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BÁO CÁO 

Thực trạng lồng ghép "kỹ năng chuyển đổi" trong giảng dạy nghề nghiệp  

và hoạt động "Khởi nghiệp HSSV" tại trường Cao đẳng Lào Cai 

 

Trường Cao đẳng Lào Cai với mục tiêu đến năm 2025 trở thành cơ sở đào 

tạo, cung cấp nguồn lao động chất lượng cao cho tỉnh Lào Cai cũng như cho các 

tỉnh miền núi phía Bắc. 

Để đáp ứng yêu cầu cầu về tính toàn diện của đội ngũ lao động trong thời kỳ 

phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ và tốc độ tăng trưởng nhanh của nền 

kinh tế, Nhà trường đã và đang thực hiện đồng bộ "lồng ghép đào tạo chuyên môn 

với đào tạo kỹ năng" trong hoạt động giảng dạy nhằm mục đích nâng cao chất 

lượng học sinh sinh sinh viên, cung ứng cho tỉnh Lào Cai nguồn lao động chất 

lượng cao; đồng thời triển khai hoạt động "khởi nghiệp cho học sinh sinh viên", 

coi đó là tiền đề để nâng cao chất lượng đào tạo, quyết định đến sự phát triển 

chung của nhà trường. 

Trường Cao đẳng Lào Cai báo cáo tóm tắt việc thực hiện lồng ghép "kỹ năng 

chuyển đổi" trong giảng dạy nghề nghiệp và hoặt động "khởi nghiệp học sinh, 

sinh viên" (HSSV) như sau: 

I. TÌNH HÌNH CHUNG 

Trường Cao đẳng Lào Cai là đơn vị duy nhất trên địa bàn tỉnh Lào Cai, có 

19 đơn vị trực thuộc (05 phòng, 7 khoa và 7 trung tâm). 

Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn trường 350 người, trong đó 

biên chế 295 người, hợp đồng lao động 55 người. 

Hàng năm nhà trường tuyển sinh trên 8000 học sinh, sinh viên, học viên, 

trong đó có trên 4500 HSSV hệ cao đẳng và Trung cấp chính quy. 

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO 

Đảng ủy, Ban Giám hiệu căn cứ vào chương trình khung đào tạo các ngành 

nghề, quyết định 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc phê duyệt đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025" và 

các văn bản triển khai của Bộ Lao động- Thương Binh và Xã hội, Ủy Ban nhân 

dân tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện: 

- Từng bước cụ thể hóa nội dung thực hiện chiến lược phát triển trường Cao 

đẳng Lào Cai giai đoạn 2019 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 theo Quyết định số 

3496/QĐ-UBND ngày 24/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai. 
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- Nâng cao chất lượng đào tạo; thực hiện đồng bộ, toàn diện nhiều giải pháp 

tích cực đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy, đổi mới công 

tác quản lý đào tạo; lồng ghép đào tạo chuyên môn với đào tạo kỹ năng; tăng 

cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập và nghiên 

cứu; tăng cường biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy, học tập; tăng cường công 

tác quản lý chất lượng đảm bảo chuẩn đầu ra cho tất cả các ngành đào tạo hệ cao 

đẳng, trung cấp. 

- Ban hành các văn bản triển khai hoạt động khởi nghiệp cho HSSV: 

+ Quyết định số 423/QĐ-CĐLC ngày 28/3/2019 của Hiệu trưởng trường Cao 

đẳng Lào Cai về việc ban hành kế hoạch triển khai đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh 

viên khởi nghiệp đến năm 2025" của Trường Cao đẳng Lào Cai. 

+ Quyết định số 460/QĐ-CĐLC ngày 22/4/2019 của Hiệu trưởng trường Cao 

đẳng Lào Cai về việc thành lập Câu lạc bộ "Vườn ươm khởi nghiệp" Trường Cao 

đẳng Lào Cai. 

+ Công văn  số 92/CĐLC-CTHSSV ngày 16/3/2019 về việc Triển khai thực 

hiện đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025". 

