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1. Đặt vấn đề
Năm 1991, khu công nghiệp đầu tiên ở Việt Nam 

được khởi xướng thành lập (khu chế xuất Tân Thuận), 
đến tháng 9/2014, cả nước hiện có 295 khu công nghiệp 
được thành lập với diện tích 82,8 nghìn ha trên tổng số 
461 khu công nghiệp có trong quy hoạch tổng thể phát 
triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2015 và 
định hướng đến năm 2020 (đã được Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt với tổng diện tích đất tự nhiên khoảng 
142,1 nghìn ha). Các khu công nghiệp được thành lập 
trên 60 tỉnh, thành phố (bảng 1). Sự phát triển của các 
khu công nghiệp đã đặt ra bài toán về nhu cầu nhân 
lực chất lượng, có tay nghề đáp ứng cho doanh nghiệp 
trong các khu công nghiệp. Tại một số khu công nghiệp 
lớn đã hình thành các cơ sở dạy nghề, mục tiêu đào tạo 
là đảm bảo chất lượng đầu ra đáp ứng yêu cầu doanh 
nghiệp và trên cơ sở đó mô hình liên kết đào tạo giữa 
cơ sở dạy nghề và doanh nghiệp trong các khu công 
nghiệp đã được hình thành. Một số cơ sở dạy nghề 
điển hình của mô hình này là: Trường Cao đẳng nghề 
Việt Nam – Singapore, tại khu công nghiệp Việt Nam 
– Singapore, tỉnh Bình Dương; Trường Trung cấp nghề 
Dung Quất, tại khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi; 
Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi, tại 
khu công nghiệp Biên Hòa 2, tỉnh Đồng Nai… 

Bảng 1: Số lượng và diện tích khu công nghiệp phân bố 
theo vùng (9/2014)

Vùng

Số lượng 
khu 

công 
nghiệp

Tỉ lệ 
% so 

với cả 
nước

Diện 
tích 
(ha)

Tỉ lệ 
% so 

với cả 
nước

Trung du miền 
núi phía Bắc 24 8,1      5.304 6,4

Đồng bằng Sông 
Hồng 76 25,8    17.824 21,5

Miền Trung 37 12,5    10.277 12,4

Tây Nguyên 7 2,4      1.073 1,3

Đông Nam Bộ 100 33,9    35.582 43,0

Tây Nam Bộ 51 17,3    12.780 15,4

Tổng số 295 100,0 82.841 100,0

(Nguồn: Vụ Quản lí các khu kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
Liên kết đào tạo nghề giữa cơ sở dạy nghề và 

doanh nghiệp là hình thức dạy nghề mới phù hợp với 
xu thế phát triển dạy nghề, đúng với định hướng của 
Nhà nước về dạy nghề, góp phần giải quyết những vấn 
đề bức thiết về lao động kĩ thuật đáp ứng cho doanh 

nghiệp trong các cơ sở dạy nghề. Tuy nhiên, trong giai 
đoạn hiện nay, việc liên kết đào tạo nghề giữa cơ sở dạy 
nghề và doanh nghiệp vẫn mang tính tự phát, không có 
đầu mối thông tin điều phối, không có kế hoạch, quy 
trình và định hướng cụ thể, chưa có cơ chế, chính sách 
quy định ràng buộc trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi 
của các bên liên kết nên cơ quan quản lí nhà nước về dạy 
nghề chưa thể xây dựng kế hoạch định hướng cho hoạt 
động liên kết đào tạo giữa các cơ sở dạy nghề với doanh 
nghiệp một cách chính thức và toàn diện.

Thực tế đa số các cơ sở dạy nghề đều chủ động 
liên hệ với các doanh nghiệp để liên kết thể hiện qua 
việc đưa người học đến các doanh nghiệp để thực tập 
sản xuất trong thời gian 2-3 tháng trước khi tốt nghiệp. 
Tuy nhiên, các doanh nghiệp cũng chỉ giao cho người 
học thực hiện những công đoạn trong quy trình sản 
xuất mà không hướng dẫn cho người học thực hành 
những kĩ năng nghề chủ yếu đúng như trong chương 
trình đào tạo. Do không có ràng buộc về pháp lí, thiếu 
quy định về trách nhiệm và quyền lợi đối với doanh 
nghiệp nên chất lượng liên kết chưa đáp ứng đúng yêu 
cầu đào tạo và không ổn định. Một trong những biểu 
hiện yếu kém của tổ chức quản lí liên kết đào tạo nữa 
đó là rất ít doanh nghiệp cung cấp thông tin về nhu 
cầu tuyển dụng lao động của mình cho các cơ quan 
chức năng và cơ sở dạy nghề, thông tin về thị trường 
lao động còn rất hạn chế.

