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1. Tên nghề: Điện công nghiệp 

(1). Mô tả nghề 

Nghề “Điện công nghiệp” là nghề thực hiện việc lắp đặt và sửa chữa, bảo dƣỡng 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 trƣờng trong nhà, ngoài trời, mỏ, hầm lò 

trong điều kiện an toàn lao động. 

(2). Các vị trí làm việc của nghề 

Ngƣời làm nghề “Điện công nghiệp” có khả năng làm việc ở các vị trí sau:  

Làm việc đƣợc ở các Công ty Điện lực: Tổ vận hành và quản lý đƣờng dây, tổ bảo trì và 

sửa chữa đƣờng dây; làm việc trong các trạm truyền tải và phân phối điện năng: Nhân 

viên vận hành; làm việc trong các công ty xây lắp công trình điện; làm việc trong các tổ 

cơ điện, phòng bảo dƣỡng bảo trì thiết bị điện của các nhà máy, xí nghiệp. 

(3). Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề 

Ngƣời làm nghề “Điện công nghiệp” có các nhiệm vụ chủ yếu sau: 

Sử dụng đƣợc các loại dụng cụ đo điện năng: Vônmét, Ampemét, Ampekìm, Đồng hồ 

đo vạn năng, Mêgômét, Hioki… đo đúng thông số cần đo vào trƣờng hợp cụ thể trong 

thực tế; sử dụng đúng các dụng cụ an toàn điện, an toàn lao động, an toàn cháy nổ trong 

từng công việc; sơ cứu cấp cứu ngƣời bị tai nạn điện; 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 dƣỡng, sửa chữa mạng động lực tủ điện 

phân phối; bảo dƣỡng, sửa chữa bộ điều khiển dùng công tắc tơ và các bộ điều khiển 

lập trình; vận hành đƣợc hệ thống điều khiển tự động dùng PLC; bảo dƣỡng động cơ 

điện một chiều và xoay chiều; 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; vận 

hành, sửa chữa các thiết bị mỏ hầm lò nhƣ: Áptômát phòng nổ, khởi động từ phòng nổ, 

biến áp khoan phòng nổ; đọc và phân tích đƣợc các bản vẽ thiết kế lắp đặt điện công 

nghiệp; khảo sát đƣợc hiện trƣờng để có phƣơng án lắp đặt hoặc sửa chữa hợp lý; lắp 

đặt, vận hành, sửa chữa và kiểm tra, hiệu chỉnh đƣợc hệ thống cung cấp điện và thiết bị 

điện công nghiệp.  

2. Tên nghề: Công nghệ ô tô 

(1). Mô tả nghề 

Nghề “Công nghệ ô tô” là nghề thực hiện các nhiệm vụ về bảo dƣỡng, sửa chữa động 

cơ; bảo dƣỡng, sửa chữa trang bị điện; bảo dƣỡng, sửa chữa hệ thống truyền lực (gầm ô 

tô); 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 nhƣ hàn điện, 

hàn hơi, gò, sử dụng các thiết bị nghề nguội… 

(2). Các vị trí làm việc của nghề 

Ngƣời làm nghề “Công nghệ ô tô” có khả năng làm việc ở các vị trí sau: 

- Tại các cơ sở lắp ráp ô tô: Làm việc tại một vị trí cụ thể, trƣởng dây chuyền lắp ráp, 

giám sát quá trình lắp ráp, giám sát chất lƣợng ô tô...; tại các cơ sở bảo dƣỡng, 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, đào tạo kỹ thuật viên bậc dƣới tại cơ sở...; tại các cơ sở chế tạo phụ tùng 

ô tô: kiểm tra chất lƣợng sản phẩm, phân phối sản phẩm…; tại các cơ sở kinh doanh ô 

tô và phụ tùng: cố vấn bán hàng, cố vấn dịch vụ, nhân viên bán hàng...; tại các cơ sở 

đào tạo nghề: hƣớng dẫn thực hành, thực tập; làm tổ trƣởng tổ sản xuất hoặc các phân 

xƣởng tại các nhà máy về lắp ráp, bảo dƣỡng ô tô; có khả năng làm việc và giải quyết 

các công việc một cách chủ động, giao tiếp và phối hợp làm việc theo tổ, nhóm, tổ chức 

và quản lý quá trình sản xuất, bồi dƣỡng kèm cặp đƣợc công nhân bậc thấp tƣơng ứng 

với trình độ quy định. 

