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Phần A: Báo cáo tóm tắt nghiên cứu  

Tóm tắt tiếng Việt 

ĐÁNH GIÁ NHU CẦU ĐÀO TẠO CỬ NHÂN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT 

MÔI TRƯỜNG 
 

TS. Lê Thị Thanh Hương (Trưởng khoa SKMTNN, Trường ĐHYTCC) 

TS. Trần Thị Tuyết Hạnh (Trường phòng QLNCKH, Trường ĐHYTCC) 

ThS. Đỗ Thị Hạnh Trang (Phó trưởng bộ môn PCTH, Trường 

ĐHYTCC) 

ThS. Lưu Quốc Toản (Giảng viên, Trường ĐHYTCC) 

ThS. Trần Thị Thu Thuỷ (Giảng viên, Trường ĐHYTCC) 

ThS. Nguyễn Văn Long (Kỹ thuật viên, Trung tâm xét nghiệm YTCC) 

ThS. Nguyễn Thị Hường (Giảng viên, Trường ĐHYTCC) 

BS. Nguyễn Thị Nhung (Giảng viên, Trường ĐHYTCC) 

ThS. Lê Hoàng Đức (Chuyên viên, Phòng QLĐTĐH, Trường ĐH 

YTCC) 

 

Nghiên cứu được tiến hành từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2019 tại địa bàn Hà Nội với 3 

mục tiêu: (1) Xác định nhu cầu thị trường về loại hình nhân lực cử nhân công nghệ kỹ 

thuật môi trường theo vị trí công việc; (2) Phân tích khoảng trống về năng lực của cử 

nhân công nghệ kỹ thuật môi trường tại Việt Nam; (3) Đề xuất chương trình đào tạo cử 

nhân công nghệ kỹ thuật môi trường (bao gồm chuẩn đầu ra, chỉ tiêu tay nghề, cấu trúc 

chương trình) tại Trường Đại học Y tế công cộng.  

Nghiên cứu áp dụng thiết kế nghiên cứu cắt ngang, kết hợp định lượng và định tính, 

gồm 21 cuộc phỏng vấn sâu với các đối tượng là nhà hoạch định chính sách, người sử 

dụng lao động trong lĩnh vực y tế, môi trường, cơ sở đào tạo có tham gia đào tạo 

chương trình cử nhân/kỹ sư công nghệ môi trường, 40 mẫu phiếu tự điền được thu về. 

Có hai cuộc thảo luận xin ý kiến chuyên gia được tổ chức nhằm xin ý kiến về danh 

mục năng lực của cử nhân công nghệ kỹ thuật môi trường (CNKTMT) và chuẩn đầu 

ra, chỉ tiêu tay nghề và chương trình đào tạo dự kiến về cử nhân CNKTMT tại Trường 

Đại học Y tế công cộng.  

Kết quả cho thấy, nhu cầu nhân lực CNKTMT trong khối quản lý hành chính nhà 

nước, khối hành chính sự nghiệp ở cả ngành y tế và ngành môi trường đã bão hòa. Các 

cán bộ hiện có của những đơn vị này có nhu cầu đào tạo ngắn hạn nhằm cập nhật kiến 

thức, kỹ năng về CNKTMT. Tuy nhiên, khối doanh nghiệp tư nhân, trung tâm tư vấn, 

quan trắc tư nhân, khu chế xuất, khu công nghiệp, đặc biệt là khu chế xuất/công 

nghiệp có vốn nước ngoài vẫn có nhu cầu nhân lực CNKTMT được đào tạo chính quy, 

với nhu cầu từ 3-5, thậm chí là 10 người/trung tâm hoặc đơn vị tư vấn trong 5-10 năm 

tới. 

Có 10 danh mục năng lực dành cho đối tượng người làm việc trong lĩnh vực 

CNKTMT bậc đại học được xây dựng. Ngoài ra, một số kỹ năng mềm khác như tin 

học, tiếng Anh được đánh giá là khá quan trọng đối với những đối tượng này.  

Nghiên cứu đã xây dựng được 10 chuẩn đầu ra dự kiến dành cho chương trình đào tạo 

cử nhân CNKTMT, trong đó chia thành các nhóm chuẩn đầu ra về kiến thức (2 chuẩn), 

chuẩn đầu ra về thái độ (2 chuẩn), và 6 chuẩn đầu ra về kỹ năng (3 chuẩn kỹ năng về 

nghề nghiệp và 3 chuẩn kỹ năng mềm), trong đó chú trọng thế mạnh của Trường Đại 

học Y tế về nội dung “An toàn, sức khỏe và môi trường”. Bộ chỉ tiêu tay nghề dự kiến 
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của chương trình cử nhân CNKTMT tại Trường ĐHYTCC cũng đã được xây dựng với 

82 chỉ tiêu, trong đó có những chỉ tiêu chú trọng cho lĩnh vực An toàn, sức khỏe và 

môi trường.  

Chương trình đào tạo cử nhân CNKTMT dự kiến tại Trường ĐHYTCC được xây dựng 

với 139 tín chỉ. 

Ngoài ra, Trường ĐHYTCC cần chú trọng xây dựng các khóa đào tạo ngắn hạn về lĩnh 

vực CNKTMT nhằm đáp ứng nhu cầu của đội ngũ cán bộ hiện tại đang công tác trong 

lĩnh vực này tại các ngành y tế và môi trường, đặc biệt chú trọng ngành y tế. Các khóa 

tập huấn này có thể kéo dài 1 tuần tới 3 tháng, thậm chí là 6 tháng tùy thuộc vào nhu 

cầu của từng nhóm đối tượng. Các chủ đề nên tập trung gồm: các khóa tập huấn bổ túc 

kiến thức về cập nhật các quy định pháp quy về văn bản, quy định về các hoạt động, 

các quy định về môi trường trong từng loại đơn vị sự nghiệp hoặc doanh nghiệp. Một 

số kỹ năng chuyên sâu vào từng lĩnh vực cụ thể như kiểm soát môi trường doanh 

nghiệp, kiểm soát ô nhiễm đất, nước, không khí, chất thải rắn và nước thải trong bệnh 

viện, doanh nghiệp và khu dân cư.  

 

*Tóm tắt tiếng Anh (Abstract) 

TRAINING NEED ASSESSMENT ON THE BACHELOR OF 

ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND TECHNOLOGY 
Le Thi Thanh Huong (Hanoi University of Public Health) 

Tran Thi Tuyet Hanh (Hanoi University of Public Health) 

Do Thi Hanh Trang (Hanoi University of Public Health) 

Luu Quoc Toan (Hanoi University of Public Health) 

Tran Thi Thu Thuy (Hanoi University of Public Health) 

Nguyen Van Long (Hanoi University of Public Health) 

Nguyen Thi Huong (Hanoi University of Public Health) 

Nguyen Thi Nhung (Hanoi University of Public Health) 

Le Hoang Duc (Hanoi University of Public Health) 

The study was conducted from January to June 2019 in Hanoi with 3 objectives: (1) 

Identify the market need on the personel with bachelor degree on environmental 

engineering and technology (B.EET) based on job position; (2) Analyze the gap on 

competencies of B.EET in Vietnam; (3) Propose a training program on B.EET 

(including learning outcomes, competencies, program syllabus) in Hanoi University of 

Public Health (HUPH). 

The study applied a cross-sectional study design with a combination of qualitative and 

quantitative methods. There were 21 indepth interviews with policy makers, employers 

in health, environment sectors or academic institution providing training program on 

bachelor/ technician of environmental technology, 40 returned self-reported 

questionnaries and 2 workshops with experts to finalize the list of competencies, 

learning outcomes and training program on B.EET in HUPH.  

Results show that the need of personel with B.EET in public organizations (health and 

environment sectors) has been already saturated. Employees from these workplaces 

wanted to attend short courses to update knowledge and skills on environmental 

engineering and technology. However, private organizations, environmental 

consultation centers, manufacturers, industrial zones especially foreign invested 

enterprises still expressed the need of official B.EET, with the quantity of 2 to 5, even 

10 B.EET per organization in the next 5 to 10 years. In this study, a list of 10 
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competencies for B.EET was developed. In addition, other soft skills such as computer 

skill, English are considerably important to B.EET. 

In this study, a list of 10 learning outcomes for the training program on B.EET was 

proposed, which was divided into learning outcomes on knowledge (2), attitude (2) 

and 6 outcomes on skills (3 professional skills and 3 soft skills) which focused on 

Environment, health and safety (HSE) as this is a strong capacity of HUPH . The list 

of 82 sub-competencies for B.EET in HUPH was also developed, which included 

some criteria focus on HSE.  

The proposed B.EET program in HUPH is designed with 139 credits. In addition, 

HUPH should develop short training courses on the area of environmental engineering 

and technology to meet the demand of in-service training of staff who are working in 

this area in the health and the environmental sector. These training courses might last 

from 1 week to 3 months, even 6 months depending on the demands of different target 

groups. Topics in these proposed training courses should include: update 

knowledge/information on the legal status/legal documents of environmental 

protection in different types of organizations. The courses also should focus on the 

specialized into specific areas such as environmental control in organizations, control 

of water, soil, air pollution, medical solid wastes, medical wastewater, solid wastes 

and wastewater in industrial zones, residential zones.  
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Phần B : Tóm tắt các kết quả nổi bật của đề tài 

 

1. Kết quả nổi bật của đề tài. 

(a) Đóng góp mới của đề tài. 

Mặc dù chương trình đào tạo về CNKTMT đã trở nên phổ biến trên thế 

giới và tại Việt Nam tuy nhiên chưa hề có đơn vị nào ban hành danh mục các 

chuẩn năng lực, chỉ tiêu tay nghề cho đối tượng cử nhân CNKTMT. Nghiên cứu 

này đề xuất danh mục năng lực và chỉ tiêu tay nghề cho nhóm đối tượng này góp 

phần thuận lợi cho quá trình xây dựng vị trí việc làm cho cán bộ có bằng cấp về 

CNKTMT. Ngoài ra, chương trình còn chú trọng thế mạnh của Trường ĐH 

YTCC là ngoài các kỹ năng của cử nhân công nghệ kỹ thuật môi trường nói 

chung, chương trình chú trọng kỹ năng liên quan tới lĩnh vực sức khỏe, an toàn 

và môi trường (HSE), đây là thế mạnh của Trường ĐH YTCC  

(b) Kết quả cụ thể (các sản phẩm cụ thể). 

Nghiên cứu đưa ra danh mục chuẩn năng lực, chuẩn đầu ra, chỉ tiêu tay 

nghề và chương trình đào tạo tổng thể cử nhân CNKTMT tại trường Đại học Y 

tế công cộng.  

(c) Hiệu quả về đào tạo. 

Nghiên cứu tạo điều kiện cho các cán bộ trẻ của Khoa Sức khỏe môi 

trường nghề nghiệp được tiếp cận với phương pháp nghiên cứu khoa học và xây 

dựng chương trình đào tạo. Ngoài ra sản phẩm của nghiên cứu sẽ được ứng dụng 

để đào tạo các khóa cử nhân CNKTMT trong tương lai.  

(d) Hiệu quả về xã hội. 

Danh mục chuẩn năng lực, chỉ tiêu tay nghề giúp cho quá trình xây dựng 

vị trí việc làm cho đối tượng có bằng cấp cử nhân CNKTMT, giúp cho người lao 

động và người sử dụng lao động tìm được đúng vị trí/ nhân lực phù hợp với 

năng lực bản thân, góp phần sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, nâng cao hiệu 

quả kinh tế xã hội.  

(e) Các hiệu quả khác. 

2. Áp dụng vào thực tiễn đời sống xã hội. 
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Kết quả nghiên cứu sẽ được Trường Đại học Y tế công cộng sử dụng để 

xây dựng chương trình Đào tạo Cử nhân Công nghệ kỹ thuật môi trường. 

3. Đánh giá thực hiện đề tài đối chiếu với đề cương nghiên cứu đã được 

phê duyệt. 

a. Tiến độ: 

 Đúng tiến độ 

b. Thực hiện các mục tiêu nghiên cứu đề ra: 

 Thực hiện đầy đủ các mục tiêu đề ra 

c. Các sản phẩm tạo ra so với dự kiến trong bản đề cương: 

 Tạo ra đầy đủ các sản phẩm đã dự kiến trong đề cương 

 Chất lượng sản phẩm đạt yêu cầu như đã ghi trong đề cương 

d. Đánh giá việc sử dụng kinh phí: 

Tổng kinh phí thực hiện đề tài: 71.187.800 đồng. 

Trong đó Kinh phí sự nghiệp khoa học: 71.187.800 đồng. 

      Kinh phí từ nguồn khác: 0 đồng. 

Toàn bộ kinh phí đã được thanh quyết toán: 71.187.800 đồng 

Chưa thanh quyết toán xong: 0 đồng 

 Kinh phí tồn đọng: 0 đồng. 

e. Tình hình thực hiện đề tài so với đề cương: Đúng yêu cầu đề cương 

f. Về mức độ hoàn thành khối lượng công việc: Hoàn thành 

g. Về các yêu cầu khoa học và chỉ tiêu cơ bản của các sản phẩm KHCN: 

Đảm bảo 

h. Về tiến độ thực hiện: Đúng tiến độ 

 

4. Các ý kiến đề xuất: Không có 
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Phần C:  Nội dung báo cáo chi tiết kết quả nghiên cứu đề tài cấp cơ sở 

1. Đặt vấn đề 

 Việt Nam đang trong thời kỳ phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa, rất nhiều 

khu công nghiệp, khu chế xuất liên tục mọc lên. Bên cạnh những mặt tích cực như giải 

quyết việc làm, góp phần gia tăng thu nhập bình quân, nâng cao mức sống của người 

dân, Việt Nam đang phải đối mặt với rất nhiều vấn đề nghiêm trọng trong lĩnh vực môi 

trường như ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí, ô nhiễm môi trường khu công 

nghiệp, môi trường làng nghề, ô nhiễm lưu vực sông, ô nhiễm biển và đại dương, chất 

thải y tế, suy giảm đa dạng sinh học v.v. gây ra nhiều tác động xấu đến con người và 

xã hội (1). Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường như đô thị 

hóa, ảnh hưởng của ô nhiễm xuyên biên giới và các vấn đề môi trường toàn cầu, buông 

lỏng quản lý, không tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường (1), và thiếu hụt nhân lực 

chất lượng cao về lĩnh vực môi trường như thiếu hụt về đội ngũ cán bộ sức khỏe môi 

trường (2), đội ngũ kỹ sư và cử nhân công nghệ kỹ thuật môi trường (CNKTMT) mặc 

dù được khá nhiều đơn vị hiện đang đào tạo, nhưng nhu cầu của ngành trong giai đoạn 

ngắn hạn trước mắt vẫn cần đào tạo bổ sung hàng nghìn cán bộ có trình độ đại học trở 

lên, cũng như hàng chục nghìn lượt các cán bộ từ cấp huyện đến cấp trung ương cần 

được đào tạo, tập huấn hàng năm về các nội dung tài nguyên và môi trường (3, 4). Sự 

thiếu hụt này dẫn tới thiếu khả năng phân tích, dự báo các vấn đề ô nhiễm có thể xảy 

ra để phòng ngừa, ngăn chặn sớm. Hiện nay hầu hết các công ty, nhà máy sản xuất 

chuyên nghiệp cũng đều cần nhân lực ngành môi trường để quản lý sản xuất, đảm bảo 

công nghệ, vận hành hệ thống xử lý nước thải và thực hiện các công việc chuyên môn 

tại phòng thí nghiệm. Ngoài ra các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị sự nghiệp 

công lập ngành môi trường cũng rất cần những nhân lực chất lượng cao để giúp vận 

hành và quản lý hệ thống môi trường được tốt. Chính vì vậy những cử nhân, kỹ sư 

chuyên ngành CNKTMT có trình độ cao hiện nay đang đóng một vai trò rất quan trọng 

trong mạng lưới nhân lực về các lĩnh vực môi trường. 

 Hiện nay, ở Việt Nam có khá nhiều trường đại học đang đào tạo về lĩnh vực 

môi trường trong đó có các chuyên ngành: Quản lý môi trường, công nghệ môi trường, 

kỹ thuật môi trường, khoa học môi trường v.v. Hàng năm, có hàng nghìn cử nhân, kỹ 

sư môi trường được đào tạo, với số lượng cử nhân/kỹ sư môi trường tương đương tốt 

nghiệp hàng năm và làm việc trong các đơn vị khác nhau từ tuyến trung ương tới địa 
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phương cũng như tại các ngành nghề đa dạng như: y tế, môi trường, doanh nghiệp. 

Tuy nhiên, hiện chưa thấy báo cáo đánh giá về nhu cầu đào tạo nào được triển khai 

cho ngành CNKTMT, cũng như báo cáo về việc nhu cầu tuyển dụng các đối tượng này 

ở các đơn vị khác nhau trong toàn quốc.   

 Trường Đại học y tế công cộng (ĐHYTCC) là cơ sở đào tạo đầu ngành về lĩnh 

vực y tế công cộng (YTCC) tại Việt Nam, trong đó các nội dung đào tạo liên quan đến 

đánh giá nguy cơ, cảnh báo các yếu tố có hại tới sức khỏe như an toàn vệ sinh thực 

phẩm, sức khỏe nghề nghiệp, các bệnh truyền nhiễm, biến đổi khí hậu và trong đó yếu 

tố môi trường là một trong các yếu tố được nhà trường quan tâm nhằm mục đích nâng 

cao chất lượng và nhu cầu đào tạo sát với nhu cầu thực tế của xã hội. Những nội dung 

này đã được Trường đã tiến hành đánh giá nhu cầu đào tạo như đánh giá nhu cầu đào 

tạo cử nhân YTCC định hướng sức khỏe môi trường (SKMT) – nghề nghiệp hay thạc 

sĩ YTCC định hướng SKMT các năm 2008 (5), và 2016 (6). Dựa trên kết quả đánh giá 

nhu cầu đào tạo này, Trường đã xây dựng chương trình đào tạo cập nhật, đáp ứng nhu 

cầu thực tế ở bậc học đại học và sau đại học. Tuy nhiên, trước bối cảnh nhằm đáp ứng 

nhu cầu học tập đa dạng của người học, Trường ĐHYTCC cần tiếp cận và định hướng 

đào tạo đa ngành, trong đó có việc đáp ứng nhu cầu đào tạo về lĩnh vực môi trường nói 

chung và cử nhân/kỹ sư CNKTMT nói riêng, trong đó Trường chú trọng khía cạnh đặc 

thù về YTCC trong những định hướng đào tạo mới này nhằm phát huy thế mạnh đào 

tạo của trường, cũng như thu hút được các đối tượng đào tạo tương lai.  

 Từ những cơ sở trở trên, Khoa Sức khỏe môi trường và nghề nghiệp, Trường 

Đại học YTCC được Ban Giám hiệu Nhà trường giao nhiệm vụ tiến hành nghiên cứu 

“Đánh giá nhu cầu đào tạo Cử nhân công nghệ kỹ thuật môi trường” để cung cấp bằng 

chứng khoa học về nhu cầu đào tạo của ngành học này cũng như định hướng công tác 

đào tạo chuyên ngành này tại Trường trong những năm học tới. 

 Nghiên cứu được thực hiện với các mục tiêu sau: 

1. Xác định nhu cầu thị trường về loại hình nhân lực cử nhân công nghệ kỹ 

thuật môi trường theo vị trí công việc. 

2. Phân tích khoảng trống về năng lực của cử nhân công nghệ kỹ thuật môi 

trường tại Việt Nam. 

3. Đề xuất chương trình đào tạo cử nhân công nghệ kỹ thuật môi trường 

(bao gồm chuẩn đầu ra, chỉ tiêu tay nghề, cấu trúc chương trình) tại 

Trường Đại học Y tế công cộng. 
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2. Tổng quan đề tài 

2.1. Giới thiệu về đánh giá nhu cầu đào tạo 

Khi một người mong muốn được tuyển dụng vào một vị trí công việc mà vị trí 

đó đòi hỏi phải được đào tạo mới đáp ứng được, hoặc khi họ đã được tuyển vào làm 

việc tại một vị trí nhất định nhưng không đủ năng lực để đáp ứng yêu cầu công việc thì 

những người đó sẽ có “nhu cầu” được “đào tạo” để nâng cao năng lực cần thiết nếu 

như họ muốn được tuyển dụng vào vị trí đó hoặc nếu họ muốn tiếp tục được người sử 

dụng lao động giữ lại để thực hiện công việc hiện tại. “Nhu cầu đào tạo” sẽ nảy sinh 

khi có một ‘khoảng cách’ giữa năng lực đòi hỏi cần phải có của một người để thực 

hiện công việc của họ và năng lực thực tế mà họ có (7).  

Nhằm tìm hiểu xem trên thực tế có nhu cầu đào tạo hay không, và loại hình đào 

tạo nào là cần thiết và phù hợp để đáp ứng được năng lực thực tế và yêu cầu công việc, 

người ta phải tiến hành “đánh giá nhu cầu đào tạo” hoặc “phân tích nhu cầu đào tạo” 

(7). Đây là một yêu cầu “tối cần thiết” để đảm bảo sự thành công của một chương trình 

đào tạo. Với những đơn vị đào tạo không tiến hành đánh giá nhu cầu đào tạo trước khi 

triển khai một chương trình, các chương trình đào tạo đó thường có nguy cơ hoặc quá 

thừa nội dung, hoặc quá thiếu nội dung cần đào tạo, thậm chí thiếu hẳn một số cấu 

phần đào tạo trong chương trình (8). 

Tùy vào thiết kế của đánh giá nhu cầu đào tạo, kết quả của việc đánh giá sẽ chỉ 

ra được mục tiêu (hay chuẩn đầu ra) của chương trình đào tạo, các yêu cầu cụ thể về 

mặt kiến thức và kỹ năng (hay chỉ tiêu tay nghề) nhằm giúp người học nâng cao năng 

lực cần thiết, giúp họ có thể thực hiện được công việc được giao. Ngoài ra việc phân 

tích nhu cầu đào tạo cũng giúp xác định những đối tượng cần phải đào tạo cũng như 

nội dung chính của chương trình đào tạo (8, 9). Như vậy, có thể khẳng định rằng xác 

định hay đánh giá nhu cầu đào tạo là bước đầu tiên khi xây dựng bất kỳ một chương 

trình đào tạo mới nào và đây cũng là bước then chốt đảm bảo cho tính hiệu quả và thực 

tiễn của chương trình đào tạo đó. Kết quả đánh giá nhu cầu đào tạo là cơ sở để thiết kế, 

xây dựng và đánh giá chương trình đào tạo (10, 11).  
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2.2. Nhu cầu đào tạo nhân lực ngành tài nguyên môi trường và công nghệ 

kỹ thuật môi trường ở Việt Nam 

Cho tới thời điểm hiện tại, chưa có quy định, văn bản nào cập nhật về nhu cầu 

đào tạo nhân lực của ngành tài nguyên môi trường và CNKTMT ở Việt Nam, đồng 

thời nhóm nghiên cứu cũng chưa tìm được bất kỳ báo cáo/nghiên cứu đánh giá nhu cầu 

đào tạo cử nhân CNKTMT nào được công bố. Về các văn bản của Nhà nước, năm 

2011, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam thời 

kỳ 2011-2020 tại Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2011 (4). Sau đó, 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường (TNMT) đã ban hành Quyết định số 

2476/QĐ-BTNMT ngày 30/12/2011 phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực ngành 

tài nguyên và môi trường giai đoạn 2012 – 2020 (3) có nêu rõ định hướng phát triển 

nhân lực ngành tài nguyên và môi trường được chia thành 2 giai đoạn (2011-2015 và 

2016-2020), trong đó định hướng cụ thể cho giai đoạn 2016 - 2020 như sau:  

- Tiếp tục tăng cường và mở rộng đào tạo đại học, sau đại học các chuyên ngành 

về tài nguyên và môi trường, trong đó lưu ý các chuyên ngành về quản lý, kinh 

tế ngành tài nguyên và môi trường, số lượng khoảng 100 đến 150 cán bộ trình 

độ tiến sỹ; 700 đến 800 cán bộ trình độ thạc sỹ; đào tạo mới và đào tạo nâng 

cao khoảng 1.500 đến 2.000 cán bộ trình độ đại học. 

