
Mô tả tóm tắt các nghề đào tạo 

A B C D F G

điều khiển máy móc và 
công cụ  
(thời gian đào tạo: 2 
năm)

Thợ điện cơ 
(thời gian đào tạo 3,5 năm)

Thợ cơ khí chế tạo công 
cụ (thời gian đào tạo 3,5 
năm)

Thợ cơ khí công nghiệp 
(thời gian đào tạo 3,5 
năm)

Thợ cơ khí áp lực 
(thời gian đào tạo 3,5 
năm)

Thợ điện tử cho máy móc 
và các hệ thống (thời gian 
đào tạo: 3,5 năm)

Nơi làm việc: các nhà 
máy chế tạo công nghiệp 
trong các ngành công 
nghiệp kim loại, dược 
phẩm, thực phẩm, dệt 
kim, in ấn và máy móc 
vận tải 

Công việc/ Nhiệm vụ: 

▪ lắp ráp các máy móc 
và thiết bị chế tạo 

▪ vận hành các máy 
móc và thiết bị chế tạo 

▪ điều khiển và chuyển 
đổi chức năng các 
công cụ trên 

▪ bảo dưỡng 

Nơi làm thực tập: công 
nghiệp chế tạo máy và thiết 
bị, công nghiệp sản xuất ô 
tô, chế tạo phương tiện vận 
chuyển hàng không và vũ 
trụ, nhà sản xuất thiết bị 
điện, thiết bị kỹ thuật thông 
tin liên lạc và y tế 

Nhiệm vụ:  
▪ Lắp ráp những hệ thống 

phức tạp từ những linh 
kiện điện và cơ khí (ví 
dụ như người máy cho 
các ngành công nghiệp)  

▪ Đưa các thiết bị vào 
hoạt động, lập trình hoặc 
cài đặt phần mềm 

▪ Làm việc với sơ đồ 
mạch, bản vẽ thiết kế 

▪ Kiểm tra các thiết bị 
máy, bảo hành, sửa 
chữa các hệ thống điện 
cơ  

Nơi làm thực tập: nhà máy 
chế tạo công cụ, chế tạo 
máy chế tạo công cụ, sản 
xuất thiết bị y tế và dụng cụ 
phẫu thuật, các xưởng sản 
xuất, xưởng sửa chữa và 
trực tiếp sửa chữa lắp ráp 
tại nơi khách hàng yêu cầu.  

Nhiệm vụ: 
▪ Sản xuất công cụ dập, 

máy uốn cong, khuôn 
đúc và khuôn bơm cho 
sản xuất công nghiệp 
hàng loạt 

▪ Sản xuất những thiết bị 
từ kim loại, nhựa và 
dụng cụ phẫu thuật 

▪ Gia công kim loại 
(khoan, dập, bào) 

▪ Vẽ kỹ thuật 

▪ Sử dụng và lập trình 
CNC cho máy chế tạo 
công cụ chính xác tới 
milimet 

▪ Lắp ráp, kiểm tra, bảo 
hành công cụ đã được 
sản xuất 

Nơi làm thực tập:  
Chế tạo máy và xe ô tô, 
công nghiệp điện, công 
nghiệp dệt, công nghiệp 
gia công gỗ và giấy, trong 
xưởng sửa chữa, xưởng 
sản xuất và thiết bị sản 
xuất 

Nhiệm vụ: 
▪ Đảm bảo cho máy móc 

và thiết bị sản xuất sẵn 
sàng hoạt động   

▪ Chế tạo các bộ phận 
cấu tạo công cụ, các 
bộ phận chế tạo máy 
và lắp ráp những bộ 
phận này thành máy và 
các hệ thống kỹ thuật 

▪ Lắp ráp, đưa vào hoạt 
động và bảo hành các 
thiết bị máy móc 

▪ Tìm nguyên nhân gây 
ra sự cố trong khi hoạt 
động 

▪ Cung cấp phụ tùng vật 
tư, sản suất phụ tùng 
thay thế, sửa chữa 

Hướng dẫn vận hành và 
sử dụng máy

Lĩnh vực công việc: 
ngành chế tạo máy, 
ngành công nghiệp 
gia công thép hoặc 
kim loại nhẹ, ngành 
sản xuất ô tô, ngành 
đúc 

Nhiệm vụ: 
▪ gia công linh kiện 

cơ khí chính xác 
từ kim loại qua 
công nghệ áp lực 
như tiện, bào, 
khoan và giũa. 