+ Kế hoạch số 102/KH-CĐLC ngày 29/5/2020 về việc Tổ chức cuộc thi "Ý 

tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp" năm 2020 - Startup 

Kite. 

+ Kế hoạch số 70-KH/ĐTN-CĐLC ngày 26/6/2020 về việc Triển khai cuộc 

thi "Ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp" năm 2020 - 

Startup Kite và cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp "Startup Ideas" tỉnh Lào 

Cai lần thứ II năm 2020. 

+ Kế hoạch số 18-KH/ĐTN-CĐLC ngày 10/7/2020 về việc Tập huấn kỹ 

năng, nghiệp vụ công tác đoàn cho các Cán bộ đoàn và phát động cuộc thi "Ý 

tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp" - Startup Kite năm 

2020. 

- Phân công lãnh đạo chỉ đạo và cán bộ phụ trách hoạt động khởi nghiệp của 

HSSV. 

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Công tác tuyên truyền, truyền thông 

Nhà trường chỉ đạo các Khoa, Phòng, Trung tâm, các tổ chức đoàn thể  trực 

thuộc tích cực cập nhật thông tin để thường xuyên tuyên truyền, truyền thông dưới 

mọi hình thức tới cán bộ, giảng viên và HSSV về sự phát triển của cuộc cách 

mạng công nghệ 4.0, tình hình kinh tế - xã hội và nhu cầu sử dụng lao động trong 

xã hội, trong tỉnh; các kế hoạch triển khai hoạt động khởi nghiệp đối với HSSV. 

Đoàn Thanh niên Nhà trường đã tổ chức 05 buổi để thực hiện tuyên truyền 

cho 2.480 học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động: Triển khai ý tưởng, Tập 
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huấn kỹ năng, Hội thảo, Phổ biến cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh 

viên", Xây dựng câu lạc bộ khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên. 

2. Thực hiện lồng ghép "kỹ năng chuyển đổi" trong giảng dạy 

Hoạt động chuyển đổi, lồng ghép kỹ năng mềm vào trong giảng dạy được 

nhà trường tiến hành thí điểm ở một số khoa với đặc điểm nghề đào tạo khác nhau 

nhằm đánh giá mức độ và tính hiệu quả trước khi nhân rộng trong toàn trường. 

Trong những năm qua, dựa trên yêu cầu của xã hội, đặc điểm đối tượng sinh 

viên học sinh, đặc điểm nghề đào tạo cũng như hệ thống cơ sở vật chất trang thiết 

bị, nhà trường đã và đang không ngừng đổi mới, hoàn thiện chuẩn đầu ra cho các 

ngành đào tạo. Tùy thuộc vào đặc điểm nghề đào tạo mà "kỹ năng chuyển đổi" 

được xây dựng thành mô đun môn học riêng hoặc được lồng ghép trong nội dung 

giảng dạy của từng môn học. 

Với nhận thức "muốn đào tạo nguồn lao động chất lượng cao trước hết phải 

đào tạo đội ngũ giảng viên đạt chuẩn", nhà trường tổ chức nhiều các hoạt động 

nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên như: Đối với nghề trọng điểm 100% 

cán bộ giảng viên được tham gia lớp đào tạo về trình độ ngoại ngữ; được tham gia 

các lớp tập huấn, rèn nghề (tham gia khóa học tập huấn tiêu chuẩn nghề du lịch 

VTOS, có 8 tuần tham gia tập huấn cho từng vị trí chức danh công việc tại doanh 

nghiệp mà giảng viên đang đảm nhận giảng dạy, tham gia học hỏi kinh nghiệm 

tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác),... 

3. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp 

Nhà trường đã tổ chức các hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp, 

cụ thể: 

 - Thành lập câu lạc bộ “Vườn ươm khởi nghiệp”, khuyến khích các khoa 

hỗ trợ cho học sinh, sinh viên thành lập các câu lạc bộ. 

 - Xây dựng quỹ tài chính, tạo nguồn kinh phí nhằm khuyến khích, hỗ trợ 

học sinh sinh viên sáng tạo - khởi nghiệp. 

- Tổ chức được 5 buổi hội thảo, giao lưu thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp cho 

1.200 học sinh, sinh viên tham gia. 

