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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện 
Nghị quyết số 06-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XII)  

 
   

 Thực hiện công văn số 2081/UBND-VXDL, ngày 15/6/2016 của UBND 
tỉnh Bình Thuận về việc báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động của 
UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XII). Trường 
Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 

1. Các nghề và cấp trình độ đào tạo nghề du lịch 

Hiện nay Trường đã và đang đào tạo các nghề thuộc lĩnh vực du lịch với các 
cấp trình độ như sau:  

- Trình độ cao đẳng: Quản trị khách sạn, Quản trị khu resort. Trong đó, nghề 
Quản trị khu resort là nghề trọng điểm cấp độ ASEAN. 

- Trình độ trung cấp: Quản trị khách sạn, Quản trị khu Resort, Nghiệp vụ nhà 
hàng,  Kỹ thuật chế biến món ăn. 

- Trình độ sơ cấp và ngắn hạn: Dinh dưỡng và kỹ thuật nấu ăn, Nghiệp vụ 
buồng, Tiếng Anh chuyên ngành nghiệp vụ lễ tân, nghiệp vụ bàn, Nghiệp vụ bar… 

Ngoài ra, còn đào tạo các nghề hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh du lịch, như: 
Kế toán, Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ, Điện công nghiệp, Kỹ thuật máy lạnh 
và điều hòa không khí… 

2. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho các nghề du lịch 

Cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ đào tạo các nghề thuộc lĩnh vực Du lịch đã 
được nhà trường tập trung đầu tư từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu “Dự án đổi 
mới và phát triển dạy nghề”. Tính đến thời điểm hiện nay, mức độ đầu tư về số 
lượng và chủng loại thiết bị cho các nghề là cơ bản, hiện đại, tiếp cận được công 
nghệ hiện nay. 

Bên cạnh các xưởng thực hành thuộc nghề Kỹ thuật chế biến món ăn: bếp Âu, 
bếp Á và làm Bánh. Để bảo đảm đào tạo nghề Du lịch có chất lượng, trong năm 
2012 Trường đã tiến hành sửa chữa, cải tạo đưa vào sử dụng 04 phòng học chuyên 
môn, bao gồm: 01 phòng Lễ tân, 01 phòng thực hành buồng VIP, 01 phòng thực 
hành Bar và 01 phòng thực hành Hội nghị nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn dạy nghề 
cấp độ ASEAN.  

3. Tình hình giảng viên, giáo viên  

- Giáo viên cơ hữu: 
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   Tính đến ngày 22/6/2016, Trường có 18 Giáo viên cơ hữu nghề du lịch. 
Trong đó: 03 thạc sĩ, 02 đang học thạc sĩ, 13 đại học. 100% giáo viên đều có 
nghiệp vụ sư phạm nghề và đạt chuẩn.  

Trong thời gian qua, Trường thường xuyên cử giáo viên tham gia các lớp 
nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng nghề. Đặc biệt trong năm 2014 trường 
đã cử 04 giáo viên tham gia đào tạo chuyên ngành Du lịch tại Học viện Chilshom, 
bang Victoria thuộc liên bang Australia (do Tổng Cục Dạy nghề tổ chức).  

- Giáo viên thỉnh giảng: 

Cùng với đội ngủ giáo viên cơ hữu, Trường có 15 giáo viên thỉnh giảng 
thường xuyên là các cấp quản trị thuộc các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh. 

4. Tình hình học sinh, sinh viên đào tạo du lịch  

4.1. Số Học sinh, sinh viên hiện đang học. 

Tính từ năm học 2011-2012 đến nay, số học sinh, sinh viên theo học nghề du 
lịch là: 1.941 người. Cụ thể: 

 

  Năm Tổng 
số 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

Ngắn hạn 
 

1.078 

188 
 (trong 

đó 
LĐNT: 
162 học 

viên) 

224 
(trong đó 
LĐNT: 
217 học 

viên) 

416 
(trong đó 
LĐNT: 
334 học 

viên) 

142 
(trong đó 
LĐNT: 
97 học 
viên) 

108 
(trong đó 
LĐNT: 
54 học 
viên) 

Trung cấp 
nghề 

530 148 81 99 102 100 

Cao đẳng 
nghề 

333 0 96 83 92 62 

Tổng số 1.941 336 401 598 336 270 

4.2. Học sinh sinh viên tốt nghiệp ra trường hàng năm 

Năm 
Tổng 

số 
2012 2013 2014 2015 

Ngắn hạn 
(dưới 3 
tháng) 

626 158 
(trong đó 

LĐNT: 152 
HV) 

301 
(trong đó 
LĐNT: 

229 HV) 

98 
(trong đó 

LĐNT: 56 
HV) 

69 
(trong đó 

LĐNT: 30 
HV) 

Trung cấp 
nghề 

134 15 36 46 37 

Cao đẳng 
nghề 

37 
  

 37 

Tổng số 797 173 337 144 143 



 3

II. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CỦA TRƯỜNG TRONG 
THỜI GIAN QUA 

1. Những thuận lợi 

- Trường được sự quan tâm sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ Lao động-
Thương binh và Xã hội đã có nhiều cơ chế, chính sách nhằm ưu tiên, phát triển sự 
nghiệp đào tạo nghề. Từ đó, quy mô cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công 
tác đào tạo nghề của Trường được tăng cường đầu tư. 

