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Tên chương trình  : QUẢN TRỊ KINH DOANH 
Trình độ đào tạo   : Cao đẳng 
Ngành                   : Quản trị kinh doanh 
Loại hình đào tạo : Chính qui  
 
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 
 Đào tạo các tác nghiệp viên kinh doanh có phẩm chất chính trị, đạo đức kinh doanh 
và sức khỏe tốt ; nắm vững các kiến thức về chức năng, quá trình kinh doanh và quản trị ở 
các doanh nghiệp; có kỹ năng cơ bản để vận dụng kinh doanh trong kinh doanh nói chung 
và thực hành tốt trong một số công việc chuyên môn thuộc lĩnh vực đào tạo; có khả năng 
tự học tập để thích ứng với môi trường kinh doanh trong điều kiện hội nhập quốc tế. 

Sinh viên tốt nghiệp làm việc chủ yếu ở các loại hình doanh nghiệp vừa và nhỏ 
thuộc tất cả các thành phần kinh tế. 
 
 
************************************************************************ 

 
- Tên chương trình:  QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG VÀ LƯU TRỮ 
- Trình độ đào tạo:  Cao đẳng 
- Ngành đào tạo: Quản trị văn phòng và lưu trữ  
- Loại hình đào tạo:  Chính quy 

 
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 

Cung cấp khối kiến thức chuyên môn và những kiến thức nghiệp vụ hỗ trợ cho một 
chuyên viên quản trị văn phòng và lưu trữ học có trình độ làm thư ký tổng hợp, về lưu trữ 
học, tin học ứng dụng trong công tác văn phòng và công tác lưu trữ ở văn phòng các ủy 
ban nhân dân tỉnh, thành phố, ngành, văn phòng cơ quan đảng đoàn thể, doanh nghiệp ở 
địa phương, ở các cơ quan quản lý lưu trữ chuyên ngành… 

 

************************************************************************ 
 
- Tên chương trình:  KẾ TOÁN  
- Trình độ đào tạo:  CAO ĐẲNG 
- Ngành đào tạo: KẾ TOÁN 
- Loại hình đào tạo:  CHÍNH QUY 

 
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 

            Đào tạo kế toán viên trình độ Cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề 
nghiệp, có sức khỏe tốt; nắm vững kiến thức cơ bản, cơ sở, có kỹ năng thực hành về  
nghiệp vụ kế toán, đủ khả năng giải quyết những vấn đề chuyên môn kế toán và tổ chức 
công tác kế toán ở các đơn vị, đồng thời có khả năng học tập, nghiên cứu để  nâng cao 
trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp trong điều kiện của nền kinh tế thị trường. 

           Sinh viên tốt nghiệp làm việc ở bộ phận kế toán, tài chính tại các doanh nghiệp, 
đơn vị, tổ chức. 



  2 

 -Tên chương trình:      CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN 
 - Trình độ đào tạo:                  Cao đẳng 
 - Ngành đào tạo:                     Công nghệ kỹ thuật điện 
 - Loại hình đào tạo:                Chính quy 
  
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 
 Chương trình đào tạo các kỹ thuật viên trình độ Cao đẳng ngành Công nghệ Kỹ 
thuật điện có phẩm chất chính trị, đao đức, có sức khỏe, có kiến thức và năng lực thực 
hành nghề nghiệp tương xứng để có thể đảm đương các công việc trong ngành Điện: 
 Sinh viên qua đào tạo phải đạt được các yêu cầu sau: 
  - Có kỹ năng nghề nghiệp cao. 
 - Có khả năng lắp đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa các loại thiết bị điện, trang bị 
điện, trang bị chiếu sáng, các thiết bị điện tử trong công nghiệp và dân dụng. 
 - Nắm được kiến thức cơ bản về an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, về tổ chức 
sản xuất, quản lý kinh tế trong xí nghiệp. 
 Sau khi tốt nghiệp Công nghệ kỹ thuật điện có thể làm việc tại các cơ sở chế tạo, 
sửa chữa, kinh doanh, đào tạo và nghiên cứu thuộc ngành điện. 

