trường Cao đẳng Kinh tế - 

Kỹ thuật; 

- Nguyên trạng Khoa Công nghệ Ô tô, Trường Cao đẳng Công nghệ Quảng Nam; 

- Bộ phận liên quan Khoa Cơ khí – Điện và May thời trang, Trường Trung cấp 

nghề Bắc Quảng Nam; 

- Bộ phận liên quan Khoa Cơ khí – Xây dựng, Trường Trung cấp nghề Nam 

Quảng Nam; 

- Bộ phận liên quan Khoa Điện – Cơ khí – May thời trang, Trường Trung cấp 

nghề Thanh niên Dân tộc Miền núi Quảng Nam; 

4. Khoa Điện – Điện tử: 

- Bộ phận liên quan thuộc Khoa Công nghệ kỹ thuật, Trường Cao đẳng Kinh tế - 

Kỹ thuật; 

- Nguyên trạng Khoa Điện – Điện tử, Trường Cao đẳng Công nghệ Quảng Nam; 

- Bộ phận liên quan Khoa Cơ khí – Điện và May thời trang, Trường Trung cấp 

nghề Bắc Quảng Nam; 

- Nguyên trạng Khoa Điện – Điện tử, Trường Trung cấp nghề Nam Quảng Nam; 

- Bộ phận liên quan Khoa Điện – Cơ khí – May thời trang, Trường Trung cấp 

nghề Thanh niên Dân tộc Miền núi Quảng Nam; 

5. Khoa Văn hóa – Du lịch: 

- Bộ phận liên quan thuộc Khoa Kinh tế, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật; 

- Nguyên trạng Khoa Du lịch, Trường Trung cấp nghề Bắc Quảng Nam; 

- Các Tổ bộ môn Văn hóa, Âm nhạc, Mỹ thuật, Trường Trung cấp Văn hóa, 

Nghệ thuật và Du lịch Quảng Nam. 

- Một số viên chức, người lao động có chuyên môn phù hợp của các trường. 

6. Khoa Công nghệ thông tin: 

- Bộ phận liên quan thuộc Khoa Công nghệ thông tin – Ngoại ngữ, Trường Cao 

đẳng Kinh tế - Kỹ thuật; 

- Một số viên chức, người lao động có chuyên môn phù hợp của các trường. 

7. Khoa Nông lâm: 

- Nguyên trạng Khoa Nông nghiệp, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật; 
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- Nguyên trạng Khoa Nông – Lâm nghiệp, Trường Trung cấp nghề Thanh niên 

Dân tộc Miền núi Quảng Nam; 

- Một số viên chức, người lao động có chuyên môn phù hợp của các trường. 

8. Khoa Xây dựng: 

- Bộ phận liên quan thuộc Khoa Công nghệ kỹ thuật, Trường Cao đẳng Kinh tế - 

Kỹ thuật; 

- Bộ phận liên quan thuộc Khoa Cơ khí – Xây dựng, Trường Trung cấp nghề 

Nam Quảng Nam; 

- Một số viên chức, người lao động có chuyên môn phù hợp của các trường. 

9. Khoa Kinh tế - Ngoại Ngữ - Luật: 

- Nguyên trạng Khoa Luật, Khoa Kinh tế, (sau khi tách bộ phận liên quan đến 

lĩnh vực du lịch, nhà hàng, khách sạn) Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam; 

- Các viên chức, người lao động có chuyên môn phù hợp của các trường. 

10. Khoa Công nghệ may: 

- Bộ phận liên quan thuộc Khoa Cơ bản và Công nghệ may, Trường Cao đẳng 

Công nghề Quảng Nam; 

- Bộ phận liên quan Khoa Cơ khí – Điện – May thời trang, Trường Trung cấp 

nghề Bắc Quảng Nam; 

- Nguyên trang Khoa May công nghiệp và Thiết kế thời trang, Trường Trung cấp 

nghề Nam Quảng Nam; 

- Bộ phận liên quan Khoa Điện – Cơ khí – May thời trang, Trường Trung cấp 

nghề Thanh niên Dân tộc Miền núi Quảng Nam. 

