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QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Đề án đẩy mạnh xã hội hoá  hoạt động dạy nghề

 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2010 
_____________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ 

về Đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá và thể dục - thể thao;
Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ 

quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, 
biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ 
về chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập;

Căn cứ Quyết định số 48/2002/QĐ-TTg, ngày 11 tháng 4 năm 2002, của Thủ 
tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch mạng lưới trường dạy nghề giai đoạn 2002 – 
2010;

Căn cứ Quyết định số 1000/2005/QĐ-BLĐTBXH, ngày 07 tháng 6 năm 2005, 
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Đề án phát 
triển xã hội hóa dạy nghề đến năm 2010;

Căn cứ Nghị quyết số 47/2006/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Hội 
đồng nhân dân thành phố về xã hội hoá các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá và thể 
dục - thể thao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2010 và các chính sách khuyến 
khích phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đề án đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động 

dạy nghề trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2010.



Điều 2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực, chịu trách 
nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai, hướng 
dẫn, kiểm tra và báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố về việc thực hiện Đề án nêu trên.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn có liên quan thuộc Uỷ 
ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện và các tổ chức, cá 
nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                              TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trần Văn Minh
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ĐỀ ÁN

Đẩy mạnh xã hội hoá  hoạt động dạy nghề
 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2010 

(Đính kèm Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND 
ngày 14  tháng 2 năm 2007 của UBND thành phố Đà Nẵng)

_________________________

Phần I
THỰC TRẠNG XÃ HỘI HÓA HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ

Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:
1. Về nhận thức: 
Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 90/CP ngày 21 tháng 8 năm 1997 

của Chính phủ về phương hướng và chủ trương xã hội hoá các hoạt động giáo dục, y 
tế, văn hoá và 8 năm thực hiện Nghị định số 73/1999/NĐ-CP ngày 19/8/1999 của 
Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các lĩnh vực giáo dục, y tế, 
văn hóa, thể dục - thể thao, nhận thức của các cơ quan, đơn vị và nhân dân thành phố 
về xã hội hoá trong các lĩnh vực nói trên đã có những chuyển biến tích cực. Đảng bộ 
và chính quyền các cấp, cũng như các đoàn thể, tổ chức ngày càng quan tâm đến sự 
phát triển của hoạt động dạy nghề và xã hội hoá hoạt động dạy nghề.

2. Về chỉ đạo điều hành:
Hệ thống văn bản quy định về cơ chế, chính sách đối với hoạt động dạy nghề 

được trung ương ban hành đồng bộ và được địa phương thể chế hóa thông qua việc 
ban hành quy chế quản lý hoạt động dạy nghề, áp dụng chính sách thuế phù hợp, …  
góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện ở các 
cấp, các ngành và các cơ sở dạy nghề. Nhờ đó, các thành phần kinh tế, các tổ chức 
đoàn thể quần chúng, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp và người dân được 
khuyến khích, tạo điều kiện tham gia phát triển dạy nghề.  

3. Về phát triển mạng lưới cơ sở dạy nghề:
Các trường dạy nghề, trung tâm dạy nghề, các trường Đại học, Cao đẳng, Trung 

cấp chuyên nghiệp, các doanh nghiệp có đăng ký hoạt động dạy nghề (gọi chung là cơ 
sở dạy nghề và sau đây viết tắt là CSDN) phát triển nhanh về số lượng. Theo thống kê, 
trên địa bàn thành phố, năm 2000 có 21 CSDN, đến nay có 47 CSDN, thời điểm cao 
nhất có đến 54 CSDN hoạt động.



