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TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐIỆN BIÊN 

BẢNG MÔ TẢ CÁC NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO 

TT TÊN NGHỀ/ MÔ TẢ CÁC NHIỆM VỤ CHỦ YẾU VỊ TRÍ VIỆC LÀM 

1 Điện công nghiệp Cao đẳng, Trung cấp  

 

Là ngành/nghề thực hiện 

việc lắp đặt và sửa chữa, 

bảo dưỡng hệ thống cung 

cấp điện, tủ phân phối 

điện, mạng điện chiếu 

sáng, máy điện và thiết bị 

điện trong các xí nghiệp 

công nghiệp với các môi 

trường trong nhà, ngoài 

trời, mỏ, hầm lò trong điều 

kiện an toàn lao động. 

 

- Sử dụng được các loại dụng cụ đo điện năng: 

đo đúng thông số cần đo vào trường hợp cụ thể 

trong thực tế;  

- Lắp đặt hệ thống cung cấp điện; lắp đặt tủ điện 

phân phối; lắp đặt mạng điện chiếu sáng; lắp đặt 

bộ điều khiển dùng công tắc tơ, các bộ điều 

khiển lập trình; bảo dưỡng, sửa chữa mạng động 

lực tủ điện phân phối; bảo dưỡng, sửa chữa bộ 

điều khiển dùng công tắc tơ và các bộ điều khiển 

lập trình; Vận hành được hệ thống điều khiển tự 

động dùng PLC; bảo dưỡng, sửa chữa động cơ 

điện một chiều và xoay chiều; quấn dây động cơ 

điện, máy biến áp công suất nhỏ; sửa chữa máy 

phát điện xoay chiều;  

- Các công ty điện lực (tổ vận 

hành và quản lý đường dây, 

tổ bảo trì và sửa chữa đường 

dây...);  

- Các trạm truyền tải và phân 

phối điện năng (nhân viên 

vận hành);  

- Các công ty xây lắp công 

trình điện;  

- Các tổ cơ điện, phòng bảo 

dưỡng bảo trì thiết bị điện của 

các nhà máy, xí nghiệp.  

 

2 Điện dân dụng Trung cấp, sơ cấp  

 Là ngành/nghề chuyên 

lắp đặt, kiểm tra, bảo 

dưỡng, sửa chữa hệ thống 

điện dân dụng, các thiết 

bị điện gia dụng và thiết 

bị điện dân dụng như: 

máy phát điện; động cơ 

điện; máy biến áp; thiết bị 

điều khiển,... đúng với 

yêu cầu kỹ thuật đạt năng 

suất và an toàn. 

- Lắp đặt, bảo dưỡng sửa chữa máy phát 

điện dân dụng;  

- Lắp đặt vận hành và sửa chữa động cơ điện 

dân dụng;  

- Lắp đặt, sửa chữa thiết bị điện gia dụng; lắp 

đặt, bảo dưỡng, sửa chữa máy biến áp dân dụng;  

- Lắp đặt, bảo dưỡng thiết bị điều khiển dân dụng;  

- Lắp đặt, sửa chữa hệ thống điện dân dụng;  

- Sử dụng dụng cụ đo lường; thực hiện các 

công việc ngành/nghề bổ trợ; thực hiện các 

biện pháp an toàn lao động; quản lý sản xuất. 

- Trực tiếp tham gia lắp đặt, 

vận hành, bảo dưỡng, sửa 

chữa hệ thống điện dân dụng 

và thiết bị điện gia dụng;  

- Làm cán bộ kỹ thuật, cán bộ 

thiết kế trong các xí nghiệp, 

cơ quan, đơn vị kinh doanh 

điện;  

- Tự tổ chức và làm chủ những 

cơ sở lắp đặt, sản xuất, sửa 

chữa thiết bị điện gia dụng.  

3 Hàn Trung cấp, Sơ cấp  

 Là ngành/nghề thực hiện các 

công việc nối các chi tiết kim 

loại thành một liên kết liền 

khối, không thể tháo rời, bằng 

cách sử dụng nguồn nhiệt, áp 

lực hoặc cả nguồn nhiệt và áp 

lực, có sử dụng hoặc không 

sử dụng kim loại phụ. 

- Chuẩn bị các điều kiện để thực hiện hàn;  

- Hàn kim loại bằng hồ quang; hàn kim loại 

bằng khí cháy; hàn kim loại bằng các 

phương pháp khác;  

- Kiểm tra các quá trình và sản phẩm hàn; 

giám sát hoạt động hàn; bảo đảm chất 

lượng; quản lý; bảo đảm an toàn; phát triển 

công nghệ mới. 

