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SỞ LAO ĐỘNG – TBXH TỈNH ĐẮK LẮK 

TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK 

 

COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM 

Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc 

 

CHUẨN ĐẦU RA 

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-TCĐL ngày       tháng 01 năm 2021   của 

Hiệu trưởng trường Trung cấp Đắk Lắk) 

 

1. Tên nghề: Trồng trọt và bảo vệ thực vật 

2. Mã nghề: 5620111 

3. Trình độ đào tạo : Trung cấp 

4. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương trở lên 

5. Thời gian đào tạo: 01 - 1,5 năm 

6. Về kiến thức 

- Trình bày được những kiến thức căn bản về sinh lý thực vật, đất, phân bón, 

các loại giống cây trồng và bảo vệ thực vật; 

- Nêu được các quy trình kỹ thuật canh tác các loại cây trồng chính trong các 

nhóm cây trồng và biện pháp bảo vệ thực vật; 

- Áp dụng những kiến thức đã học vào tổ chức trồng trọt, bảo vệ thực vật, 

khuyến nông. 

7. Về kỹ năng 

- Kỹ năng cứng: 

+ Thực hiện thành thạo nghiệp vụ trồng trọt bao gồm: Sản xuất giống cây 

trồng, kỹ thuật thâm canh, bảo vệ thực vật; 

+ Sử dụng đúng các loại thuốc bảo vệ thực vật; 

+ Thực hiện được việc điều tra khảo sát về sinh trưởng phát triển, các dịch hại 

cây trồng trên đồng ruộng; 

+ Thực hiện được chế biến bảo quản sản phẩm sau khi thu hoạch; 

+ Thực hiện được các quy trình sản xuất thuộc lĩnh vực trồng trọt – bảo vệ thực 

vật. 

- Kỹ năng mềm: 

+ Kỹ năng giao tiếp: Có kỹ năng giao tiếp với đối tác, đồng nghiệp, cấp trên... 

Có khả năng trình bày, giải thích các vấn đề liên quan đến công tác chuyên môn với 

cấp trên, đồng nghiệp, đối tác và người dân trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực 

vật. 

+ Kỹ năng giải quyết vấn đề: Người học giải quyết được vấn đề đặt ra trên cơ 

sở nhìn nhận, hiểu được, đưa giải pháp phù hợp, thực hiện có hiệu quả và đánh giá 

trong quá trình thu thập thông tin, báo cáo và trình bày trong lĩnh vực trồng trọt và 

bảo vệ thực vật. 

+ Kỹ năng làm việc nhóm: Học sinh có khả năng tổ chức, điều hành, đánh giá 

kết quả hoạt động trong nhóm một cách hiệu quả. Sau khi tốt nghiệp, người học có kỹ 
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năng phối hợp có hiệu quả với các đồng nghiệp trong  bộ phận mình và các bộ phận 

khác trong đơn vị. 

+ Kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin và truyền thông: Người học có khả 

năng sử dụng máy tính để soạn thảo văn bản, trình bày báo cáo. Biết sử dụng và khai 

thác một số dịch vụ của Internet để tìm kiếm thông tin từ nhiều nguồn tài nguyên 

khác nhau một cách hiệu quả. Đồng thời rèn luyện phong cách suy nghĩ và làm việc 

phù hợp với thời đại tin học hóa, phục vụ cho học tập và công việc một cách có hiệu 

quả. 

+ Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ (tiếng Anh): Người học có khả năng giao tiếp 

được b ng tiếng Anh với trình độ căn bản về nghe, nói, đọc, viết (tương đương trình 

độ A) và có thể đọc hiểu tài liệu để phục vụ trong công tác, học tập và nghiên cứu các 

vấn đề chuyên môn.  

8. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

- Có năng lực tự chủ và trách nhiệm 

- Luôn có ý thức học tập, rèn luyện và trau dồi kiến thức để nâng cao trình độ 

chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng với thay đổi yêu cầu công việc. 

- Có lòng yêu nghề, có ý thức cộng đồng và tác phong làm việc của một công 

dân, sống và làm việc trong xã hội công nghiệp. 

- Có phẩm chất đạo đức trong công việc, tự tin, năng động, có kỹ năng giao 

tiếp tốt, khả năng hòa nhập, hợp tác và làm việc theo nhóm, khả năng thích ứng trong 

môi trường hội nhập quốc tế. 

9. Vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp 

- Sau khi ra trường sinh viên có khả năng xin việc làm việc độc lập ở các đơn 

vị sản xuất, cơ quan quản lý và chỉ đạo về sản xuất nông nghiệp như phòng nông 

nghiệp, trung tâm, trạm khuyến nông, các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh giống 

cây trồng nông nghiệp nói chung, các công ty sản xuất và kinh doanh thuốc BVTV, 

Các đại lý thuốc BVTV 

- Các trường trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề;  

- Tổ chức chính phủ và phi chính phủ có liên quan đến cây trồng nông nghiệp 

và chuyển giao kỹ thuật về cây trồng nông nghiệp; và các ban ngành hữu quan khác 

cần lao động có trình độ trung cấp trồng trọt. Các tổ chức chính phủ và phi chính phủ 

trong sản xuất, kinh doanh nông lâm - thuỷ - sản.  

- Tự mở cơ sở sản xuất 

10. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường 

Có khả năng tự học, tự nghiên cứu nh m trao dồi kiến thức mới, công nghệ 

mới, học liên thông lên cao đẳng, đại học. 

Nơi nhận:        HIỆU TRƯỞNG 
- Sở LĐTBXH Đắk Lắk (để báo cáo); 

- Các phòng, khoa; 

- Công bố Website; 

- Lưu ĐT.         
 

 
Th.s Võ Ngọc Trịnh 
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SỞ LAO ĐỘNG – TBXH TỈNH ĐẮK LẮK 

TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK 

 

COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM 

Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc 

 

CHUẨN ĐẦU RA 

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-TCĐL ngày       tháng 01 năm 2021   của 

Hiệu trưởng trường Trung cấp Đắk Lắk) 
 

1. Tên nghề: Văn thư hành chính 

2. Mã nghề: 5320301 

3. Trình độ đào tạo : Trung cấp 

4. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương trở lên 

5. Thời gian đào tạo: 01 - 1,5 năm 

6. Về kiến thức 

       - Nêu được các quy định của pháp luật quy định về công tác văn thư hành 

chính; 

 - Trình bày được khái niệm, các loại văn bản và thể thức trình bày văn bản; 

 - Trình bày được quy trình tổ chức cuộc họp, tổ chức chuyến đi công tác cho lãnh 

đạo; 

 - Trình bày được quy trình nghiệp vụ quản lý văn bản đến, quản lý văn bản đi; 

 - Trình bày được các qui định về quản lý và sử dụng con dấu; 

 - Nêu được phương pháp lập hồ sơ, nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan; 

 - Nêu được phương pháp lập tập lưu và giao nộp các tập lưu vào lưu trữ cơ quan; 

 - Trình bày được cách thức ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn thư 

hành chính; 

 - Trình bày được các khâu nghiệp vụ lưu trữ 

 - Trình bày được cách thức sử dụng các trang thiết bị phục vụ công tác văn thư, 

hành chính. 

7. Về kỹ năng 

- Kỹ năng cứng: 

     + Soạn thảo được các văn bản hành chính; 

 + Tổ chức được cuộc họp, chuyến đi công tác cho lãnh đạo 

 + Thực hiện được công tác lễ tân, công tác hậu cần cho cơ quan, tổ chức 

 + Thực hiện được các thao tác nghiệp vụ trong quy trình quản lý văn bản đến, 

quản lý văn bản đi như: Đóng dấu lên tài liệu, văn bản theo quy định của pháp luật 

hiện hành; Lập được danh mục hồ sơ, mục lục hồ sơ theo đúng quy định của pháp 

luật hiện hành; Làm được thủ tục và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan; Bảo quản 

được tài liệu, văn bản heo đúng quy định cảu pháp luật hiện hành; Sử dụng được một 

số phần mềm tin học trong công tác văn thư; Sử dụng được các trang thiết bị chuyên 

ngành; 

- Kỹ năng mềm: 
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+ Kỹ năng giao tiếp: Có kỹ năng giao tiếp với đối tác, đồng nghiệp, cấp trên... 

Có khả năng trình bày, giải thích các vấn đề liên quan đến công tác văn phòng, công 

tác văn thư lưu trữ ... trước đối tác và đồng nghiệp. 

+ Kỹ năng giải quyết vấn đề: Người học giải quyết được vấn đề đặt ra trên cơ 

sở nhìn nhận, hiểu được, đưa giải pháp phù hợp, thực hiện có hiệu quả và đánh giá 

trong quá trình thu thập thông tin, báo cáo và trình bày trong lĩnh vực hành chính văn 

thư. 

+ Kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập: Học sinh có khả năng tổ chức, 

điều hành, đánh giá kết quả hoạt động trong nhóm một cách hiệu quả. Sau khi tốt 

nghiệp, người học có kỹ năng phối hợp có hiệu quả với các đồng nghiệp trong  bộ 

phận mình và các bộ phận khác trong đơn vị. 

+ Kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin và truyền thôn: Người học có khả 

năng sử dụng máy tính để soạn thảo văn bản, trình bày báo cáo. Biết sử dụng và khai 

thác một số dịch vụ của Internet để tìm kiếm thông tin từ nhiều nguồn tài nguyên 

khác nhau một cách hiệu quả. Đồng thời rèn luyện phong cách suy nghĩ và làm việc 

phù hợp với thời đại tin học hóa, phục vụ cho học tập và công việc một cách có hiệu 

quả. 

+ Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ (tiếng Anh): Người học có khả năng giao tiếp 

được b ng tiếng Anh với trình độ căn bản về nghe, nói, đọc, viết (tương đương trình 

độ A) và có thể đọc hiểu tài liệu để phục vụ trong công tác, học tập và nghiên cứu các 

vấn đề chuyên môn.  

8. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

     + Tôn trọng những quy định của pháp luật về công tác văn thư, hành chính; 

        + Cẩn thận trong thực hiện các khâu nghiệp vụ văn thư, hành chính; 

 + Trung thực, nghiêm túc trong soạn thảo, quản lý văn bản, tài liệu;  

       + Trung thực và biết giữ bí mật cho cơ quan, tổ chức; 

         + Có lòng yêu nghề, tư tưởng chính trị vững vàng. 

9. Vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp 

Sau khi học xong chương trình này người học có cơ hội làm văn thư, thư ký, lễ 

tân trong các cơ quan Đảng; các cơ quan nhà nước; các tổ chức chính trị - xã hội; các 

tổ chức xã hội, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các tổ chức kinh tế;  đơn vị lực 

lượng vũ trang nhân dân; doanh nghiệp. 

10. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường 

Có khả năng tự học, tự nghiên cứu nh m trao dồi kiến thức mới, công nghệ 

mới, học liên thông lên cao đẳng, đại học. 

 

Nơi nhận:        HIỆU TRƯỞNG 
- Sở LĐTBXH Đắk Lắk (để báo cáo); 

- Các phòng, khoa; 

- Công bố Website; 

- Lưu ĐT.         
 

Th.s Võ Ngọc Trịnh 
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SỞ LAO ĐỘNG – TBXH TỈNH ĐẮK LẮK 

TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK 

 

COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM 

Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc 

 

CHUẨN ĐẦU RA 

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-TCĐL ngày       tháng 01 năm 2021   của 

Hiệu trưởng trường Trung cấp Đắk Lắk) 
 

1. Tên nghề: Dịch vụ pháp lý 

2. Mã nghề: 5380201 

3. Trình độ đào tạo : Trung cấp 

4. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương trở lên 

5. Thời gian đào tạo: 01 - 1,5 năm 

6. Về kiến thức 

       + Trình bày được các quy định của pháp luật về các lĩnh vực: hành chính, dân sự, 

hình sự, thương mại, lao động. 

  + Phân tích được những quy định của pháp luật về các lĩnh vực: hành chính, dân sự, 

hình sự, thương mại, lao động, các loại thuế trong doanh nghiệp; 

7. Về kỹ năng 

- Kỹ năng cứng: 

+ Soạn thảo được hồ sơ pháp lý, giấy tờ, hợp đồng và hỗ trợ các công việc liên quan 

khác theo yêu cầu của người quản lý; 

+ Tư vấn, hoàn thiện được hồ sơ, hợp đồng, đăng ký kinh doanh, đòi nợ, xử lý tranh 

chấp; 

+ Tư vấn, xây dựng được các quy chế, quy trình, quy định nh m đảm bảo tuân thủ 

pháp luật trong hoạt động của tổ chức. 

+ Giải quyết được những tranh chấp, làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước, đối 

tác về các vấn đề liên quan đến pháp luật; 

+ Tư vấn được cho doanh nghiệp về các vấn đề: Chế độ thành lập doanh nghiệp, vốn, 

tài chính trong doanh nghiệp, chế độ quản trị doanh nghiệp... 

- Kỹ năng mềm: 

+ Kỹ năng giao tiếp: Có kỹ năng giao tiếp với đối tác, đồng nghiệp, cấp trên... Có khả 

năng trình bày, giải thích các vấn đề liên quan đến công tác tư vấn pháp luật về lĩnh vực dân 

sự, lao động, thương mại... trước đối tác và đồng nghiệp. 

+ Kỹ năng giải quyết vấn đề: Người học giải quyết được vấn đề đặt ra trên cơ sở nhìn 

nhận, hiểu được, đưa giải pháp phù hợp, thực hiện có hiệu quả và đánh giá trong quá trình 

thu thập thông tin, báo cáo và trình bày trong lĩnh vực tư vấn pháp luật. 

+ Kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập: Học sinh có khả năng tổ chức, điều 

hành, đánh giá kết quả hoạt động trong nhóm một cách hiệu quả. Sau khi tốt nghiệp, người 
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học có kỹ năng phối hợp có hiệu quả với các đồng nghiệp trong  bộ phận mình và các bộ 

phận khác trong đơn vị. 

+ Kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin và truyền thông: Người học có khả năng sử 

dụng máy tính để soạn thảo văn bản pháp luật, trình bày báo cáo. Biết sử dụng và khai thác 

một số dịch vụ của Internet để tìm kiếm thông tin từ nhiều nguồn tài nguyên khác nhau một 

cách hiệu quả. Cập nhật được các văn bản quy phạm pháp luật mới thông qua các trang web 

về pháp luật. 

+ Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ (tiếng Anh): Người học có khả năng giao tiếp được 

b ng tiếng Anh với trình độ căn bản về nghe, nói, đọc, viết (tương đương trình độ A) và có 

thể đọc hiểu tài liệu để phục vụ trong công tác, học tập và nghiên cứu các vấn đề chuyên 

môn.  

8. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

+ Tôn trọng những quy định, văn bản pháp luật; 

+ Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức được tầm quan trọng của nghề dịch vụ pháp lý; 

+ Nghiêm túc, khách quan, chí công, vô tư, luôn có ý thức học tập nâng cao trình độ 

chuyên môn nghiệp vụ 

+ Trung thực và biết giữ bí mật cho khách hàng, cơ quan, tổ chức; 

9. Vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp 

Học sinh sau khi ra trường có thể làm những công việc: 

Tại các cơ quan nhà nước: làm việc tại các phòng, ban pháp chế, thanh tra, văn 

phòng thuộc tất cả các sở, ban, ngành, các cơ quan hành chính địa phương… 

Tại các tổ chức xã hội: làm việc tại các tổ chức xã hội có liên quan đến việc cung 

ứng các dịch vụ pháp lý như: văn phòng công chứng, hội luật gia, đoàn luật sư, văn phòng 

luật sư, …. 

Tại các tổ chức kinh tế: Làm việc ở tất cả các loại hình doanh nghiệp trong và ngoài 

nước thuộc mọi thành phần kinh tế trong bộ phận hỗ trợ, bộ phận pháp chế, làm các công 

tác tham mưu pháp luật cho các nhà lãnh đạo của doanh nghiệp. 

10. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường 

Có khả năng tự học, tự nghiên cứu nh m trao dồi kiến thức mới, công nghệ mới, học 

liên thông lên cao đẳng, đại học. 

Nơi nhận:        HIỆU TRƯỞNG 

- Sở LĐTBXH Đắk Lắk (để báo cáo); 

- Các phòng, khoa; 

- Công bố Website; 

- Lưu ĐT.    

Th.s Võ Ngọc Trịnh 
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SỞ LAO ĐỘNG – TBXH TỈNH ĐẮK LẮK 

TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK 

 

COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM 

Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc 

 

CHUẨN ĐẦU RA 

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-TCĐL ngày       tháng 01 năm 2021   của 

Hiệu trưởng trường Trung cấp Đắk Lắk) 

 

1. Tên nghề: Quản lý đất đai 

2. Mã nghề: 5850102 

3. Trình độ đào tạo : Trung cấp 

4. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương trở lên 

5. Thời gian đào tạo: 01 - 1,5 năm 

6. Về kiến thức 

- Nêu được phương pháp đo đạc lập bản đồ địa chính; cách chỉnh lý và sử dụng 

bản đồ địa chính cho công tác quản lý đất đai; 

- Trình bày được kiến thức về đăng ký đất đai, nhà ở; cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất; lập và quản lý hồ sơ địa chính;  

- Trình bày được các nội dung về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giao đất, 

cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất; 

- Trình bày được nội dung các bước xác định giá đất; 

- Trình bày được nội dung các bước thành lập bản đồ b ng công nghệ số. 

7. Về kỹ năng 

- Kỹ năng cứng: 

+ Thực hiện được việc đo đạc thành lập bản đồ địa chính 

+ Lập được kế hoạch và tổ chức thực hiện đăng ký đất đai, cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất; lập, quản lý hồ sơ địa chính; thống kê, kiểm kê đất đai; 

+ Thành lập được quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, cho 

phép chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất;   

+ Xác định được giá đất trên địa bàn, tham gia vào thị trường bất động sản 

+ Sử dụng được các phần mềm tin học trong quản lý đất đai để thành lập các 

bản đồ số và một số công việc khác phục vụ cho công tác quản lý đất đai 

- Kỹ năng mềm: 

+ Kỹ năng giao tiếp: Có kỹ năng giao tiếp hiệu quả với đối tác, đồng nghiệp, 

cấp trên... thông qua các công cụ giao tiếp phổ biến như điện thoại, Internet, thư tín, 

v.v… Có khả năng diễn đạt tốt ý tưởng cần giao tiếp và tạo nên bầu không khí thân 

thiện, tích cực trong giao tiếp. 
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+ Kỹ năng giải quyết vấn đề: Người học giải quyết được vấn đề đặt ra trên cơ 

sở nhìn nhận, hiểu, đánh giá và đưa ra giải pháp phù hợp, thực hiện có hiệu quả trong 

quá trình thực hiện các công việc cụ thể. 

+ Kỹ năng làm việc nhóm: Có kỹ năng phối hợp hiệu quả với các thành viên 

trong nhóm nh m thực hiện các công việc cụ thể được giao. Có tinh thần hỗ trợ các 

thành viên nhóm hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

+ Kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin và truyền thông: Người học có khả 

năng sử dụng máy tính để thành lập bản đồ địa chính dạng số và các bản đồ chuyên 

đề khác, soạn thảo văn bản, trình bày báo cáo, thống kê; biết sử dụng và khai thác 

một số dịch vụ của Internet để tìm kiếm thông tin từ nhiều nguồn tài nguyên khác 

nhau một cách hiệu quả. Đồng thời rèn luyện phong cách suy nghĩ và làm việc phù 

hợp với thời đại tin học hóa, phục vụ cho học tập và công việc liên quan có hiệu quả. 

+ Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ (tiếng Anh): Người học có khả năng giao tiếp 

được b ng tiếng Anh với trình độ căn bản về nghe, nói, đọc, viết (tương đương trình 

độ A) và có thể đọc hiểu tài liệu để phục vụ trong công tác, học tập và nghiên cứu các 

vấn đề chuyên môn.  

8. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

Có phẩm chất đạo đức, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật 

và các quy định tại nơi làm việc, trung thực và có tính kỷ luật cao, tỷ mỷ chính xác, 

sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao ở nơi làm việc. 

9. Vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp 

Sau khi tốt nghiệp người học sẽ đảm nhận các công việc địa chính tại các xã 

phường, quận huyện, các trung tâm phát triển quỹ đất, các văn phòng đăng ký đất đai 

từ huyện đến tỉnh, các công ty đo đạc và dịch vụ đất đai với thu nhập cao. Chương 

trình đảm bảo tính liên thông lên đại học ngành Quản lý đất đai, Địa chính, Trắc 

địa… 

10. Khải năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường 

Có khả năng tự học, tự nghiên cứu nh m trao dồi kiến thức mới, công nghệ 

mới, học liên thông lên cao đẳng, đại học. 

                                               

Nơi nhận:        HIỆU TRƯỞNG 
- Sở LĐTBXH Đắk Lắk (để báo cáo); 

- Các phòng, khoa; 

- Công bố Website; 

- Lưu ĐT.         
 

Th.s Võ Ngọc Trịnh 
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SỞ LAO ĐỘNG – TBXH TỈNH ĐẮK LẮK 

TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK 

 

COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM 

Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc 

 

CHUẨN ĐẦU RA 

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-TCĐL ngày       tháng 01 năm 2021   của 

Hiệu trưởng trường Trung cấp Đắk Lắk) 

 

1. Tên nghề: Quản lý tài nguyên và môi trường 

2. Mã nghề: 5850103 

3. Trình độ đào tạo : Trung cấp 

4. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương trở lên 

5. Thời gian đào tạo: 01 - 1,5 năm 

6. Về kiến thức 

 + Trình bày được những nội dung cơ bản của pháp luật tài nguyên và môi trường, 

những khái niệm cơ bản về môi trường. 

 + Trình bày được phương pháp quản lý, bảo vệ môi trường và xử lý được các vấn đề 

cơ bản liên quan đến ô nhiễm môi trường. 

 + Nêu được phương pháp đánh giá tác động môi trường; 

7. Về kỹ năng 

- Kỹ năng cứng: 

+ Lập được kế hoạch, tổ chức thực hiện và kiểm tra giám sát việc quản lý và sử dụng 

hợp lý các tài nguyên; 

+ Quản lý và tổ chức sử dụng được các trang thiết bị thông thường trong bảo vệ môi 

trường. 

+ Thực hiện được việc đánh giá tác động môi trường  

+ Áp dụng có hiệu quả các kiến thức có liên quan để phân tích và đưa ra các giải 

pháp phù hợp trong quản lý tài nguyên và môi trường ;   

- Kỹ năng mềm: 

+ Kỹ năng giao tiếp: Có kỹ năng giao tiếp với đối tác, đồng nghiệp, cấp trên... Có 

khả năng trình bày, giải thích các vấn đề liên quan đến công tác tư vấn quản lý, bảo vệ tài 

nguyên môi trường... trước đối tác và đồng nghiệp. 

+ Kỹ năng giải quyết vấn đề: Người học giải quyết được vấn đề đặt ra trên cơ sở nhìn 

nhận, hiểu được, đưa giải pháp phù hợp, thực hiện có hiệu quả và đánh giá trong quá trình 

thu thập thông tin, báo cáo và trình bày trong lĩnh vực quản lý tài nguyên, môi trường. 

+ Kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập: Học sinh có khả năng tổ chức, điều 

hành, đánh giá kết quả hoạt động trong nhóm một cách hiệu quả. Sau khi tốt nghiệp, người 

học có kỹ năng phối hợp có hiệu quả với các đồng nghiệp trong  bộ phận mình và các bộ 

phận khác trong đơn vị. 

+ Kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin và truyền thông: Người học có khả năng sử 

dụng máy tính để soạn thảo văn bản pháp luật, trình bày báo cáo. Biết sử dụng và khai thác 
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một số dịch vụ của Internet để tìm kiếm thông tin từ nhiều nguồn tài nguyên khác nhau một 

cách hiệu quả. Cập nhật được các văn bản quy phạm pháp luật mới thông qua các trang web 

về pháp luật. 

+ Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ (tiếng Anh): Người học có khả năng giao tiếp được 

b ng tiếng Anh với trình độ căn bản về nghe, nói, đọc, viết (tương đương trình độ A) và có 

thể đọc hiểu tài liệu để phục vụ trong công tác, học tập và nghiên cứu các vấn đề chuyên 

môn.  

8. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

+ Tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc; 

 + Trung thực và có tính kỷ luật cao; 

 + Tỷ mỉ, chính xác, sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao về tài nguyên và 

môi trường cấp tỉnh, huyện, xã, công ty môi trường đô thị, các khu chế xuất, khu công 

nghiệp. 

9. Vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp 

+ Sau khi tốt nghiệp người học sẽ đảm nhận các công việc tại các cơ quan đơn vị 

như: 

+ Sở Khoa học & Công nghệ, Sở Tài nguyên Môi trường, Giao thông, Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, công ty Môi trường đô thị, các phòng, ban quản lý đô thị thuộc 

quận huyện; 

+ Ban quản lý dự án, các tổ chức trong và ngoài nước liên quan đến môi trường đô 

thị, môi trường công nghiệp, quản lý tài nguyên môi trường và vệ sinh môi trường nông 

thôn. 

+ Cảnh sát môi trường; 

+ Ban quản lý các khu chế xuất và khu công nghiệp tập trung; 

+ Các cơ quan kiểm định, các phòng thí nghiệm phân tích quan trắc đánh giá chất 

lượng môi trường. 

+ Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường, trung tâm y tế dự phòng 

+ Trung tâm tư vấn xây dựng và dịch vụ môi trường; công ty TNHH dịch vụ chuyển 

giao khoa học - quản lý và kỹ thuật môi trường. 

+ Liên thông lên đại học ngành Quản lý tài nguyên môi trường, Quản lý đất đai, Địa 

chính, Trắc địa… 

10. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường 

Có khả năng tự học, tự nghiên cứu nh m trao dồi kiến thức mới, công nghệ mới, học 

liên thông lên cao đẳng, đại học. 

 

Nơi nhận:        HIỆU TRƯỞNG 
- Sở LĐTBXH Đắk Lắk (để báo cáo); 

- Các phòng, khoa; 

- Công bố Website; 

- Lưu ĐT.         
 

 
Th.s Võ Ngọc Trịnh 
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SỞ LAO ĐỘNG – TBXH TỈNH ĐẮK LẮK  

TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

CHUẨN ĐẦU RA 
 (Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-TCĐL ngày        tháng 01 năm 2021   của 

Hiệu trưởng trường Trung cấp Đắk Lắk) 

 

1. Tên nghề: Công nghệ thông tin ( Ứng dụng phần mềm ) 

2. Mã nghề: 5480202 

3. Trình độ đào tạo : Trung cấp 

4. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương trở lên 

5. Thời gian đào tạo: 01 - 1,5 năm 

6. Về kiến thức 

 - Có đủ vốn từ mới và biết cách tra cứu, đọc hiểu các tài liệu chuyên môn cần thiết 

b ng tiếng Anh; 

 - Vận dụng đựơc các nghiệp vụ chuyên môn của đơn vị - doanh nghiệp như tổ chức 

quản lý hoạt động nghiệp vụ, an toàn vệ sinh lao động,...; 

 - Trình bày đựơc giải pháp ứng dụng phần mềm cụ thể để mang lại hiệu quả trong 

các lĩnh vực hoạt động của đơn vị - doanh nghiệp; 

 - Lập kế hoạch và triển khai ứng dụng phần mềm; 

 - Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu hoạt động của doanh nghiệp; 

 - Khai thác các phần mềm đã được triển khai. 

7. Về kỹ năng 

- Kỹ năng cứng: 

+ Sử dụng hiệu quả bộ phần mềm Microsoft Office để soạn thảo và trình bày văn 

bản. 

 + Cài đặt, bảo trì được các sự cố máy tính đơn giản; 

 + Sử dụng được máy tính và một số thiết bị ứng dụng vào trong công việc văn phòng 

(soạn thảo văn bản; lập và tính toán dữ liệu trên bảng tính; máy in, máy fax, máy photocopy, 

máy quét, ...); 

 + Tham gia thiết kế, triển khai, bảo trì được các ứng dụng phần mềm; 

 + Cập nhật và phối hợp xử lý được các sự cố khi vận hành các phần mềm ứng dụng; 

 + Quản trị được website phục vụ quảng bá hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị; 

 + Ứng dụng được công cụ xử lý ảnh, thiết kế đa phương tiện, thiết kế các ấn phẩm 

quảng cáo (Photoshop, Corel Draw, ..); 

- Kỹ năng mềm: 

 + Kỹ năng giao tiếp: Người học có khả năng trình bày, giải thích được các mô 

hình quản lý hệ thống thông tin văn phòng ,  các phần mềm quản lý, các trang Web 

...; có khả năng tạo được các mối quan hệ .... trước đối tác và đồng nghiệp. 

 + Kỹ năng giải quyết vấn đề: Người học có khả năng đưa ra các giải pháp phù hợp, 

thực hiện có hiệu quả dựa vào quá trình thu thập thông tin, thiết kế và quản lý hệ thống 

thông tin văn phòng. 

 + Kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập: Người học có khả năng tổ chức, điều 

hành, đánh giá kết quả hoạt động trong nhóm một cách hiệu quả. Sau khi tốt nghiệp, người 
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học có khả năng phối hợp hiệu quả với các bộ phận kỹ thuật và các bộ phận khác trong 

đơn vị. 

 + Kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin và truyền thông: Người học có khả năng sử 

dụng máy tính để soạn thảo văn bản, trình diễn báo cáo, xây dựng phần mềm .... Biết sử 

dụng và khai thác một số dịch vụ của Internet để hỗ trợ cho công việc. 

 + Kỹ năng sử dụng Ngoại ngữ (tiếng Anh): Người học có khả năng giao tiếp được 

b ng tiếng Anh với trình độ căn bản về nghe, nói, đọc, viết (tương đương trình độ A) và có 

thể đọc hiểu tài liệu để phục vụ trong công tác, học tập và nghiên cứu các vấn đề chuyên 

môn. 

8. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

- Luôn có ý thức học tập, rèn luyện và trau dồi kiến thức để nâng cao trình độ chuyên 

môn nghiệp vụ đáp ứng với thay đổi yêu cầu công việc. 

- Có lòng yêu nghề, có ý thức cộng đồng và tác phong làm việc của một công dân 

sống và làm việc trong xã hội công nghiệp. 

- Có phẩm chất đạo đức trong công việc, tự tin, năng động, có kỹ năng giao tiếp tốt, 

khả năng hòa nhập, hợp tác và làm việc theo nhóm, khả năng thích ứng trong môi trường 

hội nhập quốc tế. 

9. Vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp 

- Chuyên viên làm công tác văn phòng 

- Kỹ thuật viên chuyển giao phần mềm ứng dụng; 

- Kỹ thuật viên bảo trì hệ thống máy tính; 

- Kỹ thuật viên quản trị hệ thống mạng; 

- Kỹ thuật viên thiết kế và quản trị website; 

- Kỹ thuật viên thiết kế đa phương tiện. 

- Kỹ thuật viên thiết kế web; 

- Kỹ thuật viên kiểm thử phần mềm;  

- Kỹ thuật viên thiết kế đồ họa, thiết kế quảng cáo; 

- Kỹ thuật viên hỗ trợ công nghệ thông tin (IT support - Hardware, software, 

networking). 

10. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường 

Có khả năng tự học, tự nghiên cứu. Tiếp tục học tập ở bậc cao hơn (liên thông lên 

Cao đẳng). 

 

Nơi nhận:        HIỆU TRƯỞNG 
- Sở LĐTBXH Đắk Lắk (để báo cáo); 

- Các phòng, khoa; 

- Công bố Website; 

- Lưu ĐT. 

         

 
Th.s Võ Ngọc Trịnh 
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SỞ LAO ĐỘNG – TBXH TỈNH ĐẮK LẮK 

TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK 

 

COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM 

Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc 

 

CHUẨN ĐẦU RA 

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-TCĐL ngày       tháng 01 năm 2021   của 

Hiệu trưởng trường Trung cấp Đắk Lắk) 
 

1. Tên nghề: Công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính 

2. Mã nghề: 5480105 

3. Trình độ đào tạo : Trung cấp 

4. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương trở lên 

5. Thời gian đào tạo: 01 - 1,5 năm 

6. Về kiến thức 

- Có kiến thức khoa học đại cương, kiến thức cơ sở ngành (Điện tử cơ bản, Kỹ 

thuật đo lường, Kỹ thuật điện tử, …) để tiếp thu kiến thức chuyên ngành Công nghệ 

kỹ thuật phần cứng; 

- Có kiến thức về chuyên ngành phù hợp với yêu cầu của thị trường lao động 

trong lĩnh vực Công nghệ phần cứng (Cấu trúc máy tính, Lắp ráp và cài đặt máy tính, 

Mạng máy tính, Kỹ thuật số, Chẩn đoán và khắc phục sự cố máy tính, Kỹ thuật sửa 

chữa phần cứng máy tính, …). 

7. Về kỹ năng 

- Kỹ năng cứng: 

+ Nắm bắt được các tiến bộ khoa học - kỹ thuật, có khả năng nghiên cứu và 

thiết kế các bộ phận thiết bị chức năng của máy tính hoặc tham gia thiết kế các hệ 

thống máy tính, bao gồm cả phần cứng lẫn phần mềm nh m đáp ứng nhu cầu nhân 

lực của xã hội. 

+ Thiết kế, xây dựng, cài đặt và bảo trì cả phần cứng và phần mềm (tập trung 

vào các phần mềm cho các thiết bị điện tử số) của các hệ thống điện tử số bao gồm 

các hệ thống truyền thông, máy tính và các hệ thống thiết bị dựa trên máy tính. 

+ Khả năng vận hành, bảo trì và sửa chữa hỏng hóc phần cứng những thiết bị 

ngành. 

- Kỹ năng mềm: 

+ Kỹ năng giao tiếp: Người học có khả năng trình bày, giải thích được các 

mô hình quản lý hệ thống thông tin văn phòng , các phần mềm quản lý, các 

trang Web ...; có khả năng tạo được các mối quan hệ .... trước đối tác và đồng nghiệp. 

+ Kỹ năng giải quyết vấn đề: Người học có khả năng đưa ra các giải pháp phù 

hợp, thực hiện có hiệu quả dựa vào quá trình thu thập thông tin, thiết kế và quản lý hệ 

thống thông tin văn phòng. 
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 + Kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập: Người học có khả năng tổ chức, 

điều hành, đánh giá kết quả hoạt động trong nhóm một cách hiệu quả. Sau khi tốt 

nghiệp, người học có khả năng phối hợp hiệu quả với các bộ phận kỹ thuật và các 

bộ phận khác trong đơn vị. 

 + Kỹ năng sử dụng Ngoại ngữ (tiếng Anh): Người học có khả năng giao tiếp 

được b ng tiếng Anh với trình độ căn bản về nghe, nói, đọc, viết (tương đương trình 

độ A) và có thể đọc hiểu tài liệu để phục vụ trong công tác, học tập và nghiên cứu 

các vấn đề chuyên môn. 

8. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

- Luôn có ý thức học tập, rèn luyện và trau dồi kiến thức để nâng cao trình độ 

chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng với thay đổi yêu cầu công việc. 

- Có lòng yêu nghề, có ý thức cộng đồng và tác phong làm việc của một công 

dân sống và làm việc trong xã hội công nghiệp. 

- Có phẩm chất đạo đức trong công việc, tự tin, năng động, có kỹ năng giao 

tiếp tốt, khả năng hòa nhập, hợp tác và làm việc theo nhóm, khả năng thích ứng trong 

môi trường hội nhập quốc tế. 

9. Vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp 

- Các doanh nghiệp, các công ty thiết kế, lắp ráp phần cứng, công ty kinh 

doanh linh kiện phần cứng, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng 

thiết bị phần cứng máy tính. 

- Cán bộ sửa chữa phần cứng máy tính và các thiết bị ngoại vi ở các trung tâm, 

trường cao đẳng, cơ quan đơn vị nhà nước; 

- Các chuyên viên phần cứng tại các công ty ngành điện tử - máy tính. 

10. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường 

Có khả năng tự học, tự nghiên cứu. Tiếp tục học tập ở bậc cao hơn (liên thông 

lên Cao đẳng). 

 

Nơi nhận:        HIỆU TRƯỞNG 
- Sở LĐTBXH Đắk Lắk (để báo cáo); 

- Các phòng, khoa; 

- Công bố Website; 

- Lưu ĐT. 

         

Th.s Võ Ngọc Trịnh 
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SỞ LAO ĐỘNG – TBXH TỈNH ĐẮK LẮK  

TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

CHUẨN ĐẦU RA 
 (Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-TCĐL ngày        tháng 01 năm 2021   của 

Hiệu trưởng trường Trung cấp Đắk Lắk) 
 

1. Tên nghề  : XÂY DỰNG DÂN DỤNG & CÔNG NGHIỆP 

2. Mã nghề  : 5580202 

3. Trình độ đào tạo : Trung cấp 

4. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương trở lên 

5. Thời gian đào tạo: 01 - 1,5 năm 

6. Về kiến thức: 

- Vận dụng kiến thức cơ bản và chuyên môn đã học để đọc được bản vẽ thiết kế kỹ 

thuật công trình dân dụng và công nghiệp. 

- Trình bày được các phương pháp, trình tự thực hiện, yêu cầu kỹ thuật các công việc 

như: đào móng, xây gạch, trát, lát, láng, ốp, gia công, lắp dựng và tháo dỡ cốp pha, giàn giáo, 

gia công lắp đặt cốt thép, trộn đổ đầm bê tông, bả ma tít, sơn vôi ... 

7. Về kỹ năng. 

- Kỹ năng cứng. 

+ Đọc được bản vẽ kỹ thuật và xác định được vị trí, kích thước của công trình. 

 + Sử dụng được các loại máy, dụng cụ và một số thiết bị chuyên dùng trong nghề xây 

dựng. 

 + Làm được được các công việc của nghề kỹ thuật xây dựng như: đào móng, xây gạch, 

trát, lát, láng, ốp, gia công, lắp dựng và tháo dỡ cốp pha, giàn giáo, gia công lắp đặt cốt thép, 

trộn đổ đầm bê tông, bả ma tít, sơn vôi và có thể thi công thêm một số hạng mục khác: lắp đặt 

mạng điện sinh hoạt, lắp đặt đường ống cấp, thoát nước trong nhà. 

 + Xử lý được các sai phạm nhỏ thường gặp trong quá trình thi công. 

+ Tổ chức thi công và dự trù được khối lượng vật tư, vật liệu cho các công trình xây 

dựng vừa và nhỏ. 

 - Kỹ năng mềm 

 + Kỹ năng giao tiếp : Trình bày, giải thích được bản vẽ, phương án tổ chức thi 

công, những giải pháp mới, giải pháp thay thế, mối quan hệ .... trước đối tác và đồng nghiệp 

thông qua kiến thức các môn học, mô đun trong chương trình đào tạo nhà t rường.  

+ Kỹ năng giải quyết vấn đề : Người học giải quyết được vấn đề đặt ra trên cơ sở nhìn 

nhận, hiểu được, đưa giải pháp phù hợp, thực hiện có hiệu quả và đánh giá trong quá trình thu 

thập thông tin, thiết kế và tổ chức thi công trong lĩnh vực xây dựng dân dụng. 

 + Kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập: Người học có khả năng tổ chức, điều 

hành, đánh giá kết quả hoạt động trong nhóm một cách hiệu quả. Sau khi tốt nghiệp, người 

học có kỹ năng phối hợp có hiệu quả với các bộ phận kỹ thuật và các bộ phận khác trong đơn 

vị xây dựng. 

 + Kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin và truyền thông: Người học có kỹ năng sử 

dụng máy tính để soạn thảo văn bản, trình diễn báo cáo, sử dụng bảng máy tính để tính toán 

thống kê, biết sử dụng và khai thác một số dịch vụ của Internet, đồng thời rèn luyện phong 

cách suy nghĩ và làm việc phù hợp với thời đại tin học hoá, ham hiểu biết, tìm tòi, sáng tạo, 

chủ động trong suy nghĩ và hành động. Sử dụng phần mềm AutoCad để vẽ được các bản vẽ kỹ 

thuật, thiết kế sơ bộ, chỉnh sửa và in ấn được trên máy vi tính. 
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 + Kỹ năng Ngoại ngữ (tiếng Anh) : Người học trình bày được cấu trúc ngữ pháp cơ 

bản, có khả năng giao tiếp được b ng tiếng Anh với trình độ căn bản về nghe, nói, đọc, viết và 

có thể đọc hiểu tài liệu, trao đổi và sưu tầm thông tin phục vụ học tập, nghiên cứu b ng ngoại 

ngữ được học với sự trợ giúp của Từ điển làm nền tảng để tiếp cận khoa học kỹ thuật, học tập 

và nghiên cứu các vấn đề chuyên môn. Tạo cơ hội cho học sinh nâng cao kiến thức và ý thức 

về những khác biệt văn hoá liên quan đến việc sử dụng ngoại ngữ hợp tác trong lao động và 

giao tiếp.  

8. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

 - Luôn có ý thức học tập, rèn luyện và trau dồi kiến thức để nâng cao trình độ chuyên 

môn nghiệp vụ đáp ứng với thay đổi yêu cầu công việc. 

- Có lòng yêu nghề, có ý thức cộng đồng và tác phong làm việc của một công dân sống và 

làm việc trong xã hội công nghiệp. 

- Có phẩm chất đạo đức trong công việc, tự tin, năng động, có kỹ năng giao tiếp tốt, khả 

năng hòa nhập, hợp tác và làm việc theo nhóm, khả năng thích ứng trong môi trường hội nhập 

quốc tế. 

- Có ý thức thực hiện tốt các nội quy, quy chế tổ chức kỷ luật trong công tác; thực hiện sự 

phân công của bộ phận, đơn vị giao. 

- Tuân thủ các quy định về an toàn lao đông, vệ sinh môi trường tại nơi học tập và tại các 

công trình thực tập. 

- Có động cơ nghề nghiệp đúng đắn, có đức tính cần cù chịu khó và sáng tạo trong nghề 

nghiệp. Có tác phong nhanh nhẹn, khiêm tốn, trung thực trong hoạt động nghề nghiệp. Có ý 

thức vươn lên trong học tập, không ngừng đưa tiến bộ kỹ thuật mới vào lĩnh vực sản xuất của 

ngành nh m tạo ra các sản phẩm có chất lượng, giá trị kinh tế cao cho xã hội. 

9. Vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp. 

-  Làm thợ thực hiện các công việc thuộc lĩnh vực xây dựng các công trình dân dụng và 

công nghiệp thuộc các doanh nghiệp xây dựng; 

-  Tự tổ chức tổ/nhóm thợ thực hiện các công việc của nghề xây dựng. 

-  Làm cán bộ kỹ thuật thi công ở các đội xây dựng thuộc các công ty xây dựng.  

-  Làm cán bộ giám sát các công trình dân dụng thuộc các công ty xây dựng. 

-  Làm cán bộ kỹ thuật tại các công ty thi công, giám sát. 

-  Làm việc tại các cơ quan hành chính sự nghiệp có liên quan đến xây dựng cơ bản. 

-  Làm thợ xây dựng tự do. 

10. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường 

Có khả năng tự học, tự nghiên cứu. Tiếp tục học tập ở bậc cao hơn (liên thông lên Cao 

đẳng). 

Nơi nhận:       HIỆU TRƯỞNG 
- Sở LĐTBXH Đắk Lắk (để báo cáo); 

- Các phòng, khoa; 

- Công bố Website; 

- Lưu ĐT. 

         

 

 
Th.s Võ Ngọc Trịnh 
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SỞ LAO ĐỘNG – TBXH TỈNH ĐẮK LẮK 

TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK 

 

COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM 

Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc 

 

CHUẨN ĐẦU RA 

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-TCĐL ngày       tháng 01 năm 2021   của 

Hiệu trưởng trường Trung cấp Đắk Lắk) 

 

1. Nghề: Xây dựng Cầu đường bộ 

2. Mã nghề: 5580205 

3. Trình độ đào tạo : Trung cấp 

4. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương trở lên 

5. Thời gian đào tạo: 01 - 1,5 năm 

6. Về kiến thức 

- Giải thích được các quy định và kí hiệu của bản vẽ thiết kế, bản vẽ thi công công 

trình cầu, đường bộ;Trình bày được đặc điểm và cấu tạo các bộ phận, cấu kiện công trình 

cầu, đường bộ; 

- Trình bày được đặc điểm cấu tạo và nguyên tắc sử dụng các loại dụng cụ, máy móc, 

thiết bị thi công cầu, đường bộ; 

- Trình bày được nội dung công tác khảo sát công trình cầu, đường bộ; 

- Trình bày được nội dung công tác giám sát thi công các công trình cầu, đường bộ 

theo đúng hồ sơ thiết kế và quy trình quy phạm; 

- Trình bày được nội dung công tác quản lý xây dựng công trình cầu, đường bộ; 

- Trình bày được các quy định về an toàn lao động và vệ sinh môi trường; 

7. Về kỹ năng 

- Kỹ năng cứng: 

+ Đọc được bản vẽ thiết kế, bản vẽ thi công công trình cầu, đường bộ; 

+ Sử dụng được các thiết bị đo đạc trong khảo sát, thi công các công trình cầu, đường 

bộ; 

+ Thi công được các công trình cầu, đường bộ quy mô vừa và nhỏ; các hạng mục: 

nền móng, mố trụ công trình cầu dây văng, cầu vòm, cầu dàn theo đúng hồ sơ thiết kế và 

quy trình quy phạm; 

+ Tổ chức được một tổ, đội trực tiếp thi công, nghiệm thu các hạng mục, công việc 

của công trình cầu, đường bộ có quy mô vừa và nhỏ theo đúng yêu cầu kỹ thuật; 

+ Thực hiện được công việc giám sát đảm bảo chất lượng công trình xây dựng theo 

đúng thiết kế; 

+ Theo dõi được tiến độ thi công, quản lý chất lượng, khối lượng các hạng mục công 

trình. 

- Kỹ năng mềm: 

 + Kỹ năng giao tiếp: Người học có khả năng trình bày, giải thích được bản vẽ, 

phương án tổ chức thi công, những giải pháp mới, giải pháp thay thế; tạo được các 

mối quan hệ .... trước đối tác và đồng nghiệp. 
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 + Kỹ năng giải quyết vấn đề: Người học có khả năng đưa ra các giải pháp phù hợp, 

thực hiện có hiệu quả dựa vào quá trình thu thập thông tin, thiết kế và tổ chức thi công 

trong lĩnh vực xây dựng cầu đường. 

 + Kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập: Người học có khả năng tổ chức, điều 

hành, đánh giá kết quả hoạt động trong nhóm một cách hiệu quả. Sau khi tốt nghiệp, người 

học có khả năng phối hợp hiệu quả với các bộ phận kỹ thuật và các bộ phận khác trong 

đơn vị xây dựng. 

 + Kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin và truyền thông: Người học có khả năng sử 

dụng máy tính để soạn thảo văn bản, trình diễn báo cáo, sử dụng bảng tính để tính toán 

thống kê. Biết sử dụng và khai thác một số dịch vụ của Internet. Có khả năng vẽ được các 

bản vẽ kỹ thuật, thiết kế cầu đường trên máy vi tính (dựa vào các phần mềm cần thiết như 

AutoCad ...). 

 + Kỹ năng sử dụng Ngoại ngữ (tiếng Anh): Người học có khả năng giao tiếp được 

b ng tiếng Anh với trình độ căn bản về nghe, nói, đọc, viết (tương đương trình độ A) và có 

thể đọc hiểu tài liệu để phục vụ trong công tác, học tập và nghiên cứu các vấn đề chuyên 

môn.  

8. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

- Chấp hành chủ trương, chính sách và pháp luật của Nhà nước; 

- Xác định rõ trách nhiệm của cá nhân đối với tập thể và xã hội; 

- Luôn có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng nhu cầu của công 

việc. 

9. Vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp 

  - Nhân viên phòng khảo sát, thiết kế cho các đơn vị tư vấn thiết kế; 

  - Là các tổ trưởng, đội trưởng phụ trách các tổ đội xây dựng duy tu, bảo dưỡng các 

công trình cầu đường bộ; Cán bộ kỹ thuật cho các đơn vị thi công; 

  - Nhân viên ban quản lý dự án, các Sở, ban ngành, các đơn vị quản lý công trình cầu 

đường bộ. 

10. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường 

Có khả năng tự học, tự nghiên cứu. Tiếp tục học tập ở bậc cao hơn (liên thông lên 

Cao đẳng). 

 

Nơi nhận:        HIỆU TRƯỞNG 
- Sở LĐTBXH Đắk Lắk (để báo cáo); 

- Các phòng, khoa; 

- Công bố Website; 

- Lưu ĐT. 

         

 

Th.s Võ Ngọc Trịnh 
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SỞ LAO ĐỘNG – TBXH TỈNH ĐẮK LẮK  

TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

CHUẨN ĐẦU RA 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-TCĐL ngày        tháng 01 năm 2021   của 

Hiệu trưởng trường Trung cấp Đắk Lắk) 

1. Tên nghề:  Kế toán doanh nghiệp 

2. Mã nghề: 5340302  

3. Trình độ đào tạo : Trung cấp 

4. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương trở lên 

5. Thời gian đào tạo: 01 - 1,5 năm 

6. Về kiến thức 

- Hiểu về luật pháp và các chính sách, chế độ kế toán và chuẩn mực của kế toán Việt 

Nam hiện hành. 