Chính sách xã hội hoá hoạt động dạy nghề (sau đây viết tắt là XHHHĐDN) đã 
thúc đẩy sự phát triển của CSDN về số lượng, chất lượng và quy mô. Trước khi có 
Nghị quyết số 90/CP, trên địa bàn thành phố chỉ có 01 CSDN ngoài công lập, đến nay 
có 19 cơ sở (chiếm 40,43% tổng số CSDN). Bên cạnh đó, trước năm 2000 chưa có 
doanh nghiệp nào tham gia đào tạo nghề thì đến nay có 10 doanh nghiệp mở cơ sở dạy 
nghề. Sự phát triển nhanh chóng của các CSDN đưa quy mô đào tạo nghề từ 17.000 
học viên năm 2002 lên 32.000 học viên năm 2006 

Sự phát triển đa dạng các loại hình trường, trung tâm dạy nghề, doanh nghiệp dạy 
nghề, mở rộng các thành phần kinh tế tham gia dạy nghề, đã tạo ra môi trường cạnh 
tranh lành mạnh trong dạy nghề. Các CSDN ngoài công lập đã góp phần giải quyết 
gánh nặng về ngân sách, mặt khác, tạo động lực thúc đẩy các CSDN công lập nhanh 
chóng đổi mới nội dung hoạt động, nâng cao chất lượng đào tạo. 

4. Tuyển sinh đào tạo nghề:
Năm 2000, tuyển được 9.475 học viên tham gia học nghề, đến năm 2005 tuyển 

được 18.512 học viên học nghề (tăng gần 2 lần); trong đó, học nghề dài hạn từ 26,04% 
tăng lên 32,28%. Đây là kết quả tích cực góp phần phát triển đội ngũ thợ lành nghề về 
cả số lượng và chất lượng.

Mặc dù số lượng CSDN ngoài công lập có tăng đáng kể, song quy mô đào tạo 
không lớn, nên tỉ lệ học viên ngoài công lập thấp - 14,98% so với tổng số học viên học 
nghề. Số học viên đóng học phí để học nghề mới đạt 46,6%.  

5. Nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực dạy nghề:
Từ năm 2000 đến nay, việc đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất cho dạy nghề 

được huy động từ nhiều nguồn: ngân sách Nhà nước, Chương trình mục tiêu nâng cao 
năng lực CSDN, học phí, vốn của các tổ chức, cá nhân, vốn đầu tư nước ngoài, tài trợ 
của các tổ chức quốc tế… Tổng nguồn vốn đầu tư của các CSDN đạt 375 tỷ đồng, 
trong đó CSDN ngoài công lập - 35,32 tỷ đồng, chiếm 9,42%; tổng giá trị thiết bị đầu 
tư cho hoạt động dạy nghề là 110 tỷ đồng, trong đó giá trị thiết bị đầu tư cho các 
CSDN ngoài công lập là 14,16 tỷ đồng, chiếm 12,87%. 

Trong nguồn chi thường xuyên về dạy nghề, giai đoạn 2001-2005, nguồn đóng 
góp từ xã hội hoá chiếm 56,8%; trong đó, nguồn tài trợ quốc tế và hoạt động liên kết 
với doanh nghiệp chiếm 12,1%. Riêng đối với CSDN thuộc địa phương quản lý, nguồn 
xã hội hoá đạt 69,7% trong tổng nguồn lực đảm bảo hoạt động dạy nghề. 

Mức độ đầu tư vào trang thiết bị phục vụ dạy học, thực hành của các CSDN khác 
nhau. Nhìn chung, các trường công lập, đặc biệt là các trường trực thuộc Bộ, ngành 
Trung ương, được đầu tư mạnh, trang bị tương đối đồng bộ phòng học, nhà xưởng, 
máy móc, trang thiết bị ban đầu, và trong quá trình hoạt động. Đối với CSDN ngoài 
công lập, bên cạnh số ít cơ sở có đầu tư đáng kể (như Trường Dạy nghề Kỹ thuật- 
Kinh tế Cao Thắng, Trường Dạy nghề Công kỹ nghệ Đà Nẵng - Petrolimex, Trung tâm 
Đào tạo nghề Mai Linh, Trung tâm Đào tạo lái xe ôtô môtô  thuộc Công ty Cổ phần 



Thương mại và dịch vụ Đà Nẵng, Trung tâm Dạy nghề Phan Tiến Bé, Trung tâm Dạy 
nghề thẩm mỹ Sài Gòn), phần lớn CSDN phải thuê mướn nhà xưởng, thiết bị. 