- Đào tạo, bồi dưỡng hàng năm từ 6.000 đến 8.000 lượt cán bộ, công chức, viên 

chức cấp trung ương; từ 7.000 đến 10.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức 

cấp tỉnh và từ 15.000 đến 20.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện 

và cấp xã về chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức và công nghệ tiên tiến của thế 

giới về tài nguyên và môi trường. 

- Lĩnh vực khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu: nhân lực hiện có khoảng trên 

4.000 người, giai đoạn 2012-2020 cần tuyển khoảng 600 đến 1.000 người chủ 

yếu để bổ sung, thay thế đội ngũ cán bộ nghỉ hưu. 

Bên cạnh đó nhu cầu nhân lực của ngành tài nguyên và môi trường được thể 

hiện tron Quyết định số 2476/QĐ-BTNMT như sau:  

- Về nhu cầu chung về nhân lực ngành tài nguyên và môi trường: 

+ Nhu cầu nhân lực được đào tạo các chuyên ngành tài nguyên và môi 

trường bổ sung lực lượng công chức, viên chức đang công tác tại các đơn 

vị quản lý nhà nước, đơn vị sự nhiệp giai đoạn 2012-2015 là khoảng 



10 

 

45.000 người. Giai đoạn từ 2016 đến 2020, nhu cầu nhân lực này sẽ giảm 

xuống khoảng 20% đến 25% so với giai đoạn 2012-2015 

+ Nhu cầu đối với đội ngũ viên chức, người lao động được đào tạo chuyên 

môn về tài nguyên và môi trường tại khu vực doanh nghiệp trong giai 

đoạn 2012-2015 khoảng 30.000 người, trong đó cần đội ngũ cán bộ kỹ 

thuật chuyên nghiệp, hiện đại đáp ứng yêu cầu phát triển ngành tài nguyên 

và môi trường. Tỷ lệ thay thế và bổ sung này sẽ duy trì cho giai đoạn 

2012-2020. 

- Về nhu cầu nhân lực quản lý nhà nước ngành tài nguyên và môi trường theo 

từng lĩnh vực: 

+ Lĩnh vực môi trường: nhân lực hiện có khoảng 10.000 người, giai đoạn 2012 - 

2020 cần thay thế và tuyển mới khoảng 10.000 người phục vụ công tác quản lý 

nhà nước. 

Ngoài ra, nhu cầu nhân lực công tác trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật môi 

trường cũng được đề cập bởi một số văn bản cụ thể. Chẳng hạn, Nghị định số 

80/2014/NĐ-CP ngày 6 tháng 8 năm 2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước 

thải quy định các đô thị, các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công 

nghệ cao, khu dân cư nông thôn tập trung phải có nhân lực, trang thiết bị và phương 

tiện kỹ thuật cần thiết để thực hiện các yêu cầu và nhiệm vụ của công tác quản lý, vận 

hành hệ thống thoát nước mưa và nước thải (Khoản 3, Điều 17, Chương III) (12). 

Thông tư 35/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ trưởng Bộ TNMT về bảo vệ 

môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao (sau đây 

gọi chung là khu công nghiệp) phải có ít nhất ba (03) người quản lý vận hành nhà máy 

xử lý nước thải tập trung, trong đó cán bộ phụ trách phải có trình độ cao đẳng trở lên 

thuộc các chuyên ngành công nghệ môi trường, công nghệ hóa học, công nghệ sinh 

học, kỹ thuật điện hoặc kỹ thuật cấp, thoát nước (Khoản 3c, Điều 9, Chương III) (13). 

Mặt khác, theo Chương trình hành động của Ngành Tài nguyên và Môi trường 

nhằm thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2015-2020 và định 

hướng đến năm 2030 (được ban hành kèm theo Quyết định số 965/QĐ-BTNMT ngày 

23 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường), các hoạt động ưu 

tiên thực hiện đều hướng tới kiểm soát, phòng ngừa, giảm thiểu việc phát sinh các 

nguồn gây ô nhiễm, phục hồi các khu vực đã bị ô nhiễm; tăng cường năng lực ứng phó 
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với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ phát thải khí thải gây hiệu ứng nhà kính; khuyến khích 

và hỗ trợ phát triển nhanh các ngành sản xuất sản phẩm sinh thái và phát triển dịch vụ 

môi trường; khai thác, sử dụng hiệu quả và bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên 

(14). Với những hoạt động ưu tiên này, đội ngũ nhân lực CNKTMT cũng sẽ là những 

đối tượng cần thiết để đáp ứng các định hướng mà Bộ TNMT đã nêu. 

2.3. Thực trạng đào tạo cử nhân CNKTMT ở Việt Nam 

   Theo quyết định 24/2017/TT-BGDĐT về danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình 

độ Đại học có 2 mã ngành được nêu trong danh sách này. Mã ngành Công nghệ kỹ 

thuật môi trường (7510406) thuộc nhóm mã ngành Công nghệ hóa học, vật liệu, luyện 

kim và môi trường (75104); và mã ngành Kỹ thuật môi trường (7520320) thuộc nhóm 

mã ngành Kỹ thuật hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường (75203). Để làm rõ hơn 

định hướng mã ngành được đề cập trong tài liệu này, chúng tôi đã tổng hợp một số 

thông tin giới thiệu từ các trường đại học về các ngành đào tạo này như sau: 

   Chương trình đào tạo Công nghệ Kỹ thuật Môi trường giúp sinh viên sử dụng các 

nguyên tắc toán học và khoa học nhằm kiểm tra, điều chỉnh và vận hành các thiết bị 

(bao gồm phòng ngừa, kiểm soát và khắc phục các sự cố môi trường). Nội dung đào 

tạo cũng bao gồm hướng dẫn các nguyên tắc an toàn môi trường, tiêu chuẩn môi 

trường, quy trình thử nghiệm và lấy mẫu, kỹ thuật phòng thí nghiệm, hiệu chuẩn thiết 

bị, an toàn và quy trình bảo vệ, bảo trì thiết bị và chuẩn bị báo cáo (15). 

   Chương trình đào tạo Kỹ thuật môi trường giúp sinh viên học cách giải quyết các 

vấn đề môi trường phức tạp thông qua việc tích hợp các ngành khoa học vật lý, hóa 

học và sinh học với các công cụ trong toán học, lập kế hoạch, phân tích và thiết kế. 

Trong chuyên ngành này, sinh viên giải quyết các vấn đề quan trọng về môi trường và 

phát triển, như: quy trình xử lý nước, vận chuyển chất gây ô nhiễm trong hệ thống 

thủy sản tự nhiên, thiết kế và quản lý hệ thống tài nguyên nước và môi trường, cơ học 

chất lỏng môi trường, thủy lực và thủy văn (16). 

2.4. Các văn bản, chính sách về môi trường/CNKTMT ở Việt Nam 

CNKTMT là một ngành đa lĩnh vực được hình thành trên cơ sở hợp nhất nhiều 

lĩnh vực quản lý nhà nước. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã được giao quản lý 08 lĩnh 

vực chuyên ngành gồm: đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên địa chất, khoáng sản; môi 

trường; khí tượng thủy văn; biến đổi khí hậu; đo đạc và bản đồ; quản lý tổng hợp và 

thống nhất về biển và hải đảo và một số nhiệm vụ khoa học công nghệ tổng hợp gồm 
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viễn thám, công nghệ thông tin. Là ngành điều tra cơ bản, thăm dò, quan trắc với mạng 

lưới tổ chức rộng khắp cả nước và gắn liền với yêu cầu nghiên cứu, ứng dụng và phát 

triển khoa học - công nghệ.  

Việc xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm 

hàng đầu. Trong những năm gần đây đã có nhiều cơ chế, chính sách của Chính phủ, 

nhiều thông tư, nghị định của Bộ trưởng được ban hành đã được vận dụng nhằm mang 

lại cho ngành CNKTMT Việt Nam những cơ hội và động lực phát triển. Hiến pháp 

2013 đối với lĩnh vực môi trường quy định “Nhà nước có chính sách bảo vệ môi 

trường; quản lý, sử dụng hiệu quả, bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên; bảo tồn 

thiên nhiên, đa dạng sinh học; chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi 

khí hậu”; “Nhà nước khuyến khích mọi hoạt động bảo vệ môi trường, phát triển, sử 

dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo” (17). 

Chính sách pháp luật về môi trường quy định về sự thống nhất quản lý bảo vệ 

môi trường trong phạm vi cả nước, đề ra những biện pháp phòng, chống, khắc phục 

suy thoái môi trường, ô nhiễm môi trường; những nội dung quản lý Nhà nước về bảo 

vệ môi trường, lập quy hoạch bảo vệ môi trường cũng như xây dựng tiềm lực cho hoạt 

động dịch vụ môi trường ở Trung ương và địa phương. Xác định nhiệm vụ bảo vệ môi 

trường là sự nghiệp của toàn dân, các tổ chức, cá nhân phải chấp hành nghiêm chỉnh 

pháp luật về bảo vệ môi trường, nhằm bảo vệ sức khoẻ mọi người, đảm bảo quyền con 

người được sống trong môi trường trong lành của đất nước cũng như góp phần bảo vệ 

môi trường khu vực và trên thế giới, Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 có nhiều nội 

dung sửa đổi, bổ sung mới so với Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 đặc biệt về các 

quy chuẩn kỹ thuật môi trường; quan trắc môi trường. Trong đó quy chuẩn kỹ thuật 

môi trường được định nghĩa “là mức giới hạn của các thông số về chất lượng môi 

trường xung quanh, hàm lượng của các chất gây ô nhiễm có trong chất thải, các yêu 

cầu kỹ thuật và quản lý được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành dưới dạng 

văn bản bắt buộc áp dụng để bảo vệ môi trường” và “Ô nhiễm môi trường là sự biến 

đổi của các thành phần môi trường không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật môi trường 

và tiêu chuẩn môi trường gây ảnh hưởng xấu đến con người và sinh vật”. Nước thải, 

chất thải, chất độc, chất nguy hại, phóng xạ, khói bụi, tiếng ồn, độ rung…đều phải đạt 

quy chuẩn kỹ thuật môi trường tại các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh 

dịch vụ, làng nghề, xây dựng, giao thông vận tải và đặc biệt là bệnh viện và các cơ sở 
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y tế. Quan trắc môi trường được định nghĩa “là quá trình theo dõi có hệ thống về thành 

phần môi trường, các yếu tố tác động lên môi trường nhằm cung cấp thông tin đánh 

giá hiện trạng, diễn biến chất lượng môi trường và các tác động xấu đối với môi 

trường” luật cũng quy định quan trắc chất phát thải và quan trắc các thành phần môi 

trường phải theo quy định của pháp luật (18). 

Theo thông tư liên tịch số 50/2014/TTLTBTNMT-BNV ngày 28/8/2014 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương; Phòng TN&MT thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành 

phố thuộc tỉnh, trong đó Điều 2 ghi rõ Sở Tài nguyên và Môi trường có nhiệm vụ và 

quyền hạn về thẩm định các chỉ tiêu môi trường, Xây dựng, quản lý hệ thống, tổ chức 

thực hiện hoạt động quan trắc, quản lý số liệu quan trắc môi trường (19). Nghị định 

18/2015/NĐ-CP về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, 

đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường đã quy định các đối 

tượng phải thực hiện đánh giá môi trường chiến lược trong đó có ngành y tế, các dự án 

xây dựng cơ sở khám chữa bệnh và các cơ sở y tế khác từ 50 giường bệnh trở lên, dự 

án xây dựng cơ sở sản xuất trang thiết bị y tế đều phải thực hiện đánh giá tác động môi 

trường. Cũng trong nghị định này các tổ chức muốn đánh giá tác động môi trường phải 

có cán bộ trình độ đại học trở lên và phải có chứng chỉ tư vấn đánh giá tác động môi 

trường đúng chuyên ngành (BTNMT quản lý việc đào tạo, cấp chứng chỉ). Nghị định 

18 ra đời giúp hướng dẫn việc xây dựng các kết hoạch bảo vệ môi trường và đánh giá 

tác động môi trường được hiệu quả (20). 

Cùng với các văn bản chính sách quy định về chức năng, quyền hạn nhiệm vụ 

thì cũng có một số văn bản, chính sách về nguồn nhân lực trong ngành tài nguyên và 

môi trường. Quyết định số 2476/QĐ-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường phê duyệt quy hoạch phát triển nhân lực ngành tài nguyên và 

môi trường giai đoạn 2012-2020 (3). Tại Quyết định 1570/QĐ-TTg ngày 09/8/2016 về 

phê duyệt khung chính sách, pháp luật về phát triển dịch vụ môi trường. Theo đó, cá 

nhân phải được bồi dưỡng, đào tạo và cấp chứng chỉ hành nghề khi tham gia cung cấp 

những dịch vụ môi trường như: Quan trắc và phân tích môi trường, giám định về môi 

trường (21).Chính phủ cũng đã ban hành một số nghị định về xử phạt vi phạm hành 

chính khi không bố trí nhân sự phụ trách về bảo vệ môi trường. Cụ thể trong Điều 12 
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của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính Phủ về xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 

10.000.000 đồng đối với hành vi không bố trí nhân sự phụ trách về bảo vệ môi trường 

theo quy định(22). Nguồn nhân lực làm công tác quản lý nhà nước về BVMT hiện nay 

còn chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra đặc biệt là CNKTMT trong ngành Y tế. 

2.5. Tổng quan về danh mục vị trí việc làm và năng lực cần có của cử 

nhân CNKTMT  

2.5.1. Tổng quan về vị trí việc làm của cử nhân CNKTMT  

Bộ Tài Nguyên môi trường đã ban hành Quyết định 2476 /QĐ-BTNMT ngày 

30  tháng 12  năm 2011 phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực ngành tài nguyên và 

môi trường giai đoạn 2012-2020 (3). Mục tiêu đề ra là phát triển nhân lực ngành tài 

nguyên và môi trường nhằm đáp ứng yêu cầu nhân lực đủ về số lượng, bảo đảm về 

chất lượng, cơ cấu ngành nghề hợp lý; có phẩm chất, năng lực phục vụ sự nghiệp phát 

triển ngành, thúc đẩy quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập quốc tế và bảo 

đảm sự phát triển bền vững của đất nước. Theo Quy hoạch, nhu cầu nhân lực được đào 

tạo các chuyên ngành tài nguyên và môi trường bổ sung lực lượng công chức, viên 

chức đang công tác tại các đơn vị quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp giai đoạn 2012 - 

2015 là khoảng 45.000 người (3). Giai đoạn từ 2016 đến 2020, với sự phát triển khoa 

học công nghệ ngành tài nguyên và môi trường, nhu cầu nhân lực này sẽ giảm xuống 

khoảng 20% đến 25% so với giai đoạn 2012 - 2015, trong đó tập trung tăng cường cho 

một số lĩnh vực như đất đai, tài nguyên nước, khí tượng thuỷ văn, đo đạc và bản đồ, 

địa chất khoáng sản và một số chuyên ngành mới; tập trung nhân lực có trình độ cao, 

tăng tỉ lệ có trình độ đại học trở lên từ mức 70% lên đến 90% (3). Tuy nhiên, trong 

Quy hoạch này không chỉ rõ nhu cầu đào tạo cụ thể đối với cử nhân/kỹ sư CNKTMT. 

Theo thông tin công bố của một số trường đại học, ví dụ trường Đại học Xây 

dựng cho thấy tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ và Kỹ thuật Môi trường 

được tuyển dụng làm đúng chuyên môn là >90% với mức thu nhập khá và được đánh 

giá là có khả năng tiếp cận công việc nhanh, năng lực chuyên môn tốt (23).  

2.5.2. Tổng quan về năng lực cử nhân CNKTMT   

Xu thế của các trường đại học trên thế giới hiện nay là đào tạo dựa trên năng 

lực. Để có thể xây dựng được chương trình đào tạo dựa trên năng lực, yêu cầu tất yếu 

là phải xây dựng và ban hành các chuẩn năng lực tương ứng với từng ngành và trình 
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độ đào tạo. Chuẩn năng lực dành cho cử nhân quy định nội dung kiến thức, thái độ, kỹ 

năng thực hành, khả năng về công nghệ và giải quyết vấn đề, công việc thuộc lĩnh vực 

mà cán bộ có trình độ cử nhân cần đảm nhận. Trên thế giới kết quả tổng quan tài liệu 

cho thấy đối với chuẩn năng lực cán bộ Y tế công cộng thì hiện đã có một số quốc gia, 

châu lục ban hành, ví dụ Mỹ, Châu Âu, New Zealand (24). Đối với chuẩn năng lực cán 

bộ sức khoẻ môi trường thì hiện nay trên thế giới đã xây dựng 14 năng lực chính của 

cán bộ sức khoẻ môi trường (SKMT), chia thành ba nhóm chính được xây dựng bởi 

Dự án “Xây dựng Năng lực SKMT – Các khuyến nghị về năng lực chính của cán bộ 

SKMT” Trung tâm SKMT Quốc gia, Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát Bệnh dịch, 

Hội Y tế công cộng Mỹ 2001 (Bảng 2-1)(25). Tuy nhiên, cho đến nay qua tìm kiếm 

thông tin trên internet với từ khoá “Environmental Engineering Technology 

competencies” hoặc “Environmental Technology Engineering competencies” thì cho 

thấy chưa có một hiệp hội hay quốc gia nào ban hành chuẩn năng lực cán bộ 

CNKTMT. Chỉ có các trường đại học đưa ra chuẩn đầu ra cho chương trình đào tạo 

đặc thù tại từng trường. 

Bảng 2-1. Khuyến nghị về 14 kỹ năng chính của cán bộ sức khoẻ môi trường theo 3 

nhóm năng lực (25) 

NĂNG LỰC LƯỢNG GIÁ/ĐÁNH GIÁ 

1. Thu thập thông tin 

2. Phân tích và phiên giải số liệu 

3. Đánh giá các quy trình, chương trình, dự án can thiệp 

NĂNG LỰC QUẢN LÝ 

4. Giải quyết vấn đề: xây dựng các giải pháp khả thi để giải quyết các vấn đề SKMT 

5. Hiểu và áp dụng các thông tin liên quan đến các vấn đề kinh tế, chính trị trong quá trình ra quyết định 

6. Có năng lực để làm việc hiệu quả trong một tổ chức và năng lực làm việc nhóm hiệu quả  

7. Quản lý dự án: lập kế hoạch, triển khai, giám sát hoạt động 

8. Kỹ năng về công nghệ thông tin và vi tính 

9. Kỹ năng báo cáo, lưu trữ 

10. Kỹ năng làm việc, hợp tác với các đối tác, ban ngành liên quan 

NĂNG LỰC TRUYỀN THÔNG GIAO TIẾP 

11. Kỹ năng giáo dục 

12. Kỹ năng truyền thông nguy cơ 

13. Kỹ năng giải quyết xung đột 

14. Kỹ năng tiếp thị các vấn đề về SKMT 



16 

 

         Tại Việt Nam, trong những năm gần đây Bộ Y tế cũng đã ban hành một số chuẩn 

năng lực nghề nghiệp trong lĩnh vực y tế, ví dụ Chuẩn năng lực cơ bản của Bác sĩ 

Răng Hàm Mặt (Ban hành kèm theo Quyết định số 4575/QĐ-BYT, ngày 23/8/2016), 

Chuẩn năng lực cơ bản của Bác sĩ đa khoa (Ban hành kèm theo Quyết định số 

1854/QĐ-BYT, ngày 18/5/2015), Chuẩn năng lực cơ bản của Hộ sinh Việt Nam (Ban 

hành kèm theo Quyết định số 342/QĐ-BYT, ngày 24/1/2014) và Chuẩn năng lực cơ 

bản của điều dưỡng Việt Nam (Ban hành kèm theo Quyết định số: 1352/QĐ-BYT 

ngày 24/4/2012). Ngày 18/10/2016, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ra quyết định Số 

1982/QĐ-TTg phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam, trong đó đưa ra chuẩn 

đầu ra cho người tốt nghiệp đào tạo trình độ bậc 6 (trình độ cử nhân với chương trình 

đào tạo 120-180 tín chỉ) cần phải có về kiến thức, kỹ năng, mức tự chủ và chịu trách 

nhiệm (24), cụ thể như Bảng 2-2.  

Bảng 2-2. Chuẩn đầu ra cho người tốt nghiệp trình độ bậc 6 (cử nhân) theo QĐ  

số 1982/QĐ-TTg 

Chuẩn đầu tra về kiến thức Chuẩn đầu tra về kỹ năng 
Chuẩn đầu tra về mức tự 

chủ và chịu trách nhiệm 

- Kiến thức thực tế vững 

chắc, kiến thức lý thuyết sâu, 

rộng trong phạm vi của ngành 

đào tạo. 

- Kiến thức cơ bản về khoa 

học xã hội, khoa học chính trị 

và pháp luật. 

- Kiến thức về công nghệ 

thông tin đáp ứng yêu cầu 

công việc. 

- Kiến thức về lập kế hoạch, 

tổ chức và giám sát các quá 

trình trong một lĩnh vực hoạt 

động cụ thể. 

- Kiến thức cơ bản về quản 

lý, điều hành hoạt động 

chuyên môn. 

- Kỹ năng cần thiết để có thể giải quyết các 

vấn đề phức tạp. 

- Kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc 

làm cho mình và cho người khác. 

- Kỹ năng phản biện, phê phán và sử dụng 

các giải pháp thay thế trong điều kiện môi 

trường không xác định hoặc thay đổi. 

- Kỹ năng đánh giá chất lượng công việc 

sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của 

các thành viên trong nhóm. 

- Kỹ năng truyền đạt vấn đề và giải pháp tới 

người khác tại nơi làm việc; chuyển tải, phổ 

biến kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện 

những nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp. 

- Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung 

năng lực ngoại ngữ của Việt Nam. 

- Làm việc độc lập hoặc 

làm việc theo nhóm trong 

điều kiện làm việc thay đổi, 

chịu trách nhiệm cá nhân và 

trách nhiệm đối với nhóm. 

- Hướng dẫn, giám sát 

những người khác thực hiện 

nhiệm vụ xác định. 

- Tự định hướng, đưa ra kết 

luận chuyên môn và có thể 

bảo vệ được quan điểm cá 

nhân. 

- Lập kế hoạch, điều phối, 

quản lý các nguồn lực, đánh 

giá và cải thiện hiệu quả 

các hoạt động. 

Tuy nhiên, tìm hiểu thông tin trên internet với từ khoá “chuẩn năng lực cử nhân 

CNKTMT”, “chuẩn năng lực kỹ sư CNKTMT” cũng như tìm kiếm trên các trang web 

của Bộ Giáo dục – Đào tạo, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Y tế thì đến thời điểm 
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này Việt Nam chưa ban hành chuẩn năng lực cử nhân CNKTMT. Mặc dù vậy, đào tạo 

Cử nhân CNKTMT hoặc Kỹ sư thực hành hệ 4 năm hiện được thực hiện tại rất nhiều 

trường đại học ở Việt Nam, trong đó có các trường đào tạo đã nhiều khoá sinh viên ra 

trường như Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường (Hà Nội và Thành phố Hồ Chí 

Minh), Đại học Xây dựng, Đại học Bách Khoa (Hà Nội, TP Hồ Chí Minh), Đại học 

Giao thông vận tải, Đại học Khoa học tự nhiên (Hà Nội và TP Hồ Chí Minh), Đại học 

Tôn Đức Thắng, Đại học Duy Tân… Các trình xây dựng và ban hành các chuẩn đầu ra 

cho chương trình đào tạo đặc thù theo thế mạnh của từng trường. Nhìn chung chương 

trình đào tạo cử nhân/kỹ sư CNKTMT trang bị cho sinh viên các kiến thức về khoa 

học cơ bản và cơ sở của các ngành hóa học, sinh học và xây dựng. Trên cơ sở đó, 

trong phần chuyên ngành sinh viên được trang bị các kiến thức sâu về các chất thải 

công nghiệp và dân dụng, các quy trình công nghệ hóa - sinh học và các thiết bị xử lý 

chất thải. Các chuẩn đầu ra mà các trường đã ban hành thường chia theo 3 nhóm: các 

chuẩn về kiến thức, các chuẩn về kỹ năng (trong đó có các kỹ năng cứng và các kỹ 

năng mềm) và các chuẩn về thái độ. 

