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LỜI MỞ ĐẦU

Mỗi độ tháng 7, thầy trò trường Trung cấp Xây dựng tất 
bật việc dạy và học để kết thúc một năm học và chuẩn 
bị chào đón một năm học mới. Trong không khí hân 

hoan của tháng “bản lề” ấy, trong chúng tôi đều vẫn nhớ đến 
ngày kỷ niệm thành lập trường. Vào ngày 22 tháng 7 năm 
1977, Trường Nghiệp vụ Kinh tế Xây dựng được thành lập theo 
Quyết định số 414/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân thành phố  
Hồ Chí Minh. 

Đến nay, nhà trường đã trải qua 40 năm xây dựng và 
trưởng thành, trên cơ sở hợp nhất trường Nghiệp vụ 
Kinh tế Xây dựng (1977) và trường Công nhân Kỹ thuật 
Xây dựng (1979) thành trường Công nhân và Nghiệp 
vụ Xây dựng (năm 1980), đổi tên thành trường Kỹ 
thuật Nghiệp vụ Xây dựng (năm 1989), nâng cấp 
lên trường Trung học Xây dựng (năm 2005) và đổi 
tên thành trường Trung cấp Xây dựng (năm 2009 
đến nay).

Hành trình 40 năm với rất nhiều biến đổi thăng 
trầm, có niềm vui và khoảng lặng…ấn tượng lớn 

nhất về nhà trường chính là những nỗ lực bền bỉ của 
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một tập thể sư phạm luôn tận tụy hết mình, với ý chí vươn lên mãnh liệt 
trong sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cho ngành xây dựng. 

Bốn thập niên, toàn thể nhà trường thấu hiểu và khẳng định sứ mệnh 
của mình, vạch rõ lộ trình, vững bước đến tương lai trên nền tảng những 
giá trị tốt đẹp nhất của quá khứ và hiện tại, đó là một tinh thần phục vụ 
tận tụy, sự phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ và khát vọng  
phát triển liên tục, bền vững. 

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập trường 22/7/1977- 22/7/2017, 
qua ấn phẩm này chúng tôi muốn gửi lời tri ân đến những thế hệ đi trước, 
đã khai dựng nên ngôi trường này và khẳng định quyết tâm tiếp nối 
truyền thống, phát triển trường Trung cấp Xây dựng thành một cơ sở giáo 
dục nghề nghiệp uy tín nhất của ngành xây dựng thành phố Hồ Chí Minh.

NGUYỄN TÙNG LÂM 
HIỆU TRƯỜNG 
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2007

20052009

2017

2001

2010-2014

2015-2016

Mỗi năm thu hút  
hàng trăm  
học sinh  
HỆ CHÍNH QUY  
DÀI HẠN & 
KHÓA NGẮN 
HẠN.

 Mỗi năm  
hàng ngàn  
học sinh theo học.
 Thành lập  
QUỸ HỌC BỔNG 
HỖ TRỢ  
HỌC SINH 
 NGHÈO  
VƯỢT KHÓ.
 Đào tạo,  
bồi dưỡng  
NÂNG CAO NĂNG 
LỰC QUẢN LÝ  
XÂY DỰNG & 
PHÁT TRIỂN  
ĐÔ THỊ. 

 Thực hiện mô hình  
“TRƯỜNG TẠI CÔNG TRƯỜNG” 
đảm bảo 

             người học có việc làm

 TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC 
 DOANH NGHIỆP & QUỐC TẾ.
 Triển khai LUẬT GIÁO DỤC  
NGHỀ NGHIỆP
 Tăng cường đào tạo đa ngành  
đa nghề, đáp ứng nhu cầu xã hội. 
 Tổ chức SÁT HẠCH MÔI GIỚI 
BĐS & HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG.

Thành lập 
 KHOA ĐIỆN

Mở ngành 
 KỸ THUẬT 
ĐIỆN XÂY 
DỰNG VÀ  
KỸ THUẬT 
ĐIỆN CÔNG 
NGHIỆP

Nâng cấp chất lượng  
đào tạo thành 

TRƯỜNG 
TRUNG 
HỌC XÂY 
DỰNG 
ĐÀO TẠO  
TRUNG CẤP 
CHUYÊN NGHIỆP 
VÀ TRUNG CẤP 
NGHỀ.

Đổi tên  
chính thức thành 

TRƯỜNG 
TRUNG CẤP 
XÂY DỰNG

Đào tạo 
NÂNG CAO  
TRÌNH ĐỘ CHO  
CÁN BỘ CÔNG CHỨC 
THANH TRA  
XÂY DỰNG,  
QUẢN LÝ ĐÔ THỊ  
CẤP HUYỆN, XÃ TẠI  
TP.HCM & CÁC TỈNH.

100%

Phát triển 
CƠ SỞ ĐÀO TẠO 

tại khu  
ĐÔ THỊ MỚI  

NAM THÀNH PHỐ  

(2,02ha)

1989 
2005 

NHỮNG CỘT MỐC PHÁT TRIỂN
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22.07 
1977

15.06 
1979

07.07
1980

1989
1992

2000

1999
1990

TRƯỜNG  
NGHIỆP VỤ  
KINH TẾ  
XÂY DỰNG 
được thành lập.

TRƯỜNG  
CÔNG NHÂN  
KỸ THUẬT  
XÂY DỰNG  
được thành lập. 
ĐÀO TẠO:  
 Công nhân kỹ thuật bậc 
2/7 và 3/7 
 Nhân viên kỹ thuật 
bậc 3/5

Đổi tên thành 
TRƯỜNG KỸ THUẬT 
 NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG

Hợp nhất  
hai trường thành
TRƯỜNG  
CÔNG NHÂN & 
NGHIỆP VỤ  
XÂY DỰNG 
ĐÀO TẠO:  

Học sinh tốt nghiệp có 
việc làm tại các công ty, 
xí nghiệp trực thuộc  
Sở Xây dựng.

Mở rộng hợp tác với 
 TỔ CHỨC VĂN HÓA 
& GIÁO DỤC  
THUỘC CỘNG ĐỒNG 
CHÂU ÂU đào tạo các 
nghề xây dựng cơ bản.

Thành lập 
 KHOA XÂY DỰNG  
Mở ngành  
 GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH, 
DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH, 
KẾT CẤU XÂY DỰNG...

Trở thành 
 ĐƠN VỊ  
ĐI ĐẦU  
TRONG  
ĐÀO TẠO  
HỌA VIÊN  
KIẾN TRÚC 

Thành lập  
 KHOA  
ĐỒ HỌA -  
KIẾN TRÚC.

Tiên phong thực hiện 
chương trình 
BỒI DƯỠNG NÂNG  
BẬC THỢ CHO CÔNG TY 
XÂY DỰNG CỦA THÀNH 
PHỐ & CÁC TỈNH.

100%

SỞ XÂY DỰNG TP.HỒ CHÍ MINH
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BAN GIÁM HIỆU 2015-2020 BAN GIÁM HIỆU CÁC THỜI KỲ

NGUYỄN TÙNG LÂM 
NGUYỄN THỴ HẢI LY
NGUYỄN THANH DŨNG

[ 1977-1980 ]

[ 1992-1996 ]

[ 2006-2010 ]

[ 1996-2006 ]

[ 2010-2015 ]

[ 1979 ]

TRẦN VĂN TƯ

NGUYỄN VĂN THỪA 

ĐẶNG VĂN PHO 

TRƯƠNG HOÀNG SƠN 

NGUYỄN THANH BÌNH 

TÔ LAI 

HIỆU TRƯỞNG

BAN GIÁM HIỆU QUA TỪNG THỜI KỲ
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“Ký ức vốn  
không tự sinh ra.  
Trân trọng những  
tháng năm đã qua  
là cách để ta tri ân  
những người đi trước,  
hiểu rằng cần sống  
xứng đáng ở hôm nay  
và nỗ lực không ngừng  
cho ngày mai.”

THS. NGUYỄN THANH BÌNH

1977-2015

[ 1996-2010 ]

[ 2010-2013 ]

[ 1979 ]

[ 2008-2010 ]

[ 2010-2013 ]

ĐOÀN HỮU NGỌT 

LÊ NGỌC ĐỨC 

LÊ THANH VÂN

DƯƠNG NGỌC THANH 

VÕ THỊ 
THANH HƯƠNG 

HIỆU PHÓ

SỞ XÂY DỰNG TP.HỒ CHÍ MINH
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TUYÊN NGÔN - GIÁ TRỊ
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TUYÊN NGÔN GIÁ TRỊ
Sự thành công của trường Trung cấp Xây dựng là kết quả của quá 
trình xây dựng và phát triển: tận tụy phục vụ, tạo niềm tin với 
đối tác, quan tâm đến người lao động và đóng góp thiết thực cho 
cộng đồng.

SỨ MỆNH
Phát triển một môi trường học tập tốt nhất, nơi có thể khơi dậy 
mọi tiềm năng, khát vọng của người học, tiếp sức cho học viên đạt 
được mục tiêu nghề nghiệp trong lĩnh vực xây dựng, kiến trúc và 
phát triển đô thị. 
 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
PHỐI HỢP    I      PHỤC VỤ     I      PHÁT TRIỂN

SỞ XÂY DỰNG TP.HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG TRUNG CẤP XÂY DỰNG 

TỰ HÀO

XÂY DỰNG & 
PHÁT TRIỂN40N

ĂM
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NHÀ TRƯỜNG TĂNG CƯỜNG 
SỰ HỢP TÁC HIỆU QUẢ 
TRONG NỘI BỘ VÀ VỚI  

BÊN NGOÀI; SỰ HỢP TÁC 
THIỆN CHÍ, CHÂN THÀNH, 

TÔN TRỌNG SỰ KHÁC BIỆT, 
HÀI HÒA LỢI ÍCH. 

12 TỰ HÀO 40 NĂM 
TRƯỜNG TRUNG CẤP XÂY DỰNG 1977 I 2017



13 

PHẦN 1

TỰ HÀO 40 NĂM 
TRƯỜNG TRUNG CẤP XÂY DỰNG 1977 I 2017

PHỐI 
HỢP



PHẦN 1
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PHỐI HỢP SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

TỰ HÀO 40 NĂM 
TRƯỜNG TRUNG CẤP XÂY DỰNG 1977 I 2017

sơ đồ
tổ chức

hội đồng
khoa học  
& đào tạo

TRẦN TẾ HÙNG 
Trưởng Phòng  

ĐÀO TẠO

NGUYỄN THỊ KIM THANH 
Trưởng Phòng  
NCKH & HTDN

ĐÀO TRỌNG ĐÍNH 
Phó Trưởng khoa  
ĐỒ HỌA KIẾN TRÚC

NGUYỄN THÁI HÒA 
Trưởng khoa  
XÂY DỰNG

NGUYỄN TÙNG LÂM
BÍ THƯ CHI BỘ
HIỆU TRƯỞNG

NGUYỄN THỴ HẢI LY
PHÓ HIỆU TRƯỞNG



PHẦN 1

15 TỰ HÀO 40 NĂM 
TRƯỜNG TRUNG CẤP XÂY DỰNG 1977 I 2017

PHỐI HỢPSƠ ĐỒ TỔ CHỨC

chi bộ 
trường

công 
đoàn
đoàn  
thanh niên
hội cựu 
chiến binh
hội cựu  
học sinh

NGUYỄN THANH DŨNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

HÀ THỊ HỒNG PHÚC 
Trưởng phòng

TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

TRẦN HUY CƯỜNG
Phó Trưởng phòng

TTGD & KT

NGÔ HỒNG HẢI
Trưởng phòng

TỐ CHỨC HÀNH CHÍNH

HUỲNH NGUYỄN THÚY LOAN
Trưởng phòng

CÔNG TÁC HỌC SINH
Trưởng khoa

CƠ BẢN
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16 TỰ HÀO 40 NĂM 
TRƯỜNG TRUNG CẤP XÂY DỰNG 1977 I 2017

PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG CỐT LÕI

ĐÀO TẠO  
TRUNG CẤP

Chương trình trung cấp của trường TCXD là chương 
trình đào tạo chuyên ngành xây dựng. Mục tiêu 
chương trình là trang bị kỹ năng thực hành nghề 
nghiệp cho người học về kỹ thuật xây dựng dân 
dụng và công nghiệp, thiết kế kiến trúc, thiết nội 
thất, điện dân dụng, kế toán xây dựng. Nội dung 
đào tạo thực tế, hấp dẫn, với nhiều cơ hội thực tập 
tại doanh nghiệp và công trường xây dựng. Môi 

trường học tập kỷ luật, năng động, thân thiện 
giúp học sinh tự khám phá, xác định năng 

lực và phát triển phẩm chất cá nhân. 

HỢP TÁC  
DOANH NGHIỆP

Tập thể cán bộ, viên chức, giáo viên nhà 
trường đã nâng cao kiến thức, cập nhật thực 
tiễn, công nghệ kỹ thuật hiện đại từ các hoạt 
động hợp tác  doanh nghiệp trong nước và 
quốc tế. Các hoạt động không những giúp 
tăng cường chất lượng giảng dạy, mà còn tạo 
ra vốn tri thức để nhà trường có thể thực hiện 
sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng 
cho ngành xây dựng, đáp ứng nhu cầu xã hội 

và hội nhập.

SÁNG KIẾN 
KINH NGHIỆM

Trí tuệ tập thể tạo nên sức mạnh của trường Trung 
cấp Xây dựng, để đáp ứng yêu cầu đổi mới trong 
đào tạo và tăng cường năng lực cạnh tranh. Nhà 
trường chú trọng và tạo cơ chế để sự sáng tạo, 
đổi mới được duy trì và phát triển mạnh mẽ. Công 
tác nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến đã có 
những bước phát triển vượt bậc và là hoạt động 

thường xuyên của nhà trường.

CHƯƠNG TRÌNH 
NGẮN HẠN

Các chương trình ngắn hạn với đa dạng ngành 
nghề, nhằm tăng cường kỹ năng từ cơ bản đến 
chuyên sâu cho học viên, dựa trên nền tảng phát 
triển khoa học công nghệ và ngành xây dựng; 
Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây 
dựng và phát triển đô thị cho cán bộ, công chức, 
viên chức các cấp theo Đề án của Chính 
phủ và TP.HCM; Sát hạch môi giới Bất 
động sản và hoạt động xây dựng. 