Tổng diện tích đất của các CSDN trên địa bàn thành phố là 335.432 m2, trong đó 
diện tích xây dựng là 105.000 m2; trong đó, diện tích đất của các CSDN ngoài công lập 
chỉ có 14.970m2, chiếm 4,46%. Hầu hết CSDN ngoài công lập không có nhà luyện tập 
thể chất, khu nội trú, sân chơi. Một số trường có thư viện nhưng không đạt chuẩn vì 
không đảm bảo diện tích sử dụng. 

II. TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN:
1. Tồn tại: 
- Tốc độ XHHHĐDN những năm qua tương đối nhanh, nhưng chưa tương xứng 

với tiềm năng về nguồn lực trong xã hội. Số CSDN thuộc Hội đoàn thể và trung tâm 
khác có dạy nghề khá nhiều nhưng qui mô nhỏ, rất ít giáo viên cơ hữu. Số doanh 
nghiệp tham gia dạy nghề còn ít, quy mô nhỏ. 

- Phần lớn CSDN ngoài công lập có quy mô nhỏ, manh mún; cơ sở vật chất nghèo 
nàn, thiếu thiết bị, chủ yếu tận dụng máy móc thiết bị cũ kỹ, lạc hậu; nhà xưởng thực 
hành chật hẹp. Nhiều đơn vị chưa đủ điều kiện đầu tư phải thuê phòng dạy học và chủ 
yếu tập trung khai thác một số nghề có chi phí đầu tư thấp, thu hồi vốn nhanh, ít tính 
đến việc đáp ứng nhu cầu lao động thực tế. Phòng học và nhà xưởng chưa được thiết 
kế theo đúng tiêu chuẩn. Một số CSDN ngoài công lập tuyển sinh học nghề không đạt 
quy mô tối thiểu theo quy định.  

- Công tác triển khai XHHHĐDN chưa theo kịp yêu cầu phát triển, thiếu sự phối 
hợp chặt chẽ giữa các ngành trong việc thực hiện các chính sách, nhất là giải quyết nhu 
cầu sử dụng đất (giao đất hoặc cho thuê đất), chính sách đất đai, chính sách tài chính - 
tín dụng.  

2. Nguyên nhân: 
- Nhận thức về học nghề và XHHHĐDN của các cấp, các ngành và trong xã hội 

chưa đầy đủ, xem xã hội hoá chỉ là biện pháp huy động sự đóng góp của nhân dân 
trong điều kiện ngân sách nhà nước còn hạn hẹp; chưa thấy hết ý nghĩa của việc càng 
XHHHĐDN, Nhà nước càng có điều kiện đầu tư mạnh hơn và hiệu quả hơn vào lĩnh 
vực này. Các CSDN công lập còn nặng tư tưởng, thói quen bao cấp, ỷ lại Nhà nước, 
chủ yếu dựa vào phân bổ chỉ tiêu đào tạo, chưa thật sự năng động để thu hút người học 
nghề. Các CSDN ngoài công lập chưa xây dựng được thương hiệu, thiếu mạnh dạn 
trong đầu tư trang bị máy móc, thiết bị, mở rộng cơ sở, nhằm nâng cao năng lực đào 
tạo. 

- Cơ chế, chính sách của Trung ương chưa được thể chế hoá, thiếu đồng bộ, chưa 
phát huy tác dụng trong cuộc sống. Thành phố chưa có quy định cụ thể về chính sách 
khuyến khích đầu tư phát triển CSDN; chưa thực hiện được việc phân bổ chỉ tiêu dạy 
nghề theo đơn đặt hàng cho các CSDN ngoài công lập; chưa thành lập được Quỹ hỗ 



trợ dạy nghề; chưa có cơ chế ràng buộc nghĩa vụ cũng như trách nhiệm đối với doanh 
nghiệp sử dụng lao động qua đào tạo.