- Trình bày được kiến thức về tổ chức hệ thống kế toán bao gồm: tổ chức quy trình kế 

toán; chứng từ kế toán; tài khoản kế toán; sổ kế toán; các báo cáo kế toán chi tiết và tổng 

hợp đáp ứng yêu cầu quản lý của doanh nghiệp.  

- Biết cách ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kế toán, thuế. 

- Vận dụng vững vàng các kiến thức về nghiệp vụ kế toán để lập báo cáo thuế, báo cáo 

tài chính. 

7. Về kỹ năng 

- Kỹ năng cứng: 

+ Thành thạo việc lập, tiếp nhận, kiểm tra, phân loại và xử lý được chứng từ kế toán. 

+  Sử dụng thành thạo được phần mềm kế toán trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán, 

khai báo thuế. 

+ Lập, đọc và phân tích các báo cáo tài chính, báo cáo thuế, theo chế độ và chuẩn mực 

kế toán Việt Nam hiện hành. 
+ Kiểm tra việc chấp hành chế độ, chính sách về kế toán, tài chính và thuế tại doanh 

nghiệp 

+  Phân tích và sử dụng thông tin kế toán để trợ giúp các nhà quản trị ra quyết định 

quản trị, điều hành doanh nghiệp hiệu quả 

-  Kỹ năng mềm: 

+ Kỹ năng giao tiếp: Người học có kỹ năng giao tiếp hiệu quả với đối tác, đồng 

nghiệp, cấp trên... thông qua các công cụ giao tiếp phổ biến như điện thoại, Internet, thư tín, 

v.v… Có khả năng diễn đạt tốt ý tưởng cần giao tiếp và tạo nên bầu không khí thân thiện, 

tích cực trong giao tiếp. 

+ Kỹ năng giải quyết vấn đề: Người học có khả năng giải quyết được vấn đề đặt ra 

trên cơ sở nhìn nhận, hiểu, đánh giá và đưa ra giải pháp phù hợptrong quá trình thực hiện 

các công việc cụ thể. 

+ Kỹ năng làm việc nhóm: Người học có kỹ năng phối hợp hiệu quả với các thành 

viên trong nhóm nh m thực hiện các công việc cụ thể được giao. Có tinh thần hỗ trợ các 

thành viên nhóm hoàn thành tốt nhiệm vụ.Biết duy trì và phát triển hoạt động nhóm. 

+ Kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin và truyền thông: Người học sử dụng thành 

thạo phần mềm ứng dụng chuyên ngành vào xử lý thông tin kế toán – thuế;Sử dụng thành 
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thạo các phần mềm tin học văn phòng trong công tác kế toán, tài chính, thuế…Biết sử dụng 

và khai thác một số dịch vụ của Internet để tìm kiếm thông tin từ nhiều nguồn tài nguyên 

khác nhau một cách hiệu quả.  

+ Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ (tiếng Anh): Người học có khả năng giao tiếp được b ng 

tiếng Anh với trình độ căn bản về nghe, nói, đọc, viết (tương đương trình độ A) và có thể 

đọc hiểu tài liệu để phục vụ trong công tác, học tập và nghiên cứu các vấn đề chuyên môn.  

8. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

- Có phẩm chất đạo đức, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các 

quy định tại nơi làm việc, trung thực và có tính kỷ luật cao, tỷ mỷ chính xác, sẵn sàng đảm 

nhiệm các công việc được giao ở nơi làm việc. 

- Có đủ khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc 

thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm. 

- Có khả năng hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định. 

- Tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá 

nhân. 

- Có đủ khả năng lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện 

hiệu quả các hoạt động kế toán trong đơn vị, tổ chức. 

 9. Vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp 

Sau khi tốt nghiệp người học sẽ có năng lực quản lý, điều hành các lĩnh vực công việc 

như: 

– Kế toán tài chính 

– Kế toán tổng hợp 

– Kế toán hành chính sự nghiệp 

– Phân tích tài chính và kết quả kinh doanh 

– Kế toán thanh toán  

– Kế toán công nợ… 

         – Thủ quỹ, nhân viên thu ngân… 

 10. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường 

Có khả năng tự học, tự nghiên cứu nh m trao dồi kiến thức mới, công nghệ mới, học 

liên thông lên cao đẳng, đại học. 
 

Nơi nhận:       HIỆU TRƯỞNG 
- Sở LĐTBXH Đắk Lắk (để báo cáo); 

- Các phòng, khoa; 

- Công bố Website; 

- Lưu ĐT. 

 

 

Th.s Võ Ngọc Trịnh 
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SỞ LAO ĐỘNG – TBXH TỈNH ĐẮK 

LẮK  

TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

CHUẨN ĐẦU RA 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-TCĐL ngày       tháng 01 năm 2021   của 

Hiệu trưởng trường Trung cấp Đắk Lắk) 

 

1. Tên nghề:  Quản lý doanh nghiệp 

2. Mã nghề: 5340420 

3. Trình độ đào tạo : Trung cấp 

4. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương trở lên 

5. Thời gian đào tạo: 01 - 1,5 năm 

6. Về kiến thức 

- Hiểu biết được những kiến thức chung về các vấn đề  kinh tế, chính trị, pháp 

lý, xã hội liên quan đến môi trường hoạt động của doanh nghiệp. 

- Vận dụng được các kiến thức cơ bản về ngành: quản trị học, kinh tế vi mô, 

nguyên lý kế toán, thuế  

- Vận dụng tốt các kiến thức chuyên sâu về ngành: Quản trị nguồn nhân lực, 

quản trị hành chính văn phòng, quản trị tài chính, phân tích hoạt động kinh doanh, kỹ 

năng bán hàng, marketing thương mại, quản trị sản xuất. 

7. Về kỹ năng 

- Kỹ năng cứng: 

+ Soạn thảo văn bản, tổ chức các cuộc họp, lưu trữ và quản lý tài liệu 

+ Khảo sát, nghiên cứu thị trường và phân tích môi trường kinh doanh 

+ Xây dựng, triển khai, thực hiện các hoạt động bán hàng, tiếp thị, chăm sóc 

khách hàng. 

+ Đọc, hiểu và phân tích tình hình kinh doanh, tài chính của doanh nghiệp 

+ Ra thông báo tuyển dụng, bố trí văn phòng làm việc, giải quyết xung đột 

trong công việc, tạo động lực làm việc 

+ Bố trí, triển khai hoạt động sản xuất, đánh giá chất lượng sản phẩm 

+ Tư vấn, hỗ trợ trong quá trình đưa ra quyết định của người quản trị 

+ Lập được kế hoạch kinh doanh, dự án kinh doanh, khởi sự doanh nghiệp 

- Kỹ năng mềm: 

+ Kỹ năng giao tiếp: Nắm vững kĩ năng giao tiếp hiệu quả trong kinh doanh 

bao gồm cả kĩ năng giao tiếp ngôn ngữ, phi ngôn ngữ, giao tiếp qua thư tín và qua 

các phương tiện truyền thông;  Áp dụng linh hoạt kỹ năng thương lượng, đàm phán; 

Áp dụng linh hoạt kĩ năng thuyết trình trước khách hàng, đồng nghiệp và đối tác. 

+ Kỹ năng giải quyết vấn đề: Người học giải quyết được vấn đề đặt ra trên cơ 

sở nhìn nhận, hiểu, đánh giá và đưa ra giải pháp phù hợp, thực hiện có hiệu quả trong 
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quá trình thực hiện các công việc cụ thể.  Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát 

huy trí tuệ tập thể 

+ Kỹ năng làm việc nhóm: Có kỹ năng phối hợp hiệu quả với các thành viên 

trong nhóm nh m thực hiện các công việc cụ thể được giao. Có tinh thần hỗ trợ các 

thành viên nhóm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Biết duy trì và phát triển hoạt động nhóm. 

+ Kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin và truyền thông: Người học có khả 

năng sử dụng máy tính để xây dựng quy chế, lập kế hoạch kinh doanh, soạn thảo văn 

bản, phân tích báo cáo, thống kê; biết sử dụng và khai thác một số dịch vụ của 

Internet để tìm kiếm thông tin từ nhiều nguồn tài nguyên khác nhau một cách hiệu 

quả.  

+ Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ (tiếng Anh): Người học có khả năng giao tiếp 

được b ng tiếng Anh với trình độ căn bản về nghe, nói, đọc, viết (tương đương trình 

độ A) và có thể đọc hiểu tài liệu để phục vụ trong công tác, học tập và nghiên cứu các 

vấn đề chuyên môn.  

8. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

Có phẩm chất đạo đức, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật 

và các quy định tại nơi làm việc, trung thực và có tính kỷ luật cao, tỷ mỷ chính xác, 

sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao ở nơi làm việc. 

9. Vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp 

- Sau khi tốt nghiệp khóa học, người học được cấp b ng Trung cấp nghề, trở 

thành nhà quản lý cấp cơ sở có khả năng làm việc chủ yếu tại bộ phận kinh doanh, 

bán hàng; tham gia quản lý và điều hành tại bộ phận sản xuất; làm việc tại các phòng 

ban như:  hành chính tổ chức, nhân sự, tài chính. 

 - Hành nghề tư vấn kinh doanh và làm dịch vụ quản lý cho các doanh nghiệp 

thuộc mọi thành phần kinh tế. 

10. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường 

- Có khả năng tự học, nghiên cứu khoa học theo đúng chuyên ngành đào tạo 

- Có đủ khăn năng học tập liên thông lên Cao đẳng, Đại học có cùng ngành, 

khối ngành đào tạo và những bậc học cao hơn của các ngành đạo tạo khác đáp ứng 

nhu cầu phát triển của bản thân và xã hội 

                                               

Nơi nhận:        HIỆU TRƯỞNG 

- Sở LĐTBXH Đắk Lắk (để báo cáo); 

- Các phòng, khoa; 

- Công bố Website; 

- Lưu ĐT. 