Các cơ quan, doanh nghiệp 

trong các lĩnh vực như: Cơ 

khí, xây dựng, giao thông, 

đóng tàu, dầu khí...  

4 Công nghệ thông tin 

(Ứng dụng phần mềm) 
Cao đẳng, Trung cấp 

 

 Là ngành/nghề thực hiện 

ứng dụng các phần mềm 

tin học để xử lý để tạo nên 

thành phẩm là một sản 

phẩm kỹ thuật số, một bộ 

các thông tin dưới dạng 

văn bản và số hóa đúng 

yêu cầu kỹ thuật theo thiết 

kế, đạt năng suất chất 

lượng và bảo đảm các tiêu 

chuẩn an toàn. 

 

 

- Xác định phần mềm; cài đặt công nghệ; tạo 

môi trường làm việc;  

 

- Kiểm tra; tạo phiên làm việc; xử lý dữ liệu; 

sao lưu dữ liệu; đảm bảo an toàn; 

 

- Xử lý lỗi; bảo trì hệ thống. 

 

- Trực tiếp tham gia sản xuất 

sản phẩm dựa trên ứng dụng 

công nghệ thông tin tại các cơ 

sở sản xuất trong nước hoặc ở 

nước ngoài;  

- Tổ trưởng tổ tin học, cán bộ 

kỹ thuật tin học, kỹ thuật viên 

tin học, bác sỹ máy tính, nhân 

viên kỹ thuật, nhân viên làm 

việc với máy tính để thiết kế và 

sửa chữa các sản phẩm, các 

mặt hàng trên máy tính;  
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5 Công nghệ ô tô Cao đẳng, Trung cấp  

 Là ngành/nghề thực hiện 

các nhiệm vụ về bảo 

dưỡng, sửa chữa động 

cơ; bảo dưỡng, sửa chữa 

trang bị điện; bảo dưỡng, 

sửa chữa hệ thống truyền 

lực; chuẩn đoán tình 

trạng kỹ thuật và các pan 

bệnh của các hệ thống 

trên ô tô; vận hành, kiểm 

tra động cơ và ô tô; thực 

hiện các công việc gia 

công bổ trợ như hàn điện, 

hàn hơi, gò, sử dụng các 

thiết bị ngành/nghề 

nguội... 

- Bảo dưỡng, sửa chữa động cơ ô tô;  

- Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống trang bị 

điện ô tô;  

- Bảo dưỡng hệ thống truyền lực (hệ thống 

ly hợp, hệ thống số, hệ thống truyền động 

các đăng, hệ thống cầu chủ động, hệ thống 

phanh, hệ thống phanh thủy lực, phanh khí 

nén, phanh ABS, hệ thống lái, hệ thống treo, 

khung xe, thân vỏ xe...);  

- Kiểm tra tính năng làm việc, chuẩn đoán 

tình trạng kỹ thuật và các pan bệnh của các 

hệ thống trên ô tô;  

- Vận hành, kiểm tra động cơ và ô tô; xác 

định mức độ hư hỏng, tìm ra nguyên nhân 

và có phương án bảo dưỡng, sửa chữa thích 

hợp; giao dịch với khách hàng. 

- Tại các cơ sở lắp ráp ô tô: 

làm việc tại một vị trí cụ thể, 

trưởng dây chuyền lắp ráp, 

giám sát quá trình lắp ráp, 

giám sát chất lượng ô tô...;  

- Tại các cơ sở bảo dưỡng, 

sửa chữa, bảo hành ô tô: làm 

việc tại một vị trí cụ thể, điều 

hành sản xuất, giám sát kỹ 

thuật, cố vấn dịch vụ,;  

- Tại các cơ sở kinh doanh ô 

tô và phụ tùng;  

- Tại các cơ sở đào tạo 

ngành/nghề: hướng dẫn thực 

hành, thực tập;  

6 Tin học văn phòng Trung cấp  

 Là ngành/nghề sử dụng 

công nghệ thông tin thực 

hiện các nhiệm vụ văn 

phòng từ soạn thảo văn 

bản, quản lý, lưu trữ dữ 

liệu đến quản lý mạng 

máy tính vừa và nhỏ 

phục vụ công tác văn 

phòng của các cơ quan, 

đơn vị. 

