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TCGDNN

Ngày  07/06/2019,  hội  thảo  “Hợp 
Tác  Với  Khối  Doanh  Nghiệp 
Trong  Đào  Tạo  Nghề  Cho  Lĩnh 

Vực Thoát Và Xử Lý  Nước Thải” đã diễn 
ra  tại  Hà  Nội.  Tham  dự  hội  thảo  có  hơn 
60 đại  biểu,  bao  gồm  lãnh đạo Tổng  cục 
Giáo  dục  nghề  nghiệp,  Hội  Cấp  thoát 
nước  Việt  Nam,  ban  giám  hiệu  các 
trường Cao đẳng Kỹ nghệ  II,  trường Cao 
đẳng  Xây  dựng  số  1,  trường  Cao  đẳng 
Công nghiệp Huế cùng đại diện các công 
ty hoạt động  trong  lĩnh vực  thoát nước & 
Xử  lý  nước  thải  tại  ba  miền  Bắc,  Trung, 
Nam.

Tại hội  thảo, đại diện Tổng cục Giáo 
dục  nghề  nghiệp  (TCGDNN)  và  cũng  là 
đầu  mối  của  Tổng  cục  theo  sát  chương 
trình  thí  điểm  ngay  từ  những  ngày  đầu, 
ông  Đỗ  Văn  Giang,  Phó  Vụ  trưởng  Vụ 
Đào  tạo  chính  quy  chia  sẻ:  “TCGDNN 
đánh  giá  cao  và  hoàn  toàn  ủng  hộ  cách 
tiếp  cận  của  dự  án:  khởi  đầu  bằng  việc 
xây dựng  tiêu chuẩn nghề,  lấy đó  làm cơ 
sở  để  xây  dựng  chuẩn  đầu  ra,  chương 
trình đào  tạo và căn cứ cho hệ  thống  thi, 
đánh  giá  kỹ  năng.  Thành  công  đáng  kể 
khác  là  chương  trình  đã  thiết  lập  được 
một cơ chế hợp tác hiệu quả giữa các bên 
liên quan dưới hình  thức Ban chỉ đạo với 
sự tham gia mạnh mẽ của Tổng cục Giáo 
dục  nghề  nghiệp,  Bộ  chủ  quản  (Bộ  Xây 
dựng),  Hội  nghề  nghiệp  (Hội  Cấp  thoát 
nước  Việt  Nam),  nhà  trường  và  khối 
doanh nghiệp.“

Dưới sự điều phối của Hội Cấp thoát 
nước  Việt  Nam,  các  doanh  nghiệp  đã 
tham  gia  tích  cực,  thực  chất  vào  các 
bước  quan  trọng  nhất  của  toàn  bộ  quá 
trình  đào  tạo,  bao  gồm:  xây  dựng  tiêu 
chuẩn nghề, chuẩn đầu ra;  tiếp nhận học 
viên về đào  tạo  trực  tiếp  tại nhà máy với 
thời  gian  chiếm  hơn  30%  tổng  thời  gian 
đào  tạo  và  trực  tiếp  tham  gia  vào  quá 
trình ra đề thi và chấm thi tốt nghiệp. Việc 
phối  hợp  chặt  chẽ  giữa  nhà  trường  và 
doanh  nghiệp  là  chìa  khóa  để  đảm  bảo 
chất  lượng  và  tính  thực  tiễn  trong  đào 
tạo,  giúp  học  viên  tốt  nghiệp  đáp  ứng 
được đòi hỏi của các doanh nghiệp.

Sự  thành  công  trong  đào  tạo  thí 
điểm đã tạo tiền đề để nhân rộng chương 
trình đào tạo hợp tác nghề Kỹ thuật thoát 
nước  và  xử  lý  nước  thải  tới  hai  cơ  sở 
giáo dục nghề nghiệp (GDNN) mới, đó là: 
trường Cao đẳng Công nghiệp Huế với 2 
doanh  nghiệp  đối  tác  là  Công  ty  Môi 
trường và đô thị Huế, Công ty Thoát nước 
và Xử lý nước thải Đà Nẵng ; trường Cao 
đẳng Xây dựng số  1  với  3 doanh nghiệp 
đối  tác:  Công  ty  Thoát  nước  Hải  Phòng, 
Công  ty  Thoát  nước  và  Xử  lý  nước  thải 
Bắc  Ninh,  Công  ty  Thoát  nước  và  Phát 
triển hạ tầng đô thị Thái Nguyên.