- Chưa phát huy đầy đủ vai trò quản lý Nhà nước đối với XHHHĐDN, bộ máy 
quản lý dạy nghề chưa ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ.

- Trong xây dựng đội ngũ, chưa quan tâm hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đối 
với cán bộ, giáo viên trong các CSDN ngoài công lập.

- Các CSDN ngoài công lập phân bổ không đồng đều, phần lớn tập trung trên địa 
bàn quận Hải Châu và quận Thanh Khê, nên quỹ đất để mở rộng rất khó khăn.

Phần II
MỤC TIÊU, GIẢI PHÁP XÃ HỘI HÓA

HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ ĐẾN NĂM 2010

I. MỤC TIÊU: 
- Huy động mọi nguồn lực xã hội cho phát triển hoạt động dạy nghề. Nhà nước 

tiếp tục tăng cường đầu tư cho sự nghiệp phát triển dạy nghề, ưu tiên hỗ trợ đào tạo 
những ngành nghề trọng điểm, kỹ thuật cao, những nghề đào tạo khó huy động nguồn 
lực từ xã hội. 

- Tạo điều kiện để mọi người dân có cơ hội học nghề và được thụ hưởng các 
thành quả dạy nghề ở mức độ ngày càng cao, đặc biệt là các đối tượng chính sách, 
thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, người nghèo, con em đồng bào dân tộc thiểu 
số, đồng bào vùng miền núi, nông dân bị thu hồi đất canh tác. 

- Thu hút số lượng học viên học nghề trong 5 năm là 105.000 người, trong đó hệ 
trung cấp nghề và cao đẳng nghề đạt 30 - 35%, tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề từ 
25,7% lên 37- 38%, góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo chung từ 37% lên 50%. 
Tăng tỷ lệ học viên tham gia học nghề đóng học phí đạt trên 70% trong tổng số học 
viên học nghề.

- Trước năm 2010, hoàn thành việc chuyển toàn bộ các cơ sở dạy nghề công lập 
sang hoạt động theo cơ chế cung ứng dịch vụ; khuyến khích phát triển các CSDN 
ngoài công lập, đi đôi với nâng cao chất lượng dạy nghề, bảo đảm cơ cấu ngành nghề, 
trình độ đáp ứng nhu cầu lao động của các ngành kinh tế, kỹ thuật trên địa bàn thành 
phố.

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:
1. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về xã hội hoá hoạt động dạy 

nghề:
Các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan thông tin đại chúng, các tổ chức xã hội, tổ 

chức xã hội nghề nghiệp và các CSDN thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao 
nhận thức về học nghề, về XHHHĐDN. Tập trung tuyên truyền các chủ trương, chính 



sách về XHHHĐDN. Phát động thi đua, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến 
về XHHHĐDN.

2. Tiếp tục đổi mới chính sách và cơ chế quản lý:
- Về chính sách khuyến khích XHH hoạt động dạy nghề: Căn cứ Nghị định số 

53/2006/NĐ-CP ngày 25/5/2006 của Chính phủ về Chính sách khuyến khích phát triển 
các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập và Thông tư  số 91/2006/TT-BTC ngày 
02/10/2006 của Bộ Tài chính Hướng dẫn Nghị định này; Nghị quyết của HĐND thành 
phố, UBND thành phố sẽ cụ thể hoá và ban hành các chính sách của Thành phố 
(UBND thành phố có Tờ trình riêng về chính sách khuyến khích xã hội hoá trình 
HĐND thành phố trong kỳ họp tháng 12/2006).

- Bổ sung, sửa đổi quy chế quản lý hoạt động dạy nghề phù hợp với Luật Giáo 
dục sửa đổi. Đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong việc thành lập CSDN và đăng 
ký hoạt động dạy nghề.

- Thực hiện tốt chính sách dạy nghề đối với bộ đội xuất ngũ, lao động nông thôn, 
thanh niên đồng bào dân tộc và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.