Ví dụ, đối với trường Đại học Xây dựng thì mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra 

cho kỹ sư CNKTMT gồm có đủ 3 nhóm năng lực về kiến thức, thái độ và kỹ năng, cụ 

thể:  

 Có phẩm chất chính trị, đạo đức cá nhân và đạo đức nghề nghiệp tốt; 

 Có tác phong làm việc chuyên nghiệp, năng động;  

 Có kiến thức khoa học vững vàng và chuyên sâu trong các lĩnh vực công nghệ, 

kỹ thuật xử lý chất thải đô thị và công nghiệp dạng rắn, lỏng, khí kể cả chất thải 

nguy hại;  

 Nghiên cứu, lập dự án đầu tư xây dựng các công trình xử lý chất thải cho các đô 

thị và các khu công nghiệp;  

 Thiết kế, thi công lắp đặt, giám sát thi công các công trình xử lý chất thải;  

 Vận hành các thiết bị công nghệ và công trình xử lý chất thải đô thị và công 

nghiệp; 

 Tổ chức thực hiện lập các báo cáo đánh giá tác động môi trường cho các dự án 

đầu tư xây dựng, đánh giá môi trường chiến lược cho các dự án quy hoạch xây 

dựng, quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội;  
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 Tổ chức thực hiện quan trắc và phân tích chất lượng môi trường phục vụ công 

tác quản lý môi trường;  

 Các kỹ năng xã hội cần thiết để làm việc hiệu quả trong nhóm ngành, đa ngành 

và trong môi trường quốc tế; 

 Kỹ năng trình bày, thuyết trình các vấn đề chuyên môn có tính logic và thuyết 

phục;  

 Khả năng ứng dụng tin học và ngoại ngữ trong các hoạt động chuyên môn (23). 

Đối với trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh thì ngoài 

các chuẩn về kiến thức và thái độ thì các chuẩn đầu ra về kỹ năng được chia thành 2 

nhóm như sau (26):  

Kỹ năng cứng: 

 Có khả năng năng thiết kế, giám sát, thi công, vận hành, sửa chữa các công 

trình xử lý nước cấp, nước thải, khí thải, chất thải rắn. 

 Có khả năng lấy mẫu, phân tích phục vụ công tác giám sát môi trường. 

 Có khả năng thống kê, xử lý số liệu môi trường, xây dựng phương án bảo vệ 

trường cho các dự án. 

 Có khả năng ứng dụng các mô hình dự báo diễn biến chất lượng môi trường. 

Kỹ năng mềm: 

 Biết cách giải quyết tình huống trong quá trình công tác có cơ sở khoa học, thực 

tiễn và tuân thủ theo quy định của Luật pháp. 

 Có khả năng làm việc độc lập, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng truyền đạt kiến 

thức cho các đối tượng khác nhau và kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thương lượng 

và giải quyết vấn đề vượt qua khó khăn thử thách, áp lực trong công việc. 

 Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên dụng như AUTOCAD, GRAPHIC 

trong thiết kế và phát triển các bản vẽ thiết kế. 

 Phải đạt được các điều kiện cụ thể về tin học và tiếng Anh (xem chuẩn đầu ra 

chi tiết). 

Tương tự, đối với trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thì ngoài 

các chuẩn về kiến thức và thái độ thì các chuẩn đầu ra về kỹ năng cũng được chia 

thành 2 nhóm như sau, nhưng nội dung không tương đồng với các chuẩn đầu ra của 

trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh: 

Kỹ năng nghề nghiệp: 
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 Có khả năng lập huận, tư duy, phân tích, khái quát hoá vấn đề và xác định được 

mục tiêu cốt lõi cần giải quyết trong thực tiễn về lĩnh vực CNKTMT 

 Có năng lực tính toán thiết kế kỹ thuật trong các công trình xử lý nước cấp, 

nước thải, khí thải, các hệ thống thông gió và kiểm soát tiếng ồn, hệ thống thu 

gom xử lý chất thải rắn… cho sản xuất và sinh hoạt. 

 Có khả năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các chương trình quan trắc môi 

trường, quản lý phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn quy định, triển khai thực hiện 

các quy trình về kiểm soát an toàn hoá chất, vật liệu và chất thải nguy hại. 

 Vận dụng các tiêu chuẩn, quy chế môi trường và các văn bản pháp quy khác, 

một số công cụ quản lý môi trường trong công tác lập báo cáo đánh giá tác 

động môi trường, báo cáo môi trường định kỳ và quản lý môi trường. 

 Vận dụng kiến thức về thống kê, xử lý số liệu môi trường trong xây dựng kế 

hoạch bảo vệ môi trường. 

Kỹ năng mềm: 

 Kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm: có khả năng tự giải quyết các vấn đề 

nảy sinh trong công việc hoặc phối hợp với đồng nghiệp, hợp tác và hỗ trợ nhau 

để đạt mục tiêu đã đặt ra. 

 Kỹ năng giao tiếp và sử dụng ngoại ngữ: có khả năng giao tiếp, viết và trình 

bày kết quả; tích cực, chủ động, sáng tạo trong công việc; Có khả năng giao tiếp 

cơ bản bằng tiếng Anh; đọc hiểu các tài liệu chuyên ngành. 

 Kỹ năng tìm việc làm: Có khả năng tự tìm kiếm thông tin về việc làm, chuẩn bị 

hồ sơ xin việc và trả lời phỏng vấn nhà tuyển dụng. 

 Sử dụng thành thạo các thiết bị văn phòng (27). 

Như vậy, từ phần tổng quan về các năng lực trong các chuẩn đầu ra cử nhân 

công nghệ, kỹ thuật môi trường có thể thấy ở trên thế giới cũng như tại Việt Nam hiện 

chưa có tổ chức, Bộ ngành nào ban hành Danh mục Chuẩn năng lực Cử nhân 

CNKTMT. Tuỳ nhu cầu thực tế và thế mạnh của từng trường mà các trường chủ động 

đưa ra chuẩn đầu ra cho chương trình đào tạo lực Cử nhân CNKTMT.  

2.5.3. Tổng quan về chỉ tiêu tay nghề của cử nhân CNKTMT    

Chỉ tiêu tay nghề được hiểu là tổng số lần sinh viên thực hành đạt yêu cầu ở 

mức tối thiểu trong toàn bộ chương trình học, bao gồm thời gian học tại trường và thời 

gian học tại các cơ sở thực tập và thực tập nghề. Chỉ tiêu tay nghề được đưa ra dựa 
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trên các chuẩn đầu ra và các năng lực cốt lõi cần có của mỗi chương trình đào tạo. 

Trong báo cáo này, các năng lực cốt lõi của cử nhân CNKTMT được đề cập tại mục 

4.2 sẽ được đáp ứng dựa vào nội dung của mỗi chương trình đào tạo cụ thể, đặc biệt là 

năng lực phòng thí nghiệm của mỗi cơ sở đào tạo và cấu phần thực hành, thực tập của 

mỗi chương trình.  

Tổng quan tài liệu về chỉ tiêu tay nghề của chương trình đào tạo cử nhân 

CNKTMT bằng cách truy cập trang thông tin của một số trường đại học. Kết quả cho 

thấy, chưa có trường đại học nào tại Việt Nam và trên thế giới chính thức ban hành và 

công bố trên website của trường danh mục chỉ tiêu tay nghề cho ngành đào tạo cử 

nhân CNKTMT. Rà soát các chương trình đào tạo như đã trình bày tại Mục 4.2 và 

Mục 5.2 của báo cáo này cho thấy, chương trình đào tạo cử nhân CNKTMT có nhiều 

năng lực cốt lõi và môn học gần với các kỹ năng xét nghiệm sức khỏe môi trường, áp 

dụng đối với phòng xét nghiệm y tế công cộng. Do vậy, trong phần báo cáo này nhóm 

nghiên cứu sẽ nêu tổng quan chung về yêu cầu chỉ tiêu tay nghề đối với phòng xét 

nghiệm y tế công cộng và khả năng áp dụng đối với cử nhân CNKTMT (Hướng dẫn 

năng lực cốt lõi cho chuyên ngành xét nghiệm y tế công cộng – Trung tâm Phòng ngừa 

và kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ – 2015). Dựa trên hướng dẫn này, Trường Đại học Y tế 

công cộng đã xây dựng và ban hành thành công chỉ tiêu tay nghề cho các ngành đào 

tạo Cử nhân Xét nghiệm Y học dự phòng và cử nhân Xét nghiệm Y học  

Xây dựng chỉ tiêu tay nghề đối với một chuyên ngành cần được bắt đầu bằng 

việc xác định các mức yêu cầu thành thạo của tay nghề. Đối với các ngành kỹ thuật nói 

chung, trong đó có CNKTMT, thành thạo tay nghề có thể được chia thành 4 mức, bao 

gồm: bắt đầu (beginner), thuần thục (competent), thành thạo (proficient) và chuyên gia 

(expert) (28).  

Bắt đầu (beginner) là cấp độ đầu tiên của tay nghề. Cấp độ bắt đầu mô tả cán bộ 

kỹ thuật đã được đào tạo đủ kiến thức chuyên ngành thông qua quá trình đào tạo tại 

trường học, đào tạo tại chỗ (cơ sở thực hành, thực tập) nhưng chưa thể áp dụng thuần 

thục một cách ổn định. Cấp độ này thường hạn chế về kinh nghiệm thực tiễn, khó thực 

hiện kỹ thuật nếu không có hướng dẫn và giám sát thường xuyên (29) 

Thuần thục (competent) là cấp độ thứ hai của tay nghề. Cấp độ thuần thục mô tả 

cán bộ kỹ thuật có thể thực hiện độc lập các quy trình kỹ thuật cơ bản của phòng xét 

nghiệm, bắt đầu có năng lực dự đoán một số tình huống phát sinh trong hoạt động 
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thường quy dựa trên mục tiêu tổng thể của phòng xét nghiệm (29). 

 Thành thạo (proficient) là cấp độ thứ ba của tay nghề. Cấp độ thành thạo mô tả 

cán bộ kỹ thuật có thể thực hiện độc lập các quy trình kỹ thuật cơ bản của phòng xét 

nghiệm, có năng lực dự đoán hầu hết các tình huống phát sinh trong hoạt động thường 

quy dựa trên mục tiêu tổng thể của phòng xét nghiệm. Có khả năng độc lập thiết lập 

hoặc xây dựng một quy trình thử nghiệm mới nhằm đáp ứng mục tiêu hoạt động của 

phòng xét nghiệm (29). 

Chuyên gia (expert) là cấp độ cao nhất của tay nghề. Cấp độ chuyên gia mô tả 

cán bộ kỹ thuật khó khả năng nắm bắt một cách trực quan các tình huống và tìm ra 

được nguyên nhân gốc rễ của vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai kỹ thuật. Cấp 

độ này yêu cầu năng lực quản lý phù hợp, có cách đánh giá tổng quát về hệ thống, sử 

dụng tối ưu các nguồn lực để hoàn thành mục tiêu của phòng xét nghiệm. Ngoài ra, 

cấp độ chuyên gia còn yêu cầu các năng lực thành thạo trong việc xây dựng chiến 

lược, chính sách, hành vi nhằm hỗ trợ công tác đảm bảo chất lượng phòng xét nghiệm 

(29). 

Dựa trên các cấu phần (lý thuyết, thực hành, thực tập), chương trình đào tạo đề 

ra các chỉ tiêu tay nghề phù hợp. Các chỉ tiêu tay nghề cần gắn với các chỉ tiêu kỹ 

thuật cụ thể phù hợp với chuyên ngành, được thực hành trong quá trình học, xác định 

được cấp độ thành thạo và đáp ứng được các chuẩn đầu ra. Một chỉ tiêu tay nghề có 

thể đáp ứng với nhiều chuẩn đầu ra đã được xây dựng của chương trình đào tạo. Danh 

mục chỉ tiêu tay nghề Cử nhân CNKTMT tại trường ĐH YTCC sẽ được xây dựng cụ 

thể sau khi đã xác định danh mục chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo. 

2.6. Chương trình đào tạo cử nhân CNKTMT trên thế giới và ở Việt Nam  

2.6.1. Các chương trình tạo cử nhân CNKTMT trên thế giới    

Trên thế giới, chương trình đào tạo cử nhân CNKTMT -Environmental 

engineering (CNKTMT) rất phổ biến, nhất là ở Bắc Mỹ, châu Âu, châu Úc và châu Á. 

Mỹ, Vương quốc Anh, Úc, Canada là những quốc gia có số lượng trường đại học cung 

cấp khóa đào tạo cử nhân CNKTMT nhiều nhất thế giới. Tại một số quốc gia châu Á 

như Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, chương trình này được cung cấp bởi một số 

trường đại học lớn (30).  

Dựa trên kết quả khảo sát nhanh trên hệ thống StudyPortal Bachlors, là website 

cung cấp thông tin về các khóa học của các trường trên thế giới, hiện có 372 trường 
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cung cấp chương trình cử nhân CNKTMT. Phần lớn các chương trình đào tạo về 

CNKTMT trên thế giới kéo dài 4 năm. Một số trường tại Anh cung cấp chương trình 

đào tạo 3 năm kết hợp với 1 năm thực hành công nghiệp riêng (industrial practice). 

Một số trường tại Mỹ cung cấp khóa học kéo dài 4,5 năm. Phần lớn các trường cung 

cấp chương trình dạy toàn thời gian (full time, 370 trường) và giảng dạy trực tiếp (on 

campus, 365 trường), một số lượng nhỏ trường cung cấp chương trình học bán thời 

gian (part time, 35 trường) hoặc học trực tuyến (online, 8 trường). Phần lớn chương 

trình cung cấp bằng Cử nhân CNKTMT, tuy nhiên một số trường cung cấp thêm cả 

cấu phần chuyên ngành (đất, nước, không khí, phát triển bền vững…), so vậy sau khi 

tốt nghiệp, học viên sẽ có bằng Cử nhân CNKTMT kết hợp với một chuyên ngành nào 

đó. Việc chia chuyên ngành thường bắt đầu vào cuối năm thứ 3 hoặc đầu năm thứ 4.  

 Kết quả phân tích chương trình cụ thể của 8 trường đại học tại Mỹ (2), Canada 

(1), Úc (2), Anh (1) và Trung Quốc (2) cho thấy phần lớn các trường chia các môn học 

thành 2 nhóm: Môn bắt buộc (core courses) và môn tự chọn (selective) và cấu phần 

thực hành, thực tập/luận án tốt nghiệp(31-38). Một số trường chia nhỏ các môn bắt 

buộc theo khối kiến thức: Khoa học cơ bản (basic sciences), cơ bản về KTCN 

(fundamentals of engineering), môn chuyên ngành (Environmental fundamentals). Một 

số trường có thêm các môn cung cấp kỹ năng mềm bổ trợ như kỹ năng truyền thông, 

các môn này có thể là môn bắt buộc, hoặc môn tự chọn. 

2.6.2. Các chương trình tạo cử nhân CNKTMT ở Việt Nam    

Tại Việt Nam, chương trình đào tạo Cử nhân CNKTMT hoặc Kỹ sư thực hành 

dài 4 năm. Chương trình này trang bị cho sinh viên các kiến thức về khoa học cơ bản 

và cơ sở của các ngành hóa học, sinh học và xây dựng. Trên cơ sở đó, trong phần 

chuyên ngành sinh viên được trang bị các kiến thức sâu về các chất thải công nghiệp 

và dân dụng, các quy trình công nghệ hóa - sinh học và các thiết bị xử lý chất thải. 

Chương trình được cung cấp bởi nhiều trường đại học trên toàn quốc, phía Bắc tập 

trung chủ yếu ở thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh ở phía Nam. Cả trường 

đại học công lập và tư thục đều tham gia giảng dạy chương trình này.  

 Theo quy định của Bộ GD&ĐT Việt Nam, chương trình khung cần bao gồm 

Khối kiến thức chung (các môn Chính trị, Ngoại ngữ, Tin học, Giáo dục thể chất, Giáo 

dục quốc phòng). Nhóm nghiên cứu sẽ tiến hành rà soát và so sánh nội dung 2 chương 

trình học (cử nhân CNMT và cử nhân CNKTMT) tại 3 trường có quy mô đào tạo lớn 
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và/hoặc có bề dày kinh nghiệm đào tạo về lĩnh vực này (ĐH TN&MT HN, ĐH Khoa 

học Tự nhiên trực thuộc Đại học Quốc gia Hà nội  và ĐH Khoa học Tự nhiên trực 

thuộc Đại học Quốc gia TPHCM) và 1 trường đại học tư thục có quy mô đào tạo tương 

đối lớn (ĐH Tôn Đức Thắng) (39-42). 
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3. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 

3.1. Thiết kế nghiên cứu 

Nghiên cứu được thiết kế dưới dạng thiết kế nghiên cứu cắt ngang, sử dụng 

phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp với định lượng.  

3.2. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu được chia thành các nhóm chính sau: 

1. Các nhà hoạch định chính sách nhân lực trong lĩnh vực CNKTMT (gồm lãnh 

đạo các Bộ/Sở liên quan và người phụ trách Vụ/Phòng TCCB của các Sở/Bộ liên 

quan) 

2. Lãnh đạo các đơn vị sử dụng lao động trong lĩnh vực CNKTMT và người lao 

động trong lĩnh vực này thuộc các nhóm cơ quan/tổ chức sau: 

- Khối quản lý hành chính nhà nước (cấp trung ương, tỉnh, huyện) 

- Khối các đơn vị sự nghiệp 

- Cơ sở y tế 

- Doanh nghiệp tư nhân; Doanh nghiệp nhà nước 

2. Lãnh đạo các đơn vị đào tạo, nghiên cứu trong lĩnh vực CNKTMT 

3. Cựu sinh viên cử nhân CNKTMT 

4. Các chuyên gia hiện đang công tác trong lĩnh vực CNKTMT (từ các khối quản 

lý hành chính nhà nước, cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp, cơ sở đào 

tạo, nghiên cứu)  

5. Các văn bản liên quan đến năng lực cần có của cử nhân CNKTMT 

(Chi tiết trình bày tại bảng 3.1)  
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Bảng 3-1. Biến số nghiên cứu, phương pháp và cỡ mẫu nghiên cứu theo mục tiêu 

Mục tiêu Biến số NC/câu hỏi 

NC 

Phương pháp thực hiện Mẫu nghiên cứu/nguồn cung cấp thông tin 

MT1. Xác 

định nhu 

cầu thị 

trường về 

loại hình 

nhân lực cử 

nhân công 

nghệ kỹ 

thuật môi 

trường 

theo vị trí 

công việc 

- Nhu cầu nhân lực 

CNKTMT trong thị 

trường lao động 

Việt Nam 

 Review tài liệu có sẵn (chính 

sách/chiến lược quốc gia liên 

quan tới phát triển nhân lực 

ngành kỹ thuật môi trường/tài 

nguyên môi trường/môi trường)  

 PVS các nhà quản lý hoạch 

định chính sách nhân lực 

(Vụ/Phòng TCCB của Bộ/Sở 

liên quan) 

 PVS các đơn vị sử dụng lao 

động (doanh nghiệp nhà nước, tư 

nhân, khối hành chính sự 

nghiệp/cơ quan quản lý nhà nước 

trong lĩnh vực môi trường/y tế, 

khu công nghiệp….) 

 Tài liệu sẵn có: chính sách/chiến lược quốc gia liên quan tới phát triển 

nhân lực ngành kỹ thuật môi trường/tài nguyên môi trường/môi trường: 

05 văn bản luật và chương trình Quốc gia liên quan. 

 Người quản lý, hoạch định chính sách nhân lực (Đại diện Vụ/Phòng 

TCCB của Bộ/Sở liên quan) 

 Cấp trung ương  

o Tổng cục Môi trường, Bộ TNMT: 01 người 

o Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế: 01 người 

o Cục Quản lý môi trường Y tế: 01 người 

o Trung tâm Quan trắc môi trường Miền Bắc: 01 người 

 Cấp tỉnh:  

o CDC Hà Nội: 01 người 

- Người sử dụng lao động trong khối doanh nghiệp nhà nước/tư nhân, 

khối hành chính sự nghiệp/cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế, 

môi trường, khu công nghiệp, khu chế xuất. Lãnh đạo các cơ quan/tổ 

chức sau được mời tham gia phỏng vấn sâu: 

 Khối quản lý hành chính nhà nước 

o Cấp trung ương  

 Tổng cục MT: 01 người 

 Cục Quản lý môi trường Y tế: 01 người 

o Cấp tỉnh 

 CDC Hà Nội: 01 người 

o Cấp huyện 

 Phòng TNMT Sóc Sơn (Hà Nội): 01 người 

 Khối cơ quan hành chính sự nghiệp 

o Trung tâm Quan trắc môi trường khu vực miền Bắc: 01 người 

 Cơ sở y tế (Giám đốc/phó giám đốc hoặc Trưởng phòng phụ trách xử 

lý môi trường, hệ thống nước thải bệnh viện)  

o BVĐK Sóc Sơn: 01 người 
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Mục tiêu Biến số NC/câu hỏi 

NC 

Phương pháp thực hiện Mẫu nghiên cứu/nguồn cung cấp thông tin 

o Trung tâm Y tế Sóc Sơn: 01 người 

o CDC Hà Nội: 01 người 

 Doanh nghiệp nhà nước 

o Công ty Môi trường Đô thị Hà Nội: 01 ngườingười 

 Doanh nghiệp tư nhân: 

o CEEN (Công ty cổ phần kỹ thuật môi trường và Xây dựng): 01 

người 

o Công ty MLK Mai: 01 người 

o Công ty Thái Dương: 01 người 

 Doanh nghiệp trong các khu công nghiệp: 01 người 

o Khu liên hợp xử lý chất thải đô thị Nam Sơn: 01 người 

o Công ty Yamaha Việt Nam: 01 người 

 Đơn vị đào tạo, nghiên cứu 

o Trường ĐH Tài nguyên môi trườngường: 01 người 

o Trường ĐH KHTN (Khoa MT): 01 người 

o Trung tâm XN – ĐH YTCC: 01 người 

 Vị trí làm việc & 

Đơn vị làm việc 

của người có 

trình độ cử nhân 

về CNKTMT 

 Số lượng còn 

thiếu hụt theo 

từng vị trí (giai 

đoạn hiện tại, 

trong tương lai 

gần và tương lai 

lâu dài). 

 PVS Nhà hoạch định chính sách 

nhân lực 

 PVS các đơn vị sử dụng lao động 

(doanh nghiệp nhà nước, tư nhân, 

khối hành chính sự nghiệp/cơ 

quan quản lý nhà nước trong lĩnh 

vực MT/y tế, khu công 

nghiệp….) 

Đối tượng và số lượng liên quan đến các nhà hoạch định chính sách nhân lực 

và lãnh đạo các đơn vị sử dụng lao động như trình bày ở trên. 
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Mục tiêu Biến số NC/câu hỏi 

NC 

Phương pháp thực hiện Mẫu nghiên cứu/nguồn cung cấp thông tin 

 Số lượng 

CNCNKTMT 

được đào tạo qua 

các năm tại các 

đơn vị đào tạo 

liên quan ở Việt 

Nam 

 Tỉ lệ SV tốt 

nghiệp xin được 

việc làm (theo 

thời gian sau khi 

tốt nghiệp)/làm 

đúng chuyên 

ngành 

 Rà soát tài liệu có sẵn Báo cáo “ba công khai” đăng tải trên cổng thông tin điện tử của các trường 

ĐH có đào tạo CNKTMT. Tổng số có 5 báo cáo 3 công khai của các trường 

Đại học TNMT, ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Xây dựng, ĐH Mỏ - Địa chất, 

ĐH Giao thông – Vận tải Hà Nội có đủ thông tin về tỉ lệ sinh viên có việc 

làm sau 1 năm tốt nghiệp đúng ngành và trái ngành đào tạo và loại hình cơ 

quan mà sinh viên công tác. Ngoài ra, có 22 báo cáo “ba công khai” từ 22 

trường đại học khác có đào tạo ngành CNKTMT ở bậc đại học có thông tin 

về tỉ lệ sinh viên có việc làm sau 1 năm ra trường, tuy nhiên thông tin không 

chỉ rõ tỉ lệ có việc làm đúng ngành/trái ngành được đào tạo.  