Vấn đề ban hành cơ chế tổ chức liên kết đào tạo 
nghề nhằm tạo điều kiện thúc đẩy, phát triển hoạt 
động liên kết đáp ứng nhu cầu nhân lực cho các khu 
công nghiệp chưa được cấp có thẩm quyền quan tâm 
đúng mức. Để hình thức dạy nghề này hoạt động có 
chất lượng và hiệu quả, công tác quản lí liên kết đào 
tạo nghề đáp ứng nhu cầu nhân lực cho các khu công 
nghiệp trong giai đoạn hiện nay là vấn đề quan trọng 
cần được quan tâm nghiên cứu và tạo điều kiện để 
phát triển.

2. Liên kết đào tạo nghề và quản lí liên kết đào 
tạo nghề

Liên kết đào tạo nghề được đề cập ở hai góc độ: 
Một là liên kết giữa cơ sở đào tạo nghề này với các cơ 
sở đào tạo nghề khác để đào tạo những nghề hoặc đào 
tạo ở trình độ nghề mà một cơ sở chưa đủ khả năng đào 
tạo; Hai là liên kết giữa cơ sở đào tạo nghề với các cơ 
quan, doanh nghiệp (trên thế giới đã phát triển nhiều 
hình thức hợp tác phong phú với các doanh nghiệp, 
bao gồm hợp tác đào tạo; hợp tác nghiên cứu, chuyển 
giao công nghệ từ nhà trường sang doanh nghiệp, nhà 
trường cung cấp dịch vụ hỗ trợ sắp xếp việc làm; sự tham 
gia của doanh nghiệp vào các hội đồng, ban cố vấn nhà 
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trường). Trong bài viết này, liên kết đào tạo được hiểu 
theo góc độ thứ hai đó là: Doanh nghiệp gửi lao động 
đến cơ sở đào tạo nghề để nâng cao kiến thức nghề; 
Doanh nghiệp có hợp đồng đào tạo với các cơ sở đào 
tạo nghề; Các doanh nghiệp nhận hướng dẫn học sinh, 
sinh viên thực tập tại doanh nghiệp; Các thợ có tay nghề 
cao của doanh nghiệp tham gia giảng dạy tại cơ sở đào 
tạo nghề; Doanh nghiệp nhận bồi dưỡng kĩ năng thực 
hành nghề cho giáo viên dạy nghề....

Quản lí liên kết đào tạo nghề là quá trình quản 
lí công tác liên kết giữa các cơ sở đào tạo nghề và các 
doanh nghiệp trong việc phối kết hợp nhu cầu, mục 
tiêu, mục đích, quy trình và các nguồn lực cho quá trình 
đào tạo nghề. Quản lí liên kết giữa cơ sở đào tạo nghề và 
doanh nghiệp nhằm mục đích làm cho các bên liên quan 
chia sẻ, bổ sung nguồn lực cho nhau để cùng nâng cao 
chất lượng đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu nhân lực của 
doanh nghiệp nói riêng và xã hội nói chung. 

3. Mô hình quản lí liên kết đào tạo nghề theo 
quản lí dựa trên mục tiêu (MBO)

Quản lí dựa theo mục tiêu – MBO (Management By 
Objectives) là quản lí thông qua việc xác định mục tiêu 
chung và riêng cho từng thành viên của tổ chức, sau đó 
so sánh và hướng hoạt động của họ vào việc thực hiện 
để đạt được các mục tiêu đã được thiết lập, hướng đến 
mục tiêu chung. Mục đích của MBO là gia tăng kết quả 
hoạt động của tổ chức bằng việc đạt được các mục tiêu 
của tổ chức thông qua các mục tiêu của thành viên trong 
toàn bộ tổ chức.