* Chức năng, nhiệm vụ khoa chuyên môn: 

- Quản lý giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động và người học 

thuộc khoa theo phân công của Hiệu trưởng; 

- Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa khác theo 

chương trình, kế hoạch giảng dạy hằng năm của trường theo quy định của Bộ Lao động 

- Thương binh và Xã hội, bao gồm: 

+ Xây dựng chương trình đào tạo của từng ngành, nghề theo từng trình độ đào 

tạo thuộc khoa quản lý hoặc do Hiệu trưởng giao; 

+ Tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học, mô-đun, tín chỉ liên quan bảo 

đảm tính thống nhất, tránh chồng chéo giữa các môn học, mô-đun, tín chỉ của chương 

trình đào tạo hoặc giữa các trình độ đào tạo; 

+ Tổ chức phát triển chương trình đào tạo, xây dựng các đề án, biên soạn tài liệu, 

giáo trình đào tạo theo định hướng phát triển của nhà trường; phát triển chương trình 

đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp, trình độ sơ 

cấp và các chương trình đào tạo thường xuyên theo quy định; 

+ Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập nhằm nâng cao 

chất lượng đào tạo; 

+ Xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, thi, đánh giá kết quả học tập, rèn 

luyện của người học, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công 

bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động; 

- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp 

tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, 
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dịch vụ liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp 

vào quá trình đào tạo của khoa, bộ môn; 

- Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên; ngành, nghề đào tạo và cơ sở 

vật chất, thiết bị phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học; tăng cường điều kiện bảo 

đảm chất lượng đào tạo; thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, 

ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình đào tạo; 

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, 

đạo đức, lối sống cho giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động, người học; 

có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên 

và người lao động thuộc khoa; 

- Tổ chức đánh giá giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động trong 

khoa và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong trường theo quy định của nhà trường; 

- Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo theo quy định của 

Hiệu trưởng; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị đào tạo của khoa; 

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Hiệu trưởng. 

III. Các trung tâm trực thuộc: 03 trung tâm 

1. Trung tâm Giáo dục Quốc phòng, Thể chất: 

a) Được tổ chức trên cơ sở: 

- Nguyên trạng Trung tâm Chính trị - Quốc phòng – Thể chất, Trường Cao đẳng 

Kinh tế - Kỹ thuật; 

- Bộ phận liên quan thuộc Phòng Chính trị - Công tác sinh viên, Trường Cao 

đẳng Công nghệ Quảng Nam; 

- Các viên chức, người lao động có chuyên môn phù hợp của các trường. 

b) Chức năng, nhiệm vụ: 

- Đảm nhiệm công tác Quản lý và tổ chức giảng dạy môn Chính trị, Giáo dục 

quốc phòng và Giáo dục thể chất (GDQP & GDTC) theo chương trình do Bộ quy Định. 

- Quản lý và cung cấp nội dung chương trình, giáo trình giảng dạy các môn học 

GDQP&GDTC cho toàn trường. 

- Quản lý trung tâm GDQP&TC, các trang thiết bị, phương tiện và đồ dùng dạy 

học. 

- Quản lý toàn diện cán bộ giáo viên, giảng viên trong trung tâm, đề nghị khen 

thưởng, kỷ luật và giải quyết phép theo quy định của nhà trường, chăm lo đời sống, vật 

chất, văn hóa tinh thần cho giảng viên giảng dạy môn GDQP&GDTC. 

- Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám Hiệu về các công tác liên quan đến lĩnh 

vực quốc phòng và thể thao của nhà trường. 

- Chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo của môn GDQP&GDTC. 

- Biên soạn chương trình, giáo trình, giáo án các môn GDQP& GDTC cho các hệ 

đào tạo. 

- Xây dựng kế hoạch giảng dạy, thời khóa biểu, phân giờ dạy cho giảng viên 

GDQP&GDTC 

- Quản lý và cấp phát chứng chỉ môn GDQP&GDTC cho sinh viên. 

- Quản lý điểm môn học GDQP&GDTC do trung tâm giảng dạy. 

- Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên đủ trình độ đáp ứng cho công 

tác nâng cao chất lượng đào tạo. 
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- Lên kế hoạch huấn luyện các đội tuyển sẵn sàng tham gia thi đấu các giải thể 

thao sinh viên các cấp. 

- Thực hiện các nhiệm vụ, công tác khác do Hiệu trưởng phân công. 

2. Trung tâm Tuyển sinn và dịch vụ việc làm: 

- Nguyên trạng Ban Tuyển sinh, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật; 

- Nguyên trạng Trung tâm tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp, Trường Cao 

đẳng Công nghệ Quảng Nam; 

- Nguyên trạng phòng Tuyển sinh – Việc làm, Trường Trung cấp nghề Bắc 

Quảng Nam; 

- Nguyên trạng phòng phòng Dịch vụ - Việc làm, Trường Trung cấp nghề Thanh 

niên Dân tộc Miền núi Quảng Nam. 

b) Chức năng, nhiệm vụ: 

- Tổ chức quản lý cán bộ, nhân viên thuộc phòng theo phân cấp của Hiệu trưởng; 

- Thường xuyên theo dõi thị trường lao động, nhu cầu tuyển dụng lao động tại 

các doanh nghiệp; tạo lập mối quan hệ giữa Nhà trường với các Trung tâm dịch vụ việc 

làm và xuất khẩu lao động; tổ chức thực hiện hoạt động giới thiệu việc làm cho HSSV 

sau khi tốt nghiệp; 

- Tổ chức các hoạt động dịch vụ có liên quan của nhà trường; 

- Thực hiện các công tác khác do lãnh đạo trường phân công. 