Mục tiêu 2. 

Phân tích 

khoảng 

trống về 

năng lực 

của cử 

nhân công 

nghệ kỹ 

thuật môi 

trường tại 

Việt Nam 

Đề xuất danh mục 

năng lực cần thiết 

của cử nhân công 

nghệ kỹ thuật môi 

trường  

 Rà soát tổng quan tài liệu về 

chương trình đào tạo/danh mục 

năng lực/chuẩn đầu ra của các 

trường ĐH có đào tạo chuyên 

ngành cử nhân KTMT/CNKTMT 

(thế giới/trong nước) 

 Phỏng vấn sâu người sử dụng 

lao động 

 Hội thảo xin ý kiến chuyên gia 

để thống nhất danh mục năng 

lực. 

 Tài liệu sẵn có về danh mục năng lực/chuẩn đầu ra của các trường 

ĐH có đào tạo chuyên ngành KTMT/CNKTMT: 28 trang thông tin của 

28 Trường Đại học 

 Người sử dụng lao động (đối tượng và số lượng như trình bày trong 

phần phương pháp cho mục tiêu 1) 

 Các chuyên gia về lĩnh vực liên quan đến CNKTMT từ các khối cơ 

quan sau: 

 Lãnh đạo khối cơ quan quản lý hành chính nhà nước trong lĩnh vực 

CNKTMT: 02 người 

 Lãnh đạo khối cơ quan hành chính sự nghiệp/cơ sở y tế: 02 người. 

 Lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân về lĩnh 

vực công nghệ/kỹ thuật môi trường: 02 người. 

 Đại diện các cơ sở đào tạo đang đào tạo loại hình cử nhân CNKTMT: 

03 người (Trường Đại học Tài nguyên Môi trường và Trường Đại 
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Mục tiêu Biến số NC/câu hỏi 

NC 

Phương pháp thực hiện Mẫu nghiên cứu/nguồn cung cấp thông tin 

học Khoa học tự nhiên). 

 Đại diện các cơ sở nghiên cứu có thực hiện nhiệm vụ liên quan tới 

lĩnh vực CNKTMT: 02 người.  

 Đại diện Phòng Quản lý Đào tạo Đại học (Trường Đại học Y tế công 

cộng): 01 người. 

 Đại diện lãnh đạo Trung tâm Xét nghiệm (Trường Đại học YTCC) 

và nhân viên thuộc Trung tâm xét nghiệm: 02 người 

Phân tích khoảng 

trống về năng lực 

của cử nhân công 

nghệ kỹ thuật môi 

trường tại Việt Nam 

năm 2019 

  Các năng lực 

chưa được đào 

tạo, đã được đào 

tạo nhưng chưa 

đáp ứng được 

yêu cầu công 

việc 

 mức độ đáp ứng 

của SV sau khi 

ra trường 

 có cần đào tạo 

những năng lực 

còn thiếu hụt hay 

không/ mức độ 

 PVS người sử dụng lao động về 

những nội dung sau: 

 Những thiếu hụt liên quan đến 

năng lực thực hiện công việc về 

CNKTMT 

 Mức độ ưu tiên cần đào tạo nâng 

cao đối với năng lực liên quan 

đến thực hiện các công việc thuộc 

lĩnh vực CNKTMT  

 Nhu cầu nhân lực trình độ đại học 

về lĩnh vực CNKTMT tại đơn vị 

(ngắn hạn, dài hạn) 

 

 Đối với đại diện các cơ sở đào 

tạo, trong quá trình phỏng vấn sâu 

nhóm NC đã thu thập thêm thông 

tin về những nội dung sau: 

 Tổng số cử nhân CNKTMT đào 

tạo mỗi năm và tỷ lệ % ước tính 

so với tổng số cử nhân CNKTMT 

 Người SD lao động trong khối doanh nghiệp nhà nước/tư nhân, khối 

hành chính sự nghiệp/cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế, môi 

trường, khu công nghiêp, khu chế xuất: đối tượng và số lượng như trình 

bày trong phần phương pháp cho mục tiêu 1 

 Các cơ sở đào tạo có đào tạo loại hình cử nhân CNKTMT/KTMT 
(đại diện BGH phụ trách đào tạo/lãnh đạo hoặc chuyên viên phụ trách 

của phòng QLĐT đại học, đại diện lãnh đạo khoa điều phối chương 

trình): đối tượng và số lượng như trình bày trong phần phương pháp cho 

mục tiêu 1.  

 Người lao động làm việc trong lĩnh vực CNKTMT thuộc các cơ quan 

/đơn vị trên, tổng cộng có 40 cá nhân thuộc 13 đơn vị đã thực hiện trả lời 

phiếu 

 Các chuyên gia về lĩnh vực liên quan đến CNKTMT: đối tượng và số 

lượng như trình bày trong phần phương pháp cho mục tiêu 1 
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Mục tiêu Biến số NC/câu hỏi 

NC 

Phương pháp thực hiện Mẫu nghiên cứu/nguồn cung cấp thông tin 

ưu tiên đào tạo 

từng năng lực 

 loại hình đào tạo 

mong muốn 

(ngắn 

hạn/chương trình 

đào tạo chính 

quy)? 

 đề xuất các năng 

lực cần bổ sung 
chương trình đào 

tạo tại Trường 

ĐHYTCC 

được đào tạo trên cả nước.  

 Tỷ lệ sinh viên cử nhân 

CNKTMT có việc làm sau khi tốt 

nghiệp 

 Tỷ lệ sinh viên cử nhân 

CNKTMT có việc làm đúng 

chuyên môn sau khi tốt nghiệp 

 Phản hồi của đơn vị sử dụng lao 

động đối với cơ sở đào tạo về khả 

năng đáp ứng công việc của SV 

sau khi tốt nghiệp  (nếu có)

  

 Tìm hiểu quan điểm của người lao 

động trong lĩnh vực CNKTMT  

và/hoặc cựu sinh viên cử nhân 

CNKTMT về mức độ thực hiện, 

mức độ thuần thục và mức độ tự 

tin khi thực hiện các năng lực dựa 

trên Phiếu tự điền. 

 

Trong quá trình phỏng vấn sâu 

người sử dụng lao động, nhóm 

nghiên cứu đề nghị đại diện đơn vị 

giới thiệu 1-3 người lao động làm 

việc trong lĩnh vực CNKTMT điền 

thông tin vào Phiếu tự điền. Tổng số 

đối tượng được đề nghị điền phiếu 

tối đa là 63 người. Trên thực tế, 
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Mục tiêu Biến số NC/câu hỏi 

NC 

Phương pháp thực hiện Mẫu nghiên cứu/nguồn cung cấp thông tin 

nhóm NC chỉ thu thập được 40 

phiếu (tỉ lệ phản hồi là 63,5%). 

Trong phiếu này, đối tượng nghiên 

cứu được yêu cầu điền vào một bảng 

gồm  4 cột:  

o Cột 1: danh mục dự kiến các 

năng lực cần có của cử nhân 

CNKTMT. Danh mục này 

được xây dựng dựa trên kết 

quả tổng quan tài liệu (mô tả 

trong phần phương phương 

pháp của mục tiêu 2) 

o Cột 2: Mức độ được đào tạo 

o Cột 3: Mức độ tự tin khi thực 

hiện  

o Cột 4: Mức độ ưu tiên đào 

tạo 

o Đối tượng nghiên cứu được 

yêu cầu cho điểm theo thang 

từ 0-2 (thể hiện mức độ được 

đào tạo, mức độ thực hiện, tự 

tin, ưu tiên đào tạo, tăng dần) 

vào các cột tương ứng cho 

từng năng lực.  

Số liệu thu thập được từ Phiếu tự 

điền được nhập vào excel và tổng 

hợp để  bổ sung thêm bằng chứng về 

mức độ cần thiết phải đào tạo đối 
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Mục tiêu Biến số NC/câu hỏi 

NC 

Phương pháp thực hiện Mẫu nghiên cứu/nguồn cung cấp thông tin 

với các năng lực cần có của cử nhân 

CNKTMT.   

 

 Hội thảo xin ý kiến chuyên gia 

Mục tiêu 3: 

Đề xuất 

chương 

trình đào 

tạo cử nhân 

CNKTMT 

(bao gồm 

chuẩn đầu 

ra, chỉ tiêu 

tay nghề, 

cấu trúc 

chương 

trình) tại 

Trường Đại 

học Y tế 

công cộng. 

Xác định chuẩn đầu 

ra và chỉ tiêu tay 

nghề cho chương 

trình đào tạo 

CNKTMT tại 

Trường ĐHYTCC  

 

Hội thảo chuyên gia: Các chuyên 

gia hiện đang công tác trong lĩnh 

vực CNKTMT từ các khối cơ quan. 

 

Lãnh đạo khối cơ quan quản lý hành chính nhà nước trong lĩnh vực 

CNKTMT: 2 người 

Lãnh đạo khối cơ quan hành chính sự nghiệp/cơ sở y tế: 2 người 

Lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân về lĩnh vực công 

nghệ/kỹ thuật môi trường: 2 người 

Đại diện các cơ sở đào tạo đang đào tạo loại hình cử nhân CNKTMT: 6 

người (Phó hiệu trưởng phụ trách đào tạo / lãnh đạo hoặc chuyên viên phụ 

trách phòng QLĐTĐH / Trưởng hoặc phó khoa phụ trách đào tạo cử nhân/kỹ 

sư CNKTMT) 

Đại diện các cơ sở nghiên cứu có thực hiện nhiệm vụ liên quan tới lĩnh vực 

CNKTMT (Lãnh đạo chuyên môn hoặc lãnh đạo khoa chuyên môn liên quan 

tới lĩnh vực CNKTMT): 4 người  

Đại diện Phòng Quản lý Đào tạo Đại học (Trường Đại học Y tế công cộng): 

1 người 

Đại diện lãnh đạo Trung tâm Xét nghiệm (Trường Đại học YTCC) và nhân 

viên thuộc Trung tâm xét nghiệm: 2 người 
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3.3. Thời gian và địa điểm nghiên cứu 

- Thời gian nghiên cứu: tháng 1-6/2019 

- Địa điểm nghiên cứu:  Hà Nội  

3.4. Cỡ mẫu, phương pháp chọn mẫu và phương pháp thu thập số liệu  

Đại diện tất cả các nhóm cơ quan, đơn vị tham gia lập kế hoạch tuyển dụng, sử 

dụng lao động, đào tạo lao động, nghiên cứu trong lĩnh vực CNKTMT được đưa vào 

nghiên cứu này. Các cơ quan thuộc khối quản lý hành chính sự nghiệp được lựa chọn 

bao phủ cả 3 cấp trung ương, tỉnh (Hà Nội), huyện (thuộc địa bàn Hà Nội). Các đơn vị 

thuộc các khối cơ quan/doanh nghiệp khác được lựa chọn thuận tiện (dễ có khả năng 

tiếp cận, dễ có khả năng khai thác nhiều thông tin). Bảng 3-1 trên đây trình bày 

phương pháp nghiên cứu theo từng mục tiêu nghiên cứu cụ thể. Với mỗi mục tiêu 

nghiên cứu, nhóm nghiên cứu trình bày các thông tin về biến số/câu hỏi nghiên cứu, 

phương pháp nghiên cứu và nguồn thông tin/đối tượng NC. Trên thực tế, nghiên cứu 

đã thực hiện phỏng vấn sâu được 21 lãnh đạo cơ quan hoạch định chính sách, sử dụng 

lao động, cơ sở đào tạo. Nghiên cứu đã thu được 40 mẫu phiếu tự điền từ người lao 

động trong lĩnh vực CNKTMT/cựu sinh viên cử nhân CNKTMT được mời tham gia 

nghiên cứu, tỉ lệ phản hồi là 63,5%. Hình 3-1. mô tả sơ đồ nghiên cứu.  
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Hình 3-1. Sơ đồ nghiên cứu 

3.5. Quy trình thu thập số liệu 

Tổng quan tài liệu: Quá trình thu thập số liệu thứ cấp (các văn bản, tài liệu, chương 

trình đào tạo, báo cáo …) được thực hiện bởi 1 nhóm gồm 4 cán bộ nghiên cứu. Số 

Tổng quan tài liệu: 
Chính sách/chiến lược 

quốc gia liên quan tới 

phát triển nhân lực ngành 

KTMT/ CNKTMT/ MT;  

Số lượng CNKTMT được 

đào tạo qua các năm 

Tỉ lệ SV tốt nghiệp xin 

được việc làm 

Phỏng vấn sâu các nhà 

quản lý hoạch định chính 

sách nhân lực; các đơn vị 

sử dụng lao động 

Mục tiêu 1.  

Xác định nhu cầu 

thị trường về loại 

hình nhân lực cử 

nhân công nghệ kỹ 

thuật môi trường 

theo vị trí công 

việc 

- Nhu cầu nhân lực 

CNKTMT trong thị 

trường lao động  

- Vị trí làm việc & 

Đơn vị làm việc  

- Số lượng còn thiếu 

hụt theo từng vị trí 

- Số lượng 

CNCNKTMT được 

đào tạo qua các năm 

tại các đơn vị đào tạo  

- Tỉ lệ SV tốt nghiệp 

xin được việc làm 

Tổng quan chuẩn năng 

lực, chuẩn đầu ra, chỉ 

tiêu tay nghề, chương 

trình đào tạo cử nhân 

CNKTMT ở các cơ sở 

đào tạo trong nước & 

quốc tế 

Phỏng vấn sâu người 

sử dụng lao động, cơ sở 

đào tạo 

Phát phiếu tự điền tới 

người lao động trong 

lĩnh vực CNKTMT  

và/hoặc cựu sinh viên 

cử nhân CNKTMT 

Hội thảo xin ý kiến 

chuyên gia thống nhất 

danh mục năng lực. 

 

 

Danh mục năng lực cần 

thiết của cử nhân công 

nghệ kỹ thuật môi 

trường (nhóm nghiên 

cứu đề xuất) 

Khoảng trống về năng 

lực của cử nhân công 

nghệ kỹ thuật môi trường 

tại Việt Nam năm 2019  

 đề xuất các năng lực 

cần bổ sung chương 

trình đào tạo tại Trường 

ĐHYTCC 

 

Mục tiêu 2.  

Phân tích khoảng 

trống về năng lực 

của cử nhân công 

nghệ kỹ thuật môi 

trường tại Việt 

Nam 

Đánh giá nhu cầu 

đào tạo cử nhân 

công nghệ kỹ 

thuật môi trường 

tại Việt Nam năm 

2019 
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liệu được thu thập từ internet và thông qua liên hệ trực tiếp với các cơ quan, đơn vị có 

liên quan.  

Phỏng vấn sâu lãnh đạo/đại diện các đơn vị sử dụng lao động: Nhóm nghiên cứu 

liên hệ bằng điện thoại, email và công văn tới các đơn vị có đối tượng nghiên cứu cần 

phỏng vấn sâu, ghi rõ mục đích nghiên cứu, yêu cầu về đối tượng phỏng vấn, những 

nội dung chính sẽ phỏng vấn. Sau khi khả năng tiếp cận đối tượng nghiên cứu được 

khẳng định, nhóm nghiên cứu đến nơi làm việc của đối tượng nghiên cứu (hoặc một 

nơi khác đảm bảo riêng tư để tiến hành phỏng vấn nếu đối tượng phỏng vấn có yêu 

cầu) để thực hiện phỏng vấn sâu. Mỗi cuộc phỏng vấn sâu được thực hiện bởi 2 cán 

bộ, 1 người phỏng vấn chính và 1 trợ lý nghiên cứu (hỗ trợ các hoạt động hành chính, 

kỹ thuật liên quan đến cuộc phỏng vấn). Đối tượng nghiên cứu được yêu cầu kí vào 

giấy đồng ý tham gia nghiên cứu. Sau khi đối tượng nghiên cứu chấp thuận tham gia, 

cuộc phỏng vấn bắt đầu và được ghi âm nếu đối tượng đồng ý cho phép ghi âm. Đồng 

thời những nội dung chính của cuộc phỏng vấn cũng được ghi chép lại. Mỗi cuộc 

phỏng vấn sâu kéo dài từ 30 phút đến 1 tiếng.  

Thu thập số liệu từ người lao động: Trong quá trình phỏng vấn sâu người sử dụng 

lao động, nhóm nghiên cứu đề nghị đại diện đơn vị giới thiệu 1-3 người lao động làm 

việc trong lĩnh vực CNKTMT điền thông tin vào Phiếu tự điền. Phiếu này được điền 

với sự có mặt của 1 thành viên nhóm nghiên cứu (để hỗ trợ, giải thích những điểm 

chưa rõ) và nhóm nghiên cứu thu lại phiếu luôn sau khi điền xong nhằm giảm thiểu tỷ 

lệ không trả lời. Thời gian điền phiếu ước tính 10-15 phút.  

Hội thảo xin ý kiến chuyên gia: các chuyên gia liên quan đến hoạch định chính sách 

nhân lực, sử dụng nhân lực, đào tạo nhân lực về CNCTMT và đại diện các đơn vị liên 

quan của trường ĐH YTCC được mời tham dự hội thảo (tổ chức tại Hà Nội) để thảo 

luận về danh mục năng lực của CN CNKTMT và những khoảng trống năng lực cần ưu 

tiên đào tạo trong lĩnh vực này. Hội thảo diễn ra trong 1 ngày.  

3.6. Phương pháp xử lý số liệu 

- Số liệu phỏng vấn được gỡ băng. Ma trận định tính được xây dựng theo mục 

tiêu để lọc các thông tin cần thiết phục vụ cho mục tiêu nghiên cứu.  

- Phần thông tin liên quan đến danh mục các năng lực cần thiết của cử nhân 

CNKTMT (sự cần thiết/tầm quan trọng, mức độ sử dụng, mức độ thành thạo, 
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mức độ tự tin khi sử dụng) được nhập và tổng hợp sử dụng phần mềm Excel để 

phân tích.  

3.7. Đạo đức nghiên cứu 

Nghiên cứu được được thông qua bởi Hội đồng Đạo đức của Trường Đại học Y 

tế Công cộng tại quyết định số 67/2019/YTCC-HD3 ngày 01/4/2019. Trước khi tiến 

hành phỏng vấn hoặc phát vấn, bản thông tin về nghiên cứu và giấy đồng ý tham gia 

nghiên cứu được chuyển cho đối tượng phỏng vấn đọc và ký vào phiếu đồng ý tự 

nguyện tham gia nghiên cứu. Các đối tượng tham gia nghiên cứu có quyền từ chối 

tham gia hoặc có thể ngừng tham gia nghiên cứu mà không phải giải thích lí do cũng 

như không phải chịu bất kỳ rủi ro nào. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện thu thập số 

liệu không có đối tượng nào dừng giữa chừng. Các số liệu, thông tin thu được chỉ được 

sử dụng vào mục đích nghiên cứu. Nhóm nghiên cứu đảm bảo tính bảo mật của thông 

tin được cung cấp cũng như không để lộ danh tính của người cung cấp thông tin. 
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4. Kết quả nghiên cứu 

4.1. Nhu cầu thị trường về loại hình nhân lực công nghệ kỹ thuật môi 

trường ở bậc đại học theo vị trí công việc 

4.1.1. Vị trí việc làm và đơn vị làm việc của người có trình độ đại học về công 

nghệ kỹ thuật môi trường    

Theo kết quả rà soát sơ bộ thông tin giới thiệu về các vị trí việc làm của sinh 

viên khi ra trường của các trường Đại học Tài Nguyên Môi trường (Hà Nội, Thành 

phố Hồ Chí Minh), Đại học Khoa học tự nhiên (KHTN) (Đại học Quốc gia Hà Nội), 

Đại học Xây dựng, Đại học Bách Khoa, Đại học Tôn Đức Thắng, Trường Đại học Kỹ 

thuật Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh… thì phổ vị trí việc làm cũng như đơn vị 

làm việc sau khi tốt nghiệp bậc đại học của ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường 

(CNKTMT) khá rộng. Các đơn vị công tác mà sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả 

năng làm việc với vai trò là cán bộ, chuyên viên, kỹ sư tại các cơ quan/đơn vị được thể 

hiện ở Bảng 4-1.  

Bảng 4-1. Vị trí việc làm và đơn vị làm việc mà sinh viên tốt nghiệp ngành 

CNKTMT có thể làm việc sau khi ra trường 

TT Đơn vị công tác Loại hình công việc có thể tham gia 

I Cơ quan quản lý nhà nước  

1 Bộ Tài nguyên và Môi trường Quản lý HCNN, quản lý hồ sơ giấy tờ, theo dõi, 

giám sát  2 Sở Tài nguyên và Môi trường 

3 Phòng Tài nguyên và Môi trường 

4 Bộ Y tế 

II Cơ quan hành chính sự nghiệp  

1 Trung tâm kiểm soát bệnh tật Quản lý văn bản, hồ sơ BVMT, vận hành hệ thống 

xử lý nước thải 2 Khối bệnh viện (trung ương, tỉnh, huyện) 

3 Trung tâm/trạm quan trắc môi trường Quan trắc, theo dõi, giám sát chất lượng MT, tổng 

hợp, phân tích, báo cáo chất lượng MT 

4 Các cơ quan quy hoạch, khai thác khoáng sản Lập kế hoạch BVMT, báo cáo BVMT, quan trắc 

chất lượng MT, vận hành hệ thống xử lý nước 

thải/chất thải từ quá trình khai thác khoáng sản, 

phục hồi môi trường sau khi mỏ kết thúc vận hành 

III Các cơ quan nghiên cứu và đào tạo  

1 Các viện nghiên cứu Giảng dạy, nghiên cứu, tư vấn trong lĩnh vực 

CNKTMT 2 Các trường đại học, cao đẳng 

IV Doanh nghiệp tư nhân  

1 Công ty cấp thoát nước Thiết kế, vận hành hệ thống, quan trắc chất lượng 

nước/nước thải, báo cáo. 

2 Công ty Môi trường đô thị Thiết kế, vận hành hệ thống, quản lý hồ sơ, sổ 

sách 

3 Các nhà máy xử lý chất thải Thiết kế, vận hành hệ thống xử lý chất thải, quản 

lý hồ sơ, sổ sách 
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TT Đơn vị công tác Loại hình công việc có thể tham gia 

4 Trung tâm/trạm quan trắc môi trường Quan trắc, phân tích MT, dự báo mức độ ô nhiễm, 

xây dựng phương án phòng ngừa và giảm thiểu ô 

nhiễm. 

5 Khu công nghiệp Quản lý vận hành, điều khiển bảo trì các hệ thống 

xử lý chất thải, hệ thống quản lý môi trường, an 

toàn sức khỏe, an toàn lao động trong doanh 

nghiệp, quản lý môi trường, an toàn sức khỏe, an 

toàn lao động trong doanh nghiệp 

6 Khu chế xuất 

V Các tổ chức phi chính phủ Thực hiện các tư vấn, quan trắc, báo cáo BVMT, 

thực hiện các nghiên cứu, dịch vụ trong lĩnh vực 

CNKTMT heo yêu cầu/theo đơn đặt hàng 

VI Các Trung tâm Bảo vệ môi trường Quan trắc môi trường, đánh giá mức độ ô nhiễm, 

dự báo, xây dựng phương án phòng ngừa và giảm 

thiểu ô nhiễm, thực hiện hoạt động dịch vụ, tư vấn 

trong lĩnh vực tài nguyên môi trường, tư vấn, thiết 

kế, thi công, vận hành hệ thống xử lý chất thải, 

thiết bị quan trắc, thiết bị phân tích môi trường 

 

Các kết quả rà soát này hoàn toàn phù hợp với những kết quả thu được từ các 

cuộc phỏng vấn sâu thực hiện với các đối tượng nghiên cứu. Phổ đơn vị công tác của 

các đối tượng tốt nghiệp ngành CNKTMT ở bậc đại học khá rộng, có thể công tác ở 

các đơn vị quản lý hành chính nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường từ cấp 

trung ương đến cấp huyện, trong các đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc lĩnh vực môi 

trường, y tế, xây dựng, v.v. hoặc các viện nghiên cứu chuyên ngành, các công ty tư 

vấn trong lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật, quan trắc môi trường, các khu chế xuất, doanh 

nghiệp trong và ngoài quốc doanh, các trường đại học đào tạo mã ngành CNKTMT, 

khoa học môi trường, công nghệ môi trường v.v. Có khá nhiều vị trí việc làm phù hợp 

cho đối tượng tốt nghiệp ngành CNKTMT ở bậc đại học như: thiết kế và vận hành hệ 

thống, quan trắc phân tích, quản lý chất thải rắn, quản lý hồ sơ giấy tờ v.v. Tại các khu 

doanh nghiệp, khu chế xuất, sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành CNKTMT có thể tham 

gia vào các vị trí như quản lý vận hành, điều khiển bảo trì các hệ thống xử lý chất thải, 

hệ thống quản lý môi trường, an toàn sức khỏe, an toàn lao động trong doanh nghiệp. 