 
************************************************************************ 

 
- Tên chương trình:  THƯ KÝ VĂN PHÒNG 
- Trình độ đào tạo:  CAO ĐẲNG 
- Ngành đào tạo:  THƯ KÝ VĂN PHÒNG  
- Loại hình đào tạo:  CHÍNH QUY 

 
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 

Mục tiêu tổng quát: 

             Đào tạo cử nhân thư ký văn phòng có phẩm chất, chính trị, tư tưởng vững vàng, 
có đạo đức nghề nghiệp, có ý thức sống và làm việc theo pháp luật, có sức khỏe và giao 
tiếp xã hội. Nắm vững kiến thức cơ bản về nghiệp vụ thư ký văn phòng, có khả năng thực 
hiện các chức trách của người thư ký cho lãnh đạo các cơ quan tổ chức hoặc làm công tác 
văn phòng trong các cơ quan, Tổ chức từ Trung ương đến địa phương. 

Mục tiêu cụ thể: 

           - Sinh viên nắm vững những kiến thức cơ bản về quản trị văn phòng, hành chính 
học và kiến thức chuyên sâu về nghiệp vụ thư ký văn phòng để sau khi tốt nghiệp sinh 
viên có đủ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ đảm đương được công việc của người thư 
ký trong công tác văn phòng ở các cơ quan, tổ chức từ Trung ương đến địa phương. 

            - Hình thành và phát triển ở sinh viên những năng lực ứng dụng và sử dụng thành 
thạo các thiết bị văn phòng hiện đại, các chương trình phần mềm tin học thông dụng trong 
trao đổi thông tin nghiệp vụ, quản lý văn bản, soạn thảo văn bản và bảo mật thông tin. 

            - Trên cơ sở những kiến thức và kỹ năng được trang bị ở trình độ cao đẳng, sinh 
viên có khả năng tự học tập nghiên cứu và tiếp tục học ở trình độ cao hơn. 
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- Tên chương trình:  KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG 
- Trình độ đào tạo:    CAO ĐẲNG 
-  Loại hình đào tạo:             CHÍNH QUY  
 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 
Sau khi tốt nghiệp sinh viên có khả năng: 
- Năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt thích ứng với 

nhu cầu xã hội của nền kinh tế thị trường. 
- Các kiến thức khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, nhân văn, ngoại ngữ, các kiến 

thức chuyên sâu đa dạng về khoa học môi trường và các kỹ năng quản lý, nghiên cứu và 
thực hiện các chương trình dự án về bảo vệ môi trường. 

- Kỹ năng phân tích và đánh giá hiện trạng môi trường các vùng lãnh thổ, đo đạc và 
phân tích các thông số môi trường, sử dụng các công cụ tin học, hệ thống thông tin địa lý 
và viễn thám trong nghiên cứu môi trường; đánh giá tác động lên môi trường của các hoạt 
động kinh tế xã hội; quy hoạch, đề xuất các công cụ luật pháp, chính sách và kinh tế cho 
hoạt động bảo vệ môi trường. 

- Các sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại các trường CĐ, THCN và DN, 
các cơ quan nghiên cứu, các cơ quan quản lý môi trường trong Tỉnh, các doanh nghiệp từ 
Trung ương đến địa phương, các dự án có liên quan tới quản lý, quy hoạch môi trường, 
khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên trong Tỉnh. 