( Xem tiếp trang 2)
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Để  sự  hợp  tác  giữa  nhà  trường  và 
doanh  nghiệp  trở  nên  bền  vững  hơn, 
chương  trình  Đổi  mới  đào  tạo  nghề  tại 
Việt Nam đã hỗ trợ các đối tác thành lập 
ba  hội đồng  tư  vấn  nghề  Kỹ  thuật  thoát 
nước  và  xử  lý  nước  thải  tại  3  trường: 
trường Cao đẳng Kỹ nghệ II, trường Cao 
đẳng  Xây  dựng  số  1  Hà  Nội  và  trường 
Cao đẳng Công nghiệp Huế. Tại bội thảo, 
ba hội đồng tư vấn đã ra mắt các đại biểu 
và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ các 
tổ chức và công ty tham dự.

TS.  Juergen  Hartwig,  giám  đốc 
Chương  trình  Đổi  mới  Đào  tạo  nghề  tại 
Việt Nam (GIZ) nhận định: “Tất cả những 
thành quả này là bước tiến mới trong việc 
gắn kết khối doanh nghiệp vào hoạt động 
GDNN,  đây  cũng  chính  là  một  trong 
những chìa khóa thành công của đào tạo 
nghề  tại  CHLB  Đức  mà  chúng  tôi  mong 
muốn  tích  hợp  được  lâu  dài,  bền  vững 
trong hệ thống GDNN tại Việt Nam”.

TS. Juergen Hartwig nhấn mạnh vai trò quan trọng của khối doanh nghiệp trong giáo dục nghề nghiệp

Khuyến nghị từ chương trình đào tạo hợp tác nghề 
Kỹ thuật thoát nước và xử lý nước thải cùng kế 
hoạch nhân rộng được trình bày bởi bà Phan Hoàng 
Mai, Trưởng hợp phần 3

Trong  dịp  này,  Chủ  tịch  Hội  CTNVN 
đã trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp 
cấp  thoát  nước  Việt  Nam  cho  bà  Phan 
Hoàng  Mai  –  trưởng  Hợp  phần  3  thuộc 
Chương  trình  TVET  để  ghi  nhận  những 
đóng  góp  của  bà đối  với  sự  nghiệp  phát 
triển  ngành  cấp  thoát  nước  Việt  Nam 
trong 5 năm qua.

Khóa đào tạo Giám khảo nhằm tối ưu hóa kỳ thi 

tốt nghiệp nghề Kỹ thuật thoát và xử lý nước thải

Kỹ  thuật  thoát  nước  và  xử  lý  nước  thải 
vào  tháng  10  năm  2018,  từ  đó  rút  ra 
những  bài  học  kinh  nghiệm  để  cải  thiện 
các  phần  thi.  Trên  cơ  sở  đó,  với  sự 
hướng dẫn của chuyên gia Đức, các giám 
khảo  Việt  Nam  đã  cùng  nhau  rà  soát, 
chỉnh  sửa,  thử  nghiệm  các  đề  thi  thực 
hành và điều chỉnh thang điểm đánh giá.

Các  nội  dung  đào  tạo  trên  nhằm 
củng  cố  cho  các  giám  khảo  cách  thức 
đánh  giá  năng  lực  nghề  nghiệp  của  thí 
sinh một cách toàn diện, trung lập và công 
bằng  cũng  như  giúp  họ  tối  ưu  hóa  quy 
trình triển khai kỳ  thi. Sau khi hoàn thành 
khóa  đào  tạo,  những  người  tham  gia  đi 
đến sự nhất trí về cấu trúc, cách thiết lập, 
chuẩn  bị  và  tiến  hành  bài  thi.  Các  giám 
khảo  còn  cùng  nhau  thống  nhất  tiêu  chí 
đánh  giá,  cách  đánh  giá  và  thang  điểm 

cho  các  bài  thi  thực  hành,  sao  cho  hình 
thức  đánh  giá  này  sát  nhất  với  thực  tế 
công việc. 