(3). Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề 

Ngƣời làm nghề “Công nghệ ô tô” có các nhiệm vụ chủ yếu sau: 

Giao dịch với khách hàng; bảo dƣỡng động cơ ô tô; sửa chữa động cơ ô tô; bảo dƣỡng 

hệ thống trang bị điện ô tô; sửa chữa hệ thống trang bị điện ô tô; bảo dƣỡng 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 hƣ hỏng, tìm ra nguyên nhân và đề ra phƣơng án bảo dƣỡng, sửa chữa thích 

hợp;  

3. Tên nghề: Hàn 

(1). Mô tả nghề 

Nghề “Hàn” là nghề thực hiện các công việc nối hai đầu của một hay nhiều 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.                                                   

Trong trƣờng hợp tạo ra liên kết liền khối chỉ sử dụng nguồn nhiệt, kim loại tại chỗ hàn 

cần đƣợc nung tới trạng thái chảy để tạo ra bể hàn, bể hàn sau khi kết tinh sẽ tạo nên 

mối hàn. 

Trƣờng hợp tạo ra liên kết liền khối chỉ sử dụng áp lực, kim loại tại chỗ hàn cần đƣợc 

tác động một lực ép đủ lớn để các nguyên tử kim loại tại bề mặt tiếp xúc tiến sát lại gần 

nhau tạo nên liên kết phân tử.Trƣờng hợp sử dụng cả nguồn nhiệt và lực ép, kim loại 

chỗ hàn cần đƣợc nung tới trạng thái dẻo, sau đó nhờ lực ép mà mối hàn đƣợc hình 

thành. 

(2). Các vị trí làm việc của nghề 



Ngƣời làm nghề “Hàn” làm việc trong các lĩnh vực nhƣ: Cơ khí, xây dựng, giao thông, 

đóng tàu, dầu khí... Mối hàn đƣợc thực hiện ở tất cả các tƣ thế trong không gian, công 

việc hàn có thể thực hiện tại xƣởng tập trung, tại hiện trƣờng hoặc trực tiếp trên kết cấu 

đang lắp ghép. Giá thành chế tạo của liên kết hàn thấp hơn một số phƣơng pháp khác vì 

vậy đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn. 

(3). Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề  

Ngƣời làm nghề “Hàn” có các nhiệm vụ chủ yếu sau: 

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 phƣơng pháp khác; kiểm tra các quá trình và sản 

phẩm hàn; giám sát hoạt động hàn; bảo đảm chất lƣợng; quản lý; bảo đảm an toàn; phát 

triển công nghệ mới 

4. Tên nghề: Cắt gọt kim loại 

(1). Mô tả nghề 

Nghề “Cắt gọt kim loại” là nghề sử dụng các loại máy công cụ vạn năng và điều khiển 

theo chƣơng trình số để gia công tạo hình sản phẩm (chi tiết máy) có phôi nhằm phục 

vụ cho tất cả các ngành chế tạo máy công nghiệp và nông nghiệp theo yêu cầu của 

những công ty, doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc những cơ 

sở gia công cơ khí.  

Nghề “Cắt gọt kim loại” là nghề sử dụng các máy công cụ có tạo phôi nhƣ: Tiện, phay, 

bào, mài, doa … để chế tạo các chi tiết đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt năng suất và an toàn. 

