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Việt Nam và Canada sẽ tham gia thực hiện dự án Kĩ năng Nghề nghiệp Việt Nam (gọi tắt là “VSEP” hoặc 

“dự án”). Mục đích xủa dự án là cải thiện công tác quản lý giáo dục KT-DN tại Việt Nam, bao gồm việc 

các cơ sở giáo dục và đào tạo về KT-DN cải thiện được cơ hội tiếp cận các chương trình đào tạo kĩ năng 

phù hợp và có chất lượng cho phụ nữ, thanh niên, người dân tộc thiểu số và người dân nông thôn. 

Dự án được hai chính phủ Việt Nam và canada thiết kế trong vòng 5-6 năm thực hiện, từ 2012 đến 2018. 

Dự án có hai Hợp phần có liên hệ chặt chẽ với nhau để cùng đạt các mục tiêu chung của dự án. Trong Hợp 

phần 1, 02 Trung tâm Đào tạo Quản lý Tiên tiến (TCAM) sẽ được thành lập, là đầu mối trong xây dựng và 

chuyển hóa hệ thống Technical Vocational Education Tranning (TVET) theo hướng đáp ứng nhu cầu lao 

động trên thị trường và phát triển năng lực cho người học.  

Một trung tâm sẽ được thành lập tại ĐHQG-HCM và một trung tâm tại Học viện QLGD tại Hà Nội. Hai 

TCAM sẽ dựa trên các bài học kinh nghiệm và mô hình thành công để phát triển các tư liệu đào tạo, phổ 

biến và tiến hành đào tạo về những bài học kinh nghiệm và mô hình thành công đ  cho các cán  ộ lãnh 

đạo và quản lý TVET ở trung ương và các tỉnh. 

Hợp phần 2 sẽ áp dụng có chọn lọc các mô hình, kinh nghiệm của hệ thống cao đẳng Canada phù hợp với 

điều kiện, hoàn cảnh của Việt Nam. Hợp phần 2 được triển khai tại  a trường cao đẳng tại Bình Thuận, 

Hậu Giang và Vĩnh Long. Ba tỉnh này đã được lựa chọn sau một quá trình sàng lọc khắt khe dựa vào các 

tiêu chí như tầm nhìn tiến bộ của họ trong TVET, các điều kiện sẵn sàng và sự cầu thị đổi mới. Những bài 

học được đ c r t, c ng như các mô hình, cách làm mới đã thử nghiệm tại ba tỉnh, sẽ được chia sẻ cho các 

cán bộ lãnh đạo, quản lý TVET ở các địa phương khác thông  ua hai T   . Những bài học kinh nghiệm 

và mô hình thử nghiệm này sẽ được trình bày thành các học liệu dưới nhiều hình thức linh hoạt để sử dụng 

trong chương trình đào tạo lãnh đạo và quản lý tiên tiến về TVET.  

ĐHQG-HCM sẽ là chủ dự án, đối tác chính phía Việt Nam và là đầu mối cho các đối tác khác của dự án. 

Học viện QLGD tham gia dự án với tư cách là một đơn vị tham gia Hợp phần 1 của dự án. 

Học viện QLGD ở Hà Nội tạo điều kiện thực hiện đào tạo tại trung tâm đào tạo quản lý cao cấp cho phía 

Bắc, sẽ xây dựng và hỗ trợ các mối quan hệ và liên kết hiệu quả với các bên liên quan ở phía Bắc (như Bộ 

GD-ĐT, Bộ LĐ-TB&XH, Quốc hội), hỗ trợ cơ sở vật chất và tuyển chọn giảng viên cho hoạt động đào 

tạo ở phía Bắc. ĐHQG-H   cho phép trung tâm đào tạo quản lý cao cấp cung cấp đào tạo cho các cơ sở 

phía Nam. 

Ban QLD  Trung ương được thành lập đặt tại ĐHQG-HCM và có cán bộ do đối tác Việt Nam phân công. 

Song song với việc khởi động Văn phòng Dự án tại ĐHQG-HCM, 2 nhân sự chủ chốt của TCAM gồm 

Trưởng Trung tâm và Giám đốc Tài chính đã được tuyển dụng tại ĐHQG-HCM. Ngoài ra, PGS.TS. Lê 

Phước  inh, PGĐ HVQLGD được bổ nhiệm làm Ph  Giám đốc Trung tâm. 

Giám đốc Dự án phía Việt Nam, TS. Lê Quang Minh,ĐHQG-HCM đã tổ chức một chuyến khảo sát cấp 

cao tại Việt Nam (12/2014) với sự tham gia của nhóm Dự án phía Việt Nam và các đại diện của 

HVQLGD để học hỏi kinh nghiệm thành công của ĐH Trà Vinh và đối tác của trường là Công ty Mỹ Lan 

và để gặp gỡ và làm việc với Trường  Đ Đ Vĩnh Long. 

Thời gian tới, Dự án hỗ trợ mua sắm và cung cấp tiền mua sắm trang thiết bị, đồ dùng cho TCAM. 

Mục đích: Cung cấp cho TCAM, Học viện QLGD những nội thất, trang thiết bị cần thiết để thực hiện 

chức năng của trung tâm. 

Trang thiết bị dành cho HVQLGD sẽ được tổ chức mua sắm sau khi xây dựng được Phương án Kinh 

doanh.  

Một Chuyên gia Xây dựng Năng lực Mua sắm, Đấu thầu người Canada sẽ hỗ trợ cho việc thiết lập quy 

trình mua sắm, đấu thầu cho Văn phòng Dự án và đào tạo, tập huấn cho Cán bộ Mua sắm, Đấu thầu người 

Việt Nam. 

Ngân sách: 



Vốn của CIDA 

- Dự kiến cho Hợp phần 1 là 4.190.000 đôla  anađa 

Vốn đối ứng dự kiến: 

- Học viện QLGD: 500.000 đôla  anađa, gồm: sửa chữa nâng cấp 02 phòng học tại Nhà ăn c  ( 1) 

để TCAM tại Học viện làm việc và là nơi tổ chức các lớp bồi dưỡng cho cán bộ các cơ sở giáo 

dục KT-DN; đồng thời, Học viện có thể sử dụng vào mục đích  ồi dưỡng, đào tạo tại Học viện. 

Kế hoạch thực hiện dự án sẽ được phía Canada và Việt Nam (ĐGQG-HCM) bổ sung hàng năm vào Bản 

Ghi nhớ giữa hai Chính phủ. 