Ngoài  ra,  đây  cũng  là  cơ  hội  để 
những giám khảo đến  từ  cơ  sở giáo dục 
nghề  nghiệp  và  doanh  nghiệp  làm  quen 
với việc tương tác chặt chẽ với nhau trong 
tất  cả  các  khâu  của  một  kỳ  thi  tổ  chức 
theo mô hình Đào  tạo phối hợp:  từ bước 
ra  đề  thi,  phát  triển  thang  điểm,  thử 
nghiệm  đề  thi,  chuẩn  bị  đến  bước  tổ 
chức, đánh giá kỳ thi.

N hằm cung cấp cho đội ngũ giám 
khảo  của  trường  HVCT  cũng 
như  của  các  doanh  nghiệp 

những kỹ  năng đánh giá  cần  thiết,  khóa 
đào  tạo  nâng  cao  dành  cho  giám  khảo 
được  tổ  chức  tại  HVCT  từ  ngày  0508 
tháng 3, 2019 với sự hướng dẫn của ông 
Franz Schropp, chuyên gia Đức giàu kinh 
nghiệm  đến  từ  Phòng  Công  nghiệp  và 
Thương  mại  (IHK)  Upper  Bavaria, 
Munich. 

Sau mỗi kỳ thi, việc xem xét lại công 
tác tổ chức, ra đề và chấm thi là tối quan 
trọng  để  đảm  bảo  chất  lượng  kỳ  thi  và 
việc  đánh  giá  thí  sinh  công  bằng,  chính 
xác. Chính vì vậy, ngay khi bắt đầu khóa 
đào  tạo  nâng  cao,  các  giám  khảo  đã 
cùng  nhìn  lại  kỳ  thi  cuối  khóa  của  nghề 
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K ỳ  thi  Tay  nghề  Thế  giới  dành  cho 
các  kỹ  năng  nghề  sắp  diễn  ra  vào 
tháng  8  năm  nay  ở  Nga.  Các  nhà 

tổ chức của kỳ thi Tay nghề Thế giới hướng 
tới  mục đích  thể  hiện  tầm  quan  trọng  của 
giáo dục nghề nghiệp và việc  liên  tục phát 
triển tay nghề. Các thí sinh từ khắp nơi trên 
thế giới sẽ cạnh  tranh kỹ năng với các đối 
thủ  trong  hơn  50  nghề.  Một  trong  những 
nghề đó  là Công nghệ nước. Việt Nam cử 
Nguyễn Thái Phương tham gia – một thanh 
niên  trẻ  có động  lực cao và được đào  tạo 
bài  bản.  Phương  là  người  đứng  thứ  nhất 
trong  cuộc  thi  quốc  gia  diễn  ra  vào  tháng 
11 năm 2018 tại Trường Cao đẳng Kỹ nghệ 
II  Hồ  Chí  Minh.  Chỉ  còn  gần  2  tháng  nữa, 

cùng  với  huấn  luyện  viên  Nguyễn  Xuân 
Thành  Nam,  Phương  sẽ  bay  đến  Kazan 
(Nga)  để  trình  diễn  tay  nghề,  tranh  đấu  với 
các thành viên từ những quốc gia khác và để 
đại diện cho Việt Nam trong nghề có ý nghĩa 
quan trọng đối với môi trường.

Các thí sinh quốc tế sẽ thể hiện hết mình 
kỹ năng, khả năng của họ  trong nhiều mảng 
thuộc  nhóm  nghề  về  “Công  nghệ  Nước”: 
phân tích nước, công nghệ đo, điều khiển và 
điều  chỉnh,  bảo  trì  thiết  bị  phụ  trợ  và  điều 
khiển  nhà  máy  xử  lý  nước  thải.  Bên  cạnh 
chuyên môn kỹ  thuật, sự khéo  léo,  tốc độ và 
khả  năng  làm  việc  nhóm  cũng đóng  một  vai 
trò quan trọng.

Để chuẩn bị cho kỳ  thi, Thái Phương đã 
và đang được huấn  luyện bài bản trong suốt 

5  tháng  ở  cả  Việt  Nam  và  Đức.  Những 
kiến  thức  và  kỹ  năng  mà  Phương  đã 
được đào  tạo  theo  tiêu  chuẩn Đức  trong 
suốt  3  năm  học  nghề  "Kỹ  thuật  thoát 
nước và xử  lý nước thải“ đã giúp ích cho 
Phương  rất  nhiều  trong  quá  trình  huấn 
luyện.

