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Presenter
Presentation Notes
Trường TCN KTCN Hùng Vương là đơn vị đào tạo nghề thuộc lĩnh vực kỹ thuật công nghệ cung cấp nguồn lao động cho khu vực TP.HCM và cả nước. Là trường TCN được nhà nước đầu tư trở thành trường nghề chất lượng cao đến năm 2020.



  
 

• Giai đoạn 1985 – 2002 trường là một 
trung tâm dạy nghề trực thuộc UBND 
Quận 5. 

• Từ năm 2002 – 2007 trường được 
nâng cấp thành trường Kỹ thuật công 
nghệ Hùng Vương. 

• Từ năm 2007 đến nay, trường được 
đổi tên thành trường TCN KTCN Hùng 
Vương. 

• Là đơn vị dạy nghề đầu tiên đạt chuẩn 
ISO 9001 – 2008. 

• Tháng 12/2008 nhà trường là một 
trong 15 trường nghề đáp ứng tiêu 
chuẩn dạy nghề cấp Quốc gia do 
TCDN chứng nhận. 

• Từ năm 2012 đến 2021 trường là một 
trong 45 trường nghề được đầu tư trở 
thành trường nghề chất lượng cao 
trên cả nước. 

Presenter
Presentation Notes
Giai đoạn 1985 – 2002 trường là một trung tâm dạy nghề trực thuộc UBND Quận 5.Từ năm 2002 – 2007 trường được nâng cấp thành trường Kỹ thuật công nghệ Hùng VươngTừ năm 2007 đến nay, trường được đổi tên thành trường TCN KTCN Hùng VươngQua từng giai đoạn phát triển nhà trường luôn chú trọng đến chất lượng đào tạo nghề theo đó, trường là đơn vị dạy nghề đầu tiên đạt chuẩn ISO 9001 – 2008.Tháng 12/2008 nhà trường là một trong 15 trường nghề đáp ứng tiêu chuẩn dạy nghề cấp Quốc gia do TCDN chứng nhậnTừ năm 2012 đến 2021 trường là một trong 45 trường nghề được đầu tư trở thành trường nghề chất lượng cao trên cả nước theo Quyết định của Chính phủ, trong đó được phép đào tạo nghề Cơ điện tử, Bảo trì Hệ thống cơ khí cấp độ Quốc tế, nghề Cắt gọt kim loại đạt cấp độ ASEAN, nghề Quản trị mạng máy tính, nghề Điện tử công nghiệp và Vận hành sửa chữa Thiết bị lạnh đạt chuẩn Quốc gia.



     MÔ HÌNH ĐÀO TẠO 
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TRUNG CẤP 
1.000 HS/ năm 

SƠ CẤP 
DNTX 

8.000 HV/ năm 

ĐÀO TẠO 
CHO DOANH 

NGHIỆP 
600 HV/ năm 

Presenter
Presentation Notes
Với quy mô: Đào tạo trung cấp 1000 học sinh/ năm; đào tạo sơ cấp-dậy nghề thường xuyên 8000 học viên/ năm trong đó đào tạo cho doanh nghiệp 600 học viên/ năm



ĐÀO TẠO TRUNG CẤP 
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TRUNG CẤP 
1.000 HS/ năm 

SƠ CẤP 
DNTX 

8.000 HV/ năm 

ĐÀO TẠO 
CHO DOANH 

NGHIỆP 
600 HV/ năm 

• Đối với công tác đào tạo nghề chính 
quy, bên cạnh việc đầu tư phòng 
thực hành và thí nghiệm, nhà trường 
chú trọng đến việc áp dụng các mô 
hình sản xuất nhà xưởng đảm bảo 
sinh viên làm quen với môi trường 
làm việc qua các xưởng sửa chữa 
ôtô, xưởng tiện, xưởng hàn, mô hình 
hệ thống tự động hóa... 

• Quy mô tuyển sinh đối tượng chính 
quy hàng năm là 1.000 học sinh/năm 
bao gồm 15 nghề với qui mô đào tạo 
trên 2.000 học sinh/năm tập trung ở 
các lĩnh vực kỹ thuật. 

Presenter
Presentation Notes
Đối với công tác đào tạo nghề chính quy, bên cạnh việc đầu tư phòng thực hành và thí nghiệm, nhà trường chú trọng đến việc áp dụng các mô hình sản xuất nhà xưởng đảm bảo sinh viên làm quen với môi trường làm việc qua các xưởng sửa chữa ôtô, xưởng tiện, xưởng hàn, mô hình hệ thống tự động hóa...Quy mô tuyển sinh đối tượng chính quy hàng năm là 1.000 học sinh/năm bao gồm 15 nghề với qui mô đào tạo trên 2.000 học sinh/năm tập trung ở các lĩnh vực kỹ thuật.



