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BÁO CÁO
Tổng hợp phiếu điều tra xã hội học của người dân 

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 cho Đoàn giám sát chuyên đề của Ban văn hóa - xã hội về hoạt 
động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2021, Đoàn giám sát 
đã cử Tổ chuyên viên phát 200 phiếu điều tra xã hội học đối với người dân trên 
địa bàn tỉnh 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 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. Định hướng giáo dục nghề nghiệp của các nhà trường mà người dân có 
con theo học

Tiêu chí Số phiếu Tỷ lệ
Rất tốt 10 5%
Tốt 70 35%
Bình thường 111 55.5%
Không được tốt 9 4.5%

2. Định hướng cho con học nghề tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp sau khi 
tốt nghiệp THCS
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Tiêu chí Bình chọn Tỷ lệ
Có 12 4%

Không 288 96%

3. Định hướng cho con việc học nghề tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp sau 
khi tốt nghiệp THPT

Tiêu chí Bình chọn Tỷ lệ
Có 98 32.7%

Không 202 67.3%

4. Đánh giá sự phù hợp của các ngành nghề tại các cơ sở giáo dục nghề 
nghiệp trên địa bàn tỉnh hiện nay với định hướng phát triển của thị trường và nhu 
cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

Tiêu chí Bình chọn Tỷ lệ
Phù hợp 197 65.7%

Không phù hợp 103 34.3%

5. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần bổ sung thêm ngành nghề đào tạo

- Các ngành nghề liên quan đến kỹ thuật cao, chuyển đổi số

- Các ngành nghề phù hợp với nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp

6. Đánh giá chất lượng giảng dạy, thực hành tại các cơ sở giáo dục nghề 
nghiệp hiện nay

Tiêu chí Số phiếu Tỷ lệ
Rất tốt 34 11.3%
Tốt 24 8%
Bình thường 213 71%
Cần phải thay đổi thêm 26 8.7%
Chưa tốt 3 0.1%

7. Chất lượng đầu ra hiện nay của học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục 
nghề nghiệp

Tiêu chí Số phiếu Tỷ lệ
Rất tốt 28 9.3%
Tốt 129 43%
Bình thường 97 32.4%
Cần phải thay đổi thêm 40 13.3%
Chưa tốt 6 2%
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*Đề nghị:

- Nhiều doanh nghiệp phải đào tạo lại. Đề nghị nâng cao chất lượng đào tạo, 
kết nối với các doanh nghiệp để đưa học sinh, sinh viên vào thực hành, thực tế.

- Ký kết, đặt hàng đào tạo với doanh nghiệp theo nhu cầu tuyển dụng các 
ngành nghề.

8. Đánh giá việc đào tạo của các cơ sở giáo dục hiện nay đáp ứng được nhu 
cầu của các nhà tuyển dụng trên địa bàn tỉnh. Việc đào tạo lại của các doanh 
nghiệp sau khi tuyển dụng

Tiêu chí Bình chọn Tỷ lệ
Có 173 57.7%

Không 127 42.3%

*Đề nghị:

- Các cơ sở giáo dục đào tạo cần liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp 
trong đào tạo.

- Tăng cường việc đưa sinh viên đến thực tập trong các doanh nghiệp.

- Khảo sát nhu cầu tuyển dụng, ngành nghề tuyển dụng của doanh nghiệp.

9. Các đề xuất, kiến nghị của ông/bà để nâng cao chất lượng hoạt động giáo 
dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

- Đổi  mới chất lượng dạy và học.

- Đa dạng các ngành nghề đào tạo.

- Xây dựng các cơ sở giáo dục dạy nghề khang trang, sạch đẹp.

- Tăng cường liên kết với các doanh nghiệp trong đào tạo ngành nghề.

BAN VĂN HÓA – XÃ HỘI HĐND TỈNH


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-07-10T17:33:07+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	VĂN PHÒNG<vanphong.hdndtinh@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