 
************************************************************************ 

                                - Trình độ đào tạo   : Cao đẳng 
     - Ngành đào tạo      :  TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG 
     - Loại hình đào tạo :  Chính quy, tập trung 
 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 
       Chương trình trang bị cho sinh viên những kiến thức kinh tế - tài chính công ty hiện 
đại, về tiền tệ – ngân hàng, hiểu biết về các hoạt động tài chính trong một công ty của một 
ngân hàng thương mại, thông qua việc nắm vững các kiến thức về: phân tích– hoạch định 
và dự đoán tài chính, thực hiện quản trị hệ thống ngân sách công ty, phân tích và đánh giá 
hiệu quả và rủi ro của một dự án đầu tư, xây dựng cơ cấu vốn tối ưu, tín dụng, kế toán 
ngân hàng, thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại tệ, kinh doanh chứng khoán ... ở trình độ 
cao đẳng . 
     1-Kiến thức : 

- Nắm được bản chất, chức năng của tài chính, hệ thống tài chính Việt Nam và quốc tế. 
- Nắm được những kiến thức cơ bản về tiền tệ ngân hàng, thị trường tài chính – tiền tệ, 
các vấn đề cơ bản về tài chính quốc tế và hệ thống ngân hàng . 
- Cung cấp kiến thức về kế toán trong lĩnh vực ngân hàng và nghiệp vụ kinh doanh của 
ngân hàng . 
- Nắm được phương thức quản lý các doanh mục đầu tư trái phiếu và cổ phiếu trên thị 
trường chứng khoán . 
      2- Kỹ năng : 
          - Cung cấp các kỹ năng thực hành các nghiệp vụ ngân hàng, cho thuê tài chính... 
          - Sinh viên tốt nghiệp có thể làm tại bộ phận tài chính trong các công ty sản xuất 
kinh doanh, các công việc được giao trong ngân hàng như: cán bộ tín dụng, nhân viên kế 
toán, kế toán viên phòng thanh  toán quốc tế, nhân viên kinh doanh ngoại tệ ... đồng thời 
sinh viên có đủ năng lực để học tập hoàn chỉnh bậc đại học. 
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- Tên chương trình:   THƯ VIỆN – THÔNG TIN 
- Trình độ đào tạo:   Cao đẳng 
- Ngành đào tạo:      Thư viện – Thông tin  
- Loại hình đào tạo:   Chính quy  
 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 
Sinh viên tốt nghiệp ngành Thư viện – Thông tin trình độ cao đẳng phải: 
- Có những phẩm chất cơ bản của người cán bộ chuyên trách công tác Thư viện  

trong nhà trường và các cơ sở Thư viện trên địa bàn dân cư: thấm nhuần thế giới quan 
Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu Chủ nghĩa xã hội, yêu nghề, có ý 
thức trách nhiệm xã hội, đạo đức tác phong người cán bộ Thư viện. Vận dụng đường lối 
quan điểm của Đảng, Tư tưởng Hồ Chí Minh, áp dụng pháp luật, chính sách của nhà 
nước. 

- Có đủ năng lực chuyên môn, nghiệp vụ để tham giaquản lý, tổ chức công tác Thư 
viện trường học và địa bàn dân cư. Có năng lực không ngừng hoàn thiện trình độ đào tạo 
ban đầu, vươn lên đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nghề nghiệp. 

- Sinh viên Tốt nghiệp Cao đẳng Thư viện – Thông tin còn có khả năng tham gia các 
hoạt động Thư viện cộng đồng, hoạt động thông tin tuyên truyền giáo dục vì mục tiêu 
nâng cao dân trí, xây dựng và phát triển con người. 

 
************************************************************************ 

 
- Tên chương trình:  HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH 
- Trình độ đào tạo:             Cao đẳng 
- Ngành đào tạo:    Việt Nam học  
- Loại hình đào tạo:    Chính quy  

 
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 

Sinh viên tốt nghiệp ngành Việt Nam học có trình độ Cao đẳng phải: 

- Có phẩm chất cơ bản của người công chức xã hội chủ nghĩa trong các cơ quan nhà 
nước: Thấm nhuần thế giới quan Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu chủ 
nghĩa xã hội, yêu học sinh, yêu nghề, có ý thức trách nhiệm xã hội, đạo đức, tác phong 
nghề nghiệp. 