Tại các cơ quan quản lý hành chính nhà nước, các sinh viên này có thể phù hợp với 

các vị trí như kiểm soát ô nhiễm môi trường (Trung tâm quan trắc, phòng kiểm soát, 

phòng thẩm định). Tại các viện nghiên cứu, các trung tâm tư vấn về môi trường, người 

tốt nghiệp bậc đại học ngành CNKTMT có thể tham gia các vị trí như công nghệ môi 

trường, quan trắc phân tích môi trường, đánh giá tác động môi trường. Tuy nhiên, 



39 

 

những khu công nghiệp, khu chế xuất hay doanh nghiệp nước ngoài thì những sinh 

viên hiện tại ở một số trường chưa đáp ứng được yêu cầu do tiếng Anh chưa tốt. 

“Trong mấy năm gần đây, mặc dù khu chế xuất hay doanh nghiệp nước ngoài 

muốn tuyển dụng nhưng sinh viên của trường ra chưa đáp ứng được về tiếng Anh nên 

không có bạn nào apply. Chỉ có khóa đầu tiên trường đào tạo chú trọng tới nhóm sinh 

viên chất lượng cao, có tiếng Anh tốt thì các em có thể đáp ứng được. Gần đây do chất 

lượng đầu vào thấp đi, trường cũng không đủ kinh phí nữa nên tiếng Anh của sinh viên 

không được tốt như trước nữa” (SD_ĐT_1). 

4.1.2. Nhu cầu nhân lực công nghệ kỹ thuật môi trường trong thị trường lao 

động Việt Nam    

Kết quả rà soát một số văn bản liên quan về nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực công 

nghệ kỹ thuật môi trường (CNKTMT) và tài nguyên môi trường (TNMT) tại Việt Nam 

đến giai đoạn 2020 cho thấy, về cơ bản, không có văn bản nào nêu cụ thể về số lượng 

hay nhu cầu nhân lực của ngành CNKTMT, mà chỉ thể hiện nhu cầu nhân lực ngành 

TNMT, trong đó có các loại hình nhân lực có liên quan tới CNKTMT. Những loại 

hình nhân lực ưu tiên phát triển trong giai đoạn 2012-2020 không có nhân lực ngành 

CNKTMT, mà chỉ gồm những ngành như: viễn thám, đất đai, khí tượng thủy văn và 

biến đổi khí hậu, địa chất và khoáng sản, tài nguyên nước, đo đạc và bản đồ, biển và 

hải đảo, kinh tế ngành tài nguyên và môi trường. Trong lĩnh vực môi trường (bao gồm 

CNKTMT), đến năm 2011 đã có khoảng 10.000 người, trong giai đoạn 2012-2020 cần 

thay thế và tuyển mới khoảng 10.000 người phục vụ công tác quản lý nhà nước (3). 

Kết quả phỏng vấn sâu các lãnh đạo đơn vị đào tạo đang giảng dạy tại một số 

trường có đào tạo ngành CNKTMT cho thấy hiện tại nhu cầu đào tạo ngành CNKTMT 

đang dần bão hòa, tuy nhiên, xét về mặt chất lượng, có thể thấy đội ngũ sinh viên 

CNKTMT sau khi ra trường còn yếu về năng lực chuyên môn.  

“Tháng 10 năm ngoái chúng tôi có tham gia một hội thảo có 20 trường đào tạo 

về lĩnh vực CNKTMT tham gia. Theo đánh giá chung của các trường trong cuộc hội 

thảo thì hiện nay lượng cung [cung cấp nguồn nhân lực CNKTMT] đang cân bằng 

hoặc hơi vượt so với lượng cầu. Do lĩnh vực môi trường thì nhiều ngành đào tạo có 

thể làm được như nông nghiệp, y tế, hóa học v.v.. Trong khi đó, lĩnh vực quản lý nhà 
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nước thì chốt nhân sự, vì biên chế không được tăng, đa phần đào tạo tại chỗ, nghĩa là 

học ngành khác vào rồi đào tạo tại chỗ, và không có nhu cầu tuyển dụng thêm nữa. 

Tuy nhiên, nếu đánh giá về năng lực của đội ngũ cán bộ này thì lại thiếu hụt về các kỹ 

năng cần thiết, thiếu hụt về chất lượng” (SD_DT_1). 

Nhu cầu nhân lực công nghệ kỹ thuật môi trường đối với ngành môi trường 

Theo khảo sát điều tra thực tế, các vị trí việc làm của khối hành chính sự 

nghiệp, quản lý nhà nước trong lĩnh vực môi trường thì hiện nay các vị trí việc làm đã 

tương đối lấp đầy, thậm chí trong 5-10 năm tới không có nhu cầu tuyển thêm nhân sự 

ở các tuyến khác nhau. Một ví dụ điển hình là huyện Sóc Sơn, Hà Nội là một huyện 

lớn, có khu công nghiệp Nội Bài - Quang Tiến, có sân bay Nội Bài, có bãi rác Nam 

Sơn, và khối lượng công việc tương đối lớn nhưng các vị trí việc làm đã lấp đầy. 

 “Huyện của em vừa có sân bay, vừa có khu công nghiệp, vừa có bãi rác, lại là 

huyện lớn vào loại bậc nhất Hà Nội, so với các huyện trong cả nước cũng là một 

huyện lớn, nhưng hiện tại bọn em cũng đã có đủ cán bộ rồi, trong tương lai 5-10 năm 

nữa cũng chưa có nhu cầu vì số đang làm việc đều còn trẻ, chưa đến độ tuổi nghỉ hưu. 

Nói như vậy để chị thấy là hiện nay ở tuyến huyện, đối với lĩnh vực quản lý nhà nước 

là không có nhu cầu” (SD_HC_4). 

Đối lập với quan điểm này, kết quả phỏng vấn sâu cán bộ hoạch định chính 

sách ngành môi trường cho thấy, nhu cầu nhân lực ngành CNKTMT vẫn có, do lượng 

cán bộ thuộc ngành này được đào tạo ra hiện tại mặc dù đủ về số lượng nhưng chất 

lượng còn thiếu, còn yếu. Ở thời điểm hiện tại, Việt Nam đang thiếu hụt cán bộ chuyên 

sâu về công nghệ môi trường, xử lý ô nhiễm môi trường đất, khí cũng như phân tích và 

quan trắc môi trường. Tuy nhiên, nhu cầu trong 5 hoặc 10 năm tới về nhân lực ngành 

CNKTMT thì cần có những nghiên cứu, khảo sát bài bản để đưa ra được những dự báo 

chính xác.  

“Hiện nay chưa có cuộc khảo sát, đánh giá về nhu cầu đào tạo CNKTMT ở Việt 

Nam một cách bài bản nên cử nhân CNKTMT khi được đào tạo ra theo từng lĩnh vực 

vừa thừa, vừa thiếu. Hiện nay đang thiếu hụt về cán bộ chuyên sâu về công nghệ môi 

trường, xử lý ô nhiễm môi trường khí, đất; phân tích và quan trắc môi trường. Trong 5 

năm tới và dài hạn thì cần có đánh giá, khảo sát cẩn trọng để đánh giá sự phát triển 
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kinh tế - xã hội của đất nước gắn với công tác bảo vệ môi trường, áp dụng kinh 

nghiệm quốc tế để có chính sách đào tạo ngành CNKTMT trong tương lai”. 

(QL_CS_2).  

Nhu cầu nhân lực công nghệ kỹ thuật môi trường đối với ngành y tế 

Kết quả phỏng vấn sâu cán bộ hoạch định chính sách phụ trách nhân lực trong 

ngành y tế cho thấy, hiện tại ngành y tế không có vị trí làm việc cụ thể trong ngành 

dành cho nhân lực CNKTMT. Ngành y tế cần những nhân lực có thể phù hợp làm việc 

được ở nhiều vị trí khác nhau, nên tạm thời không có nhu cầu tuyển dụng một vị trí 

chuyên biệt về CNKTMT và cũng không có kinh phí để trả lương cho những cán bộ 

này.  

“Trong các đề án vị trí việc làm không có vị trí riêng cho cán bộ CNKTMT, nên 

không có kinh phí cho vị trí nhân lực này. Chính vì vậy, hiệu quả kinh tế không có để 

có một nhân lực chuyên vị trí công việc CNKTMT, các công việc đó có thể thuê đơn vị 

tư vấn” (QL_CS_1).  

Các ý kiến tương tự cũng thu được từ các đơn vị y tế tuyến dưới. Trên thực tế, 

ngành y tế thực sự cần những người được đào tạo về lĩnh vực CNKTMT để làm việc 

tại nhiều vị trí khác nhau, chẳng hạn phụ trách mảng công tác bảo vệ môi trường, xử lý 

nước thải y tế, lò đốt chất thải y tế, làm việc tại các khoa xét nghiệm v.v. Tuy nhiên, 

với quy định tự chủ tài chính hiện nay, các đơn vị cần tuyển dụng một vị trí có thể làm 

được nhiều việc khác nhau, trong đó lĩnh vực công việc liên quan tới CNKTMT có thể 

cử nhân viên đi tập huấn ngắn hạn để đáp ứng yêu cầu công việc. Do đó lãnh đạo các 

đơn vị thường sử dụng cán bộ hiện có/ điều chuyển từ các bộ phận (chưa được đào tạo 

cơ bản) để thực hiện các công việc mà nhân lực CNKTMT đảm trách. Mặc dù nhiều 

đơn vị cũng đã tuyển kỹ sư CNKTMT nhưng vị trí này chỉ làm được một nội dung 

công việc về lĩnh vực bảo vệ môi trường mà chưa đáp ứng được những yêu cầu công 

việc khác trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, việc bố trí việc làm chưa hợp lý, chưa sử 

dụng và phát huy hiệu quả cán bộ. Mặt khác nhiều cán bộ chưa được cập nhật thông 

tin, kỹ năng kỹ thuật về môi trường y tế do đó chưa đáp ứng yêu cầu công việc. 

“Theo quan điểm của mình, với một xu thế tự chủ, thì các đơn vị sẽ hướng tới 

một cách quản lý, cách tổ chức chung là một người sẽ làm được nhiều việc. Như trong 
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ngành y tế thì các bạn đã có background bậc đại học ví dụ như cử nhân của những 

chuyên ngành gần thế này [chuyên ngành thuộc khối khoa học sức khỏe] thì có lẽ 

mình chỉ bổ sung thêm cho họ, có thể 3 tháng đến 6 tháng, bổ sung thêm cho họ những 

kiến thức liên quan tới công việc mà họ phải đảm nhiệm. Như vậy có thể tuyển những 

đối tượng đã được đào tạo về mảng đó và cử đi tập huấn về quản lý môi trường trong 

một cơ sở y tế”.” (SD_YT_1) 

Tại tuyến tỉnh, kết quả PVS một lãnh đạo đơn vị thuộc khối dự phòng trong 

ngành y tế ở Hà Nội cho thấy hiện tại, đơn vị cũng đã tuyển dụng 5-6 người tốt nghiệp 

ngành CNKTMT, đều là cựu sinh viên tốt nghiệp từ Trường Đại học Khoa học tự 

nhiên, được bố trí làm việc trong các khoa kỹ thuật có liên quan tới môi trường. Tuy 

nhiên, số lượng cán bộ hiện tại đã đủ và trong giai đoạn 5 – 10 năm tới không có nhu 

cầu tuyển dụng thêm đối tượng này.  

“Có 5-6 bạn đào tạo về mảng này, đào tạo công nghệ môi trường của khoa học 

tự nhiên, chủ yếu làm ở Khoa Xét nghiệm và Khoa Sức khỏe môi trường – Sức khỏe 

trường học; làm xét nghiệm nước, quan trắc môi trường. Trường Đại học Y tế công 

cộng nên chú trọng môi trường liên quan đến y tế”. (SD_HC_3). 

Tuy nhiên, kết quả phỏng vấn một cán bộ hoạch định chính sách về lĩnh vực 

bảo vệ môi trường trong ngành y tế lại cho ý kiến chưa hoàn toàn thống nhất với 

những quan điểm trên. Theo quan điểm của vị cán bộ này, hiện tại, nhu cầu nhân lực 

về ngành CNKTMT trong ngành y tế là khá lớn, căn cứ vào nhu cầu công việc cũng 

như yêu cầu của Luật Bảo vệ môi trường 2014. Ngoài ra, số lượng các cơ quan/đơn vị 

trong ngành y tế là khá lớn, chưa kể đến các đơn vị doanh nghiệp và các cơ quan có 

liên quan. Đây chính là những đơn vị có nhu cầu đào tạo về lĩnh vực CNKTMT. Tuy 

nhiên, ở thời điểm hiện tại chỉ phù hợp với việc bổ sung kiến thức, kỹ năng về 

CNKTMT cho những đối tượng này thông qua các khóa đào tạo ngắn hạn. Nhu cầu 

nhân lực được đào tạo chính quy trong lĩnh vực này cần được tính đến trong tương lai. 

“Đơn vị nào cũng có nhu cầu. Bây giờ Luật Bảo vệ môi trường yêu cầu lãnh 

đạo các cơ quan đơn vị trong ngành y tế phải có kế hoạch và thực hiện kế hoạch về 

thu gom, xử lý nước thải y tế, phân loại, xử lý chất thải rắn y tế, xử lý khí thải y tế… 

đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường. Không thực hiện thì ông lãnh đạo phải chịu trách 
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nhiệm. Mà số lượng các cơ sở y tế ở Việt Nam, riêng khối công lập đã hơn 13.000 cơ 

sở rồi. Số đơn vị ngoài ngành có nhu cầu cũng khá lớn. Nếu có chương trình đào tạo 

tại chỗ cung cấp cho những người này kiến thức, kỹ năng cần thiết trong lĩnh vực 

CNKTMT thì rất quan trọng và cần thiết để họ có thể thực hiện yêu cầu của lãnh đạo 

đơn vị về bảo vệ môi trường.” (SD_HC_1).  

Nhu cầu nhân lực công nghệ kỹ thuật môi trường đối với các doanh nghiệp/khu 

công nghiệp/khu chế xuất/các trung tâm tư vấn về lĩnh vực môi trường 

Môi trường hiện đang là mối quan tâm chung của toàn xã hội. Đặc biệt, trong 

quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nước ta đang phải đối mặt với nhiều thách 

thức và rủi ro môi trường. Trong các công ty hoạt động tại các khu công nghiệp, khu 

chế xuất phải có bộ phận chuyên trách đảm nhận công việc chuyên môn liên quan đến 

bảo vệ môi trường đều có nhu cầu tuyển dụng nhân lực CNKTMT, nhưng trong giai 

đoạn hiện tại một số đơn vị được phỏng vấn đã đủ nhân lực và chưa có nhu cầu thêm 

trong 5 năm tới. Tuy nhiên, theo nhận định, các khu công nghiệp, khu chế xuất ngày 

càng có xu hướng mở rộng, đây cũng là thị trường tiềm năng của đối tượng CNKTMT. 

Ngoài ra, các công ty tư vấn về môi trường, cấp thoát nước ở nước ta ngày một gia 

tăng, do khối lượng công việc lớn đòi hỏi nhân lực về CNKTMT đủ năng lực đáp ứng 

yêu cầu công việc. Dự báo hiện nay và trong 5 năm tới những đơn vị này vẫn cần thêm 

nhân lực ngành CNKTMT được đào tạo một cách chính quy, bài bản, với số lượng từ 

3-5 người trong giai đoạn 5 năm tới và dài hơn là 5-10 người/đơn vị. 

“Hầu hết các cán bộ trẻ chưa có khả năng đứng chủ nhiệm các công trình. Cần 

bổ sung nguồn nhân lực có năng lực chuyên môn vững, khả năng tiếp cận các thông 

tin nhanh, có tư duy, khả năng viết báo cáo tốt, làm việc độc lập. Hiện tại, số nhân lực 

CNKTMT mà chúng tôi cần là 3, trong giai đoạn 5 năm tới số lượng khoảng từ 3-5 và 

dài hạn hơn là từ 5-10 người” (SD_DN_4) 
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Bảng 4-2. Nhu cầu nhân lực ngành CNKTMT trong thị trường lao động 

Việt Nam và vị trí công việc của cử nhân CNKTMT 

TT Đơn vị công tác Nhu cầu 

nhân lực 

Vị trí việc làm 

I Cơ quan quản lý nhà nước   

1 Bộ Tài nguyên và Môi trường K  

2 Sở Tài nguyên và Môi trường K  

3 Phòng Tài nguyên và Môi trường K  

4 Bộ Y tế K  

5 Sở Y tế K  

II Cơ quan hành chính sự nghiệp C2  

6 Trung tâm kiểm soát bệnh tật C1,2 Labo, Khoa SKMT-SKTH (Quan trắc, phân tích 

chất lượng MT, quản lý văn bản, hồ sơ BVMT, 

vận hành hệ thống xử lý nước thải) 

7 Khối bệnh viện (trung ương, tỉnh, 

huyện) 

C2 Quản lý văn bản, hồ sơ BVMT, vận hành hệ 

thống xử lý nước thải 

8 Trung tâm y tế huyện  C2 Quản lý văn bản, hồ sơ BVMT, vận hành hệ 

thống xử lý nước thải 

III Các viện nghiên cứu C1 Nghiên cứu, tư vấn về lĩnh vực CNKTMT 

IV Doanh nghiệp tư nhân, trung tâm tư 

vấn MT, quan trắc MT tư nhân 

C1 Quan trắc, phân tích chất lượng MT, tư vấn, vận  

hành hệ thống xử lý nước thải, chất thải, xây 

dựng hồ sơ ĐTM, hồ sơ/kế hoạch BVMT 

V Khu chế xuất, khu công nghiệp (bao 

gồm cả khu chế xuất, khu công 

nghiệp có vốn nước ngoài) 

C1 Vận hành hệ thống xử lý nước thải, chất thải, 

xây dựng hồ sơ ĐTM, hồ sơ/ kế hoạch BVMT, 

cán bộ HSE/ATVSLĐ 

VI Các trường Đại học có đào tạo 

CNKTMT 

C1,2 Giảng dạy, nghiên cứu, tư vấn về lĩnh vực 

CNKTMT 

* Ghi chú: C1: có, đào tạo chính quy; C2: có, đào tạo ngắn 

hạn; K: không 

 

 

4.1.3. Số lượng cử nhân/kỹ sư công nghệ kỹ thuật môi trường được đào tạo qua 

các năm tại các đơn vị đào tạo công nghệ kỹ thuật môi trường ở Việt 

Nam   

CNKTMT là ngành đào tạo góp phần giải quyết các vấn đề môi trường, là 

ngành đào tạo đã và đang có những đóng góp thiết thực và hiệu quả cho sự phát triển 

bền vững. Tại Việt Nam, năm 1992 cơ quan quản lý nhà nước đầu tiên trong lĩnh vực 

môi trường – Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường được thành lập. Với định hướng 

và chủ trương của nhà nước về lĩnh vực môi trường, các cơ sở đào tạo các chuyên 

ngành môi trường bắt đầu ra đời. Năm 1995, có 02 cơ sở đầu tiên đào tạo ngành 

CNKTMT là Trường Đại học Văn Lang và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại 

học Quốc gia Hà Nội. Để đáp ứng nhu cầu nhân lực trong hệ thống quản lý môi trường 

nhà nước cũng như doanh nghiệp, từ năm 1995 đến nay đã có 28 trường đại học trên 

cả nước đào tạo ngành CNKTMT. Thông tin các trường đạo tạo và chỉ tiêu tuyển sinh 
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được thể hiện trong Bảng 4-3 như sau: 

Bảng 4-3. Thống kê các trường và chỉ tiêu tuyển sinh ngành CNKTMT tại Việt 

Nam 

TT Tên trường Tên ngành 

Chỉ tiêu tuyển sinh 

Năm 

2016 
Năm 2017 Năm 2018 

1  Trường Đại học Văn Lang 
Công nghệ và quản lý 

môi trường 
- 60 50 

2  Học viện Nông nghiệp Việt Nam Khoa học môi trường 410 280 280 

3  Đại học Bách khoa Hà Nội Kỹ thuật môi trường - - 120 

4  Đại học Xây Dựng CNKTMT 100 100 100 

5  
Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại 

học Quốc Gia Hà Nội 
CNKTMT 70 70 80 

6  
Trường Đại học Hàng hải Việt 

Nam 
Kỹ thuật môi trường 90 90 90 

7  
Trường Đại học Lâm nghiệp Việt 

Nam 
Khoa học môi trường 170 200 100 

8  
Trường Đại học Giao thông vận 

tải Hà Nội 
Kỹ thuật môi trường 50 50 50 

9  
Trường Đại học Mỏ Địa chất Hà 

Nội 
Kỹ thuật môi trường 250 100 80 

10  
Trường Đại học Tài nguyên và 

Môi trường 
CNKTMT 205 250 270 

11  Trường Đại học Điện lực CNKTMT 0 0 50 

12  
Trường Đại học Tài nguyên và 

Môi trường TP HCM 
CNKTMT 300 360 250 

13  
Trường Đại học Công nghiệp Hà 

Nội 
CNKTMT 80 60 50 

14  Trường Đại học Duy tân CNKTMT 100 100 300 

15  
Trường Đại học Dân lập Hải 

Phòng 
CNKTMT = 107 150 

16  
Trường Đại học Công nghiệp Việt 

Trì 
CNKTMT = 80 80 

17  
Trường Đại học Sư phạm Kỹ 

thuật Hưng Yên 
CNKTMT 30 50 40 

18  Trường Đại học Nha Trang Kỹ thuật môi trường 120 120 40 

19  
Trường Đại học Khoa học Tự 

nhiên thành phố Hồ Chí Minh 

Khoa học môi trường,  

CNKTMT 
295 250 300 

20  
Trường Đại học Nông lâm thành 

phố Hồ Chí Minh 

Khoa học môi trường, Kỹ 

thuật môi trường 
170 160 190 

21  
Trường Đại học Công nghiệp 

Thành phố Hồ Chí Minh 

CNKTMT, Khoa học môi 

trường 
160 240 360 

22  

Trường Đại học Công nghiệp 

Thực phẩm Thành phố Hồ Chí 

Minh 

CNKTMT 150 200 90 

23  
Trường Đại học Giao thông vận 

tải Thành phố Hồ Chí Minh 
Kỹ thuật môi trường 40 40 60 
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Theo Bảng 4-3 thống kê thông tin tuyển sinh từ năm 2016 đến 2018 có thể thấy 

rằng số lượng tuyển sinh ngành CNKTMT có xu hướng gia tăng trong mỗi năm trong 

3 năm gần đây. Trong đó số lượng tuyển sinh tăng mạnh từ năm 2016 đến 2017 với 

khoảng 300-400 thí sinh, từ năm 2017 đến 2018 số lượng tuyển sinh tăng ít hơn với 

khoảng 200 thí sinh. 

