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BÁO CÁO
Tổng hợp phiếu điều tra xã hội học của giáo viên, giảng viên 

về hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh
(Kèm theo báo cáo số 72/BC-VHXH ngày 07  tháng 7  năm 2022 

của Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh)

Để phục vụ giám sát chuyên đề của Ban văn hóa - xã hội về hoạt động 
giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh, Đoàn giám sát đã cử Tổ chuyên viên 
phát 300 phiếu đối giáo viên, giảng viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên 
địa bàn tỉnh (Trường Cao đẳng nghề Hải Dương, Cao Đẳng Hải Dương, Trung 
tâm GDNN-GDTX huyện Tứ Kỳ, Trung tâm GDNN-GDTX thành phố Hải 
Dương, TT GNNN-GDTX huyện Tứ Kỳ và  TT GDNN và sát hạch Lái xe Lập 
Phương Thành) nhằm thu thập thông tin, đánh giá khách quan, toàn diện về thực 
trạng và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở vật chất, trang 
thiết bị, đội ngũ giáo viên, công tác tuyển sinh, chất lượng, hiệu quả đào tạo của 
các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2021. Làm rõ 
những kết quả đạt được và những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong 
hoat động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh, đề xuất các giải pháp, kiến 
nghị đối với các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết những khó khăn, vướng 
mắc góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng nhu 
cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn hiện nay. Thời gian điều 
tra tiến hành từ ngày 16/6 - 30/6/2022.

A. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI ĐIỀU TRA:
Việc triển khai thực hiện điều tra được tiến hành nghiêm túc, đảm bảo 

đúng mục đích, nội dung, đối tượng, khách quan, tiết kiệm và bảo toàn 100% số 
phiếu phát ra.

B. KẾT QUẢ ĐIỀU TRA CỤ THỂ NHƯ SAU:
1. Đánh giá công tác đào tạo, tuyển sinh của trường/trung tâm 

Tiêu chí Số phiếu Tỷ lệ

Rất tốt 250 83.3%

Tốt 25 8.3%
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Bình thường 20 6.7%

Cần phải thay đổi thêm 5 1.7%

Chưa tốt 0 0%

* Đề nghị:
- Tăng cường công tác truyền thông.
- Cần có sự phối hợp tốt hơn nữa của các sở ngành trong công tác phân 

luồng, tuyên truyền.
2. Giáo trình, chương trình dạy có phù hợp với định hướng phát triển của 

thị trường và nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

Tiêu chí Số phiếu Tỷ lệ

Rất tốt 30 10%

Tốt 150 50%

Bình thường 75 25%

Cần phải thay đổi thêm 35 11.7%

Chưa tốt 10 3.3%

*Đề nghị: xây dựng các chương trình, giáo trình giảng dạy sát với thực tế 
các ngành nghề phục vụ nhân dân hơn.

3. Công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng của người học

Tiêu chí Số phiếu Tỷ lệ

Rất tốt 270 90%

Tốt 30 10%

Bình thường 0 0%

Cần phải thay đổi thêm 0 0%

Chưa tốt 0 0%

4. Việc áp dụng, đề xuất các sáng kiến đổi mới của giáo viên, giảng viên 
trong dạy học
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Tiêu chí Bình chọn Tỷ lệ

Có 295 98.3%

Không 5 1.7%

5. Đánh giá chất lượng cơ sở vật chất, trang thiết bị nhất là các trang thiết 
bị phục vụ công việc thực hành có đáp ứng được nhu cầu dạy và học

Tiêu chí Số phiếu Tỷ lệ

Rất tốt 58 19.3%

Tốt 56 18.7%

Bình thường 112 37.3%

Cần phải thay đổi thêm 63 21%

Chưa tốt 11 3.7%

*Đề nghị: cơ sở vật chất cần hiện đại thêm
6. Công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của nhà 

trường đối với đội ngũ nhà giáo

Tiêu chí Số phiếu Tỷ lệ

Rất tốt 236 78.7%

Tốt 64 21.3%

Bình thường 0 0%

Cần phải thay đổi thêm 0 0%

Chưa tốt 0 0%

 7. Công tác liên kết giữa doanh nghiệp và nhà trường trong đẩy mạnh 
đào tạo kỹ năng nghề

Tiêu chí Số phiếu Tỷ lệ

Rất tốt 25 8.3%
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Tốt 96 32%

Bình thường 51 17%

Cần phải thay đổi thêm 89 29.7%

Chưa tốt 39 13%

         *Đề nghị:  
          - Tăng cường công tác kết nối với doanh nghiệp, đưa học sinh vào doanh 
nghiệp thực tập nhiều hơn

- Điều tra nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp
8. Đánh giá chất lượng đầu ra của học sinh, sinh viên có đáp ứng được 

nhu cầu chuyên môn của các nhà tuyển dụng. 

Tiêu chí Số phiếu Tỷ lệ

Rất tốt 286 95.3%

Tốt 14 4.7%

Bình thường 0 0%

Cần phải thay đổi thêm 0 0%

Chưa tốt 0 0%

9. Ứng dụng chuyển đổi số trong dạy học tại các trường

Tiêu chí Số phiếu Tỷ lệ

Rất tốt 2 0.7%

Tốt 92 30.6%

Bình thường 125 41.7%

Cần phải thay đổi thêm 39 13%

Chưa tốt 42 14%
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10. Tỷ lệ phần trăm  học sinh, sinh viên ra trường tìm được việc làm:
70-90%

11. Các đề xuất, kiến nghị để nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục 
nghề nghiệp trong thời gian tới.

- Tăng cường bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với đội ngũ giáo viên, 
giảng viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Cần tuyển dụng thêm giáo viên, 
chuyên môn hóa giảng dạy.

- Doanh nghiệp đánh giá chất lượng đầu ra của sinh viên của các cơ sở 
giáo dục nghề nghiệp.

- Bổ sung thêm các trang thiết bị phục vụ thực hành. Đầu tư cơ sở vật chất 
và cải tiến các biện pháp quản lí nhằm đạt được hiệu quả giảng dạy cao hơn.

- Khảo sát nhu cầu học nghề của sinh viên. Tăng cường công tác liên kết 
với các trường Trung cấp dạy nghề cho học sinh.

- Tỉnh quan tâm, đầu tư cơ sở vật chất các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, 
chế độ ưu đãi.
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