3. Trung tâm Đào tạo thường xuyên: 

a) Được tổ chức trên cơ sở: 

- Nguyên trạng Trung tâm Đào tạo thường xuyên – Dịch vụ, Trường Cao đẳng 

Kinh tế - Kỹ thuật; 

Nguyên trạng Trung tâm Đào tạo lái xe, Trường Cao đẳng Công nghệ Quảng 

Nam. 

- Các viên chức, người lao động đang phụ trách công tác đào tạo thường xuyên 

tại các trường. 

b) Chức năng, nhiệm vụ: 

 - Tổ chức quản lý cán bộ, nhân viên thuộc Trung tâm theo phân cấp của Hiệu 

trưởng; 

- Tham mưu, tổ chức quản lý đào tạo theo địa chỉ, đào tạo theo yêu cầu của 

doanh nghiệp, địa phương từ bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ ngắn hạn đến đào tạo nâng 

bậc, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cho các lực lượng lao 

động đang làm việc trực tiếp tại các doanh nghiệp; mở các lớp đào tạo ngắn hạn theo 

khả năng của Trường và nhu cầu của xã hội, phù hợp với các ngành nghề đang đào tạo 

của Trường; 

- Trực tiếp tạo lập mối quan hệ, phối hợp với các đơn vị liên kết ngoài trường để 

tổ chức, quản lý các lớp đại học, liên thông hình thức vừa làm vừa học, từ xa, ngắn hạn; 

- Làm đầu mối xây dựng mối quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp, các tổ chức 

và cá nhân; chủ trì triển khai thực hiện và tổ chức ký kết với các đối tác trong hợp tác 

tuyển sinh, quản lý đào tạo hệ Đại học, liên thông hình thức vừa làm vừa học, từ xa; đào 

tạo ngắn hạn; thực hành, thực tập tại cơ sở; 
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- Tổ chức quản lý đào tạo các lớp bồi dưỡng ngắn hạn theo nhu cầu của xã hội, 

phù hợp với các ngành nghề đang đào tạo của Trường. Xây dựng và tổ chức thực hiện 

kế hoạch đào tạo đúng tiến độ, đúng quy chế; 

- Tư vấn cho người lao động, doanh nghiệp về nội dung, chương trình đào tạo, 

bồi dưỡng nhân lực phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; 

- Phối hợp liên hệ với các doanh nghiệp để đưa học sinh, sinh viên thực tập sản 

xuất tại doanh nghiệp phù hợp với mục tiêu, chương trình đào tạo của từng nghề; 

- Tham mưu kế hoạch và các hoạt động liên quan đến công tác đào tạo lái xe ô tô, 

mô tô; 

- Tham mưu kế hoạch, định hướng phát triển đơn vị, mở rộng quy mô, nâng lưu 

lượng đào tạo, phương tiện, cơ sở vật chất phục vụ đào tạo lái xe; 

- Quản lý phương tiện, cơ sở vật chất phục vụ đào tạo lái xe tại trường theo phân 

cấp của Hiệu trưởng; 

- Thực hiện công tác tuyển sinh đào tạo lái xe ô tô, mô tô; 

- Quản lý, tổ chức công tác đào tạo lái xe ô tô, mô tô theo quy định hiện hành; 

- Tổ chức liên kết với các đơn vị trong đào tạo lái xe đúng quy định; 

- Tham mưu lập kế hoạch tuyển sinh hàng năm, kế hoạch đào tạo từng khóa; lập 

kế hoạch và tổ chức thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp cho học sinh học lái xe theo quy 

định; 

- Thực hiện công tác giáo vụ đào tạo lái xe ô tô, mô tô; 

- Thực hiện đầy đủ chế độ văn thư, lưu trữ hồ sơ, văn bản, tài liệu giao dịch theo 

quy định của Nhà nước, của Trường và các chứng từ liên quan đến hoạt động của Trung 

tâm. Thực hiện chế độ báo cáo về hoạt động của Trung tâm thường xuyên và đột xuất 

theo yêu cầu của Trường; 