HOẠT ĐỘNG 
CỐT LÕI



17 17 TỰ HÀO 40 NĂM 
TRƯỜNG TRUNG CẤP XÂY DỰNG 1977 I 2017
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18 TỰ HÀO 40 NĂM 
TRƯỜNG TRUNG CẤP XÂY DỰNG 1977 I 2017

PHỐI HỢP LĨNH VỰC ĐÀO TẠO

LĨNH VỰC 
ĐÀO TẠO

Trường Trung cấp Xây dựng là một 
trong những cơ sở đào tạo công lập 
uy tín của thành phố Hồ Chí Minh 

trong lĩnh vực xây dựng, với 40 năm kinh 
nghiệm đào tạo Kỹ thuật viên xây dựng và 
Họa viên kiến trúc.
Năng lực người học được các công ty thiết 
kế, xây dựng trong và ngoài nước đánh giá 
cao; học sinh tốt nghiệp đều có việc làm 
ổn định, thu nhập tốt. Đây là lời khẳng định 
mạnh mẽ nhất về chất lượng đào tạo của 
nhà trường.
Hiện nay, nhà trường đã liên kết với các 
trường Cao đẳng, Đại học thuộc Bộ Xây dựng 
tổ chức đào tạo liên thông các bậc học cao 
hơn, đảm bảo định hướng phát triển nghề 
nghiệp cho học sinh.



NGÀNH XÂY DỰNG DÂN 
DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP
“Xây bền vững,  
dựng thành công”
Đào tạo kỹ thuật viên xây dựng có năng lực 
tổ chức thi công các hạng mục công trình; lập 
dự toán thi công; hỗ trợ kỹ sư, kiến trúc sư 
trong giám sát quản lý tiến độ, chất lượng thi 
công hoặc tham gia quản lý xây dựng và đô 
thị tại địa phương.

NGÀNH THIẾT KẾ  
KIẾN TRÚC - NỘI THẤT
“Thỏa mãn đam mê, sáng tạo”
Đào tạo kỹ thuật viên kiến trúc có năng lực thể 
hiện thiết kế công trình, lập dự toán thi công 
nội thất; hỗ trợ kiến trúc sư, kỹ sư lập phương 
án và triển khai thiết kế kỹ thuật thi công; 
giám sát kỹ thuật công trình.

19 TỰ HÀO 40 NĂM 
TRƯỜNG TRUNG CẤP XÂY DỰNG 1977 I 2017

PHẦN 1

PHỐI HỢPLĨNH VỰC ĐÀO TẠO
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20 TỰ HÀO 40 NĂM 
TRƯỜNG TRUNG CẤP XÂY DỰNG 1977 I 2017

PHỐI HỢP LĨNH VỰC ĐÀO TẠO

KẾ TOÁN  
XÂY DỰNG
“Người Bạn tin cậy  
của doanh nghiệp”
Đào tạo kế toán viên có kỹ năng đọc bản 
vẽ kiến trúc, kỹ thuật công trình; lập dự 
toán công trình xây dựng; hướng dẫn các 
tổ đội thi công mở sổ kế toán; lập và 
quản lý sổ sách, biểu mẫu, báo cáo, hạch 
toán, kế toán.

NGHIỆP VỤ NGẮN HẠN
- Họa viên Revit, AutoCad, 3dsMax;
- Dựng phim kiến trúc; 
- Dự toán công trình;
- Quản lý vận hành nhà chung cư;
- Quản lý tòa nhà;
- Quản lý dịch vụ hạ tầng đô thị;
- Kỹ thuật an toàn lao động;
- Kỹ thuật xây dựng.
*Đào tạo tại doanh  nghiệp, công trường xây dựng.



ĐIỆN CÔNG NGHIỆP  
VÀ DÂN DỤNG
“Tỏa sáng nguồn  
năng lượng”
Đào tạo nhân viên kỹ thuật điện có kỹ 
năng thi công và hướng dẫn các tổ, đội 
thi công lắp đặt hệ thống điện trong công 
trình xây dựng; sửa chữa và bảo trì thiết 
bị điện.

BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC 
QUẢN LÝ
Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực 
quản lý xây dựng và phát triển đô thị 
cho cán bộ công chức các cấp.

SÁT HẠCH 
- Hoạt động xây dựng
- Môi giới bất động sản
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NGUỒN
NHÂN LỰC
ĐỂ THỰC HIỆN CHỨC NĂNG ĐÀO 
TẠO, BỒI DƯỠNG NGUỒN NHÂN 
LỰC CÓ TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN 
VÀ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NGHỀ, 
NÂNG CAO NĂNG SUẤT, GÓP 
PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ 
HOẠT ĐỘNG, NHÀ TRƯỜNG ĐÃ 
SẮP XẾP KIỆN TOÀN BỘ MÁY 
PHÙ HỢP VỚI TÌNH HÌNH MỚI. 

Đến nay, nhà trường có 
09 phòng/khoa, với 
67 cán bộ viên chức 

giáo viên, có trình độ thạc sỹ 
(19 người), đại học (38 người), 
cao đẳng (04 người)...
Thành lập các Hội đồng Khoa 
học và Đào tạo, Hội đồng thẩm 
định giáo trình, Hội đồng tuyển 
sinh, Hội đồng thi đua khen 
thưởng, cùng nhiều Hội đồng tư 

vấn khác tham mưu cho Hiệu 
trưởng trong công tác giáo dục 
đào tạo. 

Ngoài Quy chế tổ chức và hoạt 
động của nhà trường, Quy chế 
dân chủ, Quy chế chi tiêu nội 
bộ và nhiều quy chế khác đang 
được điều chỉnh, để phù hợp 
quy định hiện hành. Hiện nay 
các phòng khoa đều có Quy chế 
làm việc. 

Công tác tuyển dụng thực hiện 
công khai, dân chủ, minh bạch 
thông qua Hội đồng tuyển 
dụng, giáo viên thực hiện giảng 
 nghiệm, để Hội đồng đánh giá 
năng lực giảng dạy và đáp ứng 
yêu cầu nhà trường. Công tác 
quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ 
được thực hiện dân chủ, đúng 
quy trình, quy hoạch gắn liền 
với kế hoạch đào tạo bồi dưỡng 

(05 năm, hàng năm), góp phần 
nâng cao chất lượng đội ngũ 
CBVC, giáo viên; 
Nhằm bảo đảm giáo viên luôn 
tiếp cận kiến thức, công nghệ 
hiện đại trong lĩnh vực xây 
dựng, nhà trường chú trọng bồi 
dưỡng năng lực chuyên môn, 
kỹ năng sư phạm thông qua 
các khóa tập huấn cho giáo 
viên, gửi giáo viên thực tập tại 
các doanh nghiệp, cơ quan 
chuyên môn. Nhờ đó, đội ngũ 
giáo viên nhà trường luôn đổi 
mới nội dung và phương pháp 
giảng dạy; đồng thời khẳng 
định năng lực sư phạm, năng 
lực đào tạo của nhà trường 
thông qua việc đạt được các 
danh hiệu  tại hội thi giáo viên 
dạy giỏi do Sở Giáo dục và Đào 
tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 
Bộ Xây dựng tổ chức.
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Nghề giáo là “Nghề cao quý nhất trong các nghề 
cao quý, nghề sáng tạo nhất trong các nghề sáng 
tạo”. Và với nghề giáo, không có danh hiệu nào 
cao quý bằng danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi”. Bất 
kỳ nhà giáo nào cũng mong ước “chạm” vào một 
lần trong đời. Tôi đã vô cùng hạnh phúc, trân quý 
và mãi khắc ghi giây phút được nhận giải nhất 
“Giáo viên dạy giỏi TCCN toàn quốc”, đó là sự 
công nhận về chuyên môn và năng lực sư phạm 
vô giá trong quá trình làm nghề. Tuổi trẻ và tâm 
huyết, tôi đã và sẽ mãi dành cho những thế hệ 
học sinh thân yêu của mình.

THS. BÙI AN MINH 
Phó Trưởng Phòng Đào tạo  – Giải nhất Giáo 

viên dạy giỏi Trung cấp Chuyên nghiệp Toàn 
quốc lần thứ 09, Năm 2012.

Tôi luôn quan niệm rằng “Quá khứ chính là 
khoảng thời gian để chúng ta chiêm nghiệm về 
cuộc sống, học hỏi những kinh nghiệm, những 
điều tốt đẹp nhất để không ngừng phấn đấu cho 
hiện tại lẫn tương lai”. Sự thành công ngày hôm 
nay, mãi là niềm tin và động lực to lớn giúp tôi 
vượt qua mọi khó khăn, thách thức. Với nhận thức 
sâu sắc rằng sự phát triển, giàu mạnh của quê 
hương rất trông chờ vào những con người có năng 
lực chuyên môn giỏi và phẩm chất đạo đức tốt. 
Tôi mong rằng trong chặng đường phía trước, mỗi 
một trí thức trẻ sẽ có những dự định thật ý nghĩa 
cho riêng mình và sẽ góp phần tích cực để xây 
dựng đất nước. 

KS. TRẦN MINH TÂM 
Giáo viên khoa Xây dựng - Giải nhất Giáo viên 
dạy giỏi Trung cấp Chuyên nghiệp Toàn quốc 

lần thứ 10, Năm 2015)
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CƠ SỞ   
VẬT CHẤT
CƠ SỞ CHÍNH CỦA NHÀ TRƯỜNG TẠI SỐ 265 NƠ 
TRANG LONG, PHƯỜNG13, QUẬN BÌNH THẠNH, 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VỚI TỔNG DIỆN TÍCH 
KHUÔN VIÊN 2.414 M2. 

Tiếp quản khu đất từ năm 1980, hiện trạng 
là một căn biệt thự cũ xây dựng trên 30 
năm; đến nay, nhà trường đã phát triển 

một cơ sở đào tạo tương đối hoàn chỉnh với khối 
phòng học (04 tầng), phòng làm việc (03 tầng), 
hội trường, xưởng thực tập, phòng thí nghiệm vật 
liệu xây dựng, thư viện,…
Để tăng cường cho công tác giảng dạy thực hành, 
trong những năm gần đây, nhà trường tập trung 
trang bị phòng máy tính cấu hình mạnh, đáp ứng 
yêu cầu về đào tạo sử dụng những phần mềm đồ 
họa chuyên dụng hiện đại nhất; cải tạo nâng cấp 
xưởng thực tập ngành xây dựng, với đầy đủ trang 
thiết bị, vật tư để thực hành tay nghề công nhân 
ngành xây dựng như nề, cốt thép, ván khuôn, bê 
tông, hoàn thiện,…; tái lập xưởng thực tập kỹ thuật 
điện với thiết bị, dụng cụ và vật tư thực tập do tổ 

chức phi chính phủ Năng lượng không biên giới 
(ESF) Cộng hòa Pháp tài trợ.
Bên cạnh đó, để đáp ứng nhu cầu phát triển toàn 
diện của học sinh, nhà trường bố trí thêm phòng 
tập thể dục, nâng cấp căn tin, tăng cường mảng 
xanh, phủ sóng Wi-fi toàn trường. 
Để tiếp tục đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác đào 
tạo trong điều kiện mới, nhà trường tiếp tục phát 
triển cơ sở đào tạo tại Khu đô thị mới Nam Sài Gòn 
với tổng diện tích khuôn viên khoảng 02 ha, dự 
kiến khởi công trong năm 2017.
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Energies Sans 
F r o n t i è r e s 
est une ONG 

française apportant 
ses compétences dans 
le domaine de l’eau 
et de l’électricité. Le 
Centre de  Fo rmation 
du Bâtiment  ensei-
gne les matières de 
la construction. Quoi 
de plus normal si le 
13 décembre 2013 
Energies Sans Fron tières et le centre de 
 Formation du bâtiment se rencontrait pour 
la première fois et déposaient  ensemble 
les bases d’un projet de partenariat 
 durable qui aujourd’hui encore ne cesse 
de se développer.
Energies Sans Frontières et le Centre de 

Formation du Bâtiment ont tout au long 
de ces années appris à se connaître, à 
 s’apprécier, un but commun les réunis, 
celui de former des jeunes défavorisés 
au métier de l’électricité et de les aider à 
trouver un travail.
L’approche pédagogique du dossier a 

UNE EXCELLANTE 
 COOPERATION

  Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa ESF và trường Trung cấp Xây dựng

Michel MUNOZ 
Vice President d’EFS

      Energies Sans Frontières 
         Administration - Trésorerie

                   1030, Route de St Sauveur, les Deveys,  
                                                 38160 IZERON

          04 76 36 83 07 (lundi et jeudi)
            Email :esf.grenoble@orange.fr

Siège Social : 44, Avenue de la République - 38170 SEYSSINET-PARISET
ESF - Association loi 1901 n° W381006255 – SIRET n° 478 515 596 00011 – code APE 9499 Z

N° EORI : FR47851559600011
esf.administration@orange.fr

http://www.energies-sans-frontieres.org/

Energies Sans Frontières est une ONG française apportant ses compétences dans le 
domaine de l’eau et de l’électricité. Le Centre de Formation du Bâtiment  enseigne les 
matières de la construction. Quoi de plus normal si le 13 décembre 2013 Energies Sans 
Fron tières et le centre de Formation du bâtiment se rencontrait pour la première fois et 
déposaient ensemble les bases d’un projet de partenariat durable qui aujourd’hui 
encore ne cesse de se développer.
Energies Sans Frontières et le Centre de Formation du Bâtiment ont tout au long de ces 
années appris à se connaître, à s’apprécier, un but commun les réunis, celui de former 
des jeunes défavorisés au métier de l’électricité et de les aider à trouver un travail.
L’approche pédagogique du dossier a été intégrée par les professeurs qui en ont tout de 
suite vu l’intérêt pour les stagiaires, l’alternance des cours pratiques et théoriques, les
chantiers écoles conviennent parfaitement à ce type de population et les résultats en 
sont excellents.
Les premières formation ont débutées en 2014 et un an plus tard lorsque la première 
partie du projet s’est terminée, c’est 73 jeunes qui ont été formés par le centre au 
métier de l’électricité en installations domestiques.
Ces jeunes en sortant de la formation sont capables de trouver du travail dans le 
domaine de la construction, devant ces résultats encourageants, nous avons ensemble 
pris la décision de poursuivre notre partenariat jusqu’en 2018. 
Six nouvelles sessions seront initiées et une centaine de nouveaux stagiaires formés.
L’entente est parfaite entre les deux structures et nous avons ensemble développé un 
nouveau partenariat avec une école à Dalat, ce qui permettra de la même manière 
d’aider les jeunes de cette Province.
Une grande satisfaction lorsque Energies Sans Frontières a appris qu’une jeune femme 
sortant de l’école du Bâtiment et ayant suivi les cours d’électricité avait créée son 
entreprise de construction. Nous nous sommes rendus sur un chantier et avons 
découvert une belle histoire, celle d’une jeune femme à la tête d’une entreprise capable 
de réaliser d’importants chantiers de construction, celui que nous avons vu était un 
bâtiment admnistratif de plusieurs étage en rénovation.
Ce bel exemple de réussite n’est pas le seul et notre plus grande récompense est bien 
là, chaque fois que nous voyons un jeune ayant créer son entreprise ou tout 
simplement ayant trouvé un travail.
La collaboration entre Energies Sans Frontières et le Centre du Bâtiment est riche en 
échange et nous avons ensemble trouvé le chemin pour aider ces jeunes laissés sur le 
bord du chemin. Je souhaite que nous puissions continuer à collaborer avec le Centre 
de Formation du Bâtiment car cela correspond exactement à nos objectifs et de ce fait 
nous réalisons du bon travail, ceci dans une entente parfaite et une confiance mutuelle.