Quản lí liên kết đào tạo nghề theo mô hình quản 
lí mục tiêu, nghĩa là cơ sở dạy nghề và doanh nghiệp 
cùng nhau thống nhất mục tiêu hành động, cùng đưa 
ra các chỉ số để đánh giá mức độ đạt được mục tiêu. Từ 
mục tiêu được cơ sở dạy nghề và doanh nghiệp thống 
nhất sẽ đi đến các chương trình hành động cụ thể để 
đạt mục tiêu chung và riêng cho từng khâu công việc 
phối hợp. Trong quá trình thực hiện các chương trình 
hành động, định kì cơ sở dạy nghề và doanh nghiệp 
cùng ngồi lại để đánh giá mức độ đạt được mục tiêu và 
điều chỉnh chương trình hành động để hướng đến mục 
tiêu chung. 

Quản lí liên kết đào tạo nghề theo mô hình quản lí 
mục tiêu nhằm nâng cao trách nhiệm cộng đồng, phát 
triển thế mạnh các bên liên quan để cùng thực hiện tốt 
nhất nhiệm vụ chung. Với ý nghĩa ấy, sự liên kết trong 
đào tạo nghề giữa các cơ sở dạy nghề và doanh nghiệp 
sẽ đem lại kết quả tốt hơn khi làm việc đơn lẻ một bên. 
Quản lí liên kết đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu nhân lực 
của các cơ sở dạy nghề theo mô hình quản lí mục tiêu với 
các bước thực hiện như sau: 1/ Cơ sở dạy nghề và doanh 
nghiệp cùng thống nhất mục tiêu đào tạo (đầu ra), 2/ 
Lập kế hoạch và chương trình hành động để đạt mục 
tiêu chung và các mục tiệu cụ thể đề ra, 3/ Chỉ đạo thực 
hiện, 4/ Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các mục 
tiêu đã thống nhất. 

Có thể khái quát mô hình quản lí liên kết đào tạo 
nghề giữa cơ sở dạy nghề và doanh nghiệp dựa theo 
mục tiêu theo sơ đồ dưới đây:

Cơ sở dạy nghề Doanh nghiệp

Cùng xác định mục tiêu

Đánh giá
các mục tiêu

Đánh giá
định kỳ Phản hồi

Đánh giá
hàng năm

Chương trình
hành động

Sơ đồ 1: Quản lí liên kết đào tạo theo mô hình quản lí  
mục tiêu

4. Các nguyên tắc liên kết đào tạo nghề đáp ứng 
nhu cầu nhân lực cho các khu công nghiệp

4.1. Cùng chung lợi ích, lợi ích chung phải gắn với 
lợi ích riêng, đảm bảo thống nhất, hài hòa các mục tiêu 
hành động

 Mục tiêu của cơ sở dạy nghề là đào tạo ra đội ngũ 
lao động kĩ thuật có năng lực làm việc tốt, thích ứng 
nhanh với môi trường làm việc. Mục tiêu của doanh 
nghiệp là tuyển dụng được đội ngũ lao động kĩ thuật 
đủ về số lượng và ngành nghề, có khả năng đáp ứng 
nhu cầu của sản xuất, làm việc an toàn và hiệu quả. Còn 
người học, với mục tiêu là học được những điều cần thiết 
để có cơ hội làm việc đúng với trình độ, năng lực đã được 
đào tạo. Các mục tiêu ấy hầu như không thay đổi. Tuy 
nhiên, các tiêu chí, các điều kiện để thực hiện các mục 
tiêu này thường xuyên thay đổi và biến động theo từng 
giai đoạn. Do vậy, quản lí liên kết đào tạo nghề đáp ứng 
nhu cầu nhân lực của các doanh nghiệp là làm cho cơ sở 
dạy nghề và doanh nghiệp thông hiểu lẫn nhau, phối 
hợp với nhau để thực hiện mục tiêu chung, có như thế 
thì sự liên kết mới bền vững và hiệu quả được nâng cao. 

4.2. Phù hợp với năng lực vốn có đồng thời phải 
phát huy được thế mạnh của đối tác liên quan, chia sẻ, 
bổ sung các nguồn lực hướng tới sự hoàn thiện

 Nội hàm của liên kết đào tạo nghề là phát huy thế 
mạnh của các bên, hoạt động liên kết đào tạo nghề phải 
luôn đề cao và trân trọng các thế mạnh ấy, nếu không 
sẽ lệch lạc làm mất giá trị, ý nghĩa của sự liên kết. Liên 
kết để tăng cường sức mạnh nhằm đạt mục tiêu chung. 
Liên kết chặt chẽ giữa cơ sở dạy nghề và doanh nghiệp 
để chia sẻ, bổ sung những mặt mạnh và khắc chế những 
hạn chế nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề.

