ó là ni dung ca K hoch trin khai Khung trình quc gia Vit Nam i vi các trình giáo dc ngh nghip giai
on 2021-2025 ã c Phó Th tng Chính ph V c am ký ban hành ti Quyt nh 1232/Q-TTg.
Yêu cu ca K hoch là xác nh ni dung, nhim v c th các b, c quan ngang b, c quan thuc Chính ph,
UBND các tnh, thành ph trc thuc Trung ng (các b, ngành, a phng) tp trung ch o, t chc thc hin
Khung trình quc gia Vit Nam i vi các trình giáo dc ngh nghip mt cách ng b và hiu qu, bo m phù hp
vi quy nh ca Lut Giáo dc ngh nghip, Lut Giáo dc và các quy nh pháp lut.
Mt trong các nhim v, gii pháp ch yu ca K hoch là xây dng và ban hành các vn bn, tài liu trin khai
thc hin Khung trình quc gia Vit Nam i vi các trình giáo dc ngh nghip.
C th, t quý II/2021 n quý IV/2022, xây dng, hoàn thin các vn bn quy nh, tài liu hng dn v chun u ra
và khi lng hc tp ti thiu theo tín ch cho các trình giáo dc ngh nghip.
T quý III/2021 n quý II/2022: Xây dng và ban hành h thng các vn bn ch o, tài liu hng dn các c s
giáo dc ngh nghip rà soát, iu chnh cu trúc, ni dung, phng pháp thc hin chng trình ào to theo chun u
ra và quy nh ca Lut Giáo dc ngh nghip bo m phù hp vi yêu cu ca ngi s dng lao ng.
T quý I/2022 n quý VI/2022: Nghiên cu hoàn thin các quy nh v bo m cht lng các trình giáo dc ngh
nghip, bao gm c cht lng ào to t xa, trc tuyn và chnh sa, b sung các tiêu chí, tiêu chun kim nh cht
lng giáo dc ngh nghip, t quý IV/2021 n quý IV/2023; nghiên cu xây dng quan h gia tiêu chun nng lc
ngh nghip, tiêu chun k nng ngh quc gia vi các trình ào to theo khung trình quc gia.
T quý III/2021 n quý III/2025: Nhim v, gii pháp ch yu khác là trin khai, cp nht, phát trin chng trình
ào to ngh nghip theo Khung trình quc gia Vit Nam, trong ó, tip tc hng dn, xây dng chun u ra cho
các ngành ngh ca các trình giáo dc ngh nghip bo m theo quy nh ca Lut Giáo dc ngh nghip và các
hng dn.
T quý I/2022 n quý IV/2023: Hng dn iu chnh cu trúc, ni dung, phng pháp thc hin chng trình ào to,
biên son chi tit các mô un, môn hc, hc phn, giáo trình, k hoch ào to trên c s chng trình ào to ã c cp
nht, phát trin bo m theo quy nh ca Lut Giáo dc ngh nghip và theo các hng dn, áp ng yêu cu thc tin.
T quý IV/2021 n quý IV/2025: Thc hin các ni dung, hot ng trong tin trình tham chiu Khung trình
quc gia Vit Nam (i vi các trình giáo dc ngh nghip) vi Khung tham chiu trình ASEAN và các khung
trình quc gia khác, trong ó, thc hin vic công nhn ln nhau v trình và k nng gia Vit Nam và các quc
gia trên th gii, c bit là các nc trong khu vc ASEAN.
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