Michel MUNOZ
Vice President d'EFS
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été intégrée par les professeurs qui 
en ont tout de suite vu l’intérêt pour 
les  stagiaires,  l’alternance des cours 
 pratiques et théoriques, les chantiers 
écoles  conviennent parfaitement à ce 
type de population et les résultats en sont 
 excellents.
Les premières formation ont débutées en 
2014 et un an plus tard lorsque la première 
partie du projet s’est terminée, c’est 73 
jeunes qui ont été formés par le centre 
au métier de l’électricité en installations 
domestiques.
Ces jeunes en sortant de la formation 
sont capables de trouver du travail dans 
le  domaine de la construction, devant 
ces résultats encourageants, nous avons 
 ensemble pris la décision de poursuivre 
notre partenariat jusqu’en 2018. 
Six nouvelles sessions seront initiées 
et une centaine de nouveaux stagiaires 
formés.
L’entente est parfaite entre les deux 
structures et nous avons ensemble 
développé un nouveau partenariat avec 
une école à Dalat, ce qui permettra de 
la même manière d’aider les jeunes de 
cette Province.

Une grande satisfaction lorsque Energies 
Sans Frontières a appris qu’une jeune 
femme sortant de l’école du Bâtiment 
et ayant suivi les cours d’électricité avait 
créée son entreprise de construction. 
Nous nous sommes rendus sur un  chantier 
et avons découvert une belle histoire, 
celle d’une jeune femme à la tête d’une 
 entreprise capable de réaliser d’importants 
chantiers de construction, celui que nous 
avons vu était un bâtiment admnistratif de 
plusieurs étage en rénovation.
Ce bel exemple de réussite n’est pas le 
seul et notre plus grande récompense est 
bien là, chaque fois que nous voyons un 
jeune ayant créer son entreprise ou tout 
simplement ayant trouvé un travail.

La collaboration entre Energies Sans 
 Frontières et le Centre du Bâtiment est 
riche en échange et nous avons ensemble 
trouvé le chemin pour aider ces jeunes 
laissés sur le bord du chemin. Je souhaite 
que nous puissions continuer à collaborer 
avec le Centre de Formation du Bâtiment 
car cela correspond exactement à nos 
 objectifs et de ce fait nous réalisons du 
bon travail, ceci dans une entente parfaite 
et une confiance mutuelle.
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Hiệp hội Năng lượng Không biên 
giới (ESF)  là tổ chức phi chính 
phủ Cộng Hòa Pháp hoạt động 

trong lĩnh vực điện và nước. Trường Trung 
cấp Xây dựng là cơ sở đào tạo chuyên 
ngành xây dựng. Ngày 13 tháng 12 năm 
2013, Hiệp Hội Năng lượng Không biên giới 
và Trường Trung cấp Xây dựng đã gặp nhau 
lần đầu tiên và đặt nền móng để phát triển 
cho một Dự án hợp tác bền vững.
Trong những năm qua, Hiệp Hội Năng lượng 
Không Biên Giới và Trường Trung cấp Xây 
dựng đã cùng nhau làm việc, trao đổi để 
ngày càng hiểu biết lẫn nhau, cùng nhau đề 
cao và chia sẻ mục tiêu chung là đào tạo 
cho những thanh niên gặp hoàn cảnh khó 
khăn trở thành thợ điện dân dụng và giúp 
họ tìm được việc làm.
Phương pháp sư phạm, nội dung giảng dạy 
và giáo trình  được chấp bút bởi các giáo sư 

nhằm mang lại hiệu quả cho học viên. Đó 
là sự tích hợp giữa thực hành và lý thuyết, 
là các công trường thực hành thực tế, là 
phương pháp giảng dạy hoàn toàn phù hợp 
cho đối tượng học đã mang lại những kết 
quả thật sự xuất sắc. 
Các khóa đầu tiên khai giảng trong năm 
2014 và một năm sau khi phần đầu dự án 
kết thúc, 73 thanh niên tham gia Dự án đã 
được đào tạo thành các thợ điện dân dụng 
giỏi. Các em tốt nghiệp đã tìm được việc 
làm trong ngành xây dựng và sử dụng kỹ 
năng về điện. Trước những kết quả đáng 
khích lệ đó, chúng tôi đã cùng nhau quyết 
định tiếp tục hợp tác đến năm 2018. Dự 
kiến sẽ có sáu khóa đào tạo và khoảng 
100 em sẽ được đào tạo tay nghề thợ điện 
dân dụng.
Sự đồng thuận này rất hoàn hảo giữa hai 
đơn vị và chúng tôi phát triển quan hệ đối 

SỰ HỢP TÁC  
HOÀN HẢO

Michel MUNOZ
Phó Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Không biên giới 

HỢP TÁC ĐÀO TẠO
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         Administration - Trésorerie

                   1030, Route de St Sauveur, les Deveys,  
                                                 38160 IZERON

          04 76 36 83 07 (lundi et jeudi)
            Email :esf.grenoble@orange.fr

Siège Social : 44, Avenue de la République - 38170 SEYSSINET-PARISET
ESF - Association loi 1901 n° W381006255 – SIRET n° 478 515 596 00011 – code APE 9499 Z

N° EORI : FR47851559600011
esf.administration@orange.fr

http://www.energies-sans-frontieres.org/

Energies Sans Frontières est une ONG française apportant ses compétences dans le 
domaine de l’eau et de l’électricité. Le Centre de Formation du Bâtiment  enseigne les 
matières de la construction. Quoi de plus normal si le 13 décembre 2013 Energies Sans 
Fron tières et le centre de Formation du bâtiment se rencontrait pour la première fois et 
déposaient ensemble les bases d’un projet de partenariat durable qui aujourd’hui 
encore ne cesse de se développer.
Energies Sans Frontières et le Centre de Formation du Bâtiment ont tout au long de ces 
années appris à se connaître, à s’apprécier, un but commun les réunis, celui de former 
des jeunes défavorisés au métier de l’électricité et de les aider à trouver un travail.
L’approche pédagogique du dossier a été intégrée par les professeurs qui en ont tout de 
suite vu l’intérêt pour les stagiaires, l’alternance des cours pratiques et théoriques, les
chantiers écoles conviennent parfaitement à ce type de population et les résultats en 
sont excellents.
Les premières formation ont débutées en 2014 et un an plus tard lorsque la première 
partie du projet s’est terminée, c’est 73 jeunes qui ont été formés par le centre au 
métier de l’électricité en installations domestiques.
Ces jeunes en sortant de la formation sont capables de trouver du travail dans le 
domaine de la construction, devant ces résultats encourageants, nous avons ensemble 
pris la décision de poursuivre notre partenariat jusqu’en 2018. 
Six nouvelles sessions seront initiées et une centaine de nouveaux stagiaires formés.
L’entente est parfaite entre les deux structures et nous avons ensemble développé un 
nouveau partenariat avec une école à Dalat, ce qui permettra de la même manière 
d’aider les jeunes de cette Province.
Une grande satisfaction lorsque Energies Sans Frontières a appris qu’une jeune femme 
sortant de l’école du Bâtiment et ayant suivi les cours d’électricité avait créée son 
entreprise de construction. Nous nous sommes rendus sur un chantier et avons 
découvert une belle histoire, celle d’une jeune femme à la tête d’une entreprise capable 
de réaliser d’importants chantiers de construction, celui que nous avons vu était un 
bâtiment admnistratif de plusieurs étage en rénovation.
Ce bel exemple de réussite n’est pas le seul et notre plus grande récompense est bien 
là, chaque fois que nous voyons un jeune ayant créer son entreprise ou tout 
simplement ayant trouvé un travail.
La collaboration entre Energies Sans Frontières et le Centre du Bâtiment est riche en 
échange et nous avons ensemble trouvé le chemin pour aider ces jeunes laissés sur le 
bord du chemin. Je souhaite que nous puissions continuer à collaborer avec le Centre 
de Formation du Bâtiment car cela correspond exactement à nos objectifs et de ce fait 
nous réalisons du bon travail, ceci dans une entente parfaite et une confiance mutuelle.

Michel MUNOZ
Vice President d'EFS
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tác mới với một Trung tâm dạy nghề tại 
Đà Lạt, với cùng mục tiêu để giúp những 
thanh niên gặp hoàn cảnh khó khăn tại 
thành phố này.
Thật tuyệt vời khi Hiệp hội Năng lượng 
Không biên giới đã nhận được tin, một 
nữ học viên trẻ, người được Dự án đào 
tạo tại Trường Trung cấp Xây dựng đã 
thành lập được doanh nghiệp xây dựng 
của mình. Chúng tôi đã đến công trường 
và tìm thấy một câu chuyện tuyệt vời 
khác, một phụ nữ trẻ, cựu học viên của 
Dự án, đang điều hành  một công ty có 
thể thực hiện những công trình xây dựng 
phức tạp, và điều mà chúng tôi thấy là 
một tòa nhà văn phòng nhiều tầng đang 
được nâng cấp hệ thống điện.

Ví dụ về sự thành công này không phải 
là duy nhất, và đó chính là phần thưởng 
lớn nhất đối với chúng tôi, khi biết 
được một học viên trẻ tuổi bắt đầu một 
 doanh nghiệp hay đơn giản chỉ là tìm 
được việc làm.
Sự hợp tác giữa Hiệp hội Năng lượng Không 
biên giới và Trường Trung cấp Xây dựng đạt 
hiệu quả thông qua rất nhiều trao đổi, thảo 
luận và đã cùng nhau tìm thấy cách thức để 
giúp những thanh niên có hoàn cảnh khó 
khăn. Tôi hy vọng chúng tôi có thể tiếp tục 
hợp tác với Trường Trung cấp Xây dựng, vì sự 
hợp tác này đáp ứng đúng mục tiêu của 
chúng tôi nhờ đó đã cùng nhau thực hiện tốt 
công việc, trong sự hiểu biết sâu sắc và tin 
cậy lẫn nhau.

  Bế giảng khóa thực tập tay nghề điện dân dụng. 

HỢP TÁC ĐÀO TẠO
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CÁCH DUY NHẤT ĐỂ NHÀ TRƯỜNG 
ĐẠT ĐƯỢC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN 
LÀ SỰ PHỤC VỤ TỐT NHẤT,  
ĐÁP ỨNG ĐƯỢC YÊU CẦU NGÀY 
CÀNG CAO CỦA NGƯỜI HỌC, 
 DOANH NGHIỆP VÀ XÃ HỘI.

PHỤC 
VỤ
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HOẠT ĐỘNG
ĐỜI SỐNG 

Tiếp nối truyền thống đoàn kết, 
yêu thương, chăm lo cho lợi ích 
chính đáng của đoàn viên, Công 

đoàn trường đã phát huy tốt vai trò trong 
việc cùng với chính quyền thực hiện tốt 
những chính sách đối với người lao động 
nhà trường.

HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN
Nhiều hoạt động thiết thực, nâng cao hiệu 
quả công tác chăm lo đời sống cho viên 
chức, người lao động nhà trường như: 
nâng cấp căn tin trường để đảm bảo các 
bữa ăn đủ dưỡng chất; tổ chức phòng tập 
thể dục cho giáo viên nhà trường kết hợp 
với phòng học giáo dục thể chất của học 
sinh; tổ chức thăm hỏi, tặng quà và chăm 
lo cho các đối tượng viên chức người lao 
động thu nhập thấp, có hoàn cảnh gia 
đình khó khăn.
Hàng năm Công đoàn trường đều tổ chức 

các hoạt động truyên truyền, sinh hoạt 
giao lưu, tặng quà cho viên chức, lao động 
nữ nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn như: Quốc 
tế Phụ nữ 8/3, ngày thành lập Hội liên hiệp 
Phụ nữ 20/10; tổ chức các lớp ngoại khóa, 
hoạt động vui chơi cho con em CBVC người 
lao động vào dịp hè và các ngày Quốc tế 
Thiếu nhi 1/6, tết Trung thu… 
Các hoạt động của công đoàn đã cổ vũ, 
động viên tinh thần viên chức, người lao 
động, góp phần vào những thành quả 
chung của nhà trường.

HOẠT ĐỘNG THANH NIÊN
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Trung cấp 
Xây dựng đã hình thành và phát hoạt động 
theo suốt chiều dài phát triển 40 năm của 
Nhà trường. Đoàn Trường đã không ngừng 
phấn đấu để giữ vững niềm tin với thanh 
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niên, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đặt ra. 
Đoàn TNCS là môi trường lành mạnh để tập 
hợp đoàn kết, giáo dục, rèn luyện và phát triển 
nhân cách toàn diện, định hướng lý tưởng cao 
đẹp, tạo cơ hội, điều kiện cho thanh niên cống 
hiến trưởng thành. Công tác giáo dục chính trị 
tư tưởng, tập hợp thanh niên, góp phần xây 
dựng đoàn kết nội bộ tốt đã được Đoàn Trường 
đưa lên hàng đầu. Bên cạnh đó, các chuỗi hoạt 
động của Đoàn và phong trào thanh niên Nhà 
trường không tách rời với công tác chuyên 
môn, các công trình thanh niên gắn với công 
tác chuyên môn. 
Đến nay, với khẩu hiệu hành động “Đoàn 
viên thanh niên trường Trung Cấp Xây dựng 
phát huy đạo đức nghề nghiệp, nâng cao 
tinh thần xung kích, sáng tạo xây dựng nhà 
trường theo định hướng phối hợp, phục vụ, 
phát triển” đã được mỗi đoàn viên, thanh 
niên nhà trường hưởng ứng và chung tay 
thực hiện.