- Cài đặt được các hệ điều hành và các phần 

mềm thông dụng; 

- Quản lý, xử lý dữ liệu, xây dựng đề án cho 

văn phòng; 

- Phân tích thiết kế, quản lý được các hệ 

thống thông tin văn phòng vừa và nhỏ; 

- Thiết kế đồ hoạ và xử lý ảnh phục vụ công 

tác văn phòng; 

- Thiết kế, lắp ráp, cài đặt và quản trị được 

hệ thống mạng vừa và nhỏ; 

- Thư ký văn phòng; 

- Quản lý, xử lý dữ liệu văn 

phòng; 

- Làm việc cho các công ty 

máy tính; 

- Thiết kế quảng cáo; 

- Quản lý phòng Internet; 

- Quản lý mạng LAN vừa và 

nhỏ. 

7 Kỹ thuật xây dựng Cao đẳng, Trung cấp, Sơ cấp  

 Là ngành/nghề thực hiện 

xây, trát, lát, ốp, lắp, lắp 

các thiết bị vệ sinh; gia 

công lắp dựng và tháo dỡ 

cốp pha, giàn giáo, làm 

cốt thép và đổ bê tông 

một số bộ phận của công 

trình xây dựng dân dụng 

và công nghiệp từ các vật 

liệu xây dựng; gạch, đá, 

vôi, cát, xi măng, gỗ, 

thép.... 

- Đào móng, xây gạch; lắp đặt, lắp đặt cấu kiện 

loại nhỏ; trát, láng; lát, ốp; bả ma tít, sơn vôi; 

làm họa tiết trang trí; làm mái;  

- Lắp đặt thiết bị vệ sinh; gia công, lắp dựng và 

tháo dỡ ván khuôn, giàn giáo; gia công lắp đặt 

cốt thép; hàn hồ quang tay; trộn, đổ, đầm bê 

tông; xây đá;  

- Lắp đặt mạng điện sinh hoạt; lắp đặt đường 

ống cấp nước trong nhà; lắp đặt đường ống 

thoát nước khu vệ sinh; trát vữa trộn đá...  

 

- Trực tiếp làm việc tại các vị 

trí của dây chuyền tại các 

công trường xây dựng, công 

trường sản xuất bê tông; 

- Làm nhiệm vụ quản lý, tổ 

chức các tổ đội sản xuất tại 

các công ty xây dựng;  

- Làm kỹ thuật viên tại các 

phòng kỹ thuật của các doanh 

nghiệp xây dựng.  

- Làm việc độc lập tại các 

nhà, xưởng về xây dựng.  
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8 Lâm sinh Cao đẳng, Trung cấp  

 Là ngành/nghề thực hiện 

các nhiệm vụ: tạo cây 

giống, trồng, chăm sóc, 

nuôi dưỡng, cải tạo, làm 

giàu rừng và sản xuất 

nông lâm kết hợp trên đất 

nông lâm nghiệp của cá 

nhân, hộ gia đình, các 

doanh nghiệp và cơ quan 

nhà nước nhằm phát triển 

kinh tế và bảo vệ môi 

trường sinh thái. 

 

- Thiết kế trồng rừng;  

- Nhân giống cây trồng; trồng và chăm sóc 

rừng; nuôi dưỡng và phục hồi rừng; quản lý 

bảo vệ rừng; thiết kế khai thác gỗ; khai thác 

gỗ và tre nứa;  

- Trồng cây ăn quả; trồng cây công nghiệp; 

trồng và thu hoạch một số lâm sản ngoài gỗ; 

trồng hoa và cây cảnh; nông, lâm kết hợp; 

khuyến nông lâm; kinh doanh sản xuất nông, 

lâm nghiệp. 

- Các trang trại, các hộ gia 

đình, các doanh nghiệp và cơ 

quan nhà nước nhằm phát 

triển kinh tế và bảo vệ môi 

trường sinh thái;  

- Các công ty môi trường và 

công ty môi trường đô thị.  

 

9 Chế biến mủ cao su Trung cấp  

 Là ngành/nghề chế biến 

mủ cây cao su ra 5 loại 

sản phẩm chính như: cao 

su dạng khối, cao su 

dạng tờ RSS, cao su latex 

cô đặc nhằm làm nguyên 

liệu phục vụ cho ngành 

công nghiệp chế biến sản 

Tổ chức làm việc theo nhóm và điều hành 

phân xưởng chế biến, điều hành ca và tổ sản 

xuất được phân công; thực hiện đúng các 

quy định trong quy trình chế biến; phản ứng 

nhanh đảm bảo an toàn khi lao động, vệ sinh 

công nghiệp và xử lý môi trường. 

 

- Làm việc ở các vị trí trong 

quy trình chế biến các loại 

mủ cao su;  

- Làm việc tại phòng kiểm 

phẩm cao su;  

- Làm việc tại các cơ sở kinh 

doanh mủ cao su.  