- Quy mô đào tạo nghề không ngừng được mở rộng, được quy hoạch hoàn 
chỉnh đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao. Các chỉ số cơ bản phát triển dạy 
nghề của Trường được nâng lên rõ rệt, tương đối phát triển so với các tỉnh, thành 
trong cả nước. Đội ngũ giáo viên cơ bản đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu. Trình 
độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý được nâng lên 
đáng kể, hầu hết đạt chuẩn đào tạo, số lượng ngày càng tăng.  

- Với chức năng và nhiệm vụ của Trường, trong những năm qua Trường đã tổ 
chức đào tạo nhân lực dịch vụ ở các trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề và sơ 
cấp nghề gắn với nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo, đáp ứng yêu cầu ngày 
càng cao của thị trường lao động, phục vụ phát triển các nhóm ngành nghề phù hợp 
với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và nhu cầu của doanh nghiệp; góp 
phần chuyển dịch cơ cấu lao động và cơ cấu kinh tế địa phương. Theo đánh giá của 
các doanh nghiệp, học sinh, sinh viên tốt nghiệp ra trường làm việc hiệu quả, thu 
nhập ổn định, góp phần phát triển kinh tế gia đình và toàn tỉnh nói chung. 

2. Những hạn chế trong quá trình thực hiện 

- Mặc dù hàng năm công tác tuyển sinh được Trường tập trung triển khai kịp 
thời với nhiều hình thức ngay từ đầu năm nhưng nguồn tuyển sinh ngày càng khó 
khăn do sự phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp THCS, THPT chưa phù hợp. Tỷ 
lệ học sinh, sinh viên bỏ học còn chiếm tỷ lệ khá cao. 

- Chương trình và chất lượng đào tạo mặc dù đã được nâng cao nhưng chưa 
thật sự theo kịp yêu cầu đổi mới của doanh nghiệp, cần phải tiếp tục điều chỉnh và 
phát triển. Việc đào tạo có địa chỉ trên cơ sở phối hợp với các doanh nghiệp còn 
hạn chế và gặp không ít khó khăn. 

III. ĐỊNH HƯỚNG ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG  

1. Tăng cường công tác quan hệ doanh nghiệp để hợp tác đào tạo nghề ngắn 
hạn, tìm kiếm cơ hội việc làm cho học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp. 

2.  Đổi mới nội dung và phương pháp, nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục 
hướng nghiệp, giúp cho học sinh, sinh viên có thái độ đúng đắn về học nghề và chủ 
động lựa chọn các loại hình học nghề phù hợp. Tổ chức thực hiện tốt các chính 
sách về hỗ trợ đào tạo nghề cho học sinh, sinh viên. 

3. Mở rộng các ngành nghề đào tạo ngắn hạn và lựa chọn các nghề trình độ 
trung cấp, cao đẳng theo hướng nâng cao chất lượng đào tạo, phù hợp với tình hình 
thực tế địa phương, nhu cầu tuyển dụng sử dụng của doanh nghiệp. Đồng thời, tiếp 
tục khảo sát điều tra việc làm của học sinh, sinh viên tốt nghiệp, nhu cầu đào tạo, 
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tuyển dụng của doanh nghiệp để nắm bắt thông tin, lắng nghe ý kiến phản hồi về 
chất lượng đào tạo nghề. Từ đó chỉnh sửa bổ sung một số học phần/môn học/mô 
đun cho phù hợp chương trình đào tạo và nhu cầu doanh nghiệp. 

4. Tranh thủ các nguồn lực đầu tư vốn từ nguồn ngân sách của tỉnh và Trung 
ương để tiếp tục xây dựng hoàn chỉnh cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho các 
nghề đào tạo, đặc biệt là nghề trọng điểm cấp độ ASEAN. 

5. Tiếp tục củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng, tăng cường đào tạo 
nhân sự sau Đại học và có kế hoạch tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và tập huấn nghiệp 
vụ về quản lý, chuyên môn trong từng lĩnh vực, ngành cho đội ngũ viên chức, giáo 
viên; đồng thời quan tâm phát triển các ngành nghề trọng điểm cấp quốc gia và khu 
vực ASEAN. 

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

- Tỉnh có cơ chế tạo điều kiện cho các trường và doanh nghiệp phối hợp có 
hiệu quả trong công tác đào nghề và giải quyết việc làm. 

- Cung cấp cho các trường dự báo nhu cầu đào tạo về lao động trực tiếp trong 
lĩnh vực du lịch. Trên cơ sở đó các trường xây dựng mục tiêu đào tạo, chương trình 
đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu về lao động cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu./. 

 
 

Nơi nhận:  
- Sở VH-TT-DL (báo cáo); 
- Lưu: VT, DLDV. 

  HIỆU TRƯỞNG 
 
 
 

 
Nguyễn Thanh Tâm 
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