 Các hoạt động của 
công đoàn, đoàn Thanh 
Niên đã cổ vũ, động 
viên tinh thần viên 
chức, người lao động, 
góp phần vào những 
thành quả chung của 
nhà trường.
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01

02
03

04
BẠN LÀ?

TƯ VẤN
HƯỚNG NGHIỆP

PHÁT TRIỂN  
NĂNG LỰC  
TOÀN DIỆNĐỊNH HƯỚNG

TƯƠNG LAI

CÔNG VIỆC
ỔN ĐỊNH

Học sinh PTCS 
Học sinh PTTH

Bộ đội xuất ngũ

  Bạn chọn nghề gì? 
  JCI (Build your future)
  Người thợ lành nghề

Chương trình đào tạo giúp bạn 
hoàn thiện thêm: 
  Kiến thức chuyên môn
  Kỹ năng thực hành
  Đạo đức nghề nghiệp
  Hoạt động ngoại khóa
  Hoạt động thể chất
  Kỹ năng làm việc
  Kỹ năng mềm
  Thực tập tại doanh nghiệp

  NGÀY HỘI VIỆC LÀM giúp bạn  
tiếp cận và lựa chọn vị trí việc làm  
phù hợp từ các doanh nghiệp đối tác 
của trường. 
 
  CÁC ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHÁC
- Khởi nghiệp
- Học tiếp liên thông đại học
- Tu nghiệp tại Nhật Bản

NGƯỜI HỌC LÀ TRUNG TÂM  
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LÊ VĂN LỰC
Lớp: KTA46
Cty: TNHH CAD NETWORK
Tòa nhà Anna  
(Công viên phầm mềm Quang Trung)
Ví trí công việc: Kỹ thuật viên thiết kế 

CỰU HỌC SINH
TRỊNH NGỌC TÂM
Lớp: TK03.13
Cty: Cổ phần Xây dựng số 1 Cofico 
Vị trí công việc: BIM Center 

TRẦN VĂN ÚT
Lớp: XD06-10
Cty: Ban QLDA Huyện Tân Thành  
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Vị trí công việc: Phó Trưởng Phòng 
kỹ thuật

NGUYỄN THÀNH NAM
Lớp: XD05-13 
Cty: TNHH Tư vấn Thiết kế Kiến trúc  
Xây dựng Đương Đại 
Vị trí công việc: Trưởng nhóm  
triển khai Kiến trúc.

NGUYỄN THỊ HOÀNG DIỄM
Lớp: KT32A 
Cty: Alinco
Công việc hiện tại: Trưởng nhóm 
triển khai Kiến trúc.

TH.S TRƯƠNG THỊ THU SANG
Lớp: XD05-09
Cty: TNHH Xây dựng Trường Xuân
Vị trí công việc: Quản lý dự toán
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NGƯỜI HỌC LÀ 
TRUNG TÂM
GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP 
Phối hợp với các quận huyện và các Trường phổ 
thông thực hiện công tác hướng nghiệp cho học 
sinh phổ thông cơ sở, phổ thông trung học và bộ 
đội xuất ngũ… được nhà trường chú trọng nhằm 
chăm sóc người học ngay từ đầu vào. Công tác tư 
vấn hướng nghiệp cho thanh, thiếu niên lựa chọn 
ngành nghề yêu thích, được thực hiện thông qua 
các chương trình “Tuyên truyền học đường”, “Tư 
vấn hướng nghiệp và việc làm”, “Bạn chọn nghề 
nào”, “Build your future”…   

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TOÀN DIỆN
Chương trình đào tạo chuyên môn của nhà trường 
thường xuyên được cập nhật thực tiễn thông qua 
hợp tác doanh nghiệp, tập trung đào tạo kỹ năng 
thực hành, đào tạo tại doanh nghiệp,... Đồng 
thời để phát triển năng lực toàn diện cho học 
sinh, nhà trường lồng ghép giáo dục nhân cách lý 
tưởng sống trong chương trình học, phù hợp với 
sự phát triển tâm lý, sinh lý, lứa tuổi của người 
học, phù hợp với đặc điểm ngành học, giúp người 
học đáp ứng được với yêu cầu mới .
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Một số hình thức hoạt động như tuyên truyền phổ 
biến giáo dục pháp luật, góp phần giáo dục ý thức 
chấp hành pháp luật và nội quy nhà trường; thông 
qua các buổi tư vấn và tham quan doanh nghiệp, 
kịp thời định hướng mục tiêu học tập cho học sinh; 
thực hiện phương châm “Mỗi ngày đến Trường 
là một ngày vui”, tổ chức các hoạt động ngoại 
khóa, hội thi học thuật, hoạt động thể thao, tư vấn 
tâm lý, giới tính và sức khỏe, những chuyến đi về 
nguồn, thăm quan các bảo tàng, các di tích lịch sử 
của thành phố, giao tiếp với giáo viên nước ngoài 
trong giờ Anh văn... để học sinh được vui chơi, 
được trải nghiệm, kết nối với nhau, với không gian 
bên ngoài lớp học. 
Phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức các đợt sinh 
hoạt chính trị, tuần sinh hoạt công dân đầu khóa; 
tổ chức cho học sinh kể chuyện về tấm gương đạo 
đức Hồ Chí Minh vào các buổi chào cờ; tổ chức cho 
học sinh xem các phim tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí 
Minh nhằm góp phần nâng cao nhận thức chính trị 
trong học sinh.
Chế độ, chính sách cho học sinh luôn được cập nhật 

và thực hiện kịp thời; phối hợp Hội cựu học sinh của 
nhà trường trong việc vận động tài trợ học bổng cho 
học sinh nghèo hiếu học. 

ĐỊNH HƯỚNG TƯƠNG LAI
Nhà trường cam kết mạnh mẽ với học sinh và phụ 
huynh về chất lượng giảng dạy và hướng ra rộng 
mở. Để tuyên bố “100% học sinh tốt nghiệp có việc 
làm” trở thành thế mạnh vượt trội, để học sinh có cơ 
hội gần hơn với ước mơ nghề nghiệp của mình, nhà 
trường đã đẩy mạnh hợp tác với các doanh  nghiệp 
trong và ngoài nước; tổ chức đào tạo theo mô hình 
“Trường tại công trường”; định kỳ hàng năm tổ chức 
“Ngày hội việc làm TCXD; tạo điều kiện để học sinh 
tham gia chương trình tu nghiệp sinh tại Nhật Bản; 
chuẩn bị tổ chức các chương trình tập huấn khởi nghiệp 
cho học sinh nhà trường sau tốt nghiệp.
Song song đó, nhà trường hợp tác liên kết toàn 
diện với các trường Cao đẳng, Đại học công lập, 
cơ sở giáo dục uy tín, tổ chức đào tạo liên thông 
với các bậc học cao hơn, giúp các em tự tin phát 
triển sự nghiệp.     

�

CADIAN VIETNAM

CÁC DOANH NGHIỆP ĐỐI TÁC
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Trong  kế hoạch phát triển 
nguồn nhân lực năm 2016, 
Giám đốc công ty Nam Khang 

đã quyết định chiến lược phải tổ 
chức đào tạo bài bản cho đội ngũ 
công nhân xây dựng của công 
ty, nhằm đảm bảo chất lượng 
sản phẩm công trình một cách 
bền vững. Đồng thời, để đáp ứng 
yêu cầu ngày càng cao của công 
ty mẹ - Công ty cổ phần Đầu tư 
Nam Long, một trong những  đơn 
vị phát triển địa ốc có uy tín hàng 
đầu tại Thành phố Hồ Chí Minh và 
các tỉnh phía Nam. Xuất phát từ 
đặc điểm của ngành, phần lớn tay 
nghề người thợ xây dựng trưởng 
thành trong môi trường lao động 
trực tiếp, không có điều kiện học 
tập căn bản từ trường lớp, thực tế 
có những hạn chế nhất định và 

cần được đào tạo một cách chính quy và chuẩn 
hóa tay nghề.

“TRƯỜNG TẠI CÔNG TRƯỜNG” 
Qua giới thiệu của Sở Xây dựng TP. Hồ Chí 
Minh, công ty TNHH MTV Nam Khang đã 
tìm đến Trường Trung cấp Xây dựng - trực 
thuộc Sở Xây dựng, trình bày kế hoạch đào 
tạo của công ty. Có thể nói, Công ty Nam 
Khang thật sự may mắn khi gõ cửa đúng 
đối tác mình cần. Gần như các đề xuất của 
Nam Khang về việc tổ chức các khóa học 
đều được Ban Giám hiệu nhà trường và các 
thầy nhiệt tình ủng hộ. Sự phối hợp chặt 
chẽ giữa hai đơn vị trong xây dựng chương 
trình đào tạo theo mô hình “trường tại 
công trường” rất thuận lợi, đảm bảo khai 
giảng khóa đào tạo nghiệp vụ đầu tiên vào 
tháng 4 năm 2016 theo kế hoạch.

Khóa I đào tạo cho hai mươi học viên, 
được tổ chức tại ngay công trường khu 

“TRƯỜNG TẠI CÔNG TRƯỜNG”  
MÔ HÌNH HỢP TÁC HIỆU QUẢ

THS. LA VĂN HIỂN
Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Nam Khang
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chung cư Ehome 3, phường An Lạc, quận 
Bình Tân, một nơi khá xa so với trường. 
Thời gian học được tập trung vào thứ Bảy 
và Chủ nhật, để việc học được áp dụng 
ngay thực tiễn, góp phần đẩy nhanh tiến 
độ xây dựng công trình. Sự có mặt của 
thầy Hiệu trưởng tại buổi lễ Khai giảng, 
thực sự là nguồn động viên tinh thần quý 
báu cho các học viên, thể hiện rõ sự quan 
tâm của nhà trường đến mô hình đào tạo 
này. Qua phát biểu của thầy hiệu trưởng, 
mô hình này hoàn toàn phù hợp với nhiệm 
vụ của nhà trường trong giai đoạn phát 
triển mới của đất nước, thực hiện việc đa 
dạng hóa hình thức chuyển giao tri thức, 
chuyển giao công nghệ, đưa nhà trường 
đến với công trường.

THÀNH TỰU THỰC TẾ
Đội ngũ tham gia giảng dạy được các học 
viên đánh giá cao về trình độ chuyên môn lý 
thuyết cũng như thực hành, khả năng truyền 
đạt dễ hiểu, sự nhiệt tình của các thầy. Nhất 
là khi phải đào tạo học viên có trình độ văn 
hóa không đồng đều, chưa quen với việc học 
tập “trường lớp”. Đặc biệt gây ấn tượng với 
Công ty Nam Khang, ngoài các nội dung đào 
tạo về nghiệp vụ xây dựng, đạo đức nghề 
nghiệp, giúp hình thành nhân cách tốt đẹp 
của người công nhân cũng được các thầy 
quan tâm đưa vào chương trình giảng dạy. 
Bên cạnh đó, các phòng nghiệp vụ của nhà 
trường rất chuyên nghiệp, thực hiện nhanh 
gọn các thủ tục liên quan khóa học, đến việc 
cấp giấy chứng nhận bậc thợ cho các học 
viên tốt nghiệp.

Sự thành công của các học viên khóa 
đào tạo nghiệp vụ đầu tiên là động lực 
mạnh mẽ, để công ty Nam Khang tiếp tục 
đẩy mạnh hợp tác với nhà trường trong phát 
triển nguồn nhân lực tại công trường. Các 
khóa II, III đã được thực hiện đạt mục tiêu, 
đáp ứng tiêu chuẩn và khóa đào tạo chuyên 
đề dành cho các đốc công xây dựng vừa mới 
khai giảng vào đầu tháng 6 năm 2017 tại 
công trường Fuji Residence, phường Phước 
Long B, quận 9. Chương trình đào tạo được 
nhà trường đầu tư xây dựng chuyên biệt, để 

 Thực hành xây 
gạch bêtông khí 
chưng áp AAC tại 
công trường chung 
cư Fuji Residence, 
quận 9.
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phù hợp đối tượng đốc công, tập trung chủ yếu 
công tác quản lý, điều hành hoạt động của các 
nhóm thợ, kiểm soát các quy trình thi công hơn 
là trình tự thực hiện các công việc xây dựng. 

Bên cạnh công tác đào tạo, 
nhà trường còn hỗ trợ công ty 

trong việc tổ chức 
hội thi tay nghề, 
tạo môi trường cho 

các công nhân 
của công ty 

có điều 
k i ệ n 
r è n 
l u y ệ n 
và trao 
đổi kinh 
 nghiệm. 

Kết quả hội thi vào cuối năm 2016 phản ánh 
trình độ tay nghề, năng suất của công nhân 
qua đào tạo đã được nâng cao một cách rõ 
rệt. Song song đó, công ty Nam Khang cũng 
đã tạo điều kiện tốt cho học sinh nhà trường 
được thực tập trên các công trường, với đa 
dạng công trình như chung cư cao tầng, biệt 
thự, nhà liên kế, hệ thống hạ tầng kỹ thuật…

Trường Trung cấp Xây dựng, với bề dày 40 
năm kinh nghiệm trong công tác giảng dạy, 
đào tạo nghiệp vụ, cung cấp cho xã hội hàng 
chục ngàn công nhân, cán sự kỹ thuật lành 
nghề, sẽ là chỗ tựa vững chắc cho công ty 
Nam Khang trong chiến lược phát triển nguồn 
nhân lực của đơn vị. Công ty Nam Khang rất 
tin tưởng và vui mừng khi được đồng hành 
cùng với nhà trường trên con đường phát triển 
của thành phố và đất nước. 

 Lễ khai giảng khóa 2 đào tạo nghiệp vụ cho công nhân tại dự án Phú 
Hữu, quận 9.

 Đào tạo nghiệp vụ quản lý xây dựng cho các Đốc công.
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Thay mặt công ty Cổ phần AAH, tôi xin 
gửi lời cảm ơn sâu sắc đến trường Trung 
cấp Xây dựng, đã luôn hỗ trợ cho chúng 

tôi trong thời gian qua.
AAH luôn tự hào vì đã được xây dựng 

trên nền tảng của một nguồn nhân lực phù 
hợp cho sự phát triển bền vững. Chúng tôi 
luôn hướng tới việc tạo ra ngày càng nhiều 
giá trị cho khách hàng, đối tác và đặc biệt 
cho nguồn nhân lực của mình.