(2) Các vị trí làm việc của nghề 

Ngƣời làm nghề “Cắt gọt kim loại” thƣờng đƣợc bố trí làm việc 

tại những công ty, xí nghiệp chế tạo máy hoặc tại những cơ sở gia công cơ khí trong 

môi trƣờng: máy làm việc với tốc độ cao; ồn;nóng; va chạm với những hóa chất công 

nghiệp nhƣ emulsi, dầu  

nhờn, … và tính chất công việc mang tính tập thể (mỗi ngƣời phụ trách một công đoạn 

trong dây chuyền sản xuất). Vì vậy, ngƣời công nhân phải có đủ sức khỏe, có tâm với 

nghề nghiệp và có đủ năng lực, kiến thức về kỹ thuật cơ khí để thực hiện những nhiệm 

vụ nêu trên.Tổ chức, điều hành và thực hiện gia công sản xuất trên các loại máy công cụ 

vạn năng nhƣ tiện, phay, bào, mài, doa; các máy chuyên dùng nhƣ phay lăn răng, xọc 

răng; các máy điều khiển số nhƣ tiện, phay CNC và EDM. 

(3). Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề 

Ngƣời làm nghề “Cắt gọt kim loại” có các nhiệm vụ chủ yếu  

sau: 

Vận dụng đƣợc kiến thức cơ bản về quá trình cắt gọt kim loại; sử dụng thành thạo các 

máy cắt gọt kim loại thông dụng; vận hành và điều chỉnh đƣợc máy công cụ điều khiển 

số; chọn đúng và sử dụng thành thạo các loại dụng cụ cắt, dụng cụ đo kiểm, đồ gá và 

các trang bị công nghệ thích hợp; gia công trên máy tiện vạn năng; gia công trên máy 

phay vạn năng; gia công trên máy tiện CNC; gia công trên máy phay CNC; gia công 

trên máy EDM; gia công trên máy bào và xọc vạn năng; gia công nguội; gia công trên 

máy doa vạn năng; tổ chức sản xuất và đào tạo, bồi dƣỡng công nhân trình độ thấp hơn. 



5. Tên nghề: Quản trị mạng máy tính 

(1). Mô tả nghề 

Nghề “Quản trị mạng máy tính” là nghề chuyên thực hiện quá trình khảo sát, thiết kế, 

lắp đặt và quản trị một hệ thống mạng trong các cơ quan, xí nghiệp nhằm nâng cao hiệu 

quả hoạt động bảo mật các thông tin, dữ liệu trong doanh nghiệp. 

(2). Các vị trí làm việc của nghề 

Ngƣời làm nghề “Quản trị mạng máy tính” thƣờng đƣợc bố trí làm việc ở các cơ quan, 

xí nghiệp, các tập đoàn đa quốc gia trong môi trƣờng tiếp xúc với các máy tính, thiết bị 

mạng. 

 (3). Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề  

Ngƣời làm nghề “Quản trị mạng máy tính” có nhiệm vụ chủ  

yếu sau:  

Khảo sát và thiết kế các hệ thống mạng LAN, WAN; lắp đặt hệ thống mạng; cài đặt 

phần mềm mạng; quản lý dịch vụ mạng; quản lý các đối tƣợng sử dụng mạng; chia sẻ 

tài nguyên hệ thống mạng; quản lý ứng dụng trên mạng; giám sát hệ thống mạng; đảm 

bảo an toàn hệ thống mạng; bảo dƣỡng hệ thống mạng; sửa chữa hệ thống mạng; nâng 

cấp hệ thống mạng 

6. Tên nghề: Điện dân dụng 

(1). Mô tả nghề 

Nghề “Điện dân dụng” là nghề chuyên lắp đặt, kiểm tra, bảo dƣỡng, sửa chữa hệ thống 

điện dân dụng, các thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện dân dụng nhƣ: máy phát điện; 

động cơ điện; máy biến áp; thiết bị điều khiển, thiết bị đo lƣờng,…đúng với yêu cầu kỹ 

thuật đạt năng suất và an toàn. 