- Phối hợp với các đơn vị khác thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình 

hoạt động của Trường. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trường giao; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo trường phân công.
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Phụ lục 6: 

THỐNG KÊ ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG  

CỦA CÁC TRƯỜNG THUỘC DIỆN SÁP NHẬP 

TT Trường 

B
iê

n
 c

h
ế 

g
ia

o
 

Số lượng CC,VC, NLĐ   Chức danh lãnh đạo, quản lý Trình độ chuyên môn 

T
ổ
n

g
 

B
iê

n
 c

h
ế 

H
Đ

 6
8
 

H
ợ

p
 đ

ồ
n

g
 t

rư
ớ

c 

0
1
/0

1
/2

0
1
6
 

H
ợ

p
 đ

ồ
n

g
 s

a
u

 

0
1
/0

1
/2

0
1
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H
iệ

u
 t

rư
ở

n
g
 

P
h

ó
 H

iệ
u

 t
rư

ở
n

g
 

T
rư

ở
n

g
 

p
h

ò
n

g
/k

h
o
a
/đ

ơ
n

 v
ị 

tr
ự

c 
th

u
ộ
c 

P
h

ó
 T

rư
ở

n
g
 

p
h

ò
n

g
/k

h
o
a
/đ

ơ
n

 v
ị 

tr
ự

c 
th

u
ộ
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T
iế

n
 s

ỹ
 

T
h

ạ
c 

sỹ
 

Đ
ạ
i 

h
ọ
c 

C
a
o
 đ

ẳ
n

g
 

I Cao đẳng 232 279 184 3 73 19 1 4 17 23 3 127 113 3 

1 
Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật 

Quảng Nam 
157 192 135   49 8 1 2 11 17 2 110 66 0 

2 
Trường Cao đẳng Công nghệ Quảng 

Nam 
75 87 49 3 24 11   2 6 6 1 17 47 3 

II Trung cấp 88 130 72 7 40 11 0 5 10 14 0 11 80 5 

1 Trường TCN Bắc Quảng Nam 23 32 22 3 7     2 4 2   5 21 1 

2 Trường TCN Nam Quảng Nam 25 44 22 2 19 1   1 3 6   2 32 2 

3 
Trường TCN Thanh niên Dân tộc - 

Miền núi Quảng Nam 
17 32 13 2 14 3   1 3 4   2 14 2 

4 
Trường Trung cấp văn hóa, nghệ 

thuật du lịch Quảng Nam 
23 22 15     7   1   2   2 13   

  Tổng (I+II) 320 409 256 10 113 30 1 9 27 37 3 138 193 8 

* Ghi chú: 

 1. Cán bộ quản lý gồm: Hiệu trưởng, P.Hiệu trưởng; Trưởng, phó phòng/khoa/ đơn vị trực thuộc. 

 2. Chuyên viên làm việc tại các phòng chức năng, khoa chuyên môn. 

 3. Nhân viên gồm: Lái xe, bảo vệ, tạp vụ, văn thư, y tế, thư viện, nhân viên, giáo vụ các phòng/khoa/tổ bộ môn/đơn vị trực thuộc. 



 

Phụ lục 7: 

DỰ KIẾN NGÀNH NGHỀ, QUY MÔ ĐÀO TẠO  

CỦA TRƯỜNG SAU SÁP NHẬP GIAI ĐOẠN 2020-2022 

 