Điều làm cho chúng tôi tự hào hơn 
là quý nhà trường đã luôn hỗ trợ, giới 
thiệu cho AAH nhiều tài năng suất sắc. 
Những học sinh xuất thân từ quý nhà 
trường, đang làm việc tại công ty chúng 

tôi đã không ngừng tiến bộ trong việc 
nâng cao kiến thức, trao dồi kỹ năng và 
rèn luyện thái độ, phẩm chất đạo đức để 
phát triển nghề nghiệp và đóng góp cho 
sự phát triển ngày càng bền vững của 
công ty AAH.

Nguồn nhân lực mà quý nhà trường đào 
tạo không chỉ là tài sản quý giá của công ty 
AAH, mà còn là tương lai của đất nước. Vì 
vậy, tôi hy vọng rằng quý nhà trường sẽ 
luôn phát huy sự tận tâm và lòng nhiệt tình 
trong công tác giảng dạy, nhằm đào tạo ra 
nhiều tài năng xuất sắc phục vụ cho xã hội 
và đóng góp cho sự phát triển ngày càng 
bền vững của đất nước trong tương lai.

NỀN TẢNG
Ông LÊ TRỌNG NHÂN
Tổng Giám đốc Công ty cổ phần AAH

  Những học sinh 
xuất thân từ quý nhà 
trường, đang làm 
việc tại công ty 
chúng tôi đã không 
ngừng tiến bộ trong 
việc nâng cao kiến 
thức, trao dồi kỹ 
năng và rèn luyện 
thái độ, phẩm chất 
đạo đức để phát triển 
nghề nghiệp.
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Công ty TNHH MTV Sơn Thanh với 16 năm 
kinh nghiệm, đội ngũ hơn 100 nhân 
viên, là doanh nghiệp hoạt động trong 

lĩnh vực thiết kế xây dựng, kiến trúc cho thị 
trường Nhật Bản.

Cùng với nhu cầu mở rộng hoạt động, 
công tác phát triển nguồn nhân lực thông 
qua chính sách tuyển dụng và đào tạo luôn 

được Công ty chú trọng. Năm 2015, công 
ty có cơ hội hợp tác với Trường Trung cấp 
Xây dựng tiếp nhận học sinh thực tập tốt 
nghiệp và tuyển dụng các em vào làm việc 
chính thức. Đến thời điểm hiện tại, Công 
ty có hơn 30 nhân viên thiết kế là cựu học 
sinh của Trường. Các nhân viên xuất thân từ 
Trường có nền tảng kiến thức cơ sở về xây 

ĐỒNG HÀNH
Ông NGUYỄN THU THANH 
Giám đốc Công ty TNHH MTV Sơn Thanh

 Dù còn nhiều trở 
ngại, bỡ ngỡ với môi 
trường làm việc, 
ngôn ngữ, cách làm 
việc với đối tác nước 
ngoài…nhưng nhiều 
em đã vượt qua, đáp 
ứng tốt yêu cầu 
công việc và chứng 
tỏ được năng lực 
của mình.
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dựng và kiến trúc khá tốt nhanh chóng tiếp 
cận với công việc thiết kế và triển khai bản 
vẽ. Dù còn nhiều trở ngại, bỡ ngỡ với môi 
trường làm việc, ngôn ngữ, cách làm việc 
với đối tác nước ngoài…nhưng nhiều em đã 
vượt qua, đáp ứng tốt yêu cầu công việc và 
chứng tỏ được năng lực của mình.

Trong thị trường lao động Việt Nam còn 
tồn tại nhiều bất cập bởi tình trạng “thừa 
thầy thiếu thợ”, chúng tôi nghĩ rằng mô 

hình đào tạo nghề mà Trường Trung cấp Xây 
dựng đang triển khai là hướng đi hợp lý và 
cần thiết cho người lao động cũng như người 
sử dụng lao động. Thực tế tại công ty Sơn 
Thanh minh chứng rằng hướng đào tạo của 

Trường phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp 
nói chung và doanh nghiệp xây dựng, thiết 
kế nói riêng.

Trong tương lai, công ty Sơn Thanh mong 
muốn tiếp tục được đồng hành cùng Trường 
Trung cấp Xây dựng theo hướng toàn diện 
hơn, hiệu quả hơn, kết hợp hài hòa nhu cầu 
giữa doanh nghiệp và công tác giáo dục đào 
tạo của Trường, nhằm hướng tới mục tiêu lý 
tưởng là giảm thiểu tối đa thời gian tập huấn 
ban đầu tại doanh nghiệp và đảm bảo học 
sinh ra trường đều có công việc ổn định.

Với tư cách là lãnh đạo của Công ty, được 
hợp tác với Trường là một cái “duyên”. Tôi 
rất trân trọng sự tận tụy, tận tâm vì học sinh, 
vì nghề của các Thầy cô giáo Trường Trung 
cấp Xây dựng. Tôi rất mong muốn duy trì cái 
“duyên” này bền vững, sẽ tiếp tục cùng đồng 
hành với sự phát triển và các thế hệ học sinh 
của Trường.

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành 
lập Trường Trung cấp Xây dựng (22/7/1977-
22/7/2017), toàn thể nhân viên Công ty 
TNHH MTV Sơn Thanh trân trọng cảm ơn sự 
hỗ trợ và hợp tác của Trường với Công ty 
trong thời gian qua. Kính chúc Trường tiếp 
tục phát triển vững mạnh, đào tạo nhiều 
thế hệ học sinh phục vụ tốt cho sự phát 
triển của xã hội.

TRONG TÌNH TRẠNG 
“THỪA THẦY THIẾU THỢ”, 
TRƯỜNG TRUNG CẤP XÂY 
DỰNG ĐÀO TẠO VÀ TRIỂN 
KHAI LÀ HƯỚNG ĐI HỢP 
LÝ VÀ CẦN THIẾT CHO 
NGƯỜI LAO ĐỘNG CŨNG 
NHƯ NGƯỜI SỬ DỤNG 
LAO ĐỘNG. 
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Giáo dục của chúng ta đang thay đổi, dù 
chưa thật căn cơ và vẫn còn rất nhiều 
khó khăn, thiếu sót, hạn chế, song tôi 

tin giáo dục nghề nghiệp vẫn tồn tại và phát 
triển như một quy luật tất yếu. Các nhà quản 
lý chắc chắn hiểu rõ sự thiếu hụt lao động 
tay nghề sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát 
triển kinh tế - xã hội và việc điều chỉnh khung 
chính sách, với cơ chế hợp lý, tạo động lực 
cho phát triển giáo dục nghề nghiệp là điều 
cần làm trong thời gian tới. 

Với gần 40 năm kinh nghiệm, Trường 
Trung cấp Xây dựng – Một trong những cơ 
sở giáo dục nghề, đã và đang là mảng “màu 
sáng” về uy tín, thương hiệu đào tạo. Hầu hết 
học sinh tốt nghiệp đều có khả năng tham gia 
ngay thị trường lao động, đáp ứng các yêu 
cầu về kiến thức, lẫn kỹ năng. Để đạt được kết 
quả này, nhà trường đã không ngừng cải tiến 

chương trình đào tạo, xây dựng hệ thống tiêu 
chí đánh giá, theo hướng lấy người học làm 
trung tâm và mức độ đáp ứng yêu cầu công 
việc tại các doanh nghiệp làm thước đo chất 
lượng đào tạo.

Hơn 04 năm cùng công tác tại ngôi 
trường này, điểm ưu lớn nhất tôi cảm nhận 
được đó là tinh thần đoàn kết luôn hiện 
hữu rõ nét; văn hóa tổ chức – lòng yêu 
thương lẫn nhau (giữa những người thầy, 
giữa thầy và trò) luôn được giữ gìn và nhắc 
đến với sự trân trọng. Từ những thầy, cô 
giáo, đến các viên chức hành chính nơi đây, 
đều là những người yêu nghề, có tình cảm 
và trăn trở lớn với nghề. Các thầy cô không 
chỉ là người giảng dạy đơn thuần, mà còn 
là người truyền cảm hứng cho học sinh về 
niềm tự hào đối với ngành học mà các em 
lựa chọn. 

TCXD.EDU.VN - THƯƠNG HIỆU  
MỘT NGÔI TRƯỜNG NĂNG ĐỘNG

ThS. NGUYỄN THANH BÌNH 
Trưởng Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Xây dựng - Nguyên Hiệu trưởng Trường Trung cấp  
Xây dựng Nhiệm kì 2010-2015.GUYỄN THANH BÌNH
 Trưởng Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Xây dựng – Nguyên Hiệu trưởng Trường Trung cấp Xây dựng nhiệm kì 2010-2015)
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Với tôi, mỗi em học sinh, đều có những 
giá trị tự thân đáng khích lệ - là người sở 
hữu tuổi trẻ và sự dũng cảm; sẵn sàng tiếp 
thu cái mới, với thái độ háo hức và mong 
muốn khám phá. Rèn cho các em phẩm 
chất kiên định, thái độ dấn thân, lòng say 
mê và tinh thần hăng hái với nghề, chắn 
chắn các em sẽ là những viên gạch hồng, 
sống tích cực và đóng góp thiết thực cho 
xã hội. Trên hết, khi là người biết sống tích 
cực, các em hẳn biết cách chia sẻ và lan 
tỏa cảm xúc tự hào, hạnh phúc đến những 
người xung quanh.

Tôi may mắn và tự hào vì đã từng là một 

thành viên của nhà trường, dẫu chỉ thời gian 
ngắn, nhưng với tôi, đây là khoảng thời gian 
rất đẹp mà tôi đã có trong cuộc đời chức 
nghiệp của mình. 

Bằng tất cả tình yêu dành cho ngôi 
trường này, tôi mong những gian khó trong 
hoạt động giáo dục nghề nghiệp trong giai 
đoạn hiện nay và sắp tới sẽ không làm 
chúng ta chùn bước, đó chỉ là thử thách, để 
mỗi thành viên nhà trường kề vai, sát cánh 
hơn, xây dựng tầm nhìn chiến lược lâu dài, 
khả thi, với nhiều mô hình đào tạo linh hoạt, 
hiệu quả, phù hợp với thực tiễn phát triển và 
nhu cầu của xã hội.

 Ban Giám hiệu và 
thầy cô Trung Cấp 
Xây Dựng vào tháng 
6.2017.
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PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC  
QUẢN LÝ XÂY DỰNG  
TIÊU CHUẨN NHẬT BẢN 

Ông Lê Long Sơn 
Giám đốc Công ty TNHH Esuhai - Hiệu trưởng trường Nhật ngữ Kaizen Yoshida.

Trường Trung cấp Xây dựng là đơn vị đào tạo 
tay nghề chuyên sâu về lĩnh vực xây dựng. 
Học viên của trường được đào tạo kỹ năng 

thực hành gắn với thực tế việc làm. Điều này 
giúp học viên dễ tiếp cận với kỹ thuật xây dựng 
của Nhật Bản; đồng thời đáp ứng nhu cầu tuyển 
dụng của các doanh nghiệp Nhật là ứng viên có 
chuyên môn, có tay nghề, kỹ năng cần thiết thực 
hiện tốt công việc; 

ĐÀO TẠO TAY NGHỀ NGẮN HẠN CHUYÊN NGÀNH
Năm 2015, trường Trung cấp Xây dựng và công 
ty Esuhai đã ký kết chương trình hợp tác đào 
tạo tay nghề ngắn hạn chuyên ngành xây dựng 
theo tiêu chuẩn Nhật Bản. Theo đó, đối tác 
Nhật Bản của công ty Esuhai chuyển giao trang 
thiết bị, vật tư, chương trình đào tạo, để giáo 
viên trường Trung cấp Xây dựng tập huấn cho 

học viên. Kết thúc khóa học, các doanh nghiệp 
Nhật Bản trực tiếp kiểm tra tay nghề, phỏng 
vấn tuyển dụng, những ứng viên đạt yêu cầu 
sẽ là việc cho công ty tại Nhật Bản trong thời 
gian từ 03 - 05 năm.

Chương trình học đặc thù, trang bị cho học 
viên thành thạo cả về chuyên môn, phát triển 
ngôn ngữ, tác phong, văn hóa, những kỹ năng 
cần thiết để làm việc trong môi trường Nhật 
Bản. Những yếu tố này hỗ trợ, tác động tích 
cực đến năng lực làm việc của học viên sau 
khóa học. Phần lớn học viên của chương trình 
đều trúng tuyển làm việc tại Nhật Bản và được 
hiệp hội, công ty đánh giá cao về tay nghề 
và tác phong. Hiện nay, ứng viên của Esuhai 
mà đã trúng tuyển đơn hàng xây dựng đều sẽ 
tham gia khóa đào tạo nghề trước xuất cảnh tại 
trường Trung cấp Xây dựng.
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Từ chương trình 
hợp tác này, trường 
Trung cấp Xây dựng 
và công ty Esuhai lạc 
quan về tương lai của 
các học viên, khi cùng 
góp sức tạo ra những 
thế hệ trẻ có ngoại 

ngữ, có kỹ thuật, kỷ luật lao động, tác phong 
làm việc chuyên nghiệp. Nguồn lực này trong 
tương lai 10 năm, 20 năm sau sẽ khởi  nghiệp 
trở thành chủ doanh nghiệp hoặc nhà quản lý, 
chuyên gia thi công công trình xây dựng, các 
dự án xây dựng hạ tầng theo tiêu chuẩn Nhật 
Bản tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và 
khu vực miền Nam nói chung.

PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC THEO TIÊU CHUẨN NHẬT 
Năm 2017, mối quan hệ hợp tác được mở 
rộng và phát triển hơn khi hai đơn vị thống 
nhất xây dựng và mở thêm chương trình đào 
tạo kỹ thuật xây dựng Nhật Bản phát triển 
nguồn lực quản lý, thi công công trình xây 
dựng theo tiêu chuẩn Nhật Bản dành cho đối 
tượng đầu vào là học sinh tốt nghiệp trung 
học cơ sở (THCS), trung học phổ thông (THPT) 
hoặc tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học 
các ngành khác.