(2). Các vị trí làm việc của nghề 

Ngƣời làm nghề “Điện dân dụng” thƣờng có thể đảm nhiệm đƣợc các vị trí: trực tiếp 

tham gia lắp đặt, vận hành, bảo dƣỡng, 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). Các nhiệm vụ chính của nghề 

Ngƣời làm nghề “Điện dân dụng” có các nhiệm vụ chủ yếu sau: 

Lắp đặt, bảo dƣỡng 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 dƣỡng, sửa 

chữa máy biến áp dân dụng; lắp đặt, bảo dƣỡng thiết bị điều khiển dân dụng; lắp đặt, 

sửa chữa hệ thống điện dân dụng; sử dụng dụng cụ đo lƣờng; thực hiện các công việc 

nghề bổ trợ; thực hiện các biện pháp an toàn lao động; quản lý sản xuất. 

 

7. Tên nghề: Khai thác máy tàu thủy 

(1). Mô tả nghề 



Nghề “Khai thác máy tàu thủy” là nghề khai thác, bảo quản, bảo dƣỡng, sửa chữa các 

trang thiết bị thuộc bộ phận máy quản lý nhằm đảm bảo sự hoạt động an toàn, hiệu quả 

cho con ngƣời, tàu và bảo vệ môi trƣờng. 

(2). Các vị trí làm việc của nghề 

Ngƣời làm nghề “Khai thác máy tàu thủy” làm việc tại bộ phận quản lý máy trên tàu 

thủy hoặc có thể làm việc tại các xƣởng đóng tàu (bộ phận máy tàu thủy), xƣởng sửa 

chữa và bảo dƣỡng tàu thủy. 

(3). Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề  

Ngƣời hành nghề “Khai thác máy tàu thủy” có các nhiệm vụ chủ yếu sau:  

Khai thác, bảo dƣỡng, sửa chữa các thiết bị động lực chính tàu thủy; khai thác, bảo 

dƣỡng, sửa chữa các thiết bị phụ và hệ thống phục vụ tàu thủy; trực ca buồng máy; thực 

hiện an toàn, an ninh hàng hải; phòng chống ô nhiễm môi trƣờng; xử lý các tình huống 

nguy cấp; nhận và quản lý vật tƣ nhiên liệu. 

 

8. Tên nghề: Nguội sửa chữa máy công cụ 

(1). Mô tả nghề  

Nghề “Nguội sửa chữa máy công cụ” là  nghề chuyên kiểm tra, bảo dƣỡng và sửa chữa 

các loại máy công cụ nhƣ: Máy tiện Khoan - Phay…và các thiết bị truyền dẫn thuỷ lực 

và khí nén đúng yêu cầu kỹ thuật, ngoài ra còn bảo dƣỡng, điều chỉnh  đƣợc các cơ cấu 

điều khiển  truyền dẫn cơ khí trong máy  máy công cụ CNC.  

Nghề “Nguội sửa chữa máy công cụ” là một nghề đòi hỏi trình độ tay nghề cơ khí và 

khả năng phân tích, phán đoán chính xác để tiến hành bảo dƣỡng và sửa chữa các máy 

công cụ vốn là loại máy có độ chính xác rất cao.  

(2). Các vị trí làm việc của nghề 

Ngƣời làm nghề “Nguội sửa chữa máy công cụ” thƣờng làm việc tại phòng cơ điện, 

phân xƣởng sửa chữa hoặc tổ sửa chữa ở  trong phân xƣởng cơ khí hoặc làm chủ các 

xƣởng cơ khí tƣ nhân. 

(3). Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề  

Ngƣời làm nghề “Nguội sửa chữa máy công cụ” có các nhiệm vụ chủ yếu sau: 

Thực hiện an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp chế độ lao động; chuẩn bị trƣớc khi 

bảo dƣỡng và sửa chữa; thực hiện công việc bổ trợ cho nghề; sửa chữa chi tiết bằng 

phƣơng pháp gia công nguội; tháo bộ phận máy; sửa chữa trục; sửa chữa vỏ hộp; sửa 

chữa thanh truyền, càng gạt; sửa chữa ổ trƣợt; sửa chữa chi tiết dạng đĩa; sửa chữa cơ 

cấu điển hình; sửa chữa mặt trƣợt trên thân máy; sửa chữa hệ thống thủy lực, khí nén; 

lắp ráp và điều  chỉnh máy; bảo dƣỡng máy công cụ; phát triển nghề nghiệp. 


