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Giới thiệu

❖ Được thành lập năm 2001, bắt đầu hoạt

động từ năm 2003;

❖ Là trường duy nhất trên địa bàn tỉnh Ninh 

Thuận đào tạo 3 cấp trình độ (12 nghề cao 

đẳng, 14 nghề trung cấp, 15 nghề sơ cấp) 

❖ Tổng diện tích 141.476m2 (bao gồm 3 cơ sở)
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2 Km



Cơ cấu tổ chức

150người

42 nữ

90 giáo viên

04 phòng

• Đào tạo CTSV

• Hành chính

• Kế toán

• Khảo thí

Ban Giám hiệu

Text

04 khoa

• Điện – Điện tử

• Cơ khí – Xây dựng

• Công nghệ Ô tô

• Kinh tế tổng hợp

01 Trung tâm
• Đào tạo và sát hạch lái xe



Ngành nghề đào tạo

14 ngành, 

nghề

Điện CN, Điện tử CN, Cơ 

điện tử
Nuôi trồng thủy sản

Cơ khí, ô tô

Xây dựng

Kế toán, Du lịch

May mặc



• Điện tử 
công nghiệp
• Kỹ thuật 
xây dựng

• Điện công 
nghiệp

• Công nghệ 
ô tô
• Quản trị 
khách sạn

Nghề trọng điểm

Quốc 

tế
ASEAN

Quốc 

gia



Tuyển sinh đào tạo qua các năm

2018 2019 2020 2021

183320111807
1.962

Tỷ lệ HSSV tốt nghiệp có việc làm trên 80%



Các hoạt động hợp tác với GIZ

2011 - 2016

2020 - 2023

2010 - 2014

Hợp phần kỹ thuật

+ Đào tạo giáo viên

+ Cử chuyên gia làm 

việc tại NTVC

+ Khảo sát lần vết, 

khảo sát D. Nghiệp

Hợp phần tài chính

Vay vốn đầu tư thiết 

bị, dụng cụ đào tạo 

nghề Điện, Cơ khí và 

Cơ điện tử

Trung tâm đào tạo 

xuất sắc về năng 

lượng tái tạo.

PVT 2008 Phase 2



Năng lực CBQL và GV

Năng lực

CBQL và

GV tăng

lên rõ rệt

Nhân 

rộng

Đào tạo tại 

Đức

Đào tạo 

trong nước

Áp 

dụng



Thiết bị, dụng cụ đào tạo



Các hoạt động khác

Công 

tác 

truyền 

thông

Xanh 

hóa đào 

tạo nghề

Trao học 

bổng nữ 

sinh

Đào tạo 

lao động 

mất việc 

do COVID





Trung tâm đào tạo xuất sắc về Năng lượng tái tạo 

2010-2016:
Dự án Đào 
tạo nghề 
(PVT) 2008

2017-2020:
Phase 1 Dự 
án hỗ trợ 
Trường cao 
đẳng chất 
lượng cao 

2021:

✓ Kỹ thuật 
viên Lắp đặt 
Hệ thống 
điện mặt trời 
áp mái;

✓ Nghề Cơ 
điện tử theo 
tiêu chuẩn 
CHLB Đức.

2022-2024:
Dự án 
DPPP 
“Trung tâm 
Giáo dục và 
Công nghệ 
Năng lượng 
tái tạo
(RETEC)” 

Phase 2



Hỗ trợ năng lực đào tạo KTV Lắp đặt HT điện MT áp mái

1. Bổ sung thiết bị, vật tư đào tạo cho
nghề lắp đặt Điện mặt trời áp mái: 
150.000 EUR

2. Đào tạo 17 GV về lắp đặt hệ thống 
Điện mặt trời áp mái do Học viện NLTT 
CHLB Đức (RENAC) thực hiện

3. Hỗ trợ xây dựng và đề xuất cấp phép
chương trình đào tạo sơ cấp (300 giờ)

4. Biệt phái Chuyên gia phát triển về 
NLTT làm việc tại trường



Mục tiêu Dự án DPPP:  Triển khai đào tạo nghề trong lĩnh vực năng lượng 

gió và mặt trời tại các khu vực được lựa chọn tại Việt Nam – Trung tâm 

Giáo dục và Công nghệ Năng lượng tái tạo (RETEC)

▪ Ngân sách: 0,75 triệu EUR

- Khối DN Tư nhân bao gồm IBS / FESTO / SE-VN: 50%, 

- GIZ: 50%

▪ Thời gian: 11/2021 – 10/2024.

Trung tâm đào tạo xuất sắc về Năng lượng tái tạo 



Các hoạt động của Dự án DPPP: 

❖ Xây dựng chương trình đào tạo nâng cao cho kỹ thuật viên dịch vụ 

nhà máy năng lượng gió, gồm:

• 2 mô-đun tự chọn 360 giờ (11+12) cho Kĩ thuật công nghiệp, Công 

nghệ điện tử và NLTN, Cơ điện tử, Cắt gọt kim loại, Cơ khí xây dựng;

• 14 khóa học ngắn hạn dành cho kỹ thuật viên, kỹ sư, giảng viên.

❖ 09 – 12/2022: 06 buổi đào tạo 40 giờ về chương trình đào tạo dành 

cho WEST bởi GIZ.

❖ 05 – 12/2022: Khóa học ngắn hạn của IBS / FESTO / SE-VN

Trung tâm đào tạo xuất sắc về Năng lượng tái tạo 



Trung tâm đào tạo xuất sắc về Năng lượng tái tạo 

Khu vực lắp 

Solar panel nối 

lưới 10 kW

Khu vực lắp 

Solar panel độc 

lập 



Trung tâm đào tạo xuất sắc về Năng lượng tái tạo 



2030

2025

2020

Ninh Thuận trở 

thành Trung 

tâm năng 

lượng, năng 

lượng tái tạo 

của cả nước

- 42 DA NLTT

- Tổng CS: 3.117MW

- CS phát lưới 4.000 

triệu KWh

- Tổng CS: 6.500 MW 

(chiếm 9%-10% cả 

nước)

- Trung tâm R&D

- Tổng CS: 11.800 MW 

(chiếm 9%-10% cả 

nước)

- Chất lượng nhân lực 

đạt trình độ cao

Cơ hội việc làm của Sinh viên 



Cơ hội việc làm của Sinh viên 

Nguyễn Hoài Nam – Điện CN 

- Trưởng ca vận hành Nhà 

máy Phong điện 1 (30 MW)

Nhà máy ĐMT Trung Nam –

Thuận Nam: 

14 sinh viên Điện CN

Nhà máy ĐMT Phước Hữu: 

02 sinh viên Điện CN

30,24MWp

Nhà máy điện gió Phước 

Hữu – Duyên Hải 1: 

01 sinh viên Điện CN

30MW

Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4: 

05 sinh viên Điện CN

450 MWp

Nhà máy ĐMT Vĩnh Hảo: 

05 sinh viên Điện CN



Định hướng

❖ Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu 

cầu nhân lực kỹ thuật, dịch vụ cho phát triển kinh tế 

của địa phương.

❖ Trở thành Trung tâm đào tạo xuất sắc về Năng 

lượng tái tạo.

❖Đến năm 2025 là Trường cao đẳng Chất lượng cao.



Đề xuất

Đối với Bộ Công Thương:  

Lựa chọn, hỗ trợ Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận trở thành Trung tâm 

nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ năng lượng tái tạo



LOGO

Ninh Thuan Vocational College