- Tạo điều kiện thuận lợi để Hiệp hội dạy nghề Đà Nẵng hình thành và đi vào hoạt 
động, nhằm phát huy tối đa năng lực của các CSDN trên địa bàn.

-  Nghiên cứu thành lập Quỹ hỗ trợ dạy nghề của thành phố.
- Khuyến khích liên kết giữa các CSDN với nhau, giữa các CSDN với doanh 

nghiệp nhằm phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh trong hoạt động dạy nghề. 
- Hàng năm, thành phố cân đối kinh phí từ nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia 

nâng cao năng lực dạy nghề để hỗ trợ tổ chức bồi dưỡng sư phạm, bồi dưỡng cập nhật 
chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên làm việc tại các CSDN trong và ngoài công lập; 
hỗ trợ kinh phí tổ chức một số hoạt động cấp thành phố, gồm: Hội thi giáo viên dạy 
nghề giỏi, Hội thi tay nghề lao động trẻ, Hội thi thiết bị dạy nghề tự làm…

3. Quy hoạch phát triển xã hội hóa dạy nghề: 
Phát triển nhanh số lượng và chất lượng các trường cao đẳng nghề, trường trung 

cấp nghề, trung tâm dạy nghề và các lớp dạy nghề, nhất là loại hình CSDN ngoài công 
lập. Chuyển đổi các CSDN công lập sang cơ chế hoạt động khác hoặc chuyển sang 
ngoài công lập. Cụ thể:

a) Trường dạy nghề: 
- Về số lượng: Từ 06 trường hiện nay tăng lên 09 trường vào năm 2010, (03 

trường ngoài công lập; nâng tổng số lên 7 trường ngoài công lập và 2 trường công lập)
- Từ năm 2007, chuyển các đơn vị công lập: Trường Kỹ thuật - Kinh tế Đà Nẵng 

(thuộc Sở LĐTBXH) và Trường Kỹ thuật nghiệp vụ Giao thông - Công chính (thuộc 
Sở Giao thông Công chính, giảng dạy nghiệp vụ giao thông công chính, cơ khí, tin 



học, lái xe môtô, ôtô) chuyển sang hoạt động theo cơ chế đơn vị sự nghiệp có thu tự 
đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên. 

- Không thành lập mới các cơ sở dạy nghề công lập; nâng cấp trường Kỹ thuật - 
Kinh tế thành trường Cao đẳng nghề. 

- Các trường dạy nghề mới thành lập đều là cơ sở dạy nghề ngoài công lập; 
khuyến khích các tổ chức, cá nhân phát triển trường cao đẳng nghề tại khu vực quận 
Cẩm Lệ và huyện Hòa Vang.

b) Trung tâm dạy nghề:
- Về số lượng: Từ 13 trung tâm hiện nay tăng lên 20 trung tâm vào năm 2010, 

trong đó: tăng thêm 3 trung tâm công lập và 4 trung tâm ngoài công lập.
- Từ năm 2008 chuyển các cơ sở dạy nghề công lập: Trung tâm Đào tạo nghề Hòa 

Vang (thuộc UBND huyện Hoà Vang), Trung tâm Đào tạo nghề Liên Chiểu (thuộc 
UBND quận Liên Chiểu) sang hoạt động theo cơ chế đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm 
bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên.  

- Cuối năm 2006, thành lập Trung tâm Đào tạo nghề Thanh Khê (thuộc UBND 
quận Thanh Khê) là đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động 
thường xuyên.  

- Đối với các trung tâm dạy nghề công lập thuộc hội đoàn thể gồm Trung tâm 
Dạy nghề và Giới thiệu việc làm Thanh niên (Thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên thành 
phố Đà Nẵng), Trung tâm Dịch vụ việc làm Phụ nữ (thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ thành 
phố), Trung tâm giới thiệu việc làm Liên đoàn lao động (do Tổng Liên đoàn lao động 
VN thành lập, trực thuộc Liên đoàn lao động thành phố Đà Nẵng) chuyển sang hoạt 
động theo cơ chế tự chủ tài chính hoàn toàn.