Chất  lượng  của  chương  trình  đào 
tạo nghề theo “tiêu chuẩn Đức” có thể coi 
là kiểu mẫu để đào tạo kỹ thuật viên thoát 
nước và xử lý nước thải ở Việt Nam. Đây 
cũng  chính  là  tiền  đề  giúp  Việt  Nam  có 
thể  tham gia kỳ  thi  thế giới  và để  lan  tỏa 
chương trình đào tạo nghề "Kỹ thuật thoát 
nước và xử lý nước thải“ ra cả nước.

Đào tạo nâng cao cho giáo viên từ nhà trường và 
cán bộ đào tạo tại doanh nghiệp mới 

T ừ  ngày  20 đến  28.05.2019,  lớp  tập 
huấn nâng cao đợt 1 dành cho giáo 
viên  và  cán  bộ  đào  tạo  tại  doanh 

nghiệp mới đã được tổ chức tại trường Cao 
đẳng Kỹ nghệ (HVCT). 

Tham  gia  lớp  bồi  dưỡng  có  19  học 
viên  là  các  giáo  viên  từ  hai  trường  Cao 
đẳng  Xây  dựng  số  1  (CTC1)  và  Cao đẳng 
Công  nghiệp  Huế  (Hue  IC)  và  4  công  ty 
thoát nước của các tỉnh Huế, Bắc Ninh, Hải 
Phòng  và  Thái  Nguyên  tham  gia  hợp  tác 
đào tạo. Giảng viên của khóa học là chuyên 
gia  từ  Công  ty  Thoát  nước  Dresden, Đức 
cùng với  các giảng viên hạt nhân đã được 
đào  tạo bài bản bởi Chương  trình Đổi mới 
Đào  tạo  nghề  tại  Việt  Nam  và  đạt  chuẩn 
năng lực Đức.

Khóa bồi dưỡng gồm 3 phần: Kiểm tra 
để đánh giá nhu cầu đào tạo, vận hành hệ 
thống  thoát  nước,  nền  tảng  phương  pháp 
sư phạm và giới thiệu chương trình đào tạo 
mới.  Trong  đó,  bài  kiểm  tra  tổng  thể  phục 
vụ  cho  mục  đích  xác  định  điểm  mạnh  và 
điểm yếu về kiến thức của giáo viên, đây là 
cơ  sở để điều  chỉnh  lộ  trình  cũng  như  nội 
dung đào tạo nâng cao.  

Trong  phần  vận  hành  hệ  thống  thoát 
nước, học viên được bồi  dưỡng và chuẩn 
hóa  kiến  thức  về  các  loại  nước  thải  kèm 
theo  tính  chất,  nguồn  gốc  đặc  trưng,  các 
loại  vật  liệu cống,  các kiểu hệ  thống  thoát 
nước và cách vận hành. Ngoài ra, học viên 
còn  thực hành các biện pháp phòng ngừa 
tai nạn và an toàn vệ sinh lao động khi làm 
việc trong cống.

Về phương pháp sư phạm và chương 
trình đào tạo mới, các học viên đã có được 
cái nhìn tổng quan về mô hình đào tạo kép 
tại Đức  và  mô  hình  đào  tạo  phối  hợp  tại 

Việt  Nam,  đặc  biệt  về  phương  thức 
phối  hợp  giữa  nhà  trường  và  doanh 
nghiệp trong đào tạo.

Đây  là  hoạt  động  đầu  tiên  nằm 
trong  chuỗi  8  đợt  đào  tạo  nâng  cao 
dành cho giáo viên và cán bộ đào tạo 
tại doanh nghiệp ở  khu vực miền Bắc 
và miền Trung, nhằm trang bị cho giáo 
viên  đầy  đủ  kiến  thức  và  kỹ  năng  để 
bắt  đầu  đào  tạo  nghề  “Kỹ  thuật  thoát 
nước và xử  lý  nước  thải”  kể  từ  tháng 
10/2019.

Lớp tập huấn nâng cao cho giáo viên từ nhà trường và cán bộ đào tạo tại doanh nghiệp mới được tổ chức 
tại trường Cao đẳng Kỹ nghệ (HVCT).