- Tổ chức khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức kỹ năng khởi nghiệp với hơn 

1.000 học sinh, sinh viên của khoa Kinh tế - Du lịch và đại diện cán bộ lớp của 

các khoa: Nông Lâm - Xây dựng, Cơ khí động lực, Điện- Điện tử,... trong năm 

học 2019 - 2020. 

- Khoa Kinh tế - Du lịch đã nghiên cứu đưa môn học khởi tạo doanh nghiệp 

vào chương trình giảng dạy ở trình độ Cao đẳng (Chương trình đã được hội đồng 

thẩm định và trình Trường Cao đẳng Lào Cai phê duyệt từ năm học 2019-2020). 

- Tổ chức cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp trong toàn trường. Kết quả có 7 ý 

tưởng được lựa chọn trao giải, trong đó có 2 ý tưởng được lựa chọn triển khai 

trong năm 2020. 
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- Tổ chức ngày hội khởi nghiệp tại các khoa chuyên môn trong toàn trường, 

mời cựu sinh viên học sinh thành đạt đến giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với 

200/2.480 học sinh, sinh viên tham gia. 

 4. Tạo môi trường hỗ trợ HSSV khởi nghiệp 

Câu lạc bộ (CLB) “Ươm vườn khởi nghiệp” được thành lập với mong muốn 

trở thành nơi gặp gỡ, giao lưu của các bạn học sinh sinh viên trong trường. Đồng 

thời, CLB sẽ là môi trường đa sắc màu để học sinh, sinh viên rèn luyện, nâng cao 

năng lực bản thân và tự tin hơn trong nhiều lĩnh vực, tạo thêm cơ hội nâng cao vị 

trí nghề nghiệp trong tương lai. 

Nhà trường là đầu mối giúp các thành viên trong câu lạc bộ liên kết với các 

doanh nghiệp, đưa các ý tưởng khởi nghiệp tới các chuyên gia đánh giá, tư vấn và 

hỗ trợ kinh phí. 

Các ý tưởng khởi nghiệp sẽ được tư vấn kỹ thuật chuyên môn từ các khoa 

chuyên môn của nhà trường, để xây dựng kế hoạch khởi nghiệp phù hợp nhất. 

Hiện tại có 7 dự án được hỗ trợ về mặt chuyên môn và các chuyên gia ngoài 

trường đánh giá, tư vấn. 

5. Huy động nguồn lực hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp 

Các hình thức huy động đã thực hiện: Nhà trường đã chi trả kinh phí để tổ 

chức các hoạt động khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên từ nguồn thu của Nhà 

trường (chi phí tổ chức các hoạt động: hội thảo, hội thi, tuyên truyền, ấn phẩm, 

biên soạn tài liệu,…). 

Kết nối doanh nghiệp đồng hành hỗ trợ HSSV: Hiện tại, có các doanh nghiệp 

đang đồng hành và hỗ trợ HSSV của Nhà trường khởi nghiệp về mặt kỹ thuật như: 

Viettel, FPT, VNPT, Silk Path Grand Sapa Resort & Spa, khách sạn Victoria 

Sapa,... 

Sau khi có kết quả cuộc thi Startup Kite vào tháng 6 năm 2020 nhà trường 

đã thực hiện kết nối với các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, xây dựng quỹ hỗ trợ 

học sinh, sinh viên khởi nghiệp để huy động nguồn vốn đầu tư cho các dự án khởi  

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Thuận lợi 

- Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của chính quyền các cấp, Đảng uỷ, Ban 

Giám hiệu Nhà trường trong việc hỗ trợ HSSV khởi nghiệp. 

- Được sự quan tâm và hỗ trợ về mặt kỹ thuật của các doanh nghiệp trên địa 

bàn tỉnh. 

- Học sinh, sinh viên, năng động, nhiệt tình, có phẩm chất, có tố chất kinh 

doanh. Nhiều học sinh, sinh viên đã tích lũy kinh nghiệm trong quá trình vừa học 

vừa làm. 