- Các cơ sở công lập khác có dạy nghề gồm: Trung tâm giới thiệu việc làm KCN 
và chế xuất Đà Nẵng (thuộc Ban quản lý Khu chế xuất ĐN), Trung tâm Xúc tiến Du 
lịch Đà Nẵng (thuộc Sở Du lịch), Trung tâm Xúc tiến Thương mại (thuộc Sở Thương 
mại), Trung tâm Tư vấn, Hỗ trợ HTX và Doanh nghiệp vừa và nhỏ (thuộc Liên minh 
HTX Đà Nẵng): Đảm bảo mảng dạy nghề chuyển sang hoạt động theo cơ chế tự chủ 
tài chính hoàn toàn. 

- Doanh nghiệp có dạy nghề: Thành phố khuyến khích phát triển dạy nghề trong 
doanh nghiệp và tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở cơ sở dạy nghề. 

4. Tăng cường chức năng quản lý nhà nước về dạy nghề:
-  Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án Củng cố và nâng cao chất lượng 

các cơ sở dạy nghề trên địa bàn thành phố đến năm 2010 đã được phê duyệt tại Quyết 
định số 178/2005/QĐ-UBND ngày 22/12/2005 của UBND thành phố Đà Nẵng. 



- Phát triển nghề đào tạo phù hợp với định hướng và mục tiêu phát triển kinh tế - 
xã hội của thành phố; rà soát lại danh mục nghề cần khuyến khích đào tạo để có bổ 
sung hợp lý. 

- Tăng cường giám sát việc xây dựng và phê duyệt chương trình dạy nghề và 
thanh tra, kiểm tra chất lượng đào tạo ở các CSDN; chống bệnh thành tích, tiêu cực 
trong tuyển sinh và kiểm tra, thi tốt nghiệp.

- Thực hiện phân luồng học sinh ở bậc học THCS và THPT; triển khai thực hiện 
liên thông trong đào tạo theo Luật Giáo dục sửa đổi (2005) một cách hợp lý, nhằm 
đảm bảo cơ cấu đào tạo, quy mô tuyển sinh học nghề. 

- Đa dạng hoá các hình thức đào tạo, bao gồm đào tạo dài hạn, ngắn hạn, kèm 
cặp, truyền nghề, đào tạo bổ sung; đào tạo tại chỗ, đào tạo lưu động; đào tạo theo hợp 
đồng, đặt hàng của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất.

- Củng cố và tăng cường bộ máy quản lý nhà nước về dạy nghề; rà soát việc bố trí 
và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ làm công tác quản lý dạy nghề ở quận, huyện. 

- Tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân đầu tư thành lập các CSDN 
ngoài công lập và tạo điều kiện thuận lợi để các CSDN ngoài công lập tiếp cận các dự 
án và nhận tài trợ từ các nhà đầu tư, các tổ chức quốc tế. 

- Xúc tiến thành lập cơ sở đào tạo sư phạm kỹ thuật để đảm bảo việc đào tạo, bồi 
dưỡng giáo viên dạy nghề.

- Tạo điều kiện cho các CSDN thuộc mọi thành phần kinh tế thực hiện đầy đủ 
quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của cơ sở dạy nghề.  

- Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực dạy nghề 
theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

Phần III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án này, Uỷ ban nhân dân thành phố giao 
trách nhiệm cụ thể như sau:

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:
- Chủ trì phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân 

thành phố triển khai thực hiện Đề án;
- Xây dựng trình các cấp thẩm quyền Đề án thành lập trường Đại học Sư phạm kỹ 

thuật hoặc Cao đẳng Sư phạm kỹ thuật tại Đà Nẵng;
- Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện các hoạt động 

kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án ở các ngành và các địa phương;



- Phối hợp với Sở Tài chính trình Uỷ ban nhân dân thành phố quy định mức hỗ 
trợ các CSDN ngoài công lập tham gia các hội giảng, hội thi về dạy nghề cấp thành 
phố và toàn quốc;

- Lập dự toán kinh phí triển khai thực hiện Đề án gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư và 
Sở Tài chính thẩm định trình UBND thành phố phê duyệt. 