4.1.4. Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp xin được việc làm (theo thời gian sau khi tốt 

nghiệp)/làm đúng chuyên ngành   

Ngày 31 tháng 8 năm 2018 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn số 

3973/BGDĐT-GDĐH về việc khảo sát, công khai và báo cáo tình hình việc làm của 

sinh viên tốt nghiệp tại các trường đại học. Nội dung khảo sát bao gồm tỷ lệ sinh viên 

có việc làm sau khi tốt nghiệp, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp sau khi ra trường làm đúng 

hoặc trái lĩnh vực đào tạo trên đối tượng là sinh viên chính quy đã tốt nghiệp tại các 

trường đại học, học viện, cao đẳng. Kết quả khảo sát được công bố công khai trên 

trang điện tử của các trường đại học, học viện, cao đẳng (Báo cáo “Ba công khai”). 

Bảng 4-4 dưới đây thể hiện tình hình việc làm sau khi tốt nghiệp của sinh viên chuyên 

ngành công nghệ kỹ thuật môi trường tại một số trường đại học ở Việt Nam. 

Theo kết quả rà soát sơ bộ thông tin việc làm sau khi tốt nghiệp của sinh viên 

các trường Đại học Tài Nguyên Môi trường, Đại học Xây dựng, Đại học Bách Khoa 

Hà Nội, Đại học Mỏ - Địa chất, Đại học Giao thông vận tải thì số lượng sinh viên sau 

khi tốt nghiệp cử nhân/kỹ sư kỹ thuật công nghệ môi trường có việc làm từ 70% đến 

92%, trong đó công việc đúng lĩnh vực chiếm tỷ lệ khá cao ở các chuyên ngành Công 

nghệ kỹ thuật môi trường tại trường ĐH Bách Khoa và ĐH Xây dựng Hà Nội lần lượt 

24  
Trường Đại học Sư phạm Kỹ 

thuật Thành phố Hồ Chí Minh 
CNKTMT 70 90 120 

25  Trường Đại học Tôn Đức Thắng CNKTMT - 160 120 

26  
Trường Đại học Công nghệ Thành 

phố Hồ Chí Minh 
Kỹ thuật môi trường - 100 128 

27  
Trường Đại học kỹ thuật công 

nghiệp - Đại học Thái Nguyên 
Kỹ thuật môi trường 30 41 40 

28  Trường Đại học Lạc Hồng Khoa học môi trường 50 62 50 

TỔNG SỐ 2940 3420 3638 

Ghi chú: số liệu tổng hợp từ thông tin tuyển sinh của các trường đại học 
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là 56% và 67%; ngành kỹ thuật môi trường có tỷ lệ sinh viên làm trái lĩnh vực rất cao, 

từ 55-64%. 

Loại hình cơ quan mà cử nhân/kỹ sư kỹ thuật công nghệ môi trường lựa chọn 

chủ yếu là các doanh nghiệp/công ty tư nhân với tỷ lệ từ 62% - 85%. Các cơ quan nhà 

nước và doanh nghiệp nước ngoài có tỷ lệ cử nhân/kỹ sư kỹ thuật công nghệ môi 

trường lựa chọn tương đương nhau (khoảng 6% - 20%). Cử nhân/kỹ sư kỹ thuật công 

nghệ môi trường làm trong các cơ quan tư vấn việc làm và lao động khác chiếm tỷ lệ 

thấp chỉ từ 0-8%.  
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Bảng 4-4. Thống kê báo cáo tình hình việc làm của sinh viên chuyên ngành CNKTMT của 5 trường top đầu 

T

T 
Trường 

Ngành đào 

tạo 

Tổng số 

SVTN 

Tổng số 

SV tham 

gia khảo 

sát 

Số lượng 

SVTN có 

việc làm 

Loại hình cơ quan Lĩnh vực công việc 

NhN NcN TN TTVL LĐK 
Đúng 

lĩnh vực 

Trái lĩnh 

vực 

1 
Đại học TNMT 

(2016) 

Công nghệ 

KTMT 
267 205 181 (88%) 

34 

(19%) 

14 

(8%) 

129 

(71%) 
1 (1%) 3 (2%) 

101 

(56%) 
80 (44%) 

2 
ĐH Bách Khoa 

HN (2017) 

Kỹ Thuật môi 

trường 
101 78 

60 

(77%) 
4 (6%) 

10 

(17%) 

37 

(62%) 
4 (7%) 5 (8%) 27 (45%) 33 (55%) 

3 
ĐH Mỏ - Địa chất 

(2016) 

Kỹ thuật môi 

trường 
72 71 

55 

(79%) 

7 

(13%) 

8 

(15%) 

39 

(71%) 
1 (1%) 0   

4 
ĐH GTVT HN 

(2018) 

Kỹ thuật môi 

trường 
36 36 

33 

(92%) 
2 (6%) 3 (9%) 

28 

(85%) 
2 (6%) 0 12 (36%) 21 (64%) 

5 
ĐH Xây dựng 

(2017) 

Công nghệ 

KTMT 
24 17 

15 

(88%) 
1 (7%) 

3 

(20%) 

11 

(73%) 
0 0 10 (67%) 5 (33%) 

* Ghi chú: SVTN : Sinh viên tốt nghiệp NhN  : Nhà nước 

 NcN  : Nước ngoài  TN : Tư nhân 

 TTVL : Trung tâm việc làm LĐK: Lao động khác 
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Các doanh nghiệp/công ty tư nhân mà cử nhân/kỹ sư kỹ thuật công nghệ môi 

trường có thể lựa chọn đó là các Công ty cung cấp dịch vụ vệ sinh môi trường (Công ty 

thoát nước, Công ty Môi trường đô thị, các nhà máy xử lý chất thải); Cán bộ quan trắc, 

đánh giá chất lượng môi trường tại các trung tâm/trạm quan trắc môi trường tư nhân; Tất 

cả các khu công nghiệp, khu chế xuất, công ty, nhà máy, xí nghiệp, phân xưởngcó hệ 

thống xử lý môi trường; Các công ty tư vấn, các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong 

lĩnh vực môi trường. Đây là những doanh nghiệp/công ty tư nhân cần nguồn nhân lực dồi 

dàovề cử nhân/kỹ sư kỹ thuật công nghệ môi trường. 

Ngoài ra, kết quả rà soát tình hình việc làm sau khi tốt nghiệp của sinh viên 

chuyên ngành về công nghệ kỹ thuật môi trường tại một số trường đại học khác được thể 

hiện ở Bảng 4-5.  

Bảng 4-5. Tỷ lệ sinh viên chuyên ngành về công nghệ kỹ thuật môi trường tốt nghiệp 

có việc làm sau 1 năm ra trường (Năm 2017) 

TT Tên trường Tên ngành 
Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp 

có việc làm sau 1 năm ra 

trường (%)  

1 Trường Đại học Văn Lang Khối ngành VII 94,6 

2 Học viện Nông nghiệp Việt Nam Chung 89,26 

3 
Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học 

Quốc Gia Hà Nội 
CNKTMT 

80,4 

4 Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Kỹ thuật môi trường - 

5 Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam Khoa học môi trường 79,7 

6 Trường Đại học Điện lực CNKTMT - 

7 
Trường Đại học Tài nguyên và Môi 

trường TP HCM 
CNKTMT 

- 

8 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khối ngành VII 90 

9 Trường Đại học Duy tân Khối ngành VII 93,6 

10 Trường Đại học Dân lập Hải Phòng CNKTMT - 

11 Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì CNKTMT >90% 

12 
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 

Hưng Yên 
CNKTMT 

- 

13 Trường Đại học Nha Trang Kỹ thuật môi trường - 

14 
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 

thành phố Hồ Chí Minh 

Khoa học môi trường, 

CNKTMT - 
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TT Tên trường Tên ngành 
Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp 

có việc làm sau 1 năm ra 

trường (%)  

15 
Trường Đại học Nông lâm thành phố 

Hồ Chí Minh 

Khoa học môi trường, Kỹ 

thuật môi trường - 

16 
Trường Đại học Công nghiệp Thành 

phố Hồ Chí Minh 
Khối ngành VII 90,1 

17 
Trường Đại học Công nghiệp Thực 

phẩm Thành phố Hồ Chí Minh 
Khối ngành V 88,2% 

18 
Trường Đại học Giao thông vận tải 

Thành phố Hồ Chí Minh 
Kỹ thuật môi trường 

- 

19 
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 

Thành phố Hồ Chí Minh 
Khối ngành VII  66,67 

20 
Trường Đại học Công nghệ Thành phố 

Hồ Chí Minh 
Kỹ thuật môi trường 

- 

21 
Trường Đại học kỹ thuật công nghiệp - 

Đại học Thái Nguyên 
Kỹ thuật môi trường 

87% 

22 Trường Đại học Lạc Hồng Khoa học môi trường - 

Ghi chú:  

- Khối ngành V - Toán và thống kê, Máy tính và công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật, 

Kỹ thuật, Sản xuất và chế biến, Kiến trúc và xây dựng, Nông lâm và thủy sản, Thú y; 

- Khối ngành VII - Nhân văn, Khoa học xã hội và hành vi, Báo chí và thông tin, Dịch vụ xã 

hội, Khách sạn-du lịch-thể thao và dịch vụ cá nhân, Dịch vụ vận tải, Môi trường và bảo 

vệ môi trường, An ninh quốc phòng.   

Do báo cáo công khai về chất lượng đào tạo thực tế của mỗi trường khác nhau nên 

theo Bảng 4-5 tổng hợp được thì nhìn chung tỷ lệ sinh viên chuyên ngành học có liên 

quan đến lĩnh vực công nghệ kỹ thuật môi trường tốt nghiệp có việc làm sau 1 năm ra 

trường từ 66,7% đến 94,6%, cụ thể đối với chuyên ngành CNKTMT tương đối cao từ 

80,4% (Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc Gia Hà Nội) đến trên 90% (Trường 

Đại học Công nghiệp Việt Trì). Tuy nhiên căn cứ theo số liệu ở báo cáo công khai của 

các trường này thì không có số liệu về tỷ lệ sinh viên làm trái lĩnh vực và đúng lĩnh vực 

được đào tạo để có thể có nhận xét khách quan hơn.  

4.2. Phân tích khoảng trống về năng lực của cử nhân công nghệ kỹ thuật môi 

trường tại Việt Nam 

4.2.1. Đề xuất danh mục năng lực cần thiết của cử nhân công nghệ kỹ thuật môi 

trường     
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Kết quả tổng quan về các năng lực của cử nhân CNKTMT trên thế giới và tại Việt 

Nam cho thấy đến thời điểm này trên thế giới cũng như tại Việt Nam hiện chưa có tổ 

chức, Bộ ngành nào ban hành Danh mục Chuẩn năng lực Cử nhân CNKTMT. Tuỳ nhu 

cầu thực tế và thế mạnh của từng trường mà các trường đã chủ động đưa ra chuẩn đầu ra 

cho chương trình đào tạo lực Cử nhân CNKTMT. Các chuẩn đầu ra mà các trường đã ban 

hành thường chia theo 3 nhóm: các chuẩn về kiến thức, các chuẩn về kỹ năng (trong đó 

có các kỹ năng cứng và các kỹ năng mềm) và các chuẩn về thái độ. Cân nhắc kết quả 

tổng quan tài liệu (đặc biệt là các chuẩn đầu ra CN/kỹ sư CNKTMT tại các trường Đại 

học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Đại học Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí 

Minh, ĐH Khoa học Tự nhiên, Đại học Xây Dựng) nhu cầu thực tế tại Việt Nam, nhóm 

nghiên cứu đề xuất các năng lực sau để cân nhắc xin ý kiến các bên liên quan chỉnh sửa, 

hoàn thiện và đưa vào chuẩn đầu ra cử nhân CNKTMT tại Trường ĐHYTCC (bao gồm 

12 năng lực). 

1. Áp dụng được kiến thức khoa học cơ sở ngành và chuyên ngành CNKTMT trong 

nghiên cứu, điều tra, giải quyết các vấn đề liên quan đến môi trường đất, nước, 

không khí ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng.      

2. Lấy mẫu, quan trắc môi trường tự nhiên và môi trường lao động.   

3. Phân tích mẫu môi trường, thống kê xử lý số liệu môi trường, phiên giải và viết 

báo cáo đánh giá chất lượng môi trường. 

4. Làm việc thành thạo trong phòng thí nghiệm phân tích môi trường và vận hành 

được ít nhất 1 thiết bị công nghệ cao sử dụng trong phân tích môi trường. 

5. Quản lý, giám sát và vận hành các công trình xử lý hoặc hệ thống kiểm soát ô 

nhiễm đất, nước, không khí, chất thải rắn và nước thải trong bệnh viện, trong các 

doanh nghiệp và khu dân cư. 

6. Tính toán thiết kế kỹ thuật trong các công trình xử lý nước cấp, nước thải, khí thải, 

các hệ thống thông gió và kiểm soát tiếng ồn, hệ thống thu gom xử lý chất thải 

rắn… cho sản xuất và sinh hoạt. 
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7. Đánh giá tác động môi trường theo đúng các quy định hiện hành, đánh giá tác 

động sức khoẻ, đánh giá và truyền thông nguy cơ sức khoẻ môi trường. 

8. Kiểm soát môi trường doanh nghiệp.  

9. Ứng dụng các mô hình dự báo diễn biến chất lượng môi trường 

10. Thuyết trình, giao tiếp, làm việc độc lập và theo nhóm, hợp tác với các đối tác, ban 

ngành liên quan chuyên nghiệp và hiệu quả. 

11. Tự học, tự nghiên cứu để phát triển năng lực cá nhân và nghề nghiệp, thích ứng 

với môi trường không ngừng thay đổi và đáp ứng nhu cầu thực tế. 

12. Có trình độ tin học và tiếng Anh (tối thiểu trình độ B hoặc B1 Châu Âu hoặc 

tương đương), đủ để thực hiện các công việc của cán bộ CNKTMT. 

Sau khi có danh mục dự kiến các năng lực cần thiết của cử nhân CNKTMT, nhóm 

nghiên cứu đã tiến hành phỏng vấn sâu một số lãnh đạo đơn vị sử dụng lao động trong cả 

lĩnh vực y tế (2 người) và trong lĩnh vực môi trường (2 ở khối tư nhân, 1 ở đơn vị hành 

chính sự nghiệp thuộc Tổng cục Môi trường) và tổ chức hội thảo chuyên gia lần thứ nhất 

để xin ý kiến của các chuyên gia là những người có kinh nghiệm trong công tác đào tạo 

cử nhân/kỹ sư CNKTMT và nhà quản lý về danh mục dự thảo năng lực này. Các chuyên 

gia góp ý danh mục năng lực dự kiến để ban hành chuẩn đầu ra chương trình đào tạo cử 

nhân/kỹ sư CNKTMT cần phát huy tối đa các thế mạnh trong đào tạo của trường Đại học 

Y tế công cộng và cũng thể hiện tính đặc thù của chương trình đào tạo này so với các 

chương trình đào tạo CN/kỹ sư CNKTMT hiện đang được đào tạo ở 28 trường đại học 

khác tại Việt Nam. Theo góp ý của các chuyên gia, chuẩn năng lực số 6 “Tính toán thiết 

kế kỹ thuật trong các công trình xử lý nước cấp, nước thải, khí thải, các hệ thống thông 

gió và kiểm soát tiếng ồn, hệ thống thu gom xử lý chất thải rắn… cho sản xuất và sinh 

hoạt” và số 9 “Ứng dụng các mô hình dự báo diễn biến chất lượng môi trường” là các 

năng lực cần thiết nhưng phù hợp hơn với các kỹ sư CNKTMT được đào tạo tại các 

trường Đại học Xây dựng, Đại học Bách Khoa Hà Nội. Do đó, danh mục dự thảo các 

năng lực cần thiết của cử nhân/kỹ sư CNKTMT dự kiến áp dụng tại trường ĐH YTCC đã 

điều chỉnh, bỏ bớt 2 năng lực này, chỉ còn 10 năng lực (Hộp 4.1). 
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Hộp 4-1. Đề xuất danh mục 10 năng lực của cử nhân CNKTMT 

1. Áp dụng được kiến thức khoa học cơ sở ngành và chuyên ngành CNKTMT trong nghiên cứu, 

điều tra, giải quyết các vấn đề liên quan đến môi trường đất, nước, không khí ảnh hưởng sức khỏe 

cộng đồng. 

2. Lấy mẫu, quan trắc môi trường tự nhiên và môi trường lao động.   

3. Phân tích mẫu môi trường, thống kê xử lý số liệu môi trường, phiên giải và viết báo cáo đánh giá 

chất lượng môi trường. 

4. Làm việc thành thạo trong phòng thí nghiệm phân tích môi trường và vận hành được ít nhất 1 

thiết bị công nghệ cao sử dụng trong phân tích môi trường. 

5. Quản lý, giám sát và vận hành các công trình xử lý hoặc hệ thống kiểm soát ô nhiễm đất, nước, 

không khí, chất thải rắn và nước thải trong bệnh viện, trong các doanh nghiệp và khu dân cư. 

6. Đánh giá tác động môi trường theo đúng các quy định hiện hành, đánh giá tác động sức khoẻ, 

đánh giá và truyền thông nguy cơ sức khoẻ môi trường. 

7. Kiểm soát môi trường doanh nghiệp.  

8. Thuyết trình, giao tiếp, làm việc độc lập và theo nhóm, hợp tác với các đối tác, ban ngành liên 

quan chuyên nghiệp và hiệu quả. 

9. Tự học, tự nghiên cứu để phát triển năng lực cá nhân và nghề nghiệp, thích ứng với môi trường 

không ngừng thay đổi và đáp ứng nhu cầu thực tế. 

10. Có trình độ tin học và tiếng Anh (tối thiểu trình độ B hoặc B1 Châu Âu hoặc tương đương), đủ để 

thực hiện các công việc của cán bộ CNKTMT. 

 

Danh mục 10 năng lực dự kiến đối với cử nhân/kỹ sư CNKTMT sau kết quả 

tổng quan tài liệu và Hội thảo chuyên gia lần thứ nhất đã được xin ý kiến các bên 

liên quan thông qua phỏng vấn sâu và phiếu khảo sát định lượng. Kết quả khảo sát 

đánh giá nhu cầu đào tạo cho thấy có 8/14 đơn vị cho biết nhận định của họ về 

những năng lực cần thiết mà cử nhân công nghệ kỹ thuật môi trường cần có. Hầu 

hết các đơn vị đều đồng ý với danh mục 10 năng lực do nhóm nghiên cứu đề xuất, 

đặc biệt nhấn mạnh vào các năng lực thuộc các nhóm kiến thức, thực hành, kỹ 

năng mềm như sau: 

Năng lực về mặt kiến thức 

Các cán bộ quản lý được phỏng vấn chia sẻ cử nhân CNKTMT cần được 

đào tạo đúng chuyên môn, chuyên ngành về kỹ thuật môi trường, trong đó cần có 

khả năng cập nhật kiến thức mới, kỹ thuật hiện đại, văn bản pháp quy cập nhật về 
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công tác môi trường phù hợp với cơ sở họ đang làm việc. Các công nghệ và kỹ 

thuật xử lý và kiểm soát môi trường thay đổi rất nhanh nên sinh viên ra trường cần 

có năng lực cập nhật các công nghệ, kỹ thuật này. 

“Cập nhật các quy định pháp quy về văn bản, quy định về các hoạt động, 

các quy định về môi trường trong từng loại đơn vị sự nghiệp hoặc là doanh 

nghiệp” (SD_YT_1) 

“Cập nhật những phương pháp xử lý môi trường mới hiện nay để có thể đưa 

ra các biện pháp bảo vệ môi trường, biện pháp giảm thiểu các tác động môi 

trường và phòng tránh, ứng phó sự cố môi trường hiệu quả nhất” (SD_DN_4). 

“Hầu hết các cán bộ đang làm việc trong lĩnh vực CNKTMT của ngành y tế 

đều thiếu hụt kiến thức về môi trường gắn liền với y tế và kỹ thuật môi trường gắn 

với y tế công cộng” (SD_HC_3). 

Năng lực về mặt thực hành 

Về khả năng thực hành, các cán bộ quản lý yêu cầu nhân viên cần có các 

nhóm kỹ năng về: 

(1) Lấy mẫu hiện trường, quan trắc chất lượng môi trường tại thực địa 

(2) Phân tích mẫu môi trường trong phòng thí nghiệm 

(3) Nghiên cứu, điều tra, giải quyết các vấn đề liên quan đến môi trường đất, nước, 

không khí ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng, làm nhiệm vụ tư vấn giúp cho cộng 

đồng nâng cao nhận thức về BVMT 

(4) Thống kê xử lý số liệu môi trường, viết báo cáo đánh giá tác động môi trường, 

đánh giá nguồn tác động môi trường từ các hoạt động sản xuất kinh doanh, các loại 

ngành nghề, các kỹ thuật bảo vệ môi trường. 
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(5) Quản lý, giám sát và vận hành các công trình xử lý hoặc hệ thống kiểm soát ô 

nhiễm đất, nước, không khí, chất thải rắn và nước thải, kiểm soát môi trường 

doanh nghiệp 

Ngoài ra, người lao động trong lĩnh vực CNKTMT cần có khả năng sử dụng 

các công cụ hỗ trợ hiện đại như máy móc, các kỹ thuật tiên tiến trong thực hiện các 

nhiệm vụ chuyên môn. Đồng thời, một kỹ năng quan trọng khác được đối tượng 

nghiên cứu đề xuất bổ sung là “Lập kế hoạch cho các chương trình/hoạt động 

quan trắc môi trường, quản lý phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn quy định, phân 

tích chất lượng môi trường” (SD_YT_2).  

Các kỹ năng mềm khác 

Ngoài kiến thức, kỹ năng chuyên môn thì một số kỹ năng mềm được đánh 

giá là rất quan trọng và cần thiết để có thể làm việc trong lĩnh vực công nghệ kỹ 

thuật môi trường. Các kỹ năng này gồm có ngoại ngữ (tiếng Anh), tin học (sử dụng 

máy vi tính, soạn thảo văn bản, phần mềm Excel để lập kế hoạch, phân tích số liệu, 

viết báo cáo, v.v). Cán bộ cũng cần có khả năng giao tiếp tốt, năng động, hoạt bát, 

chủ động trong công việc, làm việc độc lập, làm việc nhóm hiệu quả với các nhóm 

chuyên môn khác như kỹ thuật (vật liệu, cơ khí, điện) và trình bày hiệu quả các 

giải pháp công nghệ, kỹ thuật môi trường tới các bên liên quan.  

Ngoài ra, đối tượng tham gia phỏng vấn sâu đến từ cơ sở đào tạo cũng góp ý 

là danh mục năng lực cần thiết đối với cử nhân, kỹ sư CNKTMT cũng nên bao 

gồm cả thái độ. Năng lực về thái độ được đề xuất là: “Tuân thủ các nguyên tắc về 

đạo đức trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật môi trường, ý thức được an toàn nghề 

nghiệp trong chuyên môn, có tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong công việc, 

cẩn thận, tỉ mỉ, kiên trì, trung thực, khách quan”. Đồng thời, mỗi cán bộ CNKTMT 

cũng được kỳ vọng là cần có ý thức bảo vệ tài nguyên môi trường và trách nhiệm 

tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho cộng đồng và xã hội. 
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4.2.2. Phân tích khoảng trống về năng lực của cử nhân công nghệ kỹ thuật môi 

trường tại Việt Nam năm 2019 

4.2.2.1. Thông tin chung về các đối tượng nghiên cứu 

Trong nghiên cứu đánh giá nhu cầu đào tạo này, nhóm nghiên cứu đã tiếp cận 

được 14 đơn vị hoạt động trong lĩnh vực có liên quan đến công nghệ kỹ thuật môi trường 

và có sử dụng cán bộ có trình độ chuyên môn về công nghệ kỹ thuật môi trường, trong đó 

có 01 đơn vị quản lý, hoạch định chính sách, 03 đơn vị hành chính sự nghiệp, 01 cơ sở y 

tế, 07 doanh nghiệp công và tư nhân và 02 cơ sở đào tạo.  