Huấn luyện viên, chuyên gia Đức và thí sinh đại diện 
VN thi Tay nghề thế giới, nghề Công nghệ nước

Vòng thi quốc gia tuyển chọn thí sinh đại diện VN dự 
thi Tay nghề thế giới 2019, nghề Công nghệ nước

Nguyễn Thái Phương tham gia trại huấn luyện “Công 
nghệ nước” tại thành phố Stuttgart, Đức
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Tiếp tục triển khai các khóa đào tạo ngắn 
hạn đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp
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Tháng  4/2019  tại  Bình  Dương,  Hội 
Cấp  thoát  nước  Việt  Nam  (Hội 
CTNVN) đã tổ chức khóa đào tạo cơ 

bản “Vận Hành Hệ Thống Thoát Nước Thải” 
cho 35 học viên  từ các công  ty Nước Môi 
trường  Bình  Dương,  Cấp  nước  và  Môi 
trường  đô  thị  Đồng  Tháp.  Vào  tháng 
6/2019,  Hội  tiếp  tục  tổ  chức  khóa đào  tạo 
cơ bản với cùng chủ đề cho 40 học viên từ 
các  công  ty Thoát  nước  Hải  Phòng, Thoát 
nước  và  XLNT  Bắc  Ninh,  Thoát  nước  và 
Phát  triển đô  thị Thái Nguyên và khóa đào 
tạo nâng cao về  “Vận hành nhà máy xử  lý 
nước  thải  và xử  lý  sự  cố” cho 42 học viên 
từ  các  công  ty  thoát  nước  khu  vực  miền 
Trung.

Dự  kiến  sáu  tháng  cuối  năm  2019, 
Hợp  phần  3  thuộc  chương  trình  Đổi  mới 
Đào  tạo  nghề  tại  Việt  Nam  (GIZTVET)  sẽ 
tiếp tục hỗ trợ Hội CTNVN tổ chức các khóa 
đào tạo ngắn hạn theo 4 chuyên đề đã hoàn 
thiện  và  xây  dựng  hai  khóa  mới:  quản  lý 
bùn và tự động hóa – tiết kiệm năng lượng 
trong nhà máy xử lý nước thải.

Các  hoạt  động  này  nằm  trong  chuỗi 
những  khóa  đào  tạo  ngắn  hạn  từ  cơ  bản 
đến nâng cao mà Hội CTNVN xây dựng và 
triển khai dưới sự hỗ  trợ của chương  trình 
GIZTVET.  Mục  tiêu  của  các  khóa  học  là 

trang bị  cho người  học kiến  thức  thực 
tế  về  vận  hành,  bảo  trì  bảo  dưỡng  và 
xử  lý  sự  cố  tại  hệ  thống  cống  thoát 
nước  và  nhà  máy  xử  lý  nước  thải. 
Những  khóa  học  như  thế  này  liên  tục 
nhận được đơn đặt hàng từ các đơn vị 
thoát và xử  lý nước  thải  trên cả nước. 

Hợp phần 3 hỗ trợ các cơ sở GDNN đẩy mạnh công 

tác tư vấn tuyển sinh trong đào tạo nghề

V ới  sự  hỗ  trợ  của hợp phần 3  “Đào 
tạo nghề cho lực lượng lao động có 
tay nghề  trong  lĩnh vực xử  lý nước 

thải” thuộc Chương trình hợp tác phát triển 
ViệtĐức  “Đổi  mới  Đào  tạo  nghề  tại  Việt 
Nam”,  ba  cơ  sở  giáo  dục  nghề  nghiệp: 
trường  Cao  đẳng  Kỹ  nghệ  II,  trường  Cao 
đẳng  Xây  dựng  số  1  (Hà  Nội)  và  trường 
Cao  đẳng  Công  nghiệp  Huế  đã  thực  hiện 
nhiều  hoạt  động  tư  vấn  và  hội  thảo  nhằm 
đẩy mạnh công tác tư vấn hướng nghiệp tới 
đông  đảo  học  sinh,  phụ  huynh  trong  giai 
đoạn từ tháng 4 tới tháng 6 vừa qua.