 

10 Kế toán doanh nghiệp Cao đẳng, Trung cấp  

 Là ngành/nghề thực hiện 

việc thu nhập, ghi chép, 

tính toán các số liệu liên 

quan đến hoạt động tài 

chính của doanh nghiệp. 

Xử lý hệ thống hóa các 

chứng từ, lập báo cáo tài 

chính, báo cáo kết quả 

hoạt động kinh doanh,... 

theo yêu cầu của doanh 

nghiệp và các cơ quan 

quản lý. 

- Thu nhập xử lý thông tin, số liệu kế toán 

theo đối tượng và nội dung công việc kế 

toán, theo chuẩn mực và chế độ kế toán;  

- Ghi chép, tính toán, phản ánh số hiện có, tình 

hình luân chuyển và sử dụng tài sản, vật tư, tiền 

vốn; quá trình và kết quả hoạt động SXKD và 

tình hình sử dụng kinh phí của đơn vị;  

- Cung cấp các số liệu, tài liệu cho việc điều 

hành hoạt động SXKD, kiểm tra và phân tích 

hoạt động kinh tế, tài chính phục vụ công tác 

lập và theo dõi thực hiện kế hoạch phục vụ 

công tác thống kê và thông tin kinh tế.  

- Kế toán tại các Cty, doanh 

nghiệp SX, thương mại, kinh 

doanh dịch vụ và kinh doanh 

xuất nhập khẩu; 

- Kế toán tại các cơ quan, đơn 

vị hành chính sự nghiệp. 

11 Công tác xã hội Cao đẳng, Trung cấp  

 Là ngành/nghề để giúp 

đỡ cá nhân, nhóm hoặc 

cộng đồng; tăng cường 

hay khôi phục việc thực 

hiện các chức năng xã 

hội của họ và tạo những 

điều kiện thích hợp nhằm 

đạt được các mục tiêu đó. 

- Lắng nghe, đặt câu hỏi, phỏng vấn, tham 

vấn, trợ giúp đối tượng; 

- Giải quyết xung đột trong nhóm và gia đình;  

- Thương thuyết; trị liệu tâm lý; xử lý khủng 

hoảng; quản trị công tác xã hội; 

- Truyền thông vận động, kiểm tra, giám sát, 

đánh giá, thu thập thông tin; 

- Tổ chức các chương trình hỗ trợ đối tượng; 

- Làm việc trong các cơ quan nhà 

nước như: Trung tâm bảo trợ xã 

hội; Hội phụ nữ; Đoàn thanh 

niên; Trung tâm cai nghiện; 

trung tâm tư vấn hỗ trợ người 

khuyết tật, phụ nữ, trẻ em;...  

- Làm việc trong các tổ chức 

phi chính phủ về nhân đạo;... 

12 Quản lý vận hành, sửa chữa đường dây và trạm biến áp có điện áp từ 110 KV trở xuống  - Trung cấp 

 

Là ngành/nghề quản lý vận 

hành, bảo dưỡng và sửa 

chữa đường dây, các thiết 

bị và trạm biến áp thuộc 

lưới điện có điện áp 

110KV trở xuống. 

- Thi công lắp đặt đường dây tải điện trên 

không hoặc cáp ngầm có điện áp từ 110kV 

trở xuống; 

- Thi công xây lắp trạm biến áp trung gian, 

trạm biến áp phân phối có điện áp đến 

35kV; 

- Thi công lắp đặt trạm biến áp có điện áp từ 

110kV trở xuống. 

- Công nhân trực tiếp thi công 

hệ thống tuyến đường dây tải 

điện trên không, đường dây cáp 

ngầm; Các loại trạm phân phối, 

trạm trung gian của Cty điện 

lực, XD;  quản lý vận hành trạm 

biến áp và hệ thống cung cấp 

điện tại các khu công nghiệp. 
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TT SƠ CẤP NGHỀ/ MÔ TẢ KHẢ NĂNG/ NHIỆM VỤ CHỦ YẾU VIỆC LÀM 

1 Lái xe ô tô các hạng B1, B2 (xe con), hạng C (xe tải)  

 Là nghề điều khiển các 

phương tiện cơ giới: Xe ô 

tô từ 4 đến 9 chỗ ngồi, xe 

ô tô tải có trọng tải dưới 

3,5 tấn và trên 3,5 tấn đối 

với hạng C tham gia giao 

thông đường bộ. 

- Lái xe tham gia giao thông đường bộ theo 

đúng các quy định của pháp luật; 

- Quản lí, điều hành các công ty vận tải. 