Khóa đầu tiên dự kiến sẽ khai giảng vào 
tháng 10/2017. Học viên được đào tạo tại 

trường Trung cấp Xây dựng với thời gian là 
12 tháng dành cho học sinh tốt nghiệp THCS; 
18 tháng cho học sinh tốt nghiệp THPT và 12 
tháng cho đối tượng đã tốt nghiệp trung cấp, 
cao đẳng, đại học khác ngành. Các chuyên đề 
đào tạo của chương trình tập trung vào tiếng 
Nhật; phát triển tư duy, đạo đức, ý thức và 
định hướng nghề nghiệp; phát triển kỹ năng, 
tác phong, văn hóa làm việc và pháp luật, an 
toàn lao động trong môi trường Nhật Bản và 
học viên tiếp tục tu nghiệp, làm việc từ 3 – 5 
năm tại Nhật Bản.

Trường Trung cấp Xây dựng và công ty 
Esuhai tổ chức khóa đào tạo kỹ năng khởi 
nghiệp cho những học viên có nhu cầu, khi 
tu nghiệp trở về Việt Nam. Ở khóa học này, 
học viên sẽ được đào tạo về quản lý và khởi 
nghiệp nhà thầu công trình xây dựng theo 
tiêu chuẩn Nhật Bản. Sự hiểu biết sau khóa 
học giúp học viên có thể tự khởi nghiệp, chủ 
động trong công việc hoặc công ty Esuhai 
hỗ trợ giới thiệu các vị trí việc làm phù hợp 
trong các dự án xây dựng của Nhật Bản tại 
Việt Nam.

Có thể nói, chương trình là cơ hội cho 
những ai mong muốn làm việc, học hỏi kỹ 
thuật, tích lũy kinh nghiệm, tác phong công 
nghiệp và rèn luyện trong môi trường làm việc 
Nhật Bản, trở về phát triển tay nghề ở lĩnh vực 
xây dựng tại Việt Nam trong tương lai.

 Chương trình học 
đặc thù, trang bị cho 
học viên thành thạo 
cả về chuyên môn, 
phát triển ngôn ngữ, 
tác phong, văn hóa, 
những kỹ năng cần 
thiết để làm việc 
trong môi trường 
Nhật Bản. 
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LAN TỎA KHÁT VỌNG VƯƠN LÊN 
SỰ ƯU TÚ ĐẾN TỪNG CÁ NHÂN, 
SẴN SÀNG THAY ĐỔI ĐỂ NÂNG 
CAO NĂNG LỰC ĐÀO TẠO,  
PHỤC VỤ SỨ MỆNH GIÁO DỤC 
NGHỀ NGHIỆP CỦA  
NHÀ TRƯỜNG.    
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ThS. TRẦN TRỌNG TUẤN
Thành ủy viên 
Bí thư Đảng ủy  
Giám đốc Sở Xây dựng
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NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM ĐỂ PHÁT TRIỂN

TRƯỜNG TRUNG CẤP XÂY DỰNG 
MÔ HÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ 
THÀNH CÔNG 

TRƯỜNG TRUNG CẤP XÂY 
DỰNG LÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP 
TRỰC THUỘC SỞ XÂY DỰNG, 
ĐƯỢC THÀNH LẬP ĐỂ ĐÀO 
TẠO NHÂN LỰC NGÀNH XÂY 
DỰNG, PHỤC VỤ NHU CẦU XÂY 
DỰNG CỦA THÀNH PHỐ TỪ 
SAU NGÀY ĐẤT NƯỚC THỐNG 
NHẤT ĐẾN NAY. 

Qua 40 năm hình thành và phát 
triển, Nhà trường đã thực hiện 
tốt sứ mệnh đào tạo nghề, cung 

ứng lực lượng lao động 
chất lượng, góp phần cho quá trình phát 
triển kinh tế, xã hội của Thành phố.

Đáp ứng kịp thời nhu cầu của xã hội, Nhà 
trường chủ động nghiên cứu, xây dựng 
nhiều chương trình và loại hình đào tạo 
đa dạng. Chất lượng đào tạo từng bước 
được khẳng định, tạo niềm tin cho người 
học và các doanh nghiệp. Mô hình đào 
tạo “Trường tại công trường” đã góp phần 
phát triển lực lượng lao động tham gia 
một cách hiệu quả vào thị trường xây 
dựng, đảm bảo 100% người học ra trường 
có việc làm, với mức thu nhập phù hợp.

Với những thành tựu đó, trường Trung cấp 
Xây dựng đã vinh dự được Thủ tướng Chính 
phủ tặng Bằng khen, được Bộ Xây dựng, 
Ủy ban nhân dân Thành phố tặng Cờ thi 
đua xuất sắc. Kết quả đạt được xuất phát 
từ sự đoàn kết, thống nhất và phấn đấu 
không ngừng của tập thể Ban Giám hiệu, 
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lãnh đạo các phòng, khoa và viên chức, 
giáo viên Nhà trường qua các thời kỳ.

Tiếp nối truyền thống tốt đẹp, với tầm 
nhìn xác định trong 05 năm tới là phát 
triển Trường Trung cấp Xây dựng thành cơ 
sở đào tạo nghề chất lượng cao của Thành 
phố, góp phần cung cấp nguồn nhân lực 
có chuyên môn, nâng cao tỷ lệ lao động 
qua đào tạo theo Nghị quyết của Đại hội 
Đảng bộ Thành phố khóa X, tập thể Nhà 
trường cần thực hiện tốt các nhiệm vụ 
trọng tâm sau:

THỨ NHẤT, tiếp tục phát huy truyền thống 
đoàn kết, năng động, sáng tạo của tập 
thể cán bộ, giáo viên và viên chức Nhà 
trường, tạo sự đồng thuận, thống nhất 
về nhận thức và hành động, cùng nỗ lực, 

quyết tâm, phấn đấu không ngừng vì mục 
tiêu chung.
THỨ HAI, đầu tư phát triển cơ sở vật chất 
hiện đại, đạt chuẩn cơ sở đào tạo nghề 
tiên tiến, chất lượng cao; nghiên cứu, ứng 
dụng phần mềm, công nghệ mới trong 
hoạt động dạy và học; đầu tư phát triển 
phòng thí nghiệm, sân bãi thực hành, xây 
dựng môi trường học tập có tính thực tế 
và ứng dụng cao.

THỨ BA, nâng cao năng lực cạnh tranh 
bằng chất lượng đào tạo; áp dụng các mô 
hình đào tạo nghề tiên tiến, với hệ thống 
giáo trình và học liệu hoàn chỉnh. Tiếp 
tục phát triển mô hình “Trường tại công 
trường”, mô hình “học tập thực tế”. Xúc 
tiến hợp tác với các doanh nghiệp, để cải 
tiến, phát triển các chương trình đào tạo 
phù hợp nhu cầu xã hội, đồng thời tích cực 
tham gia giải quyết việc làm cho học sinh 
sau tốt nghiệp; thường xuyên khảo sát ý 
kiến của các doanh nghiệp và xem đây là 
kênh thông tin quan trọng để kiểm định, 
đánh giá chất lượng đào tạo.

THỨ TƯ, xây dựng đội ngũ giáo viên có 
bản lĩnh chính trị, vững chuyên môn và 
yêu nghề; thường xuyên tạo điều kiện cho 
giáo viên Nhà trường được cập nhật kiến 

TIẾP NỐI TRUYỀN THỐNG TỐT ĐẸP,  
VỚI TẦM NHÌN XÁC ĐỊNH TRONG  
05 NĂM TỚI LÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG 
TRUNG CẤP XÂY DỰNG THÀNH CƠ SỞ 
ĐÀO TẠO NGHỀ CHẤT LƯỢNG CAO  
CỦA THÀNH PHỐ...

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM ĐỂ PHÁT TRIỂN
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thức, công nghệ và phương pháp giảng 
dạy mới; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu 
khoa học, sáng kiến cải tiến, đảm bảo tính 
khoa học, ứng dụng và thực tiễn.
THỨ NĂM, nghiên cứu, đổi mới phương 
pháp giảng dạy theo hướng học sinh là 
trung tâm, xây dựng môi trường học tập 
thân thiện, học sinh tích cực. Quán triệt 
và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu 
quả Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 
tháng 11 năm 2013 của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, 
toàn diện giáo dục đào tạo, nhằm phát 
triển toàn diện thể lực, trí tuệ và bản 
lĩnh văn hóa của mỗi học sinh, đảm bảo 

tôn chỉ đào tạo con người “vừa hồng, 
vừa chuyên”.

Nhân kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập 
trường Trung cấp Xây dựng (22/7/1977-
22/7/2017), thay mặt Đảng ủy và Ban 
Giám đốc Sở, tôi kính chúc tập thể Ban 
Giám hiệu, các thầy giáo, cô giáo và toàn 
thể học sinh Nhà trường mạnh khỏe, hạnh 
phúc và thành công; gửi gắm niềm tin vào 
tập thể sư phạm Nhà trường sớm đạt được 
mục tiêu phát triển Trường Trung cấp Xây 
dựng trở thành cơ sở đào tạo nghề chất 
lượng cao,đạt chuẩn quốc gia và khu vực.

Tháng 7/2017

 Trường luôn chú 
tâm với nhiệm vụ 
trọng tâm đổi mới 
phương pháp giảng 
dạy theo hướng học 
sinh là trung tâm, 
xây dựng môi trường 
học tập thân thiện, 
học sinh tích cực. 

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM ĐỂ PHÁT TRIỂN
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PHÁT TRIỂN CƠ SỞ  
ĐÀO TẠO MỚI

Cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục 
nghề nghiệp đóng vai trò quan 
trọng trong việc nâng cao chất 

lượng giảng dạy, đặc biệt phục vụ các tiết 
học thực hành. Đáp ứng việc mở rộng quy 
mô đào tạo, không ngừng nâng cao chất 
lượng giảng dạy, Trường Trung cấp Xây 
dựng đang triển khai xây dựng dự án Cơ 
sở 2 (2,02 ha) tại xã Bình Hưng, huyện 
Bình Chánh, thuộc khu đô thị mới Nam 
Thành phố. 
Ủy ban nhân dân thành phố đã có Quyết 
định số 1451/QĐ-UBND ngày 30/3/2017 
về việc giao đất cho trường Trung cấp 
Xây dựng để đầu tư xây dựng trường tại 
huyện Bình Chánh và Sở Xây dựng có 
Quyết định số 1415/QĐ-SXD-TĐDA ngày 
28/10/2016 về phê duyệt dự án đầu tư 
xây dựng công trình. 
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PHÁT TRIỂNPHÁT TRIỂN CƠ SỞ ĐÀO TẠO

DỰ ÁN CÓ QUY MÔ ĐÀO TẠO 

1.200 học sinh  
với phương án thiết kế kiến trúc hiện 
đại, không gian học tập mở, với gần  

40 phòng  
đảm bảo các công năng phục vụ học 

tập, nghiên cứu, thực tập, thí nghiệm, 
thư viện, hội trường (400 chỗ), khu thể 

dục thể thao và ký túc xá  

450 chỗ.  

Đây là công trình điểm nhấn, chào mừng 
kỷ niệm 40 năm ngày thành lập trường.
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Đến năm 2020, định hướng đến 2025, trường Trung cấp Xây dựng nỗ lực để 
trở thành một cơ sở giáo dục nghề nghiệp xuất sắc, đạt chuẩn chất lượng 
quốc gia và tiếp cận các chuẩn kỹ nghề của ASEAN.

Với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực, phát triển các chương trình đào tạo, đảm bảo 
chất lượng đào tạo, tăng cường đầu tư nghiên cứu ứng dụng, cải tiến cơ sở vật chất, 
thay đổi các mô hình quản lý giáo dục, quản trị nhà trường là những nội dung tất 
yếu tập thể nhà trường phải phấn đấu thực hiện, với các mục tiêu cụ thể:

ĐÀO TẠO CHUYÊN SÂU
 Đào tạo theo hướng đa trình độ, đa phương thức, đa ngành nghề trong lĩnh vực 

xây dựng, kiến trúc, dịch vụ đô thị, góp phần cung cấp nguồn nhân lực có trình độ 
chuyên môn cho ngành xây dựng, kiến trúc, quản lý và dịch vụ đô thị của thành phố 
Hồ Chí Minh và các tỉnh.
Đa dạng các chuyên ngành đào tạo theo nhu cầu xã hội:
- Ngành Công nghệ, kỹ thuật xây dựng;
- Ngành Thiết kế kiến trúc; Thiết kế nội thất; đồ họa;
- Ngành Kế toán xây dựng; Quản lý, môi giới bất động sản;
- Ngành Sức khỏe, vệ sinh, an toàn và bảo hộ lao động;
- Ngành xây dựng, duy tu và bảo trì hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị.

ĐỊNH HƯỚNG  
PHÁT TRIỂN ĐẾN 2020,  
TẦM NHÌN 2025
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Đa dạng địa bàn, phương thức đào tạo, đẩy mạnh việc phối hợp liên kết với các đối 
tác, mở rộng địa bàn đào tạo không chỉ ở TP HCM mà còn ra các tỉnh; không chỉ tổ 
chức tại nhà trường mà còn tại doanh nghiệp và cộng đồng; gắn kết chặt chẽ đào 
tạo với sản xuất tại doanh nghiệp.
Đa dạng trình độ đào tạo, đẩy mạnh liên kết để đào tạo liên thông giữa các trình 
độ phổ thông, sơ cấp, trung cấp, cao đẳng và đại học và cao hơn; đáp ứng nhu cầu 
học tập suốt đời.
 Sát hạch năng lực hành nghề: cùng với công tác đào tạo, sát hạch năng lực hành 

nghề cũng là một giải pháp không thể thiếu nhằm nâng cao năng chất lượng nguồn 
nhân lực. Tổ chức sát hạch và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề trong lĩnh vực xây dựng, 
kiến trúc và dịch vụ đô thị theo các chuẩn kỹ năng nghề quốc gia và chuẩn kỹ năng 
nghề ASEAN; góp phần nâng cao năng lực của nguồn nhân lực ngành xây dựng thành 
phố và thúc đẩy quá trình luân chuyển lao động ngành xây dựng trong khối ASEAN.
 Bồi dưỡng cán bộ quản lý xây dựng và phát triển đô thị: đẩy mạnh tổ chức các 

khóa bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý đô thị và các đối 
tượng khác có nhu cầu, nhằm cập nhật kiến thức chuyên môn hiện đại và kiến thức 
quản lý nhà nước mới nhất trong lĩnh vực xây dựng và quản lý đô thị.
 Nghiên cứu ứng dụng và thực nghiệm sản xuất: triển khai các đề tài nghiên cứu 
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 2020 - 2025 

khoa học ứng dụng chuyên ngành; hình thành các xưởng thực nghiệm, ứng dụng các 
tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực xây dựng vào các hoạt động đào tạo.