ĐÀO TẠO TRUNG CẤP 

• Sử dụng thành thạo 
các phần mềm thiết 
kế: Photoshop, 
Coreldraw, Illustrator, 
Adobe indesign, 3D 
max, Multimedia,. 
Tạo được các sản 
phẩm đồ họa… 

Thiết kế đồ họa 

• Lắp ráp, cài đặt, quản 
trị, bảo dưỡng máy 
tính và các thiết bị 
của hệ thống mạng 
máy tính. Tổ chức, 
quản lý điều hành 
một hệ thống mạng 
trong công ty, xí 
nghiệp, trường học… 

Quản trị mạng 
máy tính  

• Trình bày bản vẽ phác 
họa mẫu trang phục. 
Lựa chọn vật liệu phù 
hợp. Thiết kế và ra 
rập các mẫu áo quần, 
đầm, váy đảm bảo kỹ 
thuật và hợp thời 
trang. May hoàn 
chỉnh các mẫu TK… 

May thời trang 

Presenter
Presentation Notes
Thiết kế đồ họa: Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế: Photoshop, Coreldraw, Illustrator, Adobe indesign, 3D max, Multimedia,. Tạo được các sản phẩm đồ họa.Quản trị mạng máy tính: Lắp ráp, cài đặt, quản trị, bảo dưỡng máy tính và các thiết bị của hệ thống mạng máy tính. Có khả năng tổ chức, quản lý điều hành một hệ thống mạng trong công ty, xí nghiệp, trường học.May thời trang: Trình bày được bản vẽ phác họa mẫu trang phục. Biết lựa chọn vật liệu phù hợp với kiểu dáng và chất liệu sản phẩm. Thiết kế và ra rập các mẫu áo quần, đầm, váy đảm bảo kỹ thuật và hợp thời trang. May hoàn chỉnh các mẫu thiết kế



• Lắp đặt, vận hành, 
bảo dưỡng, sửa chữa 
các máy móc thiết bị, 
các băng chuyền tự 
động, hệ thống khí 
nén thủy lực, hệ 
thống SX quy mô vừa 
và nhỏ. Lập trình PLC 
quy mô nhỏ và vừa… 

Cơ điện tử  

ĐÀO TẠO TRUNG CẤP 

• Lập trình PLC quy mô 
nhỏ và vừa. Lắp đặt 
và kiểm tra các thiết 
bị truyền động cơ khí, 
khí nén thủy lực. Xử 
lý các chi tiết cơ khí. 
Lắp đặt, vận hành, 
bảo trì các dây 
chuyền SX tự động…  

Tự động hóa 
công nghiệp 

• Sử dụng thành thạo 
dụng cụ tháo, lắp, 
thiết bị đo kiểm. Thiết 
lập bản vẽ KT cơ khí, 
điện, thủy lực, khí 
nén trong AutoCAD. 
Vận hành, bảo 
dưỡng, sửa chữa các 
thiết bị công nghiệp… 

Bảo trì dây chuyền 
sản xuất 

Presenter
Presentation Notes
Cơ điện tử : Lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các máy móc thiết bị, các băng chuyền tự động, hệ thống khí nén thủy lực, hệ thống sản xuất quy mô vừa và nhỏ.Tự động hóa công nghiệp: Lập trình PLC quy mô nhỏ và vừa. Lắp đặt và kiểm tra các thiết bị truyền động cơ khí, khí nén thủy lực. Xử lý các chi tiết cơ khí. Lắp đặt, vận hành, bảo trì các dây chuyền sản xuất tự động… Bảo trì dây chuyền sản xuất (Bảo trì hệ thống thiết bị CN): Sử dụng thành thạo các loại dụng cụ tháo, lắp, dụng cụ và thiết bị đo kiểm . Thiết lập bản vẽ kỹ thuật cơ khí, điện, thủy lực, khí nén trong AutoCAD. Vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị công nghiệp…



• Lắp đặt, vận hành 
bảo dưỡng, sửa chữa 
các thiết bị cơ khí. 
Giám sát được tình 
trạng KT các chi tiết 
trong các hệ thống 
truyền động cơ khí, 
điện; HT truyền dẫn 
thủy lực, khí nén, … 

Bảo trì máy CNC 

ĐÀO TẠO TRUNG CẤP 

• Sử dụng thành thạo 
các loại máy 
tiện/phay vạn năng 
thông thường, máy 
tiện/phay CNC. Kiểm 
tra SC các sai hỏng. 
Gia công được các chi 
tiết có độ chính xác 
cao… 

• Sử dụng được phần 
mềm vẽ và thiết kế 
2D, để thiết kế sản 
phẩm hoặc Khuôn. 
Thiết kế và lập trình 
được CT gia công các 
chi tiết trên các phần 
mềm MasterCAM, 
ProEngineer… 