Tổng cộng nghiên cứu thu được 40 phiếu tự điền từ những người lao động hiện 

đang làm việc tại các đơn vị tham gia, có bằng cấp chuyên môn và công tác trong lĩnh 

vực công nghệ kỹ thuật môi trường để tìm hiểu những năng lực thực tế cần có để đáp ứng 

yêu cầu công việc, qua đó xây dựng chương trình đào tạo phù hợp. Phần lớn các đối 

tượng cung cấp thông tin có bằng đại học trở lên. 62,5% đối tượng nghiên cứu hiện đang 

làm việc tại các doanh nghiệp trong lĩnh vực môi trường và 45% có số năm công tác dưới 

≤5 năm (Bảng 4-6).  

Bảng 4-6. Thông tin đối tượng nghiên cứu tham gia trả lời phiếu tự điền 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đối tượng trả lời phiếu tự điền Tần số Tỷ lệ 

Loại cơ sở N  % 

Đơn vị hành chính 18 42,1 

Doanh nghiệp 17 44,7 

Cơ sở đào tạo 5 13,2 

Trình độ chuyên môn N  % 

Sau đại học 14 35 

Đại học 25 62,5 

Cao đẳng 0 0 

Trung cấp/ khác 1 2,5 

Số năm công tác N  % 

≤5 năm 18 45 

>5 năm 22 55 

Cơ quan công tác N  % 

Ngành y 15 37,5 

Ngành môi trường 23 57,5 

Công nghiệp/ chế xuất 2 5 
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4.2.2.2. Những năng lực cần thiết cho người làm việc trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật 

môi trường 

Bảng 4-7. Những năng lực cần thiết nhất theo đánh giá của cán bộ làm việc trong 

lĩnh vực CNKTMT 

Các năng lực cần thiết nhất N % 

Lấy mẫu, quan trắc môi trường; phân tích, tổng hợp và báo cáo số liệu 33 82,5 

Có trình độ tin học và tiếng Anh (tối thiểu trình độ B hoặc B1 Châu Âu 

hoặc tương đương), đủ để thực hiện các công việc của cán bộ CNKTMT 
31 77,5 

Áp dụng được kiến thức khoa học cơ sở ngành và chuyên ngành CNKTMT 

trong nghiên cứu, điều tra, giải quyết các vấn đề liên quan đến môi trường 

đất, nước, không khí ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng 

28 70 

Thuyết trình, giao tiếp, làm việc độc lập và theo nhóm, hợp tác với các đối 

tác, ban ngành liên quan chuyên nghiệp và hiệu quả. 
21 52,5 

Phân tích mẫu môi trường, thống kê xử lý số liệu môi trường, phiên giải và 

viết báo cáo đánh giá chất lượng môi trường. 
16 40 

Tự học, tự nghiên cứu để phát triển năng lực cá nhân và nghề nghiệp, thích 

ứng với môi trường không ngừng thay đổi và đáp ứng nhu cầu thực tế. 
15 37,5 

Kiểm soát môi trường doanh nghiệp.  13 32,5 

Đánh giá tác động môi trường theo đúng các quy định hiện hành, đánh giá 

tác động sức khoẻ, đánh giá và truyền thông nguy cơ sức khoẻ môi trường. 
13 32,5 

Quản lý, giám sát và vận hành các công trình xử lý hoặc hệ thống kiểm soát 

ô nhiễm đất, nước, không khí, chất thải rắn và nước thải trong bệnh viện, 

trong các doanh nghiệp và khu dân cư 

12 30 

Làm việc thành thạo trong phòng thí nghiệm phân tích môi trường và vận 

hành được ít nhất 1 thiết bị công nghệ cao sử dụng trong phân tích môi 

trường. 

8 20 

Tổng số người đánh giá 40 100 

 

Có 40 đối tượng trả lời phiếu tự điền đánh giá tính cần thiết của các kỹ năng mà 

người làm công tác CNKTMT cần có. Theo kết quả Bảng 4-7, 3 năng lực được đề cập 

nhiều nhất gồm “Lấy mẫu, quan trắc môi trường, tổng hợp và báo cáo số liệu”; “Có trình 

độ tin học và tiếng Anh tối thiểu trình độ B hoặc B1 Châu Âu hoặc tương đương, đủ để 

thực hiện các công việc của cán bộ CNKTMT” và; “Áp dụng được kiến thức khoa học cơ 

sở ngành và chuyên ngành CNKTMT trong nghiên cứu, điều tra, giải quyết các vấn đề 

liên quan đến môi trường đất, nước, không khí ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng”. Các 

năng lực được nhắc đến ít nhất là “Quản lý, giám sát và vận hành các công trình xử lý 

hoặc hệ thống kiểm soát ô nhiễm đất, nước, không khí, chất thải rắn và nước thải trong 

bệnh viện, trong các doanh nghiệp và khu dân cư”; “Làm việc thành thạo trong phòng thí 
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nghiệm phân tích môi trường và vận hành được ít nhất 1 thiết bị công nghệ cao sử dụng 

trong phân tích môi trường”.  

3.2.2.3. Phân tích khoảng trống về năng lực của cử nhân công nghệ kỹ thuật môi trường 

tại Việt Nam năm 2019 

Từ kết quả 10 danh mục năng lực của cử nhân CNKTMT đã xây dựng với sự góp 

ý của các chuyên gia, nhóm nghiên cứu đã tiến hành yêu cầu các đối tượng tham gia 

nghiên cứu tự điền vào bộ câu hỏi về tần suất áp dụng các kỹ năng về CNKTMT trong 

công việc nhằm xác định những khoảng trống về năng lực giữa nội dung chương trình đào 

tạo và thực tế yêu cầu của công việc. Nội dung nghiên cứu chú trọng tìm hiểu các năng 

lực chưa được đào tạo và các năng lực đã được đào tạo nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu 

công việc. 

Bảng 4-8 thể hiện mức độ thường xuyên một cán bộ CNKTMT cần áp dụng các 

kỹ năng/năng lực vào công việc của họ. Tỉ lệ thỉnh thoảng thực hiện và thường xuyên 

thực hiện của các năng lực này đạt từ 57,5% đến 97,5% nên nên chương trình đào tạo nên 

đảm bảo sinh viên ra trường có các năng lực này. Một chương trình có thể cung cấp nhiều 

kỹ năng/ năng lực, tuy nhiên chỉ đến khi đi làm, theo yêu cầu thực tế của công việc, cán 

bộ CNKTMT mới biết được kỹ năng/năng lực nào là cần thiết để đáp ứng nhu cầu công 

việc trong thực tế, là những kỹ năng thường xuyên phải thực hiện, áp dụng. Từ đó cho 

thấy đây là những kỹ năng/ năng lực quan trọng cần được ưu tiên đào tạo bài bản tại nhà 

trường. 

Bảng 4-8. Tần suất áp dụng các kỹ năng của cán bộ CNMT trong công việc 

 Năng lực 

Không thực 

hiện 

Thỉnh 

thoảng 

Thường 

xuyên 

N % N % N % 

- Áp dụng được kiến thức khoa học cơ sở ngành và chuyên ngành 

CNKTMT trong nghiên cứu, điều tra, giải quyết các vấn đề liên 

quan đến môi trường đất, nước, không khí ảnh hưởng đến sức 

khỏe cộng đồng.  

1 2,5 7 17,5 32 80 

- Tự học, tự nghiên cứu để phát triển năng lực cá nhân và nghề 

nghiệp, thích ứng với môi trường không ngừng thay đổi và đáp 

ứng nhu cầu thực tế.  

4 10 13 32,5 23 57,5 

- Thuyết trình, giao tiếp, làm việc độc lập và theo nhóm, hợp tác 

với các đối tác, ban ngành liên quan chuyên nghiệp và hiệu quả.  
7 17,5 13 32,5 20 50 

- Có trình độ tin học và tiếng Anh (tối thiểu B1 theo khung Châu 

Âu), đủ để thực hiện các công việc của cán bộ CNKTMT. 
8 20 21 52,5 11 27,5 
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 Năng lực 

Không thực 

hiện 

Thỉnh 

thoảng 

Thường 

xuyên 

N % N % N % 

- Đánh giá tác động môi trường theo các quy định hiện hành, 

đánh giá tác động sức khỏe, đánh giá và truyền thông nguy cơ sức 

khỏe môi trường.  

11 27,5 22 55 7 17,5 

- Lấy mẫu, quan trắc MTTN và MTLĐ  12 30 16 40 12 30 

- Phân tích mẫu môi trường, thống kê xử lý số liệu, phiên giải và 

biết báo cáo đánh giá chất lượng môi trường.  
13 32,5 12 30 15 37,5 

- Làm việc trong phòng thí nghiệm và vận hành được thiết bị 

công nghệ cao sử dụng trong phân tích môi trường.  
15 37,5 8 20 17 42,5 

- Kiểm soát môi trường doanh nghiệp  18 45 12 30 10 25 

- Quản lý, giám sát và vận hành các công trình xử lý hoặc hệ 

thống kiểm soát ô nhiễm đất, nước, không khí, chất thải rắn và 

nước thải trong bệnh viện, trong các doanh nghiệp và khu dân cư  

17 42,5 17 42,5 6 15 

 

Kết quả khảo sát cho thấy các năng lực mà các cán bộ CNKTMT đều thường 

xuyên thực hiện là: “Áp dụng kiến thức khoa học cơ sở ngành và chuyên ngành 

CNKTMT trong nghiên cứu, điều tra, giải quyết các vấn đề liên quan đến môi trường đất, 

nước, không khí ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng” chiếm 80%; “Tự học, tự nghiên cứu 

để phát triển năng lực cá nhân và nghề nghiệp, thích ứng với môi trường không ngừng 

thay đổi và đáp ứng nhu cầu thực tế” chiếm 57,5%; “Thuyết trình, giao tiếp, làm việc độc 

lập và theo nhóm, hợp tác với các đối tác, ban ngành liên quan chuyên nghiệp và hiệu 

quả” chiếm 50% (Bảng 4-8). Các năng lực khác đặc thù hơn nên tỉ lệ thường xuyên thực 

hiện thấp hơn, các năng lực này chỉ thỉnh thoảng mới áp dụng, gồm có: “Kiểm soát môi 

trường doanh nghiệp” với 25% thường xuyên thực hiện và 30% thỉnh thoảng thực hiện; 

“Quản lý, giám sát và vận hành các công trình xử lý hoặc hệ thống kiểm soát ô nhiễm đất, 

nước, không khí, chất thải rắn và nước thải trong bệnh viện, trong các doanh nghiệp và 

khu dân cư” với 15% thường xuyên thực hiện và 42,5% thỉnh thoảng thực hiện.  Kết quả 

này cũng nhất quán với nhận định của đối tượng trả lời phát vấn về mức độ cần thiết đào 

tạo đối với từng năng lực. 

3.2.2.4. Mức độ đáp ứng của người học ngành công nghệ kỹ thuật môi trường sau khi ra 

trường 

Bảng 4-9 trình bày kết quả về nhận định của các đối tượng về mức độ tự tin đáp 

ứng yêu cầu công việc của người học sau khi ra trường. 
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Bảng 4-9. Nhận định về mức độ tự tin đáp ứng yêu cầu công việc của sinh viên sau 

khi ra trường 

  

Năng lực 

Chưa tự tin Tự tin/rất tự tin 

N % N % 

- Kiểm soát môi trường doanh nghiệp  22 55 18 45 

- Quản lý, giám sát và vận hành các công trình xử lý hoặc hệ thống 

kiểm soát ô nhiễm đất, nước, không khí, chất thải rắn và nước thải 

trong bệnh viện, trong các doanh nghiệp và khu dân cư  

20 50 20 50 

- Làm việc trong phòng thí nghiệm và vận hành được thiết bị công 

nghệ cao sử dụng trong phân tích môi trường.  
17 42,5 23 57,5 

- Có trình độ tin học và tiếng Anh (tối thiểu B1 theo khung Châu Âu), 

đủ để thực hiện các công viecj của cán bộ CNKTMT. 
16 40 24 60 

- Đánh giá tác động môi trường theo các quy định hiện hành, đánh giá 

tác động sức khỏe, đánh giá và truyền thông nguy cơ sức khỏe môi 

trường.  

14 35 26 65 

- Lấy mẫu, quan trắc MTTN và MTLĐ  14 35 26 65 

- Phân tích mẫu môi trường, thống kê xử lý số liệu, phiên giải và biết 

báo cáo đánh giá chất lượng môi trường.  
12 30 28 70 

- Thuyết trình, giao tiếp, làm việc độc lập và theo nhóm, hợp tác với 

các đối tác, ban ngành liên quan chuyên nghiệp và hiệu quả.  
11 27,5 29 72,5 

- Tự học, tự nghiên cứu để phát triển năng lực cá nhân và nghề nghiệp, 

thích ứng với môi trường không ngừng thay đổi và đáp ứng nhu cầu 

thực tế.  

9 22,5 31 77,5 

- Áp dụng được kiến thức khoa học cơ sở ngành và chuyên ngành 

CNKTMT trong nghiên cứu, điều tra, giải quyết các vấn đề liên quan 

đên môi trường đất, nước, không khí ảnh hưởng đến sức khỏe cộng 

đồng.  

3 7,5 37 92,5 

 

Kết quả phát vấn nhân viên cho thấy các kỹ năng nhiều nhân viên thiếu tự tin chủ 

yếu là những kỹ năng chuyên sâu vào từng lĩnh vực cụ thể như kiểm soát môi trường 

doanh nghiệp, kiểm soát ô nhiễm đất, nước, không khí, chất thải rắn và nước thải trong 

bệnh viện, doanh nghiệp và khu dân cư hoặc sử dụng thiết bị công nghệ cao. Ngoài ra tin 

học và tiếng Anh cũng là những kỹ năng mà 1/3 đối tượng phỏng vấn cảm thấy không tự 

tin khi trả lời bộ câu hỏiphát vấn. Phần lớn đối tượng tự tin với việc áp dụng kiến thức 

chuyên ngành về CNKTMT trong nghiên cứu điều tra và giải quyết các vấn đề về môi 

trường; tự tin với việc tự phát triển năng lực cá nhân để đáp ứng nhu cầu thực tế; và làm 

việc nhóm/ độc lập, hợp tác đối tác.  
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Cán bộ quản lý cũng nhận định sinh viên CNKTMT ra trường về cơ bản đáp ứng 

được yêu cầu công việc, tuy nhiên còn thiếu kinh nghiệm thực tế, hoặc chương trình học 

khiến cử nhân CNKTMT chưa đáp ứng được một số khía cạnh kỹ thuật của công việc mà 

cần phối hợp/ hỗ trợ của kỹ sư môi trường.  

"Hiện tại năng lực của cử nhân môi trường chỉ đáp ứng được một phần công việc. 

Các năng lực khác còn chưa đáp ứng được đó là sử dụng trang thiết bị máy móc, các kỹ 

năng tổng hợp phân tích thông tin, số liệu, báo cáo thống kê. Đào tạo cử nhân môi 

trường rất nhiều nhưng các kiến thức để áp dụng vào công việc thực tế thì ít. Lý do là đa 

phần chương trình học lý thuyết về quản lý môi trường, tuy nhiên khi áp dụng vào công 

việc thực tế thì cần các kỹ sư môi trường làm về mảng kỹ thuật thì cần được học về lý hóa 

và các kỹ thuật chuyên môn, dẫn đến các công việc của kỹ sư liên quan đến các mảng kỹ 

thuật thì cử nhân không đáp ứng được mà bố trí công việc của cử nhân môi trường không 

đúng chuyên môn, đó là các phòng tổ chức, hành chính, phòng kế hoạch” (SD_DN_1) 

Một số đơn vị cũng hỗ trợ nhân viên đào tạo nâng cao năng lực để đáp ứng được 

yêu cầu đặc thù của công việc. Ngoài ra ý thức làm việc, các kỹ năng mềm cũng được 

nhấn mạnh.  

“Công ty thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo 6 tháng; một năm ở Nhật hoặc 

tham quan hệ thống quản lý môi trường các công ty khác trong tập đoàn: Thái Lan, Ấn 

Độ. Mời các công ty về đào tạo, tư vấn ..." (SD_DN_2) 

"Quan trọng nhất là ý thức làm việc, thể hiện ở việc ham học hỏi, kiên trì với công 

việc và cách đối xử, giao tiếp tạo dựng mối quan hệ làm việc trong công ty. Thứ hai là kỹ 

năng cơ bản, kỹ năng mềm đặc biệt là về công nghệ thông tin. Thứ ba là kỹ năng tự giác 

làm việc, tự chủ làm việc. Thứ tư là tiếng Anh" (SD_DN_3). 

4.2.3. Nhu cầu đào tạo đối với từng loại hình năng lực của người làm việc trong 

lĩnh vực công nghệ kỹ thuật môi trường    

4.2.3.1. Thực trạng đã được đào tạo và loại hình đào tạo đối với các năng lực công nghệ 

kỹ thuật môi trường 
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Bảng 4-10 trình bày thực trạng đã được đào tạo về các năng lực cần thiết của đối tượng 

làm việc trong lĩnh vực CNKTMT và loại hình đào tạo của đối tượng nghiên cứu (đào tạo 

ngắn hạn, đào tạo chính quy). 

Bảng 4-10. Thực trạng đã được đào tạo và loại hình đào tạo của đối tượng làm việc 

trong lĩnh vực CNKTMT 

Năng lực 

Chưa được 

đào tạo 

Đào tạo ngắn 

hạn 

Đào tạo chính 

quy 

N % N % N % 

- Áp dụng được kiến thức khoa học cơ sở ngành và chuyên 

ngành CNKTMT trong nghiên cứu, điều tra, giải quyết các 

vấn đề liên quan đên môi trường đất, nước, không khí ảnh 

hưởng đến sức khỏe cộng đồng. 

0 0 4 10 36 90 

- Phân tích mẫu môi trường, thống kê xử lý số liệu, phiên 

giải và biết báo cáo đánh giá chất lượng môi trường. 
2 5 10 25 28 70 

- Có trình độ tin học và tiếng Anh (tối thiểu B1 theo khung 

Châu Âu), đủ để thực hiện các công việc của cán bộ 

CNKTMT. 

4 10 15 37,5 21 52,5 

- Lấy mẫu, quan trắc MTTN và MTLĐ 5 12,5 10 25 25 62,5 

- Làm việc trong phòng thí nghiệm và vận hành được thiết 

bị công nghệ cao sử dụng trong phân tích môi trường. 
6 15 13 32,5 21 52,5 

- Đánh giá tác động môi trường theo các quy định hiện 

hành, đánh giá tác động sức khỏe, đánh giá và truyền 

thông nguy cơ sức khỏe môi trường. 

8 20 6 15 26 65 

- Thuyết trình, giao tiếp, làm việc độc lập và theo nhóm, 

hợp tác với các đối tác, ban ngành liên quan chuyên 

nghiệp và hiệu quả. 

9 22,5 14 35 17 42,5 

- Tự học, tự nghiên cứu để phát triển năng lực cá nhân và 

nghề nghiệp, thích ứng với môi trường không ngừng thay 

đổi và đáp ứng nhu cầu thực tế. 

13 32,5 14 35 13 32,5 

- Quản lý, giám sát và vận hành các công trình xử lý hoặc 

hệ thống kiểm soát ô nhiễm đất, nước, không khí, chất thải 

rắn và nước thải trong bệnh viện, trong các doanh nghiệp 

và khu dân cư 

11 27,5 6 15 23 57,5 

- Kiểm soát môi trường doanh nghiệp 14 35 10 25 16 40 

 

Bảng 4-10 cho thấy phần lớn đối tượng tham gia phát vấn nhận được các năng lực 

cán bộ CNKTMT cần có thông qua hình thức đào tạo chính quy đặc biệt là những năng 

lực cơ bản như áp dụng kiến thức cơ sở ngành, lấy mẫu, phân tích, viết báo cáo đánh giá 

chất lượng môi trường, quan trắc MTTN/ MTLĐ; đánh giá tác động môi trường và 

truyền thông nguy cơ sức khỏe môi trường, v.v. Các kỹ năng mềm thì ngoài chương trình 

đào tạo chính quy, cán bộ được học thêm từ các khóa đào tạo ngắn hạn. Khoảng 1/3 đối 

tượng nhận định họ chưa được đào tạo một số năng lực chuyên sâu như quản lý, giám sát 
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vận hành các hệ thống kiểm soát ô nhiễm mỗi trường; kiểm soát môi trường doanh 

nghiệp và kỹ năng tự nghiên cứu phát triển năng lực cá nhân và nghề nghiệp để đáp ứng 

nhu cầu thực tế.  

Kết quả phỏng vấn các nhà quản lý cho thấy họ cũng ưu tiên hình thức đào tạo 

chính quy hơn, tuy nhiên bên cạnh cấu phần lý thuyết họ nhấn mạnh vấn đề thực hành, 

tham quan thực tiễn trong chương trình học thì cử nhân CNMT tốt nghiệp mới có thể đáp 

ứng yêu cầu công việc.   

“Đào tạo tập trung, chính quy kết hợp với tham quan thực tiễn. Hiện nay đào tạo 

về lý thuyết nhiều trong khi đào tạo về thực hành thì hạn chế, không đúng chuyên ngành 

[năng lực không đáp ứng] cử nhân/kỹ sư sau khi ra trường cần làm được luôn các kỹ 

thuật môi trường (hóa lý). Hiện tại có kỹ sư ký thuật môi trường của trường đại học Bách 

Khoa là có thể đáp ứng được công việc, còn lại một số trường như ĐH Xây Dựng, Thủy 

Lợi, Tài nguyên môi trường thì đều không chuyên sâu” (SD_DN_1) 

Tuy nhiên cũng có đơn vị quan tâm nhiều hơn đến khả năng làm việc, thay vì hình 

thức và quá trình đào tạo.  

“Không quan trọng chính quy hay tại chức, căn cứ vào công việc cụ thể, làm được 

việc là được” (SD_DN_3). 

4.2.3.2. Nhu cầu đào tạo đối với từng năng lực công nghệ kỹ thuật môi trường 

Bảng 4-11 nhận định về mức độ cần thiết đào tạo đối với từng năng lực  trong số 

10 năng lực do nhóm nghiên cứu xây dựng với sự hỗ trợ của các chuyên gia, và được 

chia thành mức “Cần đào tạo”, “Rất cần đào tạo” hoặc “Không cần đào tạo thêm”. Trong 

phần trình bày kết quả này, chúng tôi gộp hai mục “Cần đào tạo” và “Rất cần đào tạo” 

thành một nhóm để trình bày kết quả. 

Bảng 4-11. Nhận định về mức độ cần thiết đào tạo đối với từng năng lực CNKTMT 

 Năng lực 

Cần/ rất cần 

đào tạo 

Không cần đào 

tạo thêm 

N % N % 

- Thuyết trình, giao tiếp, làm việc độc lập và theo nhóm, hợp tác với các đối 

tác, ban ngành liên quan chuyên nghiệp và hiệu quả.  
38 95 2 5 

- Tự học, tự nghiên cứu để phát triển năng lực cá nhân và nghề nghiệp, thích 

ứng với môi trường không ngừng thay đổi và đáp ứng nhu cầu thực tế.  
38 95 2 5 

- Áp dụng được kiến thức khoa học cơ sở ngành và chuyên ngành CNKTMT 37 92,5 3 7,5 
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 Năng lực 

Cần/ rất cần 

đào tạo 

Không cần đào 

tạo thêm 

N % N % 

trong nghiên cứu, điều tra, giải quyết các vấn đề liên quan đên môi trường đất, 

nước, không khí ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.  