4.3. Có kế hoạch thống nhất đảm bảo cùng tác 
động trực tiếp vào quá trình đào tạo, không chủ quan, 
cục bộ

 Liên kết là sự cộng đồng trách nhiệm, là sự hành 
động ăn khớp giữa các lực lượng liên quan. Vì vậy, phải 
có sự tổ chức thể hiện ở kế hoạch liên kết mà trước hết 
là mục tiêu liên kết, là chương trình hành động, là tiến 
độ thực hiện và sự phân công. Cơ sở dạy nghề và doanh 
nghiệp cùng tác động trực tiếp vào quá trình đào tạo 
nghề chính là tác động vào các thành tố của quá trình 
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dạy học, làm chuyển hóa mục tiêu, đưa đến chất lượng 
đào tạo nghề, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp.

5. Nội dung quản lí liên kết đào tạo nghề đáp 
ứng nhu cầu nhân lực của các khu công nghiệp theo 
mô hình quản lí mục tiêu

5.1. Quản lí đầu vào 
Quản lí công tác tư vấn hướng nghiệp và tuyển sinh 

học nghề: Mục tiêu là hàng năm xác định được chỉ tiêu 
tuyển sinh của các ngành nghề đảm bảo sát với nhu cầu 
nhân lực của các khu công nghiệp. Từ nhu cầu về nhân 
lực theo chiến lược phát triển nhân lực mà doanh nghiệp 
có thể đặt hàng với cơ sở dạy nghề hoặc gửi nhân viên 
đến cơ sở dạy nghề để đào tạo (đào tạo nghề theo đơn 
đặt hàng). Cơ sở dạy nghề phải có chiến lược tìm hiểu thị 
trường lao động, dự đoán, nắm bắt được nhu cầu về nhân 
lực của các doanh nghiệp để có kế hoạch tuyển sinh và 
đào tạo sao cho sát với nhu cầu của doanh nghiệp.

Quản lí phát triển chương trình đào tạo: Mục tiêu là 
nội dung chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu của thực 
tiễn sản xuất. Các doanh nghiệp tham gia định hướng 
mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo; các chuyên 
gia kĩ thuật của các doanh nghiệp được mời tham gia 
trực tiếp hoặc gián tiếp vào quá trình xây dựng, điều 
chỉnh chuẩn đầu ra và phát triển chương trình đào tạo. 
Chương trình đào tạo định kì được lấy ý kiến đóng góp, 
phản hồi từ doanh nghiệp, người học sau tốt nghiệp để 
rà soát, điều chỉnh từng môn học, mô-đun cho phù hợp 
yêu cầu của thị trường lao động. 

Quản lí các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo 
nghề. Mục tiêu là đảm bảo đồng bộ giữa chương trình 
đào tạo, đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất... Liên kết đào 
tạo nghề giúp cơ sở dạy nghề tận dụng được các nguồn 
lực (chuyên gia kĩ thuật, cơ sở vật chất, trang thiết bị, 
các nguồn tài trợ…) nhằm nâng cao chất lượng đào tạo 
nghề, năng lực hành nghề cho người học. Doanh nghiệp 
tham gia vào quá trình đào tạo nghề sẽ có cơ hội quảng 
bá hình ảnh nên sẽ đầu tư kinh phí, tài trợ trang thiết bị, 
máy móc… phục vụ đào tạo tại cơ sở dạy nghề và tại 
doanh nghiệp.

5.2. Quản lí quá trình 
Quản lí quá trình dạy và học nghề - một quá trình 

kết hợp đan xen liên tục, mềm dẻo, linh hoạt giữa quá 
trình dạy học với đánh giá kết quả dạy và học nhằm bảo 
đảm các năng lực của người học được hình thành trọn 
vẹn từ khâu chuẩn bị ban đầu cho đến khi có kết quả 
cuối cùng. Mục tiêu của quản lí quá trình là thống nhất 
kế hoạch đào tạo và liên kết tổ chức thực hiện kế hoạch 
đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề.

Việc lập kế hoạch đào tạo cần căn cứ vào kế hoạch 
công tác của cơ sở dạy nghề và doanh nghiệp trên cơ sở 
thống nhất kế hoạch hành động chung. Cơ sở dạy nghề 
phối hợp với doanh nghiệp để tổ chức quá trình dạy 
học tại doanh nghiệp và có sự tham gia giảng dạy của 
chính các chuyên gia của doanh nghiệp, đặc biệt trong 
rèn luyện kĩ năng và thái độ nghề nghiệp cho người học. 
Quản lí các hoạt động dạy và học phải được triển khai 
với quy trình thống nhất, tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá rõ 
ràng nhằm điều chỉnh kịp thời các hoạt động này để đạt 
mục tiêu dạy học. 