Đa dạng hóa các hình thức quảng 
bá, tư vấn tuyển sinh

Các trường phối hợp chặt chẽ với các 
trường  THPT,  THCS  trên  trên  địa  bàn  để 
đưa học sinh về  trường  tham gia ngày hội 
hướng nghiệp. Tại đây học sinh được tham 
quan xưởng trường, giới thiệu ngành nghề, 
định  hướng  nghề  nghiệp  phù  hợp  với  sở 
thích,  năng  lực  và  điều  kiện  kinh  tế  gia 
đình.  Học sinh đăng ký tham dự ngày hội Tuyển sinh, hướng nghiệp năm 2019 tại trường HVCT

Điều  này  cho  thấy  sự  thành  công  và 
cần  thiết  của  mô  hình  đào  tạo  ngắn 
hạn  trong  việc  hỗ  trợ  doanh  nghiệp 
nâng  cao  tay  nghề  và  chuyên  môn 
của kỹ thuật viên, từ đó giải quyết vấn 
đề  thiếu  hụt  lao động  tay  nghề  trong 
ngành.

Học viên từ các công ty xử lý nước thải tham dự các khóa đào tạo ngắn hạn do Hội CTNVN tổ chức
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Các cơ sở GDNN đẩy mạnh tuyển sinh bằng cách 
tham gia vào các buổi sinh hoạt dưới cờ tại các 
trường THCS, THPT

Hiệu trường trường HVCT đón tiếp và giới thiệu các 
nghành nghề đào tạo của trường tới đại diện các 
doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. 

Trường Cao đẳng Xây dựng số 1 (Hà Nội) gặp gỡ các 
doanh nghiệp để lắng nghe nhu cầu tuyển dụng và 
tích cực đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa hai bên

Ngoài việc đưa học sinh đến các trường 
tham quan, Trường Cao đẳng Kỹ nghệ 
II và trường Cao đẳng Công nghiệp 
Huế còn tham gia vào các buổi sinh 
hoạt dưới cờ tại các trường. Ở độ tuổi 
này phần lớn học sinh vẫn chưa có 
định hướng nghề nghiệp rõ ràng nên 
sự tư vấn chỉ dẫn từ các giáo viên có 
ảnh hưởng rất lớn. 

Tăng cường quan hệ hợp tác với 
các doanh nghiệp

Một  thành phần rất quan trọng có ảnh 
hưởng đến công tác tư vấn tuyển sinh đó là 
các doanh nghiệp, những đơn vị đang hoạt 
động trên các lĩnh vực có liên quan đến các 
ngành nghề đào  tạo của  trường. Vì vậy cả 
trường  Cao  đẳng  Kỹ  nghệ  II,  trường  Cao 
đẳng Xây dựng số 1 Hà Nội và trường Cao 
đẳng  Công  nghiệp  Huế  trong  thời  gian 
tuyển  sinh  đã  tổ  chức  các  hội  thảo  với 
doanh nghiệp về ngành nghề đào tạo.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đều 
đồng  ý  nhà  trường  cũng  cần  phải  có  sự 
phối  hợp  chặt  chẽ  với  các  doanh  nghiệp 
để họ cùng tham gia hỗ trợ tuyển sinh, và 
điều quan  trọng  là họ  sẵn sàng  tiếp nhận 
những học sinh của nhà trường sau khi tốt 
nghiệp  vào  làm  việc  trong  doanh  nghiệp. 
Làm  được  điều  này  thì  uy  tín  và  thương 
hiệu  của  nhà  trường  ngày  càng  được 
nâng cao và từ đó góp phần tích cực trong 

công  tác  tư  vấn  tuyển  sinh  trong  thời 
gian tới.

Nhờ quá  trình  truyền  thông và  tư 
vấn  hướng  nghiệp  toàn  diện  và được 
đẩy  mạnh  trong  những  những  năm 
gần  đây,  rất  nhiều  phụ  huynh  và  học 
sinh  đã  thay  đổi  nhận  thức  rằng  học 
nghề không phải là đường cùng mà đó 
chỉ  là  khởi  đầu  để  đi  đến  nhiều  con 
đường khác rộng mở và thành công. 

Các em học sinh thích thú khi được giới thiệu về các ngành nghề đào tạo và tham quan môi trường 
học tập thực tế

Học sinh tới tham quan tìm hiểu về các ngành nghề đào tạo tại trường cao đẳng công nghiệp Huế
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