2. Khó khăn 
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2.1. Về lồng ghép "kỹ năng chuyển đổi" trong giảng dạy nghề nghiệp 

Trong quá trình triển khai thực hiện lồng ghép kỹ năng chuyển đổi vào trong 

giảng dạy nhà trường gặp phải một số khó khăn sau: 

- Để có thể giảng dạy "kỹ năng chuyển đổi" đòi hỏi sinh viên học sinh phải 

có năng lực nhất định để tiếp thu. Trong khi đó, một phần không nhỏ sinh viên 

học sinh của nhà trường nói riêng và trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp tại các 

tỉnh lẻ nói chung có chất lượng đầu vào thấp, không đồng đều nên việc tiếp thu 

kiến thức, kỹ năng có những hạn chế nhất định. 

- Việc rèn luyện "kỹ năng chuyển đổi" là cả một quá trình dài, được hình 

thành ngay từ môi trường sống, trong thói quen hàng ngày của HSSV, không thể 

thực hiện trong một khoảng thời gian ngắn hoặc trong một môn học; đặc biệt phần 

lớn HSSV của nhà trường là con em dân tộc thiểu số (trên 65%), trình độ dân trí 

thấp, đời sống kinh tế gặp nhiều khó khăn, nhận thức về "kỹ năng chuyển đổi" là 

còn hạn chế. 

- Học sinh sinh viên chưa có thái độ tích cực trong học tập, vẫn bị chi phối 

bởi tâm lý e ngại, thiếu tự tin, nguồn tài liệu. 

2.2. Về hoạt động khởi nghiệp HSSV 

- Chưa có nhiều ý tưởng khởi nghiệp trong HSSV; các ý tưởng, dự án của 

học sinh, sinh viên chưa đánh giá được các rủi ro tiềm ẩn do thiếu kinh nghiệm 

thực tiễn. 

- Các doanh nghiệp mới đang chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ về mặt kỹ thuật mà 

chưa có sự hỗ trợ về tài chính. 

- Đội ngũ giảng viên chưa được tham gia nhiều các khóa đào tạo, tập huấn, 

bồi dưỡng kiến thức về khởi nghiệp. 

- Điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động sáng tạo - khởi nghiệp còn 

hạn chế. 

3. Kết quả đạt được 

Quá trình triển khai thực hiện lồng ghép "kỹ năng chuyển đổi" trong giảng 

dạy nghề nghiệp và hoạt động khởi nghiệp HSSV đã đạt được một số kết quả nhất 

định: Một số khoa đã xây dựng được mô đun môn học riêng (Khoa Kinh tế  - Du 

lịch), một số Khoa thực hiện được lồng ghép trong nội dung giảng dạy của từng 

môn học. 

Tuy nhiên hiện tại vẫn thiếu việc nghiên cứu phân tích nội dung dạy học các 

môn học tác động đến kỹ năng chuyển đổi; nghiên cứu phân tích ảnh hưởng của 

phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá các môn học đến kỹ năng chuyển đổi. 

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

- Nhà trường tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tích cực tuyên truyền và 

triển khai thực hiện có hiệu quả việc lồng ghép "kỹ năng chuyển đổi" trong hoạt 
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động giảng dạy nghề nghiệp, thường xuyên tổ chức các cuộc thi ý tưởng "Khởi 

nghiệp HSSV". 

- Đề nghị Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp hỗ trợ, giúp đỡ nhà trường 

đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ, viên chức về kiến thức liên quan đến "kỹ 

năng chuyển đổi"; hỗ trợ kinh phí để triển khai thực hiện các môn hình điểm về 

"khởi nghiệp HSSV" trong nhà trường. 

Trên đây là báo cáo thực trạng lồng ghép "kỹ năng chuyển đổi" trong hoạt 

động giảng dạy nghề nghiệp và hoạt động "Khởi nghiệp HSSV" của Trường Cao 

đẳng Lào Cai./. 

 

Nơi nhận: 
- Đoàn công tác Viện KHGD NN;  

- Lãnh đạo Trường; 

- Các Phòng, Khoa, TT; 

- Lưu: VT. 
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Hoàng Quang Đạt 
 