Trong quá trình dạy học cần chú ý công tác đánh 
giá kết quả dạy và học theo các chuẩn nghề nghiệp. Việc 

mời chuyên gia của doanh nghiệp tham gia vào quá 
trình chuẩn hóa các tiêu chí đánh giá kết quả học tập 
rất quan trọng; đặc biệt, mời các doanh nghiệp trực tiếp 
tham gia vào hội đồng đánh giá kết quả để khẳng định 
giá trị “đầu ra” bảo đảm đúng chuẩn mà chính doanh 
nghiệp mong muốn. 

5.3. Quản lí đầu ra 
Quản lí công tác đánh giá kết quả đầu ra: Mục tiêu 

là xác định năng lực của người học so với mục tiêu đào 
tạo để công nhận thành quả học tập, năng lực làm việc 
và các kĩ năng khác của người học, làm cơ sở để cấp văn 
bằng, chứng chỉ cho họ. Việc các chuyên gia của doanh 
nghiệp tham gia vào quá trình này có giá trị như công 
đoạn kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi xuất xưởng.

Quản lí công tác giải quyết việc làm: Mục tiêu là giải 
quyết việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp. Trên cơ 
sở các hội đồng tư vấn có sự tham gia của đại diện doanh 
nghiệp, các hợp đồng cam kết đào tạo lao động..., các 
doanh nghiệp sẽ có cơ sở tin cậy để tuyển dụng người 
học tốt nghiệp vào làm việc; người học sẽ tích cực học 
tập để có tay nghề vững vàng và có cơ hội được làm 
nghề mà họ được đào tạo với mức thu nhập hợp lí. Thông 
qua nhu cầu của doanh nghiệp như: việc làm (vị trí, số 
lượng, trình độ yêu cầu…), triển vọng phát triển nghề 
nghiệp…; thông qua quản lí thông tin đa chiều từ môi 
trường phát triển kinh tế - xã hội, từ các doanh nghiệp 
và từ khảo sát ý kiến người học tốt nghiệp… Cơ sở dạy 
nghề có thể phát triển hệ thống thông tin thị trường lao 
động, triển khai công tác tư vấn và hỗ trợ người học tốt 
nghiệp tìm việc làm.

Quản lí thông tin đầu ra: Mục tiêu là có thông tin về 
người học sau khi tốt nghiệp, đang đi làm tại các doanh 
nghiệp thông qua việc lần theo dấu vết người học tốt 
nghiệp, ý kiến phản ảnh của khách hàng về mức độ phù 
hợp của chương trình đào tạo với thực tế sản xuất để cơ 
sở dạy nghề có kế hoạch cải tiến chương trình đào tạo 
kịp thời. Như vậy, hệ thống thông tin đa chiều sẽ cung 
cấp những thông tin về hoạt động đào tạo của cơ sở dạy 
nghề (danh mục ngành, nghề đào tạo) và quá trình phát 
triển của các doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế - xã 
hội (nhu cầu về lao động kĩ thuật). Trên cơ sở đó, cơ sở 
dạy nghề thực hiện điều chỉnh các hoạt động đào tạo 
nghề cho phù hợp.

5.4. Nhận dạng và điều tiết các tác động của bối 
cảnh đến công tác liên kết đào tạo nghề đáp ứng nhu 
cầu nhân lực của các khu công nghiệp 

Mục tiêu nhằm chủ động trong công tác quản lí liên 
kết đào tạo nghề, tận dụng thời cơ và khắc phục trở ngại 
nhằm đạt hiệu quả đào tạo tốt nhất.

a) Về thể chế, chính sách: Những tác động từ Nghị 
quyết Trung ương Đảng, Luật Giáo dục, Luật Dạy nghề, 
Luật Lao động, nghị định, thông tư,… là định hướng tạo 
điều kiện mở đường cho đào tạo nghề phát triển đáp 
ứng yêu cầu đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội của 
đất nước.  