- Có năng lực chuyên môn và nghiệp vụ đảm bảo được những yêu cầu của công việc 
được giao. Góp phần vào việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý, 
văn hóa – tư tưởng ở cơ sở, đặc biệt là công tác tổ chức, quảng bá các hoạt động du lịch 
của đất nước, đặc biệt ở địa phương, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước. Có tiềm lực để không ngừng hoàn thiện trình độ đào tạo ban đầu, vươn 
lên đáp ứng những nhu cầu mới. 

- Sinh viên tốt nghiệp cao đẳng Việt Nam học ngoài việc tham gia công tác tổ chức, 
quản lý các hoạt động văn hóa – tư tưởng ở các đơn vị cơ sở còn có thể tham gia làm công 
tác hướng dẫn du khách tham gia du lịch, góp phần đưa du khách đến với địa phương và 
đất nước nhiều hơn. 
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- Tên chương trình:  KIỂM SOÁT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
- Trình độ đào tạo:             Cao đẳng 
- Ngành đào tạo:    Kiểm soát và bảo vệ môi trường 
- Loại hình đào tạo:    Chính quy  

 
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 
 

         Sau khi tốt nghiệp sinh viên có khả năng : 
          - Năng lực chuyên môn , phẩm chất chính trị, đạo dức và sức khỏe tốt , thích 
ứng với nhu cầu xã hội của nền kinh tế thị trường. 
          - Các kiến thức khoa học tự nhiên, khoa học xã hội ,nhân văn , ngoại ngữ, các 
kiến thức chuyên sâu đa  dạng về khoa học môi trường và  các kỹ năng quản lý,kiểm 
soát, nghiên cứu và thực hiện các chương trình dự án về bảo vệ môi trường. 
          - Kỹ năng phân tích và đánh giá hiện trạng môi trường các vùng lãnh thổ, đo đạc 
và phân tích các thông số môi trường, sử dụng công cụ tin học, hệ thống thông tin 
trong nghiên cứu môi trường; đánh giá tác động lên môi trường của các hoạt động kinh 
tế xã hội ; quy hoachh ;đề xuất các công cụ luật pháp, chính sách và kinh tế cho hoạt 
động bảo vệ môi trường dân cư tập trung và khu công nghiệp. 
          - Sinh viên sau khi tốt nghiệp ,có thể làm việc tại các trường CĐ, THCN và DN, 
các cơ quan quản lý môi trường tại địa phương, các DN từ trung ương đến địa 
phương,các dự án có liên quan đến quản lý, quy hoạch môi trường , khai thác và sử 
dụng tài nguyên thiên nhiên tại địa phương. 
 

************************************************************************ 
 
- Tên chương trình:  TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH  
- Trình độ đào tạo:  CAO ĐẲNG 
- Ngành đào tạo: TIẾNG ANH   
- Loại hình đào tạo:  CHÍNH QUY 

 
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 

               Đào tạo cử nhân ngành Tiếng Anh có đủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, phẩm 
chất chính trị, đạo đức, tác phong nghề nghiệp và sức khỏe tốt để có thể làm việc hiệu quả 
trong các lĩnh vực chuyên môn, đáp ứng được yêu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong 
quá trình hội nhập. 

Cụ thể: 

              - Bảo đảm sinh viên đạt được trình độ nghiệp vụ đủ để hoạt động và có hiệu quả 
trong lĩnh vực chuyên môn như biên dịch và thông dịch tiếng Anh trong lĩnh vực thương 
mại, sử dụng tiếng Anh trong lĩnh vực du lịch. 