 

Th.s Võ Ngọc Trịnh 
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SỞ LAO ĐỘNG – TBXH TỈNH ĐẮK LẮK  

TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

CHUẨN ĐẦU RA 
 (Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-TCĐL ngày        tháng 01 năm 2021   của 

Hiệu trưởng trường Trung cấp Đắk Lắk) 

1. Tên nghề:  Tài chính – Ngân hàng 

2. Mã nghề:   

3. Trình độ đào tạo : Trung cấp 

4. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương trở lên 

5. Thời gian đào tạo: 01 - 1,5 năm 

6. Về kiến thức 

- Vận dụng kiến thức cơ bản và chuyên môn đã học để tiếp cận với tri thức hiện đại 

về lĩnh vực tài chính ngân hàng, nh m bồi dưỡng năng lực tư duy thực tế 

- Vận dụng kiến thức đã học vào việc phân tích hoạt động kinh tế ngành và giải quyết 

các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình làm việc  

- Có nghiệp vụ cơ bản về ngân hàng thương mại, các nghiệp vụ về quản lý tiền tệ, 

quản lý ngân sách, thanh toán quốc tế và quản lý tài chính của doanh nghiệp, của các tổ 

chức ngân hàng và phi ngân hàng 

- Vận dụng kiến thức đã học vào kế toán ngân hàng, phân tích tài chính doanh 

nghiệp, thực hiện các nghiệp vụ đầu tư, huy động vốn 

- Có khả năng vận dụng kiến thức vào thực tế và khả năng tự học, tự rèn luyện bản 

thân để nâng cao trình độ. 

7. Về kỹ năng 

* Kỹ năng cứng: 

- Xử lý các tình huống; thu thập tài liệu cần thiết phục vụ cho việc phân tích, đánh 

giá, dự báo các vấn đề tài chính  

- Giải quyết thành thạo các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Thực hiện các nghiệp vụ 

ngân hàng cơ bản, phân tích thị trường tài chính, thị trường vốn, khảo sát nghiên cứu thị 

trường để hoạch định, tổ chức, thực hiện và kiểm tra 

- Áp dụng những kiến thức cơ bản về lý thuyết tài chính - tiền tệ - ngân hàng và thị 

trường chứng khoán; hoạt động của doanh nghiệp, ngân hàng thương mại và các dịch vụ 

ngân hàng hiện đại vào thực tế nghề nghiệp. 

- Thiết lập và quản lý dự án đầu tư, ngoài ra cần phải nắm vững các quy trình về thẩm 

định giá trong công tác tín dụng và ngân hàng 

- Lập được báo cáo thẩm định về khách hàng vay vốn, soạn thảo hợp đồng tín dụng, 

hợp đồng bảo đảm tài sản. Đọc hiểu các báo cáo tài chính, báo cáo kế toán.  

- Tư vấn, đánh giá và kiểm soát khách hàng hiệu quả trong hoạt động tín dụng. Giao 

tiếp khách hàng đáp ứng yêu cầu công việc, làm việc độc lập và theo nhóm có hiệu quả. 

* Kỹ năng mềm: 

- Kỹ năng giao tiếp: Người học có kỹ năng giao tiếp hiệu quả với đối tác, đồng nghiệp, 

cấp trên... thông qua các công cụ giao tiếp phổ biến như điện thoại, Internet, thư tín, v.v… 

Có khả năng diễn đạt tốt ý tưởng cần giao tiếp và tạo nên bầu không khí thân thiện, tích cực 

trong giao tiếp. 
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- Kỹ năng giải quyết vấn đề: Người học có khả năng giải quyết được vấn đề đặt ra trên 

cơ sở nhìn nhận, hiểu, đánh giá và đưa ra giải pháp phù hợptrong quá trình thực hiện các 

công việc cụ thể. 

- Kỹ năng làm việc nhóm: Người học có kỹ năng phối hợp hiệu quả với các thành viên 

trong nhóm nh m thực hiện các công việc cụ thể được giao. Có tinh thần hỗ trợ các thành 

viên nhóm hoàn thành tốt nhiệm vụ.Biết duy trì và phát triển hoạt động nhóm. 

- Kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin và truyền thông: Người học sử dụng thành 

thạo phần mềm ứng dụng chuyên ngành vào xử lý thông tin kế toán – thuế;Sử dụng thành 

thạo các phần mềm tin học văn phòng trong công tác kế toán, tài chính, thuế…Biết sử dụng 

và khai thác một số dịch vụ của Internet để tìm kiếm thông tin từ nhiều nguồn tài nguyên 

khác nhau một cách hiệu quả.  

- Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ (tiếng Anh): Người học có khả năng giao tiếp được b ng 

tiếng Anh với trình độ căn bản về nghe, nói, đọc, viết (tương đương trình độ A) và có thể 

đọc hiểu tài liệu để phục vụ trong công tác, học tập và nghiên cứu các vấn đề chuyên môn.  

8. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

- Có phẩm chất đạo đức, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các 

quy định tại nơi làm việc, trung thực và có tính kỷ luật cao, tỷ mỷ chính xác, sẵn sàng đảm 

nhiệm các công việc được giao ở nơi làm việc 

- Có đủ khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc 

thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm. 

- Có khả năng hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định. 

- Tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá 

nhân. 

- Có đủ khả năng lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện 

hiệu quả các hoạt động kế toán trong đơn vị, tổ chức. 

 9. Vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp 

Sau khi tốt nghiệp người học sẽ có năng lực quản lý, điều hành các lĩnh vực công việc 

như: 

- Làm nhân viên giao dịch, huy động vốn tại các ngân hàng thương mại, công ty tài 

chính, công ty bảo hiểm, quỹ tín dụng,... 

- Làm cán bộ nghiên cứu, hoạch định chính sách tại các cơ quan nhà nước 

- Có thể làm việc tại các cơ quan hành chính sự nghiệp có liên quan đến tài chính ngân 

hàng cơ bản. 

 10. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường 

Có khả năng tự học, tự nghiên cứu nh m trao dồi kiến thức mới, công nghệ mới, học 

liên thông lên cao đẳng, đại học. 

 

Nơi nhận:        HIỆU TRƯỞNG 
- Sở LĐTBXH Đắk Lắk (để báo cáo); 

- Các phòng, khoa; 

- Công bố Website; 

- Lưu ĐT. 

     

Th.s Võ Ngọc Trịnh 

 



25 

 
SỞ LAO ĐỘNG – TBXH TỈNH ĐẮK LẮK 

TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

CHUẨN ĐẦU RA 

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-TCĐL ngày       tháng 01 năm 2021   của 

Hiệu trưởng trường Trung cấp Đắk Lắk) 

 

1. Tên nghề:  Kỹ thuật chế biến món ăn 

2. Mã nghề:  5810207 

3. Trình độ đào tạo : Trung cấp 

4. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương trở lên 

5. Thời gian đào tạo: 01 - 1,5 năm 

6. Về kiến thức 

+ Nêu được các quy định của pháp luật quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm. 

+ Trình bày được vai trò của các chất dinh dưỡng cần thiết đối với cơ thể cũng 

như sự biến đổi của các chất dinh dưỡng trong quá trình chế biến món ăn. Nắm được 

quy trình xây dựng thực đơn. 

+ Trình bày được quy trình sơ chế các loại thực phẩm 

+ Trình bày được quy trình chế biến các món ăn cơ bản. 

+ Trình bày được các qui định về sử dụng và bảo quản các thiết bị dụng cụ 

trong bếp 

+ Nêu được phương pháp bảo quản các loại thực phẩm 

7. Về kỹ năng 

- Kỹ năng cứng: 

+ Lập được thực đơn phù hợp cho các đối tượng theo yêu cầu. 

+ Thực hiện được các món ăn từ thịt gia súc, gia cầm, thủy sản và rau củ quả, 

món  Việt Nam, Á, Âu, các món bánh và tráng miệng. 

+ Trang trí, trình bày được các loại đồ ăn. 

+ Lựa chọn được các loại thực phẩm tươi ngon, đảm bảo an toàn vệ sinh thực 

phẩm. 

+ Giao tiếp b ng ngoại ngữ  trong phạm vi giao tiếp thông thường và theo yêu 

cầu của vị trí công việc 

+ Bảo quản được các loại nguyên liệu thực phẩm. 

+ Sử dụng được các trang thiết bị , dụng cụ chuyên ngành. 

+ Xử lý được các tình huống trong quá trình chế biến món ăn  

- Kỹ năng mềm: 

+ Kỹ năng giao tiếp: Có kỹ năng giao tiếp hiệu quả với đối tác, đồng nghiệp, 

cấp trên... thông qua các công cụ giao tiếp phổ biến như điện thoại, Internet, thư tín, 

v.v… Có khả năng diễn đạt tốt ý tưởng cần giao tiếp và tạo nên bầu không khí thân 

thiện, tích cực trong giao tiếp. 
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+ Kỹ năng giải quyết vấn đề: Người học giải quyết được vấn đề đặt ra trên cơ 

sở nhìn nhận, hiểu, đánh giá và đưa ra giải pháp phù hợp, thực hiện có hiệu quả trong 

quá trình thực hiện các công việc cụ thể. 

+ Kỹ năng làm việc nhóm: Có kỹ năng phối hợp hiệu quả với các thành viên 

trong nhóm nh m thực hiện các công việc cụ thể được giao. Có tinh thần hỗ trợ các 

thành viên nhóm hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

+ Kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin và truyền thông: Người học có khả 

năng sử dụng máy tính để xây dựng thực đơn, tính toán chế độ dinh dưỡng phù hợp 

cho các đối tượng, trình bày báo cáo, thống kê; biết sử dụng và khai thác một số dịch 

vụ của Internet để tìm kiếm thông tin từ nhiều nguồn tài nguyên khác nhau một cách 

hiệu quả. Đồng thời rèn luyện phong cách suy nghĩ và làm việc phù hợp với thời đại 

tin học hóa, phục vụ cho học tập và công việc liên quan có hiệu quả. 

+ Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ (tiếng Anh): Người học có khả năng giao tiếp 

được b ng tiếng Anh với trình độ căn bản về nghe, nói, đọc, viết (tương đương trình 

độ A) và có thể đọc hiểu tài liệu để phục vụ trong công tác, học tập và nghiên cứu các 

vấn đề chuyên môn.  

8. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

Có phẩm chất đạo đức, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật 

và các quy định tại nơi làm việc, trung thực và có tính kỷ luật cao, tỷ mỷ chính xác, 

sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao ở nơi làm việc. 

9. Vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp 

Sau khi tốt nghiệp người học sẽ đảm nhận các công việc nhân viên sơ chế, 

nhân viên chế biến trực tiếp, thợ nấu chính ,... hoặc các vị trí khác trong  bếp các nhà 

hàng, khách sạn, bếp ăn tập thể tuỳ khả năng và yêu cầu của công việc; 

Có khả năng dạy nghề Nấu ăn ở trình độ sơ cấp, đào tạo thường xuyên, học 

liên thông lên trình độ cao đẳng. 

10. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường 

Có khả năng tự học, tự nghiên cứu nh m trau dồi kiến thức mới, công nghệ 

mới, học liên thông lên cao đẳng, đại học. 

 

                                               

Nơi nhận:        HIỆU TRƯỞNG 

- Sở LĐTBXH Đắk Lắk (để báo cáo); 

- Các phòng, khoa; 

- Công bố Website; 

- Lưu ĐT. 

 

Th.s Võ Ngọc Trịnh 
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SỞ LAO ĐỘNG – TBXH TỈNH ĐẮK LẮK  

TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

CHUẨN ĐẦU RA 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-TCĐL ngày        tháng 01 năm 2021   của 

Hiệu trưởng trường Trung cấp Đắk Lắk) 

 

1. Tên nghề  : Tiếng Anh 

2. Mã nghề  : 5220206 

3. Trình độ đào tạo : Trung cấp 

4. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương trở lên 

5. Thời gian đào tạo: 01 - 1,5 năm 

6. Về kiến thức: 

+ Liệt kê, nêu rõ và trình bày được vốn từ vựng, mẫu câu thông dụng trong 

lĩnh vật bán hàng, văn phòng, nhà hàng, khách sạn, du lịch. 

7. Về kỹ năng: 

- Kỹ năng cứng: 

      + Nghe hiểu, hỏi đáp và giải quyết được các tình huống giao tiếp trong tiếng 

Anh trong các lĩnh vực bán hàng, nhà hàng, khách sạn, văn phòng, du lịch. 

-  Kỹ năng mềm: 

+ Kỹ năng giao tiếp: Người học có kỹ năng giao tiếp hiệu quả với đối tác, đồng 

nghiệp, cấp trên... thông qua các công cụ giao tiếp phổ biến như điện thoại, Internet, 

thư tín, v.v… Có khả năng diễn đạt tốt ý tưởng cần giao tiếp và tạo nên bầu không 

khí thân thiện, tích cực trong giao tiếp. 

+ Kỹ năng giải quyết vấn đề: Người học có khả năng giải quyết được vấn đề 

đặt ra trên cơ sở nhìn nhận, hiểu, đánh giá và đưa ra giải pháp phù hợp trong quá 

trình thực hiện các công việc cụ thể. 

+ Kỹ năng làm việc nhóm: Người học có kỹ năng phối hợp hiệu quả với các 

thành viên trong nhóm nh m thực hiện các công việc cụ thể được giao. Có tinh thần 

hỗ trợ các thành viên nhóm hoàn thành tốt nhiệm vụ.Biết duy trì và phát triển hoạt 

động nhóm. 

+ Kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin và truyền thông: Người học sử dụng 

và khai thác một số dịch vụ của Internet để tìm kiếm thông tin từ nhiều nguồn tài 

nguyên khác nhau một cách hiệu quả. 

8. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm    

+ Có đạo đức nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp 

luật và các quy định tại nơi làm việc, có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu 

phát triển kinh tế - xã hội. 

+ Có đủ khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện 

làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm. 
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+ Có khả năng hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác 

định. 

+ Tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan 

điểm cá nhân. 

9. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:  

- Sau khi học xong chương trình này, người học có cơ hội làm nhân viên bán 

hàng tại các cửa hàng hoặc siêu thị, thư ký văn phòng, nhân viên tại các nhà hàng, 

khách sạn; các doanh nghiệp trong nước, các công ty nước ngoài; có khả năng 

giao tiếp lưu loát b ng tiếng Anh khi làm việc tại các vị trí này.  

10. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường 

- Có khả năng tự học, tự nghiên cứu nh m trao dồi kiến thức mới, công nghệ 

mới, học liên thông lên cao đẳng, đại học. 
 

Nơi nhận:       HIỆU TRƯỞNG 
- Sở LĐTBXH Đắk Lắk (để báo cáo); 

- Các phòng, khoa; 

- Công bố Website; 

- Lưu ĐT. 

 

 

 Th.s Võ Ngọc Trịnh 
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SỞ LAO ĐỘNG – TBXH TỈNH ĐẮK LẮK 

TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

CHUẨN ĐẦU RA 

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-TCDL ngày        tháng 01 năm 2021   

của Hiệu trưởng Trường Trung cấp Đắk Lắk) 

1. Tên nghề:  Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn 

2. Mã nghề: 5810205 

3. Trình độ đào tạo: Trung cấp 

4. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương 

đương trở lên. 

5. Thời gian đào tạo: 01 – 1,5 năm 

6. Về kiến thức 

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về tổng quan ngành du lịch, khách sạn, 

nhà hàng, tâm lý khách du lịch và các chính sách marketing du lịch. 

- Trình bày được các kiến thức có bản về quản lý và kinh doanh các bộ phận 

trong nhà hàng, khách sạn; thực hiện được các bài tập về kinh doanh, về quản trị 

trong kinh doanh nhà hàng, khách sạn. 

- Mô tả được hệ thống các sản phẩm, dịch vụ tại nơi làm việc; phân tích và thực 

hiện được các quy trình nghiệp vụ lễ tân; giải thích được tầm quan trọng và mô tả 

được mối quan hệ mối của bộ phận lễ tân với các bộ phận khác tại nơi làm việc. 

- Trình bày được các hình thức phục vụ trong nhà hàng; giải thích được tầm 

quan trọng và nguyên tắc của vệ sinh, an toàn trong nhà hàng và các cơ sở kinh 

doanh, phục vụ ăn uống khác; trình bày được kiến thức cơ bản về hình thức, quy 

trình, quy phạm trong quá trình phục vụ ăn uống và thực hiện được các quy nghình 

và các nghiệp vụ thuộc bộ phận nhà hàng. 

- Trình bày được các kiến thức, các khái niệm về bộ phận lưu trú trong khách 

sạn và thực hiện được các nghiệp vụ thuộc bộ phận lưu trú khách sạn. 

7. Về kỹ năng 

- Kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ (kỹ năng cứng): 

- Thực hiện thuần thục các quy trình nghiệp vụ lễ tân; thực hiện được hoạt động 

marketing và bán các sản phẩm, dịch vụ của cơ sở kinh doanh hoặc tại nơi làm việc. 

- Thực hiện được các quy trình nghiệp vụ trong nhà hàng từ công việc chuẩn bị, 

đón tiếp, tổ chức phục vụ và kết thúc phục vụ. 

- Thực hiện được các quy trình nghiệp vụ tại bộ phận lưu trú và giải quyết được 

các tình huống phát sinh. 

- Giao tiếp có hiệu quả và giải quyết được các tình huống cơ bản trong quá trình 

phục vụ khách. 

- Thực hiện đúng các quy định về an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi 

trường. 
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- Kỹ năng mềm: 

+ Kỹ năng giao tiếp: Người học vận dụng tốt các cách thức giao tiếp ứng xử 

trong các mối quan hệ với đồng nghiệp, với quản lý.  

+ Kỹ năng giải quyết vấn đề: Người học giải quyết được các vấn đề trên cơ sở 

tìm hiểu, đánh giá và đưa ra giải pháp phù hợp và thực hiện có hiệu quả tốt. 

+ Kỹ năng làm việc nhóm: Phối hợp hiệu quả với các thành viên trong nhóm 

nh m thực hiện các công việc cụ thể được giao. Đồng thời, thực hiện các công việc 

chuyên môn nghiệp vụ với tư cách thành viên của nhóm hoặc trưởng nhóm trong quá 

trình làm việc. 

+ Kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin và truyền thông: Người học biết sử 

dụng máy tính và phần mềm tìm kiếm, đón tiếp, phục vụ và tiễn khách ở các bộ phận 

chuyên môn trong kinh doanh nhà hàng, khách sạn.  

+ Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ (tiếng Anh): Người học giao tiếp được b ng 

tiếng Anh với trình độ căn bản (tương đương trình độ A). Đặc biệt, người học vận 

dụng các thuật ngữ  và các kiến thức về tiếng anh chuyên ngành để làm việc tại bộ 

phận lễ tân, bộ phận lưu trú hoặc trong phục vụ nhà hàng. 

8. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, hợp tác chặt chẽ với đồng nghiệp và khách 

hàng, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, trung thực, có tính kỷ luật 

cao, có tác phong làm việc chuyên nghiệp, sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được 

giao tại các cơ sở kinh doanh lưu trú và kinh doanh ăn uống. 

9. Vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp 

Sau khi tốt nghiệp, người học có khả năng làm việc trong các cơ sở du lịch và 

trong các khách sạn, nhà hàng theo tiêu chuẩn Việt Nam, bao gồm các vị trí sau: 

 - Nhân viên lễ tân phục vụ trong các cơ sở du lịch và trong nhà hàng, khách 

sạn. 

 - Nhân viên phục vụ nhà hàng trong kinh doanh nhà hàng. 

- Nhân viên phục vụ trong bộ phận lưu trú trong khách sạn hoặc có thể phát 

triển thành giám sát về các bộ phận kinh doanh trong nhà hàng và các cơ sở kinh 

doanh khách sạn. 

10. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường 

Sau khi ra trường, người học có khả năng tự học, tự nghiên cứu để tích lũy các 

kiến thức mới, công nghệ mới; người học có cơ hội học liên thông lên trình độ cao 

đẳng, đại học. 

                                               

Nơi nhận:        HIỆU TRƯỞNG 

- Sở LĐTBXH Đắk Lắk (để báo cáo); 

- Các phòng, khoa; 

- Công bố Website; 

- Lưu ĐT. 

 

Th.s Võ Ngọc Trịnh 
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