Cắt gọt kim loại  Chế tạo khuôn mẫu 

Presenter
Presentation Notes
Bảo trì máy CNC (Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí): Lắp đặt, vận hành bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị cơ khí. Giám sát được tình trạng KT các chi tiết trong các hệ thống truyền động cơ khí, điện; HT truyền dẫn thủy lực, khí nén, …Cắt gọt kim loại: Sử dụng thành thạo các loại máy tiện/phay vạn năng thông thường, máy tiện/phay CNC. Kiểm tra sửa chữa các sai hỏng, biện pháp khắc phục khi gia công Tiện. Gia công được các chi tiết có độ chính xác cao.Chế tạo khuôn mẫu: Sử dụng được phần mềm vẽ và thiết kế 2D, để thiết kế sản phẩm hoặc Khuôn. Thiết kế và lập trình được chương trình gia công các chi tiết trên các phần mềm MasterCAM, ProEngineer…



• Lắp đặt, bảo trì hệ 
thống điện dân dụng, 
hệ thống cung cấp 
điện nhà xưởng, tủ 
phân phối, tủ điều 
khiển và các hệ thống 
sản xuất tự động quy 
mô vừa và nhỏ… 

• Lập trình thành thạo 
các chương trình điều 
khiển dùng PLC. Lập 
được kế hoạch và 
thực hiện vận hành, 
lắp đặt kết nối, kiểm 
tra, SC các thiết bị 
điện, điện tử trên dây 
chuyền công nghiệp… 

• Có kỹ năng SC máy 
tính bàn, laptop và 
các thiết bị ngoạn vi. 
Lắp đặt mới, kiểm tra 
sự cố, bảo dưỡng hệ 
thống các ngoại vi 
cho các thuê bao 
trong hệ thống mạng 
Internet… 

Điện công nghiệp Điện tử 
công nghiệp 

Kỹ thuật lắp ráp 
sửa chữa máy  

ĐÀO TẠO TRUNG CẤP 

Presenter
Presentation Notes
Điện công nghiệp: Lắp đặt, bảo trì hệ thống điện dân dụng, hệ thống cung cấp điện nhà xưởng, tủ phân phối, tủ điều khiển và các hệ thống sản xuất tự động quy mô vừa và nhỏ.Điện tử công nghiệp: Lập trình thành thạo các chương trình điều khiển dùng PLC. Lập được kế hoạch và thực hiện vận hành, lắp đặt kết nối, kiểm tra, SC các thiết bị điện, điện tử trên dây chuyền công nghiệp.Kỹ thuật lắp ráp sửa chữa máy : Có kỹ năng SC máy tính bàn, laptop và các thiết bị ngoạn vi. Lắp đặt mới, kiểm tra sự cố, bảo dưỡng hệ thống các ngoại vi cho các thuê bao trong hệ thống mạng Internet.



• Tháo ráp, bảo trì, bảo 
dưỡng, sửa chữa các 
hư hỏng của ô tô 
như: Hệ thống khung 
gầm, điện đèn, hệ 
thống PXĐT, HT lạnh. 
Kiểm định chất lượng 
động cơ, hệ thống 
phanh và khí xả… 

Công nghệ ô tô  

ĐÀO TẠO TRUNG CẤP 

• Sửa chữa, bảo trì bảo 
dưỡng các thiết bị 
lạnh: Tủ lạnh, tủ 
kem, hệ thống điều 
hòa không khí dân 
dụng và công nghiệp, 
hệ thống máy lạnh 
trên xe ô tô… 

Vận hành, sửa chữa 
thiết bị lạnh 

• Trình bày đặc điểm kỹ 
thuật, cấu tạo, 
nguyên lý của các 
thiết bị lạnh. Mô tả 
cấu tạo, chuẩn đoàn, 
SC các thiết bị trong: 
Máy ĐHKK gia dụng, 
HT lạnh trung tâm và 
máy lạnh ôtô… 

Kỹ thuật máy lạnh 
và ĐHKK 

Presenter
Presentation Notes
Công nghệ ô tô : Tháo ráp, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa các hư hỏng của ô tô như: Hệ thống khung gầm, điện đèn, hệ thống PXĐT, HT lạnh. Kiểm định chất lượng động cơ, hệ thống phanh và khí xả.Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh: Sửa chữa, bảo trì bảo dưỡng các thiết bị lạnh: Tủ lạnh, tủ kem, hệ thống điều hòa không khí dân dụng và công nghiệp, hệ thống máy lạnh trên xe ô tô.Kỹ thuật máy lạnh và ĐHKK: Trình bày đặc điểm kỹ thuật, cấu tạo, nguyên lý của các thiết bị lạnh. Mô tả cấu tạo, chuẩn đoàn, sửa chữa các thiết bị trong các hệ thống: Máy điều hòa không khí gia dụng, hệ thống lạnh trung tâm và máy lạnh ôtô…