              - Trang bị cho sinh viên kỹ năng học tập hiệu quả để có thể tự học tập nhằm tiếp 
tục nâng cao kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp, bước đầu hình thành năng lực 
tư duy và năng lực nghiên cứu khoa học về các vấn đề ngôn ngữ, đặc biệt là ngôn ngữ 
chuyên ngành.. 
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- Tên chương trình:            KINH TẾ GIA ĐÌNH  
- Trình độ đào tạo:    CAO ĐẲNG 
- Ngành đào tạo:   KINH TẾ GIA ĐÌNH 
- Loại hình đào tạo:   CHÍNH QUY 

 
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 

1. Mục tiêu chung 
* Đào tạo cử nhân kinh tế gia đình có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, ý thức phục 

vụ, có sức khỏe, có tinh thần say mê yêu nghề, nắm vững kiến thức chuyên môn và kỹ 
năng thực hành về chuyên ngành đáp ứng các yêu cầu của xã hội. 

- Quản gia, người giúp việc gia đình, bảo mẫu, chăm sóc trẻ em và người già tại gia 
đình, người bệnh tại bệnh viện. 

- Cán bộ bảo mẫu, dinh dưỡng tại các trường mầm non và bệnh viện.  
2. Mục tiêu cụ thể: 

2.1. Về phẩm chất: 
- Có tinh thần yêu nghề, cầu tiến, ham học hỏi. 
- Có tinh thần cao trong trách nhiệm và yêu người 
2.2. Về năng lực: 
2.2.1. Về tri thức khoa học: 
- Có khả năng lĩnh hội các tri thức khoa học đại cương và chuyên ngành. 
- Đủ trình độ chuyên môn và nghiệp vụ đáp ứng được các yêu cầu mới về ngành 

nghề trong xã hội liên quan đến kinh tế gia đình. 
- Có năng lực để không ngừng hoàn thiện trình độ đào tạo ban đầu và tự đào tạo để 

lĩnh hội những thông tin mới liên quan đến ngành nghề. 
2.2.2. Về kỹ năng nghề nghiệp. 
Có kỹ năng làm việc như các kỹ thuật viên dinh dưỡng ở các trường mầm non và 

bệnh viện. 
- Là người quản gia, giúp việc gia đình ở gia đình người nước ngoàicông tác và sống 

tại Việt Nam. 
- Là cán bộ bảo mẫu, hộ lý chăm sóc trẻ em, người già và người bệnh. 
3.3. Về sức khỏe: 
- Có sức khỏe tốt, không mang các bệnh về lây nhiễm. 
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- Tên chương trình:  TIẾNG ANH 
- Trình độ đào tạo:  CAO ĐẲNG 
- Ngành đào tạo: TIẾNG ANH  
- Loại hình đào tạo:  CHÍNH QUY 

 
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 

1.1 Mục tiêu tổng quát: 

     Chương trình Đào tạo ngành Anh văn trình độ cao đẳng, sinh viên ra trường 
phải có phẩm chất, chính trị, tư tưởng vững vàng, có đạo đức nghề nghiệp, có ý thức sống 
và làm việc theo pháp luật, có sức khỏe và giao tiếp xã hội. Nắm vững kiến thức cơ bản về 
tiếng Anh, có khả năng về chuyên môn và nghiệp vụ vững vàng để đảm nhận nhiệm vụ 
được giao. 

1.2 Mục tiêu cụ thể: 

- Sinh viên nắm vững những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về nghiệp vụ về tiếng 
Anh, để sau khi tốt nghiệp sinh viên có đủ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ đảm đương 
được công việc ở các cơ quan tổ chức. 

- Hình thành và phát triển ở sinh viên những năng lực ứng dụng và sử dụng thành 
thạo cả 4 kỹ năng thực hành ngôn ngữ (nghe, nói, đọc, viết); Góp phần phát triển tư duy lý 
luận và làm quen với phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ hoặc văn hóa học – văn học, đất 
nước học. 