Lái xe trong cơ quan, đơn vị 

sự nghiệp; các Cty, doanh 

nghiệp và các hộ gia đình; 

kinh doanh vận tải hàng hóa 

và vận tải hành khách. 

2 Vận hành máy thi công nền (máy xúc, máy ủi)  

 Là nghề vận hành và bảo 

dưỡng các loại máy ủi, 

máy xúc để thi công mặt 

bằng các công trình xây 

dựng dân dụng, công 

nghiệp, giao thông, thủy 

lợi, thủy điện… đúng 

tiêu chuẩn kỹ thuật, đạt 

hiệu quả cao. 

- Hiểu được bản vẽ thiết kế kỹ thuật và thiết 

kế thi công; 

- Vận hành và thao tác điều khiển các loại 

máy xúc, ủi đúng quy trình kỹ thuật; 

- Thực hiện thi công an toàn và hiệu quả; 

- Sử dụng được đồ nghề, trang thiết bị; xử lý 

hư hỏng, sự cố kỹ thuật thông thường.  

- Kiểm tra, bảo dưỡng kỹ thuật theo đúng 

quy trình 

- Công nhân vận hành máy 

thi công nền làm việc trên các 

công trường xây dựng, san 

lấp, công trình thủy điện, thủy 

lợi;... 

- Làm chủ máy thi công nền. 

3 Sửa chữa xe máy   

 

Là nghề thực hiện việc bảo 

dưỡng, sửa chữa các hư 

hỏng của chi tiết, hệ thống, 

cơ cấu trên các loại xe máy 

để chúng trở lại hoạt động 

bình thường và kéo dài 

tuổi thọ. 

- Sử dụng, bảo quản thiết bị, dụng cụ, đồ 

nghề đo kiểm, sửa chữa;  

- Xác định nguyên nhân hư hỏng, đề xuất 

các phương án sửa chữa, khắc phục, thay 

thế;  

- Tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa 

những hư hỏng của động cơ, hệ thống truyền 

lực, hệ thống điện, hệ thống di chuyển, treo, 

lái xe gắn máy. 

- Làm việc tại các cơ sở kinh 

doanh, sửa chữa, bảo dưỡng 

xe máy; 

- Tư ̣ mở cửa hàng sửa chữa 

xe máy. 

4 Vận hành nhà máy thủy điện  

 
Là nghề đào tạo nhân lực 

trực tiếp cho nhà máy 

thủy điện. Người công 

nhân có thể quản lý, vận 

hành một số máy móc 

thiết bị trong nhà máy 

thủy điện đúng quy trình 

và đạt hiệu quả cao. 

- Nắm vững sơ đồ nguyên lý chung của nhà 

máy thủy điện, chức năng và đặc tính kỹ 

thuật cơ bản của từng hệ thống; 

- Hiểu được quy trình vận hành các thiết bị 

điện, thiết bị cơ khí thủy lực và hệ thống 

thiết bị phụ trong nhà máy thủy điện; 

- Phân tích và xác định được nguyên nhân 

xảy ra sự cố trong quá trình vận hành điện, 

các biện pháp xử lý cần thiết. 

- Làm việc tại các nhà máy 

thủy điện, trực tiếp vận hành 

sản xuất;  

- Công việc có liên quan 

đến thủy điện. 

5 Nuôi và phòng trị bệnh cho lợn  

 

Là nghề chăn nuôi lợn, từ 

xây dựng chuồng trại, 

chọn giống, chăm sóc, 

nuôi dưỡng, chế biến thức 

ăn, nhận biết; phòng và trị 

một số bệnh thường gặp ở 

lợn; đồng thời tính toán 

hiệu quả kinh tế trong 

chăn nuôi lợn. 

- Lựa chọn được một số giống lợn theo mục 

đích của người nuôi; lựa chọn, phối trộn các 

loại thức ăn cho lợn thịt; 

- Xác định được triệu chứng, nguyên nhân, cơ 

chế và điều kiện gây bệnh;  

- Kỹ thuật xây dựng chuồng trại; dự trữ thức 

ăn, chăm sóc, nuôi dưỡng; 

- Nhận biết được một số bệnh thường gặp, 

một số loại thuốc phòng trị; thực hiện thành 

thục quy trình và thao tác kỹ thuật phòng và 

điều trị bệnh lợn thịt; 

- Tính toán hiệu quả kinh tế của chăn nuôi lợn thịt 

 - Công nhân tại các trang trại 

chăn nuôi lợn;  

- Tự tổ chức chăn nuôi tại hộ 

gia đình. 

 