CHẤT LƯỢNG ĐẠT CHUẨN
Nhấn mạnh công tác kiểm định và đảm bảo chất lượng đào tạo theo chuẩn giáo 
dục nghề nghiệp quốc gia; tập trung phát triển cơ sở vật chất, đặc biệt là hoàn 
thành dự án cơ sở của trường tại Khu đô thị mới Nam Sài Gòn, tận dụng mọi nguồn 
lực để phát triển trang thiết bị kỹ thuật, công nghệ hiện đại nhất phục vụ công tác 
học tập, thực hành, thực nghiệm; phát triển lực lượng giáo viên đạt chuẩn quốc 
gia; đầu tư cho nghiên cứu ứng dụng các công nghệ mới, nhằm nâng cao chất 
lượng các chương trình đào tạo, đáp ứng chuẩn kỹ năng của từng ngành nghề đào 
tạo trong điều kiện hội nhập.



PHẦN 3
ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 2020 - 2025 PHÁT TRIỂN

61 TỰ HÀO 40 NĂM 
TRƯỜNG TRUNG CẤP XÂY DỰNG 1977 I 2017

GIÁO DỤC TOÀN DIỆN
Nhà trường nhấn mạnh việc giáo dục toàn diện cho học sinh; ngoài việc đào tạo về 
kỹ năng nghề, còn chú trọng giáo dục người học về đạo đức, lý tưởng sống, kỹ năng 
sống nhằm phát triển thể lực, trí tuệ, và bản lĩnh văn hóa của mỗi học sinh; xây dựng 
tinh thần khởi nghiệp và niềm đam mê để học tập suốt đời; phát huy mạnh hơn nữa 
hiệu quả hoạt động các đội nhóm, đoàn thể của học sinh.

QUẢN TRỊ CHUYÊN NGHIỆP
Đáp ứng yêu cầu phát triển trong điều kiện mới, tập trung xây dựng văn hóa và cấu 
trúc tổ chức có cá tính, nhưng cởi mở, thích ứng nhanh với môi trường thay đổi; phát 
huy vai trò chủ động, tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong hoạt động của các Khoa; 
nâng cao năng lực lãnh đạo, quản trị tổ chức của cán bộ quản lý các cấp, đặc biệt 
là Trưởng các Phòng, Khoa. 

Trước nhu cầu phát triển và đa dạng của thị trường xây dựng, sự phát triển vượt bậc 
về đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố và cả nước, tất yếu đòi hỏi nguồn nhân 
lực tương ứng đủ về số lượng và chất lượng. Toàn thể cán bộ viên chức, giáo viên 
nhà trường không ngừng nỗ lực để vượt qua khó khăn, cùng quyết tâm thực thi 
nhiệm vụ với tinh thần phục vụ tận tụy nhất, phối hợp chặt chẽ nhất, luôn nâng cao 
và phát triển năng lực bản thân, nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo của xã hội trong 
thời kỳ mới, thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế và cuộc cách mạng  khoa học công 
nghệ 4.0. Có thể nói rằng, tuy còn nhiều khó khăn phía trước, nhưng với sự quan 
tâm chỉ đạo của Đảng ủy và Ban Giám đốc Sở Xây dựng, sự quan tâm hỗ trợ của Ủy 
ban nhân dân thành phố, cũng như các sở, ngành liên quan và địa phương, chắc 
chắn rằng tập thể cán bộ viên chức, giáo viên trường Trung cấp Xây dựng sẽ cùng 
nhau xây dựng được một cơ sở giáo dục nghề nghiệp xuất sắc nhất của ngành xây 
dựng thành phố, trên nền tảng kế thừa và phát triển truyền thống 40 năm qua.
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Là người được Giám đốc Sở phân công trực tiếp phụ trách hoạt 
động của Trường từ năm 2003, tuy có lúc gián đoạn, nhưng 
nhìn chung là một khoảng thời gian dài theo dõi hoạt động của 

Trường, tôi có cảm nhận, ấn tượng sâu đậm về Trường Trung cấp Xây 
dựng thành phố Hồ Chí Minh.

ẤN TƯỢNG VỀ NHỮNG ĐIỀU ĐÃ QUA 
Qua theo dõi gần như xuyên suốt hoạt động của Trường trong những 
năm tôi được phân công phụ trách và sự hiểu biết của mình về lịch 
sử phát triển của Trường, xin được nêu vài điều cảm nhận về Trường 
Trung cấp Xây dựng:

 Ngôi trường nhỏ nhưng thành tích lớn 
Trường Trung cấp Xây dựng tiền thân là Trường Nghiệp vụ kinh tế xây 

VÀI CẢM NHẬN VỀ 
TRƯỜNG TRUNG CẤP  
XÂY DỰNG 
40 NĂM PHÁT TRIỂN

Ông ĐỖ PHI HÙNG
Phó Giám Đốc Sở Xây dựng

 Ông Đỗ Phi Hùng

THEO DÒNG CẢM XÚC
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dựng thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định 
thành lập ngày 22/7/1977, rồi trở thành Trường Công nhân kỹ 
thuật xây dựng, Trường Công nhân và nghiệp vụ xây dựng, 
Trường Kỹ thuật nghiệp vụ xây dựng, đến năm 2006 nâng cấp 
thành Trường Trung học Xây dựng và năm 2009 đổi tên thành 
Trường Trung cấp Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh. Qua 40 
năm, với nhiều tên gọi khác nhau, được bố trí ổn định tại địa 
chỉ số 265 đường Nơ Trang Long, Phường 13, quận Bình Thạnh, 
với diện tích đất khuôn viên không lớn, chỉ khoảng 2.000m2, 
nhưng đã góp phần đào tạo trên 7 vạn lượt học sinh ở các 
ngành học của Trường, trong đó có cả việc đào tạo, bồi dưỡng 
đội ngũ cán bộ làm công tác trong ngành xây dựng ở quận, 
huyện, xã, phường, thị trấn (các đội quản lý trật tự đô thị, 

Thanh tra xây dựng, cán bộ công tác ở Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã, công nhân và 
cán bộ quản lý ở nhiều doanh nghiệp…). Qua đó, cho thấy ngôi trường tuy nhỏ nhưng 
thành quả đào tạo bồi dưỡng học sinh, học viên là rất lớn.

 Đội ngũ không đông, nhưng hiệu quả cao
Số lượng biên chế được Ủy ban nhân dân Thành phố giao cho Trường hàng năm không 
nhiều, số lượng Thầy, Cô trực tiếp giảng dạy không nhiều nhưng thành tích đạt được 
không chỉ thể hiện ở số lượng học sinh, học viên rất lớn mà quan trọng hơn là chất lượng 
đào tạo rất cao và gần như 100% học sinh ra trường đều có việc làm. Qua 40 năm hoạt 
động, từ Trường Công nhân nâng lên Trường Trung cấp với nhiều ngành học mới, phong 
phú, đa dạng, nhiều hình thức tổ chức dạy và học sinh động, uy tín của Trường ngày càng 
được nâng cao. Đó mới là hiệu quả thực chất của ngôi trường không lớn, không đông giáo 
viên như Trường Trung cấp Xây dựng.
Không phải là Trường đào tạo Thầy, nhưng là Trường đào tạo hàng vạn người thợ giỏi. Từ 
khi thành lập đến nay, tuy không phải là Trường Cao đẳng, Đại học nhưng Trường đã và 
đang đào tạo nên bao lớp người thợ giỏi, đóng góp cho thành phố và nhiều địa phương 

QUA 40 NĂM HOẠT 
ĐỘNG, TỪ TRƯỜNG 
CÔNG NHÂN NÂNG LÊN 
TRƯỜNG TRUNG CẤP VỚI 
NHIỀU NGÀNH HỌC MỚI, 
PHONG PHÚ, ĐA DẠNG, 
NHIỀU HÌNH THỨC TỔ 
CHỨC DẠY VÀ HỌC SINH 
ĐỘNG, UY TÍN NGÀY 
CÀNG ĐƯỢC NÂNG CAO.

SỞ XÂY DỰNG TP.HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG TRUNG CẤP XÂY DỰNG 

TỰ HÀO

XÂY DỰNG & 
PHÁT TRIỂN40N

ĂM
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khác. Học viên của Trường đã đạt được nhiều thứ hạng cao trong các kỳ thi thợ giỏi cấp 
thành phố, cấp toàn quốc và kể cả quốc tế. Đội ngũ giáo viên của nhà trường cũng đạt 
thành quả cao trong các kỳ thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố, toàn quốc. Tuy Trường 
không trực tiếp tạo ra những công trình xây dựng, nhưng thông qua kết quả đào tạo, các 
học viên của Trường đã đóng góp cho xã hội bằng những công trình xây dựng lớn, nhỏ, 
góp phần tạo nên diện mạo mới cho thành phố chúng ta.

NHỮNG ĐIỀU TÂM ĐẮC
Có điều kiện theo dõi hoạt động của Trường trong thời gian dài, tôi xin nêu bật những 
điều tâm đắc trong quá trình quản lý và hoạt động của Trường.

 Đoàn kết nội bộ, dân chủ, công bằng
Trường có được những thành quả trong thời gian qua nói lên nhiều điều, nhưng điều quan 
trọng nhất chính là sự đoàn kết trong nội bộ. Trong quá trình phát triển, có lúc sự đoàn 
kết có vấn đề và lúc ấy Trường gặp khó khăn, sau khi chấn chỉnh về nhân sự, sự đoàn 
kết được tái lập và đây chính là yếu tố quyết định cho sự phát triển bền vững của Trường. 
Không có đoàn kết sẽ không đạt được thành quả tốt đẹp. Để tạo được sự đoàn kết cần 
phải thật sự phát huy dân chủ, đối xử công bằng, luôn công khai, minh bạch trong hoạt 
động của Trường. Đoàn kết, điều không hề mới, nhưng không bao giờ cũ.

 Dám nghĩ, biết làm, sáng tạo, vượt khó
Dám nghĩ, trước hết đó là yêu cầu của người lãnh đạo, phát huy trí tuệ sáng tạo của đội 
ngũ giáo viên, cán bộ, công nhân viên gần như là một truyền thống của Trường để tạo ra 
sự đổi mới trong cách quản lý, trong phương pháp giảng dạy; đồng thời, phải biết cách 
làm để khơi nguồn cảm hứng, để vực dậy mọi tiềm năng làm cho Trường luôn vươn tới 
phía trước, vượt qua những thời điểm khó khăn. Có thể nói chính sự “đồng cam, cộng 
khổ”, dám nghĩ, biết làm, khơi dậy trí sáng tạo, khắc phục khó khăn, cũng là một yếu 
tố không thể thiếu làm cho Trường trụ vững và phát triển.
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 Coi trọng việc nhỏ, phóng tầm nhìn xa
Tôi được biết lãnh đạo Trường luôn quan tâm, trăn trở về quá trình hoạt động và phát 
triển của Trường, sự coi trọng từng việc, dù nhỏ cũng là sự thể hiện tinh thần trách 
nhiệm, tâm huyết đối với hoạt động toàn diện của Trường. Nhưng không chỉ quan tâm 
đến những việc nhỏ, người lãnh đạo phải phóng tầm nhìn xa, xây dựng những định 
hướng có tầm chiến lược cho sự phát triển cho tương tai của Trường. Từ đó, không ngừng 
nâng cao chất lượng đào tạo, mở rộng quy mô đào tạo; đồng thời, phải không ngừng 
nâng cao chất lượng cơ sở vật chất của nhà trường, nâng cao chất lượng giáo viên, lấy 
việc nâng cao hiệu quả hoạt động với việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của 
toàn thể giáo viên, cán bộ, công nhân viên của nhà trường.

40 năm đã qua, đó là một chặng đường dài vượt khó để vươn 
lên. 40 năm ấy đầy ắp những kỷ niệm không quên đối với các 
Thầy, Cô và các học viên của nhà trường. 40 năm chứng kiến 
những thế hệ giáo viên gắn bó với Trường, tận tụy, yêu nghề, 
yêu thương học sinh, có những Thầy,Cô đã liên tục gắn bó 
xuyên suốt với Trường từ khi còn trẻ cho đến lúc nghỉ hưu, có 
những lớp thầy, cô tuy vào Trường không lâu những đã thể 
hiện tinh thần nhiệt huyết xây dựng mái trường yêu quý, coi 

Trường là nhà, học sinh là con, em của mình. 40 năm với bao lớp học sinh đã học, ra 
trường đi khắp bốn phương, đóng góp cho đời, cho ngành xây dựng nhiều công trình mới, 
góp sức phát triển thành phố và nhiều địa phương khác. 40 năm Trường Trung cấp Xây 
dựng có những bước đi âm thầm nhưng bền bĩ, chắc chắn, góp phần làm đẹp hơn thành 
phố mang tên Bác Hồ kính yêu.