b) Về sự tiến bộ của khoa học công nghệ: Những 
thay đổi của khoa học công nghệ được cập nhật, ứng 
dụng,… làm cho quá trình đào tạo nghề thích ứng với sự 
biến động của thị trường lao động. Việc tranh thủ thời cơ 
tốt từ tác động này sẽ giúp cho cơ sở dạy nghề nắm bắt 
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được xu hướng, nhu cầu đào tạo nghề để kịp thời có sự 
điều chỉnh phù hợp. 

c) Về hội nhập quốc tế: Tranh thủ cơ hội từ tác động 
của yếu tố này sẽ giúp cho cơ sở dạy nghề có điều kiện 
so sánh, tự xác định vị trí, giá trị, thương hiệu của mình 
không chỉ trong nước mà cả khu vực và thế giới; đồng 
thời, sẽ tạo ra cầu nối để tận dụng triệt để những thời 
cơ quý giá trong quá trình liên kết đào tạo nghề, chuyển 
giao công nghệ, tiếp cận chương trình đào tạo nghề tiên 
tiến trên thế giới.

6. Một số đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả quản 
lí liên kết đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu nhân lực của 
các khu công nghiệp theo mô hình quản lí dựa trên 
mục tiêu

- Nâng cao nhận thức và quyết tâm liên kết đào tạo 
nghề của lãnh đạo cơ sở dạy nghề và doanh nghiệp, mỗi 
bên phải thấy rõ được lợi ích của việc liên kết, có chiến 
lược phát triển rõ ràng;

- Liên kết giữa cơ sở dạy nghề và doanh nghiệp 
phải thực hiện một cách cụ thể thông qua kế hoạch hoặc 
hợp đồng liên kết đảm bảo các nguyên tắc của liên kết 
đào tạo nghề: 

+ Về phía cơ sở dạy nghề: Cần đổi mới bộ máy tổ 
chức và phương thức quản lí nhằm tạo thuận lợi cho mối 
quan hệ liên kết đào tạo nghề như: Thành lập bộ phận 
chuyên trách, có kế hoạch lần theo dấu vết của người 
học đã tốt nghiệp trong quản lí đầu ra, tổ chức hội nghị 
khách hàng, gặp gỡ doanh nghiệp, xây dựng các quy 
định, chế độ đối với liên kết đào tạo nghề...

+ Về phía doanh nghiệp: Có bộ phận chuyên trách, 
tổ chức điều phối, hợp tác với cơ sở dạy nghề trong các 
hoạt động liên kết đào tạo nghề có trách nhiệm trong 
việc phản hồi kết quả đào tạo, cùng với cơ sở dạy nghề 
tác động trực tiếp vào quá trình đào tạo nghề. Nâng cao 
trách nhiệm trong việc hỗ trợ tài chính, trang thiết bị, 
cán bộ kĩ thuật phục vụ cho quá trình đào tạo nghề mà 
chính doanh nghiệp là người thụ hưởng những thành 
quả của quá trình ấy.

7. Kết luận
Quản lí liên kết đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu nhân 

lực của các khu công nghiệp, gắn với giải quyết việc làm 
thể hiện tính xã hội hoá cao, trong đó lực lượng tham gia 
dạy nghề không chỉ có các cơ sở dạy nghề mà còn có cả 
sự tham gia của các doanh nghiệp. Quản lí liên kết đào 
tạo nghề theo mô hình quản lí mục tiêu nhằm tạo ra 
những “sản phẩm” là lao động kĩ thuật có trình độ, kĩ 
năng nghề phù hợp với thực tiễn sản xuất của doanh 
nghiệp, yêu cầu của người sử dụng lao động trên cơ 
sở các cơ chế, chính sách và định hướng chung của 
Nhà nước là một hướng đi tích cực để đáp ứng yêu 
cầu của thị trường lao động hiện nay.
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SUMMARY

The paper addresses issues related to management of 
vocational- joint training between vocational institutions and 
enterprises in the industrial zonestowards objectivesbased 
model. Vocational schools and enterprises jointly fixed action 
objectives and index to assess level of expected achievement. 
Then, the specific action plans will be developed to achieve those 
goals. At the same time, the article also gives solutions 
to improve linked management efficiency in vocational 
training in order to meet the manpower needs inthe 
industrial zones.
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SUMMARY 
Basing on the purpose and role of framework of reference 

(FOR) to manage personal tasks and responsibilities in project 
activities; features and requirements for learning activities in form 
of credit training as well, the author researched and developed 
FOR for stakeholders. This is a background for managerial 
stakeholders and other agents to supplement management 
tools in order to manage and assess learners’ learning activity.
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