ĐÀO TẠO NGẮN HẠN 
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TRUNG CẤP 
1.000 HS/ năm 

SƠ CẤP 
DNTX 

8.000 HV/ năm 

• Qui mô đào tạo trên 8.000 
học viên/năm, tập trung đào 
tạo kỹ năng từ căn bản đến 
nâng cao với thời lượng từ 1 
tháng đến 6 tháng nhằm giúp 
cho những học viên là những 
người chưa biết nghề tiếp thu 
dễ dàng và nhanh chóng kiến 
thức và kỹ năng nghề. Sau 
khi tốt nghiệp học viên sẽ 
được hỗ trợ tìm kiếm việc 
làm. 

Presenter
Presentation Notes
 Qui mô đào tạo trên 8.000 học viên/năm, tập trung đào tạo kỹ năng từ căn bản đến nâng cao với thời lượng từ 1 tháng đến 6 tháng nhằm giúp cho những học viên là những người chưa biết nghề tiếp thu dễ dàng và nhanh chóng kiến thức và kỹ năng nghề. Sau khi tốt nghiệp học viên sẽ được hỗ trợ tìm kiếm việc làm.



ĐÀO TẠO NGẮN HẠN 
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TRUNG CẤP 
1.000 HS/ năm 

SƠ CẤP 
DNTX 

8.000 HV/ năm 

Đào tạo kỹ năng tay nghề 

• Đào tạo kỹ năng tay nghề tập trung 
cho sinh viên chưa có nghề, chuyển 
đổi nghề hoặc mong muốn nâng 
cao kỹ năng tay nghề, qui mô 
tuyển sinh hàng năm từ 11 – 12 
ngàn lượt sinh viên. Trong đó có 
khoảng 5% là SV các trường ĐH 
trên địa bàn TPHCM đăng ký học 
nghề nhằm nâng cao kỹ năng thực 
hành. 

Presenter
Presentation Notes
 Hoạt động đào tạo nghề ngắn hạn của HVTS tập trung đào tạo kỹ năng tay nghề cho sinh viên chưa có nghề, chuyển đổi nghề hoặc mong muốn nâng cao kỹ năng tay nghề, qui mô tuyển sinh hàng năm từ 11 – 12 ngàn lượt sinh viên. Trong đó có khoảng 5% là SV các trường ĐH trên địa bàn TPHCM đăng ký học nghề nhằm nâng cao kỹ năng thực hành.



ĐÀO TẠO NGẮN HẠN 
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TRUNG CẤP 
1.000 HS/ năm 

SƠ CẤP 
DNTX 

8.000 HV/ năm 

ĐÀO TẠO 
CHO DOANH 

NGHIỆP 
600 HV/ năm 

Đào tạo các kỹ năng nâng cao 

• Đào tạo nâng cao, tập trung vào 
công tác đào tạo cho các doanh 
nghiệp, theo yêu cầu kỹ năng của 
doanh nghiệp (do doanh nghiệp tài 
trợ học phí hoặc học viên chỉ trả 
một phần học phí), sinh viên các 
trường ĐH/CĐ. Đối với đối tượng 
này hàng năm HVTS đào tạo khoảng 
1.000- 2.000 học viên 

Presenter
Presentation Notes
Đào tạo nâng cao, tập trung vào công tác đào tạo cho các doanh nghiệp, theo yêu cầu kỹ năng của doanh nghiệp (do doanh nghiệp tài trợ học phí hoặc học viên chỉ trả một phần học phí), sinh viên các trường ĐH/CĐ. Đối với đối tượng này hàng năm HVTS đào tạo khoảng 1.000- 2.000 học viên
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• Xây dựng Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương trở thành 
trường Cao đẳng chất lượng cao, có năng lực đào tạo và nghiên cứu khoa học 
đạt trình độ khu vực và quốc tế, cung ứng lực lượng kỹ thuật viên đa ngành, 
đa trình độ, đáp ứng yêu cầu công nghệ sản xuất kinh doanh, đủ khả năng 
cạnh tranh bình đẳng để phát triển và hội nhập thị trường lao động quốc tế và 
khu vực. 

• Phát triển các chuyên ngành đào tạo mới, thực hiện phương pháp đào tạo tiên 
tiến theo cơ chế hợp tác đào tạo liên thông giữa các cấp độ và các chuyên 
ngành đào tạo theo xu hướng phát triển của công nghệ đào tạo kỹ thuật, đáp 
ứng công nghệ sản xuất hiện đại và nhu cầu học tập của người học. 
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