- Trên cơ sở những kiến thức và kỹ năng được trang bị ở trình độ cao đẳng, sinh viên 
có khả năng tự học tập nghiên cứu và tiếp tục học ở trình độ cao hơn. 
************************************************************************ 

 
- Tên chương trình: TIN HỌC  
- Trình độ đào tạo:  Cao đẳng 
- Ngành đào tạo: Tin học ứng dụng  
- Loại hình đào tạo:    Chính quy  

 
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 

Sinh viên tốt nghiệp Hệ cao đẳng Chuyên ngành Tin học phải đạt được những yêu 
cầu sau: 

- Có phẩm chất đạo đức tốt : Yêu nước, trung thành với Tổ quốc. Là công dân tốt 
trong cộng đồng. Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước XHCN Việt Nam : thấm nhuần thế giới quan Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí 
Minh. 

- Có sức khỏe  tốt để phục vụ. 

- Có kiến thức về lý luận và thực hành, có tư duy sáng tạo về công nghệ thông tin. 
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- Nắm vững các nguyên tắc và phương pháp xây dựng các hệ thống thông tin quản 
lý. Học xong chương trình, sinh viên có thể tự thiết kế dữ liệu và lập trình cho các bài toán 
quản lý phổ biến hiện nay: có đủ trình độ để tham gia lập trình cho các bài toán khoa học 
kỹ thuật. 

- Sử dụng thành thạo các phần mềm đang phổ biến trong công tác văn phòng hiện 
nay và có khả năng tiếp nhận các phiên bản nâng cao của nó. 

- Có trình độ quản lý thông tin và quản lý các thiết bị công nghệ thông tin trong cơ 
quan đơn vị vừa và nhỏ. Có kiến thức về bảo trì, bảo dưỡng máy tính. Sử dụng và quản lý 
thành thạo các mạng máy tính cục bộ, internet.  

- Có kỹ năng sửa chữa, bảo trì máy tính. Lắp ráp hệ thống mạng. Lập trình đa ngôn 
ngữ. 

************************************************************************ 
 
- Tên chương trình:    Công tác Xã hội 
- Trình độ đào tạo:             Cao đẳng 
- Ngành đào tạo:     Công tác xã hội  
- Loại hình đào tạo:      Chính quy  

 
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 

Sau khi tốt nghiệp sinh viên có khả năng: 

- Phẩm chất chính trị, đạo đức, có sức khỏe, có kiến thức chuyên môn Công tác xã 
hội và nắm vững các kỹ năng  thực hành cơ bản nghề Công tác xã hội để giúp đỡ các cá 
nhân, các nhóm và cộng đồng chịu thiệt thòi trong xã hội tự vươn lên giải quyết những 
khó khăn, đáp ứng được nhu cầu cuộc sống của chính mình. Thông qua đó, chức năng xã 
hội của các cá nhân, gia đình hay cộng đồng được tăng cường và họ sẽ hòa nhập một cách 
nhanh chóng vào cộng đồng xã hội. 

- Sinh viên tốt nghiệp sẽ làm việc tại các cơ sở, tổ chức lĩnh vực an sinh xã hội (lĩnh 
vực lao động – xã hội, an sinh trẻ em và gia đình…), các lĩnh vực có liên quan như giáo 
dục, y tế, pháp luật, văn hóa, truyền thông cũng như các cơ quan của các tổ chức đoàn thể 
và tổ chức xã hội khác. 

************************************************************************ 
 
- Trình độ đào tạo:             Trung cấp 
- Ngành đào tạo:     Tin học ((Kỹ thuật máy tính) 
- Loại hình đào tạo:      Chính quy  

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 
Đào tạo kỹ thuật chuyên ngành kỹ thuật máy tính có chuẩn kiến thức, kỹ năng thực 

hành nghề nghiệp ở trình độ trung cấp chuyên nghiệp, có sức khỏe, đạo đức, lương tâm 
nghề nghiệp, tác phong công nghiệp nhằm khai thác tiềm năng về CNTT của đất nước 

Người tốt ngiệp trung cấp chuyên nghiệp ngành kỹ thuật máy tính có đủ khả năng 
làm việc tậi các cơ sở kinh doanh, trung tâm công nghệ thông tin… 