TT Ngành nghề đào tạo 

Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 

Cao 

đẳng 

Trung 

cấp 

Sơ cấp 

và đào 

tạo 

dưới 3 

tháng 

Cao 

đẳng 

Trung 

cấp 

Sơ cấp 

và đào 

tạo 

dưới 3 

tháng 

Cao 

đẳng 

Trung 

cấp 

Sơ cấp 

và đào 

tạo 

dưới 3 

tháng 

  Tổng  960 1959 3155 960 2070 3335 960 2220 3425 

1 Công nghệ thông tin 70   70   70   

2 Tin học ứng dụng  35   35   35  

3 Kế toán 35   35   35   

4 Kế toán doanh nghiệp  35   35   35  

5 Kế toán HCSN  35   35   35  

6 Quản trị kinh doanh 35   35   35   

7 Tiếng Anh 35   35   35   

8 Công nghệ KT Điện, 

Điện tử 
90 20  90 20  90 20  

9 Công nghệ KT Cơ khí 20 20  20 20  20 20  

10 
Công nghệ KT Xây 

dựng 
35   35   35 35  

11 Dịch vụ pháp lý 70 35  70 35  70 35  

12 Chăn nuôi 105   105   105   

13 Chăn nuôi Thú y  105   105   105  

14 Dịch vụ thú y 70   70   70   

15 Khoa học cây trồng 35   35   35   

16 Lâm nghiệp 70 35  70 35  70 35  

17 Nuôi trồng thủy sản 35   35   35   

18 Quản lý đất đai 35 35  35 35  35 35  

19 Tài chính ngân hàng 35   35   35   

20  CNKT Điều khiển và 

tự động hóa 
35   35   35   

21 Quản lý & kd du lịch  70   70   70  

22 Quản lý & kd khách sạn  35   35   35  

23 
Thiết kế và quản lý 

website 
 35   35   35  

24 Điện Công nghiệp & 

dân dụng 
 70   70   70  

25 Điện tử công nghiệp 30 35  30 35  30 35  

26 Bảo trì & sửa chữa ô tô  105   105   105  

27 Xây dựng cn & dd  35   35   35  

28 Quản lý tài nguyên môi 

trường 
 35   35   35  



 

TT Ngành nghề đào tạo 

Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 

Cao 

đẳng 

Trung 

cấp 

Sơ cấp 

và đào 

tạo 

dưới 3 

tháng 

Cao 

đẳng 

Trung 

cấp 

Sơ cấp 

và đào 

tạo 

dưới 3 

tháng 

Cao 

đẳng 

Trung 

cấp 

Sơ cấp 

và đào 

tạo 

dưới 3 

tháng 

29 Chế biến và bảo quản 

thủy sản 
 35   35   35  

30 Văn thư hành chính  35   35   35  

31 Pháp luật  35   35   35  

32 Điện Công nghiệp 30 85 110 30 110 130 30 110 150 

33 Kỹ thuật máy lạnh và 

Điều hòa không khí 
 30 20  30 20  30 20 

34 May thời trang  35 110  35 110  35 115  

35 Sửa chữa thiết bị may  25 25  25 25  25 25  

36 Công nghệ ôtô 30 80  30 80  30 80  

37 Hàn  50 180  80 180  95 180 

38 Kỹ thuật sửa chữa và 

lắp ráp máy tính 
 30   30   30  

39 Cắt gọt kim loại   20   20   20  

40 Công nghệ Hàn  70   70   70  

41 Nghiệp vụ nhà hàng  50   50   100  

42 Kỹ thuật chế biến 

món ăn 
 100 385  100 420  100 420 

43 Quản trị khách sạn  50   100   100  

44 Lắp đặt thiết bị điện  50   50   50  

45 Thú y  20   25   30  

46 Công tác xã hội  45   25   25  

47 Cơ điện nông thôn  55   50   60  

48 CN may và thời trang  50   50   50  

49 Điện dân dụng  20   25   30  

50 Mộc xây dựng và 

trang trí nội thất 
 25   30   35  

51 Kỹ thuật sửa chữa, 

lắp ráp máy tính 
 20   20   25  

52 
Trồng cây công 

nghiệp 
 25   25   30  

53 
Gia công thiết kế sản 

phẩm mộc 
 20   25   30  

54 Thư viện  20   20   20  

55 Quản lý văn hóa  10   15   20  

56 Nghệ thuật biểu diễn 

múa dân gian dân tộc 
 4   10   10  

57 Organ  15   15   15  



 

TT Ngành nghề đào tạo 

Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 

Cao 

đẳng 

Trung 

cấp 

Sơ cấp 

và đào 

tạo 

dưới 3 

tháng 

Cao 

đẳng 

Trung 

cấp 

Sơ cấp 

và đào 

tạo 

dưới 3 

tháng 

Cao 

đẳng 

Trung 

cấp 

Sơ cấp 

và đào 

tạo 

dưới 3 

tháng 

58 May công nghiệp   1240   1250   1250 

59 Tiện Kim loại   20   20   20 

60 Tin học văn phòng   50   60   60 

61 Sửa chữa điện ôtô   30   30   30 

62 Sửa chữa gầm ôtô   30   30   30 

63 
Kỹ thuật pha chế đồ 

uống   245   300   300 

64 Nghiệp vụ Buồng   70   100   120 

65 Nghiệp vụ Bàn   70   100   120 

66 Nghiệp vụ Lễ tân   125   145   145 

67 
Sửa chữa, vận hành 

máy cắt cỏ   250   250   250 

68 
Sản xuất hàng mây 

tre đan 
  250   200   200 

69 Thêu   30   40   40 

70 May giày da   50   60   90 
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