2. Sở Giáo dục và Đào tạo:
Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có kế hoạch triển khai thực 

hiện tốt Đề án XHHHĐDN; tăng cường tư vấn phân luồng, hướng nghiệp cho học sinh 
THCS và THPT; triển khai tích cực và nghiêm túc việc liên thông trong đào tạo theo 
Luật Giáo dục sửa đổi (2005) và theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; chỉ đạo 
các Trường Trung cấp chuyên nghiệp, các Trung tâm Giáo dục thường xuyên đẩy 
mạnh xã hội hoá hoạt động giáo dục, đào tạo.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường:
Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiến hành rà soát, thẩm định 

nhu cầu sử dụng đất của các cơ sở dạy nghề; tổng hợp, đề xuất để Uỷ ban nhân dân 
thành phố bổ sung vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 
năm (2006 - 2010) của thành phố.

4. Cục Thuế:
Phối hợp với Sở Tài chính nghiên cứu hướng dẫn các CSDN ngoài công lập về hồ 

sơ, thủ tục và quy trình thực hiện chính sách miễn giảm thuế, phí, lệ phí. 
5. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư:
- Hướng dẫn thực hiện chính sách khuyến khích đối vớic sở ngoài công lập; đề 

xuất cân đối nguồn vốn, kinh phí cho các cơ sở dạy nghề công lập; cân đối nguồn vốn 
để đảm bảo triển khai Đề án.

6. Sở Ngoại vụ:
Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đẩy mạnh các hoạt động kêu 

gọi đầu tư, tài trợ từ các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ để giúp các cơ sở dạy nghề 
tăng cường cơ sở vật chất, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ giáo viên, xây dựng chuyển giao 
chương trình, giáo trình dạy nghề tiên tiến.

7. Sở Nội vụ:
Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu đề xuất cơ chế 

chuyển CSDN công lập sang hoạt động theo cơ chế cung ứng dịch vụ hoặc chuyển 
sang loại hình ngoài công lập; tham mưu cho UBND thành phố về việc thuyên chuyển 
công tác của giáo viên từ CSDN công lập sang CSDN ngoài công lập hoặc ngược lại.

8. UBND các quận, huyện:



Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án theo thẩm quyền; đánh giá thực 
trạng dạy nghề của địa phương để điều chỉnh, bổ sung quy hoạch mạng lưới CSDN do 
quận, huyện thành lập và quản lý theo hướng xã hội hóa; có giải pháp điều chỉnh quy 
mô, cơ cấu ngành nghề, cơ cấu trình độ đào tạo phù hợp với năng lực đào tạo của các 
CSDN và nhu cầu của thị trường lao động. 

9. Các cơ quan, đơn vị, các hội, đoàn thể, cơ quan thông tin đại chúng: 
Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, nhân dân làm cho mọi người dân 

chuyển biến nhận thức về học nghề, nắm bắt và nhận thức đầy đủ chủ trương, chính 
sách của trung ương và địa phương về XHHHĐDN.

10. Trách nhiệm của các cơ sở dạy nghề:
Các CSDN công lập và CSDN ngoài công lập thực hiện nghiêm chỉnh các quy 

định của pháp luật về dạy nghề và nội dung Đề án này; đồng thời tuân thủ các quy định 
về hoạt động dạy nghề, thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng dạy nghề. 

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các 
cơ quan liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, tổ chức triển khai thực 
hiện Đề án có hiệu quả; định kỳ hàng năm đánh giá kết quả gửi Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

Trong quá trình thực hiện Đề án, nếu có vướng mắc, phát sinh, cần kịp thời báo 
cáo Ủy ban nhân dân thành phố (thông qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) để 
xem xét điều chỉnh cho phù hợp./.

                                              TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trần Văn Minh