Để đạt được mục tiêu đào tạo trên, trong quá trình đào tạo, nhà trường cần có  
phương pháp giáo dục, đào tạo cụ thể, thiết thực để mỗi học sinh sau khi ra trường  
phải đạt được những yêu cầu sau: 
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- Về phẩm chất, đạo đức, chính trị: 
+ Đảm bảo yêu cầu là trung thực, khiêm tốn, lịch sự và văn minh, năng động và hiếu 

khách. 
+ Hiểu biết những nguyê n lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí 

Minh, đường lối xây dựng và phát triển đất nước của Đảng và Chính phủ 
- Về chuyên môn: 
+ Có những kiến thức cơ bản cần thiết và tương đối có hệ thống vế khoa học xã hội, 

kỹ thuật cơ sở, kỹ thuật chuyên ngành, và rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo, năng lực thực hành 
nghề nghiệp. 

+ Nắm vững kiến thức về kỹ thuật số, hệ điều hành, cấu trúc máy tính, lập trình cơ 
bản, lập trình hướng đối tượng, lập trình quản lý và cấu trúc dữ liệu. 

+ Biết nguyên lý hoạt động của máy vi tính 
+ Hiểu được nguyên tắc, cách thức quản trị mạng máy tính 
+ Có kiến thức cơ bản về kỹ thuật điện tử 
+ Có kỹ năng giao tiếp và ứng xử tốt với khách hang, nắm vững CNTT, Marketing 

và luật pháp nói chung. 
- Về sức khỏe: Có sức khỏe tốt để phục vụ lâu dài. 
 

************************************************************************ 
 
- Trình độ đào tạo:             Trung cấp 
- Ngành đào tạo:     Thư viện 
- Loại hình đào tạo:      Chính quy  

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 
Chuẩn kiến thức: 
       Học sinh nắm vững các kiến thức lý luận cơ bản về thư viện, thông tin; các cơ sở lý 
luận và phương pháp luận của thư viện học, thông tin học, thư mục học, phân loại, mô tả 
tài liệu. Nắm vững những kiến thức cơ bản về máy vi tính để làm chủ được các phần mềm 
quản tri dữ liệu đơn giản. 
Chuẩn kỹ năng: 
       Học sinh có kỹ năng thực hành, thành thạo các khâu kỹ thuật nghiệp vụ như: Xử lý tài 
liệu, tổ chức vốn tài liệu, tổ chức phục vụ bạn đọc và quản lý thư viện; khả năng sử dụng 
công nghệ thông tin trong công tác thư viện – thông tin, sử dụng được các phần mềm quản 
trị dữ liệu đơn giản.  
        Trong môi trường làm việc độc lập có thể tổ chức được một thư viện nhỏ, trung bình; 
tổ chức được các hoạt động trong công tác thư viện ở địa phương như: tuyên truyền giới 
thiệu sách, điểm sách… 
Tác phong, thái độ nghề nghiệp; 
         Đặc thù của ngành Thư viện đòi hỏi người học phải rèn luyện bản thân có các đức 
tính như: kiên trì, cẩn thận, tỉ mỉ trong từng khâu nghiệp vụ; biết ứng dụng tốt các phần 
mềm tin học để phục vụ tốt cho công tác bạn đọc, cho hoạt động tổ chức thư viện tại các 
cơ quan, thư viện. Đồng thời bản thân không ngừng học hỏi để nâng cao năng lực tổ chức, 
hoạt động và quản lý công tác thư viện.  
Đạo đức, lối sống và trách nhiệm công dân. 
         Học sinh phải có lập trường tư tưởng vững vàng, hiểu rõ đường lối và chủ trương 
chính sách của Đảng và Nhà nước về văn hóa nghệ thuật và có phẩm chất đạo đức và nếp 
sống văn hóa lành mạnh.  


