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Luận án đã phát triển khái niệm hướng nghiệp (HN) trong trường dạy nghề; quản lý hoạt động giáo dục 

hướng nghiệp, đã hệ thống hóa được khung lý luận về quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp (GDHN) 

trong các trường dạy nghề đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động (TTLĐ) gồm: Đặc điểm và yêu cầu tổ 

chức GDHN trong trường dạy nghề; các thành tố của công tác quản lý hoạt động GDHN, bao gồm: Mục 

tiêu, chủ thể, công cụ và nội dung quản lý; các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động GDHN. Luận án đã 

làm rõ thực trạng công tác HN trong các trường dạy nghề, thực trạng quản lý hoạt động GDHN trong các 

trường dạy nghề đáp ứng yêu cầu của TTLĐ, từ đó đề xuất được năm giải pháp quản lý hoạt động GDHN 

trong các trường dạy nghề đáp ứng yêu cầu của TTLĐ bao gồm: Nâng cao nhận thức về GDHN cho cán 

bộ quản lý, giáo viên và học sinh ở các trường dạy nghề; tổ chức xây dựng phòng HN trong trường dạy 

nghề; chỉ đạo thực hiện đồng bộ hoạt động GDHN trước, trong và sau quá trình đào tạo trong các trường 

dạy nghề; xây dựng cơ chế phối hợp GDHN bốn bên: Trường dạy nghề - Trường phổ thông - Doanh 

nghiệp - Tổ chức cung ứng lao động; triển khai đồng bộ các chức năng quản lý nội dung của hoạt động 



GDHN. Các giải pháp có khả năng ứng dụng trong thực tiễn giúp cho các trường dạy nghề tháo gỡ được 

những khó khăn trong công tác đào tạo nghề hiện nay. 
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