▪ Sử dụng và lập 
trình cho máy 
công cụ CNC 

▪ Giám sát quá trình 
sản xuất gia công

Lĩnh vực công việc 
những xí nghiệp công 
nghiệp vừa và lớn chuyên 
sản xuất các hệ t hống điện 
tử, sản xuất máy móc hoặc 
các linh kiện, láp ráp và bảo 
hành 

Chương trình đào tạo được 
chuyên sâu vào một lĩnh 
vực tùy theo từng xí nghiệp 
đào tạo, ví dụ như: 
▪ máy móc thuộc về công 

nghệ thông tin, kỹ thuật 
thông tin liên l ạc 

▪ máy móc y tế 
▪ các hệ thống thủy lực và 

khí nén trong ô tô 
▪ linh kiện hệ thống, cảm 

biến , bộ điều hợp, các 
hệ thống vi mô 

▪ dịch vụ điện tử trong sản 
xuất (EMS - Electronic 
Manufacturing Services) 

▪ kỹ thuật kiểm tra và đo 
lường 

Nhiệm vụ: 
▪ sản xuất công cụ và các 

linh kiện, ví dụ cho 
ngành kỹ thuật th ông tin 
liên lạc , kỹ thuật y tế, 
hoặc kỹ thuật kiểm tra đo 
lường 

▪ Vận hành máy, bảo trì và 
bảo dưỡng và sửa chữa 
các các hệ thống và 
công cụ



Mô tả tóm tắt các nghề đào tạo

G H I J K

Lái xe tải 
(Thời gian đào tạo 3 năm)

Nhân viên nhà hàng – 
khách sạn 
(Thời gian đào tạo 2 năm)

Nhân viên khách sạn 
(Thời gian đào tạo 3 năm)

Đầu bếp 
(Thời gian đào tạo 3 năm)

Nhân viên chuyên trách kỹ 
thuật thực phẩm 
(Thời gian đào tạo 3 năm)

Lĩnh vực công việc:
Vận tải hàng hóa
(Nhân viên lái xe tải cũng làm việc 
trong lĩnh vực chuyên chở người)

Nhiệm vụ:
• Kiểm tra xe và các trang thiết bị kỹ 

thuật về chức năng vận hành và an 
toàn giao thông theo các quy định 
tiêu chuẩn, khắc phục các sự cố 
nhỏ

• Tiếp nhận yêu cầu chở hàng
• Tải và dỡ hàng lên xe hoặc cùng 

cộng tác với nhân viên khác 
• Đảm bảo an toàn cho hàng hóa 

hoặc đồ vận chuyển
• Kiểm tra giấy tờ vận chuyển hàng 
• Điều khiển xe an toàn
• Vận hành xe tiết kiệm xăng dầu
• Tuân thủ thời gian quy định lái xe 

và nghỉ ngơi
• Thực hiện bảo dưỡng và chăm sóc 

phương tiện
• Kiểm tra các chức năng hoạt động 

của xe
• Xử lý các trục trặc, hư hỏng nhẹ
• Rửa và chăm sóc phương tiện
• Lên kế hoạch hành trình chuyến đi
• Ghi nhật ký hành trình
• Thực hiện các thủ tục thông quan 

khi qua các biên giới.

Lĩnh vực công việc:
• Làm việc ở các khách sạn, 

nhà khách và nhà nghỉ.
• Hoặc ở các nhà hàng và 

quán cà phê, các công ty 
cung cấp dịch vụ ăn uống 
hoặc ở các viện nghỉ 
dưỡng.

Nhiệm vụ:

• Rót đồ uống
• Phục vụ trong nhà hàng
• Chuẩn bị các sự kiện
• Sắp bàn tiệc buffet
• Chuẩn bị phòng khách sạn
• Phụ trách giặt là
• Phụ việc trong bếp

Lĩnh vực công việc:
• Làm việc ở các khách sạn, 
nhà khách và nhà nghỉ.

• Hoặc ở các nhà hàng và 
quán cà phê, các công ty 
cung cấp dịch vụ ăn uống 
hoặc ở các viện nghỉ dưỡng.

Nhiệm vụ:

• Làm việc ở tất cả các bộ 
phận trong khách sạn

• Phục vụ trong nhà hàng
• Chuẩn bị phòng đón khách
• Chuẩn bị cho các sự kiện
• Tham gia các hoạt động 

quản lý: ví dụ như kế toán, 
quản lý kho và nhân sự

Lĩnh vực công việc:

• Làm việc trong bếp của các 
nhà hàng, khách sạn, căn-tin, 
bệnh viện, các cơ sở chăm 
sóc người bệnh và các công 
ty cung cấp dịch vụ ăn uống.

• Làm việc trong lĩnh vực công 
nghiệp thực phẩm cho các 
công ty sản xuất thức ăn sẵn 
và đông lạnh. 

• Làm việc cho các doanh 
nghiệp cung cấp dịch vụ du 
lịch đường thủy.

Nhiệm vụ:

• Chế biến và bày biện các món 
ăn khác nhau 

• Tổ chức quy trình làm việc 
trong bếp

• Lên thực đơn
• Tính toán và mua thực phẩm 

thành phần 
• Bảo quản thực phẩm theo quy 
định chuyên môn

Lĩnh vực công việc:

• Làm việc trong các doanh 
nghiệp chế biến cá,thịt hoặc 
rau củ

• Làm việc tại các tiệm bánh lớn 
sản xuất theo mô hình công 
nghiệp.

• Làm việc các doanh nghiệp 
sản xuất sản phẩm từ sữa

• Làm việc trong ngành công 
nghiệp đồ uống.

• Làm việc trong ngành sản xuất 
bánh kẹo hoặc đồ ăn trẻ em.

Nhiệm vụ:

Sản xuất thực phẩm chế biến 
sẵn quy mô công nghiệp theo 
các công thức có sẵn và quy 
trình quy định