KHÔNG PHẢI LÀ TRƯỜNG 
ĐÀO TẠO THẦY, NHƯNG LÀ 
TRƯỜNG ĐÀO TẠO HÀNG 
VẠN NGƯỜI THỢ GIỎI.
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Thời gian thoi đưa, 
mới ngày nào 
còn bỡ ngỡ đến 

trường trong cái ngày khai 
giảng khóa 1 Công nhân 
Kỹ thuật xây dựng (CNKT 
XD) của nhà trường nay 
ngoảnh đầu nhìn lại, thoắt 
cái đã 40 năm…
40 năm là một khoảng dài 
đối với một đời người giáo 
viên như tôi để dệt nên 
những kỷ niệm sâu sắc với 
trường Trung cấp Xây dựng 

hay không? Tôi chưa dám đánh giá nhưng 
trước hết, tôi muốn được bày tỏ tấm lòng tri 
ân và tôn kính đến tất cả các thầy trong Ban 
Giám hiệu, cùng với tập thể thầy cô giáo đã 
dìu dắt tôi kể từ khóa 1 lớp công nhân kỹ thuật 
Trắc địa của nhà trường. Lúc ấy, tôi vừa từ Lực 
lượng Thanh niên Xung phong (TNXP) trở về 
sau chiến thắng biên giới Tây Nam năm 1979 
nhận nhiệm vụ của Ban Chỉ huy Lực lượng 

TNXP dẫn đội hình 350 chiến sĩ chuyển ngành 
sang Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, để 
xây dựng nhà trường CNKT-XD. Thời gian ở 
trường, tôi vừa là học sinh, đảm nhận vai trò 
Bí thư Đoàn trường và vừa là nhân viên phòng 
Tổ chức. Đến hôm nay, có những thầy cô đã 
không còn nữa, nhưng trong trái tim tôi sẽ mãi 
mãi không thể nào quên kỷ niệm, hình ảnh 
về ngôi trường ngày ấy, về những cán bộ lãnh 
đạo, những người thầy luôn tận tâm với trường 
và học sinh của mình. Trong ký ức, hình ảnh 
thầy Hiệu trưởng Tô Lai, thầy Hiệu trưởng Trần 
Văn Tư nghiêm khắc nhưng giản dị và cương 
quyết, vẫn còn đó hình ảnh thầy Hiệu trưởng 
Nguyễn Văn Thừa bình dân vui tính, thầy Hiệu 
trưởng Trương Hoàng Sơn luôn nhiệt tâm chăm 
lo công tác giảng dạy và đời sống của giáo 
viên… và nhiều thầy cô khác trong các Ban 
Giám hiệu và tập thể sư phạm của nhà trường 
qua các giai đoạn từ ngày thành lập đến nay. 
Tôi sẽ không sao quên được hình ảnh thầy 
giáo chủ nhiệm Đặng Thanh Tùng (cũng là 
trưởng phòng Giáo vụ lúc ấy) với nụ cười khả 

40 NĂM NHÌN LẠI …
Thầy NGUYỄN MINH TRÍ.
Nguyên Trưởng phòng Công tác học sinh
Cựu học sinh khóa 1-CNKT XD

 Thầy Nguyễn Minh Trí
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kính và thốt lên khi gặp tôi “Lớp trưởng à, 
em có đọc thông báo của nhà trường cho lớp 
chưa? “  - “Lớp trưởng à, hôm nay lớp có đi 
học đầy đủ không?”; thầy Phạm Kinh Doanh 
giáo viên đầu tiên tôi được học tại trường với 
những bài toán vật lý quang học trước kia ở 
bậc phổ thông đối với tôi là rất khó nhưng 
Thầy đã rất tận tình giảng dạy cho tôi và cả 
lớp rất kỹ để chúng tôi hiểu và làm được bài… 
Mãi sẽ còn đó trong tôi cái không khí  náo 
nhiệt và trang trọng của buổi lễ khai giảng 
khóa 1 đầu tiên trường Công nhân Kỹ thuật 
Xây dựng vào năm 1979, với nhiều đồng chí 
lãnh đạo Sở Xây dựng đến dự tại hội trường 
lớn của Liên hiệp Công đoàn thành phố cho 
mượn, vì khi ấy số học sinh dự lễ khai giảng 
có đến hơn ngàn người trên tổng số 2.200 
học sinh trúng tuyển.
Những ngày tháng đầu tiên, chúng tôi ngồi 

học dưới những tàn cây của Công viên Văn 
hóa Tao Đàn, vì năm 1979 cơ sở vật chất 
nhà trường không đủ số phòng học cho tất 
cả các lớp CNKT khóa 1; đang học thì trời 
mưa, thầy trò phải cùng nhau chạy tìm nơi 
trú, nhưng các lớp vẫn đông, thầy trò vẫn 
tràn ngập tiếng cười, rất may mắn là chỉ sau 
2 tháng học ngoài trời chủ yếu là học 2 môn 
Quân sự và ôn tập văn hóa, trường Công 
nhân Kỹ thuật Xây dựng đã có Văn phòng tại 
79 Trương Định, quận 1 và Khu lớp học tại 
59B Xô Viết Nghệ Tĩnh để học sinh có được 
chỗ học nghề khang trang hơn. Đến năm 
1980, nhà trường có thêm cơ sở đào tạo tại 
265 Nơ Trang Long quận Bình Thạnh, trên 
cơ sở hợp nhất với trường Nghiệp vụ Kinh 
tế Xây dựng. 
Qua 40 năm, tôi được sống và làm việc tại 
nhà trường từ những năm đầu thành lập cho 
đến tháng 5 năm 2017 nghỉ hưu. Tôi đã được 

 Lớp học bê tông cốt thép  Lớp học kỹ thuật rèn - hàn  Lớp học nghề mộc

HÌNH ẢNH TƯ LIỆU NHỮNG LỚP HỌC TRONG NHỮNG NĂM ĐẦU 1977 - 1979 
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nhà trường 
quan tâm, 
tạo điều kiện 
học tập nâng 
cao trình độ 
chuyên môn 
Kỹ sư Xây 
dựng Dân 
dụng – Công 
nghiệp tại 
đại học Bách 

khoa thành phố Hồ Chí Minh, được trau dồi 
rèn luyện trong các vị trí công tác Đoàn, 
công tác ở phòng Tổ chức, cán bộ phòng Đào 
tạo, lãnh đạo khoa Đồ họa Kiến trúc rồi khoa 
Xây dựng, thế là từ học sinh tôi trở thành 
thầy giáo, tiếp tục dẫn dắt các thế hệ học 
sinh. Tại đây, nhiều thế hệ giáo viên kế tiếp 
cũng đã và đang được rèn luyện, bồi dưỡng 
và trưởng thành như cá nhân tôi. Đến nay, 
nhà trường đã phát triển đội ngũ giáo viên 
có năng lực, có tay nghề, có phương pháp 
và hơn hết là có ngọn lửa nhiệt tình luôn 
ngùn ngụt cháy bỏng trong trái tim trong 
mỗi chúng tôi.
Thời gian là một đại lượng có hướng, chỉ có 
trôi đi mà không hề quay lại, trên chặng 
đường này “nó” đã biến đổi tuổi trẻ và nhiệt 
huyết của toàn thể giáo viên nhà trường 
thành trường Trung cấp Xây dựng hôm nay, 

với những người thầy tâm huyết, với những 
thăng trầm của cuộc sống và những truyền 
thống tốt đẹp, đó là:
- Đoàn kết, vượt khó để hoàn thành  
nhiệm vụ đào tạo;
- Đào tạo có chất lượng;
- Tận tụy hết lòng vì học sinh; 
- Luôn xây dựng đội ngũ kế thừa, thầy cô 
đi trước dìu dắt những thầy cô đi sau.

Là một người thầy đã gắn bó với nhà 
trường từ những ngày đầu thành lập, tôi 
tin rằng tiếp nối những truyền thống tốt 
đẹp vốn có cùng với tinh thần trách nhiệm 
của Chi bộ, Ban Giám hiệu hiện nay cùng 
với tinh thần kỷ luật và quyết tâm của 
tập thể sư phạm nhà trường, chắc chắn 
rằng trong tương lai trường Trung cấp Xây 
dựng chúng ta phát triển ngày càng to đẹp 
hơn, duy trì được thương hiệu, uy tín và 
bền vững trong lòng học sinh, phụ huynh, 
doanh nghiệp, xứng đáng là “trường học 
thân thiện , học sinh tích cực” của ngành 
xây dựng thành phố.
Chân thành mong tất cả thầy, cô và tập thể 
nhà trường luôn được khỏe mạnh và có thật 
nhiều năng lượng tích cực trong công tác 
giảng dạy, phục vụ giảng dạy và phát triển 
nhà trường ngày càng lớn mạnh..

 Thầy Trí cùng các 
học trò trong ngày tốt 
nghiệp.
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“Trường Trung cấp Xây dựng 
là nơi giúp em tiếp cận được 
nguồn kiến thức về ngành 
nghề xây dựng, kiến trúc. Ở 
đây, em được học cách làm 
việc khoa học, hoàn thiện 
các kỹ năng nghề nghiệp 
phục vụ cho công việc và 
cuộc sống.”

Đỗ Đức Thanh Hoàng  
Lớp 3XD01-16,  

ngành Xây dựng dân dụng 
& công nghiệp

“Trường Trung cấp Xây dựng 
là trường nghề thứ ba mà 
em đến học. Và đây cũng là 
nơi có nhiều tình cảm và ấn 
tượng nhất. Em hạnh phúc 
khi được học ở đây.” 

Lê Gia Viên  
Lớp TK01-17,  

ngành Thiết kế kiến trúc

“Thầy cô rất tâm lý, luôn 
tạo điều kiện tốt nhất để 
chúng em học tập. Nhà 
trường còn giới thiệu việc 
làm thêm để chúng em có 
thể trang trải cuộc sống tự 
lập xa quê. Với em, đây là 
điều đáng quý mà hiếm 
trường nào có được!”

Phương Hạnh 
Lớp TK01-17,  

ngành Thiết kế kiến trúc
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“Ở người thầy dạy nghề, 
ngoài kiến thức nghề nghiệp 
vững vàng, năng lực sư phạm 
tốt, người thầy còn phải có 
những phẩm chất cao đẹp và 
lòng vị tha, biết yêu thương 
và quý trọng học trò của 
mình, có lối sống lành mạnh, 
để là tấm gương cho học sinh 
noi theo.” 

Thầy Trần Trung Hoàn 
Phó Trưởng khoa Xây dựng

“Trường Trung cấp Xây dựng 
cho tôi cơ hội được học hỏi, 
được lắng nghe, đúc rút nhiều 
kỹ năng và kinh  nghiệm. 
Nơi đây, đầy ắp tình người, 
chúng tôi xem Trường Trung 
cấp Xây dựng như mái nhà 
thứ hai của mình, cùng đoàn 
kết một lòng, chung tay góp 
sức vì mục tiêu phát triển 
nhà trường” 

Cô Tạ Thị Thúy An 
Chuyên viên P. Tài chính Kế toán

“Ngày đầu tiên nhận công tác, có một tình cảm yêu thương tựa như hạt giống được gieo vào lòng 
tôi. Trong tôi, trào dâng mong muốn được gắn bó, được trưởng thành và sự hy vọng về một ngôi 
trường mới với những đồng nghiệp chân chính sẽ cùng tôi giảng dạy. Sau hai năm công tác tại 
Trường đã để lại trong tôi nhiều cảm xúc và hân hoan nhất khi được trở thành người thầy. Giờ đây, 
tôi luôn tự hào mình là một thành viên của gia đình Trung cấp Xây dựng.” 

Thầy Phùng Thanh Phương – Phó Bí thư Đoàn Trường – Giáo viên Khoa Xây dựng

“Các em học sinh đã tin tưởng vào chất lượng giảng dạy của 
nhà trường, đây là động lực rất lớn để tôi cố gắng hơn nữa 
trong công việc, mong góp một phần nhỏ để giúp các em 
thực hiện được ước mơ nghề nghiệp của mình.”

Cô Nguyễn Thị Xuân – Phó trưởng Khoa Đồ họa Kiến trúc
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“Sau thời gian học tập 
tại trường, đọng lại 
trong em hình ảnh các 
thầy cô dốc hết tâm 
sức ngày đêm truyền 
đạt kiến thức, với 
mong muốn chúng em 
trưởng thành. Chính 
thầy cô đã mang đến 
niềm tin và hy vọng 
cho em. Niềm tin ấy 
giúp em tự tin và bước 
đi vững vàng trên con 
đường nghề nghiệp 
mà mình đã chọn” 
Trương Thị Hữu Hạnh 

Cựu học sinh ngành 
Xây dựng dân dụng 

và công nghiệp khóa 
CQ05-2010

“Bạn đời ơi, hãy tin, hãy 
yêu và hát cùng chúng tôi. 
Những người thợ xây tin yêu 
cuộc đời mới…”. Những lời 
ca tiếng hát rất đỗi tự hào 
của những học sinh ngành 
xây dựng. Hành trình học 
nghề tại Trường Trung cấp 
Xây dựng khiến tôi thêm yêu 
nghề, thêm khát khao dấn 
thân trên con đường mà tôi 
đã lựa chọn.”

Bùi Văn Vĩnh 
Cựu học sinh ngành Xây dựng 

dân dụng & công nghiệp

“Với bề dày truyền thống và năng động vốn có, tận tâm và 
chuyên sâu của những người đưa đò nơi đây, tôi tin rằng Trường 
Trung cấp Xây dựng sẽ luôn là cái nôi đào tạo những con người 
vững vàng kiến thức để thỏa mãn niềm đam mê làm nghề và 
dấn thân vào trình độ cao hơn” 

ThS. Trương Thị Thu Sang - Cựu học sinh ngành Xây dựng 
dân dụng và công nghiệp

“Đồng nghiệp của tôi đều nói rằng 
“Chúng tôi may mắn vì được những 
giáo viên tâm huyết dạy dỗ”. Tôi đã 
có được điều trân quý đó ở Trường 
Trung cấp Xây dựng. Tôi tự hào vì 
mình đã quyết định đúng khi lựa 
chọn học nghề, tôi tự hào được là 
học sinh của Trường, tôi hạnh phúc 
vì được đón nhận những tình cảm 
yêu thương chân thành từ thầy cô, 
bạn bè…từ những con người tuyệt 
vời nơi đây”.

Phạm Đỗ Hoài An 
Cựu học sinh ngành  

Họa viên kiến trúc khóa 35

“Trường Trung cấp Xây dựng là 
nơi trao gửi yêu thương, chia sẻ 
kiến thức, chắp cánh ước mơ, 
ươm mầm hạnh phúc.” 

Mộng Sương – Lớp TK03-
16, ngành Thiết kế kiến trúc
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TRỞ VỀ
Sau thời gian tạm gián đoạn việc học, tôi đã quay lại Trường để 
tiếp tục hành trình trang bị kiến thức ngành nghề mà mình muốn 
theo đuổi.
So với lần đầu đến đây, trường của tôi đã thay đổi nhiều. Khang trang 
hơn, tươi vui hơn, được tô điểm nhiều mảng xanh hơn. Duy chỉ có con 
người không đổi. Biết bao lứa học trò đã qua “bến đò” này, các thầy 
cô vẫn ở đây miệt mài, tận tâm trên hành trình trồng người của mình.
Tôi đã luôn cảm thấy tương lai mình bất định, nhưng mỗi lần đặt chân 
đến Trường, lòng tôi lại bình tĩnh hơn. Trong tầm mắt của mình, tôi nhìn 
thấy đích đến và tôi tin các thầy cô sẽ giúp tôi chạm đến nó.
Xin cảm ơn Trường Trung cấp Xây dựng, ngọn hải đăng dẫn đường, đưa 
tôi đến “hòn đảo” tương lai mà tôi hằng mong mỏi.

Nguyễn Thị Cẩm Tú 
 Lớp TK01-17, ngành Thiết kế kiến trúc khóa CQ12-2017
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