- Phân tích mẫu môi trường, thống kê xử lý số liệu, phiên giải và biết báo cáo 

đánh giá chất lượng môi trường.  
37 92,5 3 7,5 

- Quản lý, giám sát và vận hành các công trình xử lý hoặc hệ thống kiểm soát 

ô nhiễm đất, nước, không khí, chất thải rắn và nước thải trong bệnh viện, 

trong các doanh nghiệp và khu dân cư  

37 92,5 3 7,5 

- Lấy mẫu, quan trắc MTTN và MTLĐ  36 90 4 10 

- Có trình độ tin học và tiếng Anh (tối thiểu B1 theo khung Châu Âu), đủ để 

thực hiện các công viecj của cán bộ CNKTMT. 
36 90 4 10 

- Đánh giá tác động môi trường theo các quy định hiện hành, đánh giá tác 

động sức khỏe, đánh giá và truyền thông nguy cơ sức khỏe môi trường.  
35 87,5 5 12,5 

- Làm việc trong phòng thí nghiệm và vận hành được thiết bị công nghệ cao 

sử dụng trong phân tích môi trường.  
32 80 8 20 

- Kiểm soát môi trường doanh nghiệp  29 72,5 11 27,5 

 

Trên 70% đối tượng tham gia phát vấn đều nhận định 10 kỹ năng cán bộ CNMT 

cần có đều quan trọng và cần/ rất cần đào tạo. Một số kỹ năng được trên 90% đối tượng 

cho là cần đào tạo trong chương trình của nhà trường chủ yếu là các kỹ năng mềm về khả 

năng chủ động trong làm việc nhóm và cá nhân, thuyết trình, tự nghiên cứu phát triển cá 

nhân và nghề nghiệp, cập nhật kiến thức đáp ứng nhu cầu thực tế. Kết quả này cũng khá 

tương đồng với kết quả phỏng vấn sâu các cán bộ quản lý. Một số đối tượng quản lý cũng 

nhấn mạnh nhân viên làm việc trong lĩnh vực CNMT cần có thêm kỹ năng về: 

- Lãnh đạo, quản lý thời gian 

- Lập kế hoạch cho các chương trình/hoạt động quan trắc môi trường, quản lý 

phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn quy định, phân tích chất lượng môi trường. 

- Quan trắc, giám sát môi trường trong hoạt động y tế (bao gồm quan trắc trong labo 

và quan trắc hiện trường) 

- Cập nhật văn bản pháp luật 

- Khả năng đánh giá đúng, đủ nguồn tác động môi trường để đưa ra các giải pháp 

bảo vệ môi trường từ các hoạt động sản xuất kinh doanh, các loại ngành nghề 
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4.2.4. Đề xuất các năng lực cần có trong chương trình đào tạo tại Trường Đại học 

Y tế công cộng 

Ngoài danh mục 10 năng lực nhóm nghiên cứu đề xuất dựa trên tổng quan các 

chương trình đào tạo cử nhân CNKTMT hiện có trong và ngoài nước và kết quả Hội thảo 

chuyên gia lần 1, kết quả phỏng vấn sâu cán bộ quản lý có đề xuất thêm một số chỉnh sửa 

để đáp ứng nhu cầu thực tế. Dựa trên các kết quả góp ý này, danh mục 10 năng lực cần có 

của cử nhân/kỹ sư CNKTMT dự kiến để xây dựng chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo 

tại Trường ĐH YTCC đã được chỉnh sửa, cập nhật và phân theo 3 nhóm (kiến thức, thái 

độ, kỹ năng – gồm kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng mềm) Bảng 4.12 mapping các năng 

lực dự kiến trong chương trình đào tạo tại HUPH và các chuẩn đầu ra của một số trường 

có kinh nghiệm đào tạo Cử nhân CNKTMT tại Việt Nam. 

Bảng 4.12 Mapping các năng lực dự kiến trong chương trình đào tạo tại HUPH với 

các chuẩn đầu ra của một số trường hiện đang đào tạo CN CNKTMT 

TT 

Các năng lực cần có trong chương trình đào 

tạo tại 

Trường ĐH YTCC 

Mapping với chuẩn đầu ra của 

ĐH 

TNMT 

Hà Nội 

ĐH 

TNMT 

TPHCM 

ĐH 

KHTN 

ĐH 

Xây 

dựng 

I Kiến thức     

1 

Diễn giải các kiến thức cơ sở ngành về khoa học 

môi trường, các văn bản quy phạm pháp luật về 

môi trường, đảm bảo chất lượng xét nghiệm, các 

kỹ thuật quan trắc và phân tích chất lượng môi 

trường, các quá trình chuyển hoá trong môi 

trường. 

xx xx x x 

2 

Sử dụng kiến thức khoa học cơ sở ngành và 

chuyên ngành công nghệ kỹ thuật môi trường 

trong nghiên cứu, điều tra, giải quyết các vấn đề 

liên quan đến môi trường đất, nước, không khí 

ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng.   

xx  xx xx xx 

II Thái độ     

3 

Tuân thủ các nguyên tắc về đạo đức trong lĩnh 

vực công nghệ kỹ thuật môi trường, ý thức được 

an toàn nghề nghiệp trong chuyên môn, có tính 

kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong công việc, 

cẩn thận, tỉ mỉ, kiên trì, trung thực, khách quan. 

xx xx x x 

4 
Có ý thức bảo vệ tài nguyên môi trường và trách 

nhiệm tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ 

xx NA x NA 
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TT 

Các năng lực cần có trong chương trình đào 

tạo tại 

Trường ĐH YTCC 

Mapping với chuẩn đầu ra của 

ĐH 

TNMT 

Hà Nội 

ĐH 

TNMT 

TPHCM 

ĐH 

KHTN 

ĐH 

Xây 

dựng 

môi trường cho cộng đồng và xã hội 

III.A Các chuẩn đầu ra về kỹ năng nghề nghiệp     

5 

Lập kế hoạch cho các hoạt động lấy mẫu, quan 

trắc và phân tích mẫu môi trường, kiểm soát môi 

trường, đảm bảo an toàn, sức khoẻ và môi trường 

của các nhà máy, doanh nghiệp. 

xx x x xx 

6 

Triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn, sức 

khoẻ và môi trường của các nhà máy, doanh 

nghiệp; lấy mẫu, quan trắc, phân tích mẫu môi 

trường và vận hành công trình xử lý, hệ thống 

kiểm soát ô nhiễm đất, nước, không khí, chất thải 

rắn và nước thải trong bệnh viện. 

x x x x 

7. 

Đánh giá và truyền thông nguy cơ sức khoẻ môi 

trường-nghề nghiệp, đánh giá tác động sức khoẻ 

và đánh giá tác động môi trường theo các quy 

định hiện hành. 

x NA NA x 

III.B Các chuẩn đầu ra về kỹ năng mềm     

8 

Thuyết trình, giao tiếp, làm việc độc lập và theo 

nhóm, hợp tác với các đối tác, ban ngành liên 

quan chuyên nghiệp và hiệu quả. 

xx xx x xx 

9 

Có trình độ tin học và tiếng Anh (tối thiểu trình 

độ B hoặc B1 Châu Âu hoặc tương đương), đủ để 

thực hiện các công việc của cán bộ công nghệ kỹ 

thuật môi trường 

xx xx xx xx 

10 

Tự học, tự nghiên cứu để phát triển năng lực cá 

nhân và nghề nghiệp, thích ứng với môi trường 

không ngừng thay đổi và đáp ứng nhu cầu thực tế 

NA x x NA 

Ghi chú: NA = không đề cập 

xx = nội dung tương đồng nhưng cách diễn đạt có thể khác 

x = nội dung có tương đồng một phần 

4.3. Đề xuất chương trình đào tạo cử nhân Công nghệ kỹ thuật môi trường 

4.3.1. Đề xuất chuẩn đầu ra cử nhân Công nghệ kỹ thuật môi trường    

Để có cơ sở xây dựng chương trình đào tạo, nhóm nghiên cứu có tổ chức cuộc hội 

thảo chuyên gia lần thứ hai bao gồm các đơn vị đại diện cho các đơn vị: đào tạo, nghiên 

cứu, doanh nghiệp và cán bộ phụ trách phòng đào tạo. Cuộc hội thảo chuyên gia này 

được thực hiện nhằm mục tiêu: (1) góp ý cho bản chuẩn đầu ra dự kiến của chương trình 
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đào tạo cử nhân CNKTMT tại Trường Đại học Y tế công cộng; (2) góp ý cho bản dự thảo 

chỉ tiêu tay nghề dự kiến của chương trình đào tạo cử nhân CNKTMT tại Trường Đại học 

Y tế công cộng; và (3) góp ý cho bản dự thảo chương trình đào tạo cử nhân CNKTMT tại 

Trường Đại học Y tế công cộng. Dựa trên đề xuất của các đại biểu, các ý kiến đều đề 

xuất định hướng đào tạo cần dựa trên nhu cầu thực thế, xu hướng phát triển và thế mạnh 

của trường ĐHYTCC, cần đào tạo cử nhân CNKTMT có nền tảng kiến thức chung của 

ngành nhưng cần phải thể hiện được sự khác biệt với các chương trình đang có tại Việt 

Nam cũng như thế mạnh trong lĩnh vực YTCC của Trường ĐHYTCC. Như vậy, Trường 

nên chú trọng vào định hướng “Sức khỏe, an toàn và môi trường” (Health, safety and 

environment – HSE). Đây là định hướng đào tạo mà chưa có trường nào trong số 28 

trường ở Việt Nam đang đào tạo về mã ngành CNKTMT đi sâu và chú trọng.  

“Chương trình đào tạo cần tập trung vào quản lý môi trường doanh nghiệp, không 

nên tập trung vào công nghệ mà tập trung vào kiểm soát môi trường doanh nghiệp, môi 

trường lao động tại các cơ sở y tế, cơ sở sản xuất thuốc, thực phẩm. Tập trung vào mảng 

y tế là thế mạnh của trường thể hiện đặc thù của trường.” (CH-KHTN).  

Chương trình đào tạo cũng cần chú trọng vào thực tế yêu cầu hiện nay là cần bổ 

sung các kiến thức, kỹ năng về quản lý, pháp luật bảo vệ môi trường và kiểm soát môi 

trường doanh nghiệp, điều này cũng phù hợp với thế mạnh của trường Đại học Y tế công 

cộng là trường có bề dày hơn 40 năm đào tạo các chuyên ngành quản lý trong hệ thống Y 

tế của nước ta. 

Tiếng Anh, kỹ năng mềm cũng là kỹ năng được các chuyên gia cũng như các đơn 

vị sử dụng lao động rất quan tâm và đưa ra ý kiến cần được chú trọng. 

“Ngoại ngữ là rất quan trọng, các đơn vị có nhu cầu trong lĩnh vực CNKTMT này 

tập trung rất nhiều vào các doanh nghiệp nước ngoài, nếu như có ngoại ngữ tốt thì thuận 

lợi rất nhiều có thể đáp ứng với các doanh nghiệp rất rộng lớn trong xã hội, có ngoại 

ngữ sẽ có nhiều cơ hội làm việc trong lĩnh vực thuần túy, phục vụ khách hàng và có rất  

nhiều cơ hội bên ngoài nữa. Hiện nay Việt Nam cũng du nhập rất nhiều công nghệ, nền 

tảng kỹ thuật từ nước ngoài, nên nếu có ngoại ngữ sẽ thuận lợi cho các bạn rất nhiều” 

(SD_DN_6). 
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Dựa vào kết quả của các chuyên gia, ý kiến của các nhà tuyển dụng, cũng như dựa 

vào việc tham khảo các chuẩn đầu ra của các chương trình đào tạo cử nhân Công nghệ kỹ 

thuật môi trường hiện có, căn cứ vào thế mạnh của trường Đại học Y tế công cộng, nhóm 

nghiên cứu đã chỉnh sửa bản dự thảo chuẩn đầu ra do nhóm xây dựng cho cử nhân Công 

nghệ kỹ thuật môi trường với các tiêu chí về kiến thức, thái độ, kỹ năng được thể hiện 

trong Bảng 4-12. Mỗi chuẩn đầu ra có các tiêu chí đánh giá cụ thể. 

Bảng 4-13. Chuẩn đầu ra cử nhân Công nghệ kỹ thuật môi trường 

TT Chuẩn đầu ra và tiêu chí 

 Các chuẩn đầu ra về kiến thức 

1 

Diễn giải các kiến thức cơ sở ngành về khoa học môi trường, các văn bản quy phạm pháp 

luật về môi trường, đảm bảo chất lượng xét nghiệm, các kỹ thuật quan trắc và phân tích 

chất lượng môi trường, các quá trình chuyển hoá trong môi trường. 

1.1 Diễn giải các kiến thức cơ sở ngành về khoa học môi trường. 

1.2 Diễn giải các kiến thức về các văn bản quy phạm pháp luật về môi trường. 

1.3 Diễn giải các kiến thức về đảm bảo chất lượng xét nghiệm trong phòng thí nghiệm. 

1.4 
Diễn giải các kiến thức về các kỹ thuật quan trắc và phân tích chất lượng môi trường, các quá 

trình chuyển hoá trong môi trường. 

2 

Sử dụng kiến thức khoa học cơ sở ngành và chuyên ngành công nghệ kỹ thuật môi 

trường trong nghiên cứu, điều tra, giải quyết các vấn đề liên quan đến môi trường đất, 

nước, không khí ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng.   

2.1 

Sử dụng kiến thức khoa học cơ sở ngành và chuyên ngành công nghệ kỹ thuật môi trường 

trong nghiên cứu, điều tra các vấn đề liên quan đến môi trường đất có ảnh hưởng sức khỏe 

cộng đồng.   

2.2 

Sử dụng kiến thức khoa học cơ sở ngành và chuyên ngành công nghệ kỹ thuật môi trường 

trong lập kế hoạch và giải quyết các vấn đề liên quan đến môi trường nước có ảnh hưởng sức 

khỏe cộng đồng.   

 Các chuẩn đầu ra về thái độ 

3 

Tuân thủ các nguyên tắc về đạo đức trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật môi trường, ý 

thức được an toàn nghề nghiệp trong chuyên môn, có tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm 

trong công việc, cẩn thận, tỉ mỉ, kiên trì, trung thực, khách quan. 

3.1 Tuân thủ các nguyên tắc đạo đức trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật môi trường. 

3.2 Tuân thủ các nguyên tắc an toàn nghề nghiệp trong chuyên môn. 

3.3 Đảm bảo tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong công việc. 

3.4 Đảm bảo tính cẩn thận, tỉ mỉ, kiên trì, trung thực, khách quan trong công việc. 

4 
Có ý thức bảo vệ tài nguyên môi trường và trách nhiệm tuyên truyền nâng cao nhận thức 

về bảo vệ môi trường cho cộng đồng và xã hội 
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TT Chuẩn đầu ra và tiêu chí 

4.1 Nhận thức đúng đắn và tuân thủ việc bảo vệ tài nguyên môi trường. 

4.2 Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cộng đồng và xã hội. 

 Các chuẩn đầu ra về kỹ năng nghề nghiệp 

5 Lập kế hoạch cho các hoạt động lấy mẫu, quan trắc và phân tích mẫu môi trường, kiểm 

soát môi trường, đảm bảo an toàn, sức khoẻ và môi trường của các nhà máy, doanh 

nghiệp. 

5.1 Lập kế hoạch cho các hoạt động quan trắc môi trường, quản lý phòng thí nghiệm theo tiêu 

chuẩn quy định, phân tích chất lượng môi trường. 

5.2 Lập kế hoạch cho các hoạt động kiểm soát môi trường, kiểm soát an toàn hoá chất, vật liệu và 

chất thải nguy hại. 

5.3 Lập kế hoạch cho các hoạt động đảm bảo an toàn, sức khoẻ và môi trường của các nhà máy, 

doanh nghiệp. 

6 Triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn, sức khoẻ và môi trường của các nhà máy, 

doanh nghiệp; lấy mẫu, quan trắc, phân tích mẫu môi trường và vận hành công trình xử 

lý, hệ thống kiểm soát ô nhiễm đất, nước, không khí, chất thải rắn và nước thải trong 

bệnh viện. 

6.1 Triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn, sức khoẻ và môi trường của các nhà máy, doanh 

nghiệp. 

6.2 Lấy mẫu, quan trắc, phân tích mẫu môi trường, thống kê xử lý số liệu môi trường, phiên giải 

và viết báo cáo đánh giá chất lượng môi trường xung quanh và môi trường lao động. 

6.3 Làm việc thành thạo trong phòng thí nghiệm phân tích môi trường. 

6.4 Giám sát và vận hành các công trình xử lý hoặc hệ thống kiểm soát ô nhiễm đất, nước, không 

khí, chất thải rắn và nước thải trong bệnh viện, trong các doanh nghiệp và khu dân cư. 

7. Đánh giá và truyền thông nguy cơ sức khoẻ môi trường-nghề nghiệp, đánh giá tác động 

sức khoẻ và đánh giá tác động môi trường theo các quy định hiện hành. 

7.1 Triển khai đánh giá và truyền thông nguy cơ sức khoẻ môi trường-nghề nghiệp. 

7.2 Triển khai đánh giá tác động sức khoẻ theo hướng dẫn.  

7.3 Triển khai đánh giá tác động môi trường theo đúng các quy định hiện hành. 

 Các chuẩn đầu ra về kỹ năng mềm 

8 Thuyết trình, giao tiếp, làm việc độc lập và theo nhóm, hợp tác với các đối tác, ban ngành 

liên quan chuyên nghiệp và hiệu quả. 

8.1 Có khả năng truyền thông, giao tiếp các thông tin khoa học về lĩnh vực công nghệ kỹ thuật môi 

trường và về an toàn, sức khoẻ, môi trường (HSE) tới các bên liên quan. 

8.2 Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm trong công việc. 

8.3 Hợp tác hiệu quả với các đối tác, các ban ngành liên quan nhằm giải quyết kịp thời và ứng phó 

với các vấn đề nảy sinh thuộc lĩnh vực chuyên môn đáp ứng nhu cầu thực tế. 

9 Có trình độ tin học và tiếng Anh (tối thiểu trình độ B hoặc B1 Châu Âu hoặc tương 

đương), đủ để thực hiện các công việc của cán bộ công nghệ kỹ thuật môi trường 

9.1 Sử dụng thành thạo tin học văn phòng trong xử lý công việc của cán bộ công nghệ kỹ thuật 

môi trường. 



70 

 

TT Chuẩn đầu ra và tiêu chí 

9.2 Sử dụng thành thạo tin học ứng dụng chuyên ngành trong xử lý công việc của cán bộ công 

nghệ kỹ thuật môi trường. 

9.3 Sử dụng thành thạo tiếng Anh (tối thiểu trình độ B hoặc B1 Châu Âu hoặc tương đương) đủ để 

thực hiện các công việc của cán bộ công nghệ kỹ thuật môi trường. 

9.4 Sử dụng thành thạo tiếng Anh chuyên ngành đủ để thực hiện các công việc của cán bộ công 

nghệ kỹ thuật môi trường. 

10 Tự học, tự nghiên cứu để phát triển năng lực cá nhân và nghề nghiệp, thích ứng với môi 

trường không ngừng thay đổi và đáp ứng nhu cầu thực tế 

10.1 Lập kế hoạch và tham gia các hoạt động học tập, phát triển năng lực cá nhân và nghề nghiệp 

trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật môi trường, sử dụng các nguồn lực hỗ trợ phù hợp, hiệu 

quả, sáng tạo. 

10.2 Sử dụng thành thạo các kỹ năng mềm (tiếng Anh, tin học, làm việc nhóm, giao tiếp, ra quyết 

định,…) trong học tập, nghiên cứu và phát triển nghề nghiệp. 

10.3 Thường xuyên thu thập, cập nhật, đánh giá và sử dụng được các thông tin giá trị và đáng tin 

cậy trong nước và quốc tế trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật môi trường để phục vụ công tác, 

học tập, nâng cao trình độ và để trở thành công dân toàn cầu. 

10.4 Nắm bắt được các cơ hội phát triển nghề nghiệp và các hoạt động đào tạo phù hợp với năng 

lực khi được yêu cầu. 

10.5 Hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật chuyên ngành công nghệ kỹ thuật môi trường cho đồng 

nghiệp và người học. 

 

Chương trình có 10 chuẩn đầu ra (CĐR)  bao gồm 2 CĐR về kiến thức, 2 CĐR về 

thái độ, 3 CĐR về kỹ năng nghề nghiệp và 3 CĐR về kỹ năng mềm. Các CĐR về kiến 

thức và kỹ năng nghề nghiệp đảm bảo người học sau khi tốt nghiệp vừa có nền tảng kiến 

thức và kỹ năng cơ bản về CNKTMT đồng thời có các kiến thức và kỹ năng chuyên sâu 

về lĩnh vực An toàn, Sức khỏe và môi trường (HSE) chẳng hạn như CĐR số 5 (Lập kế 

hoạch cho các hoạt động lấy mẫu, quan trắc và phân tích mẫu môi trường, kiểm soát môi 

trường, đảm bảo an toàn, sức khoẻ và môi trường của các nhà máy, doanh nghiệp), số 6 

(Triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn, sức khoẻ và môi trường của các nhà máy, 

doanh nghiệp; lấy mẫu, quan trắc, phân tích mẫu môi trường và vận hành công trình xử 

lý, hệ thống kiểm soát ô nhiễm đất, nước, không khí, chất thải rắn và nước thải trong 

bệnh viện) và số 7 (Đánh giá và truyền thông nguy cơ sức khoẻ môi trường-nghề nghiệp, 

đánh giá tác động sức khoẻ và đánh giá tác động môi trường theo các quy định hiện 

hành). 
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4.3.2. Đề xuất chỉ tiêu tay nghề của chương trình đào tạo cử nhân Công nghệ kỹ 

thuật môi trường    

Theo góp ý của nhóm chuyên gia, chỉ tiêu tay nghề cần đo đếm được, thể hiện 

được những kỹ năng chung và những kỹ năng đặc thù phục vụ cho định hướng HSE. Tuy 

nhiên, trong cuộc hội thảo này, nhóm chuyên gia mới chỉ đề xuất các nhóm chỉ tiêu tay 

nghề chung cũng như các nhóm chỉ tiêu tay nghề đặc thù cho định hướng HSE cho các 

đối tượng tham gia chương trình đào tạo cử nhân CNKTMT tại Trường Đại học Y tế 

công cộng sau này. Về số lần thực hiện, mức độ đánh giá cũng như các chỉ tiêu đó đáp 

ứng chuẩn đầu ra nào, các chuyên gia đề xuất một buổi họp khác sau khi chương trình đã 

được phê duyệt và cần có sự tham gia của lãnh đạo nhà trường và Phòng Quản lý đào tạo 

đại học. Dựa trên góp ý của chuyên gia, chuẩn đầu ra và yêu cầu về năng lực của cử nhân 

CNKTMT, nhóm nghiên cứu đã xây dựng được bản dự thảo chỉ tiêu tay nghề cho chương 

trình cử nhân CNKTMT của trường ĐH YTCC. Chương trình sẽ có 82 chỉ tiêu tay nghề 

tương ứng với các CĐR về kỹ năng nghề nghiệp số 5 (Lập kế hoạch cho các hoạt động 

lấy mẫu, quan trắc và phân tích mẫu môi trường, kiểm soát môi trường, đảm bảo an toàn, 

sức khoẻ và môi trường của các nhà máy, doanh nghiệp), số 6 (Triển khai các hoạt động 

đảm bảo an toàn, sức khoẻ và môi trường của các nhà máy, doanh nghiệp; lấy mẫu, quan 

trắc, phân tích mẫu môi trường và vận hành công trình xử lý, hệ thống kiểm soát ô nhiễm 

đất, nước, không khí, chất thải rắn và nước thải trong bệnh viện) và số 7 (Đánh giá và 

truyền thông nguy cơ sức khoẻ môi trường-nghề nghiệp, đánh giá tác động sức khoẻ và 

đánh giá tác động môi trường theo các quy định hiện hành). Các chỉ tiêu nghề nghiệp 

tương ứng với từng CĐR được thể hiện trong Bảng 4-13 sau đây: 

Bảng 4-124. Chỉ tiêu tay nghề của cử nhân Công nghệ kỹ thuật môi trường 

STT Chỉ tiêu tay nghề 
Đáp ứng chuẩn đầu ra về kỹ 

năng nghề nghiệp 

  5 6 7 

1.  Lấy mẫu nước xét nghiệm   x  

2.  Lấy mẫu đất xét nghiệm  x  

3.  Lấy mẫu không khí xét nghiệm  x  

4.  Lẫy mẫu môi trường khác  x  

5.  Tách chiết và làm giầu mẫu  x  

6.  Vô cơ hóa mẫu  x  
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STT Chỉ tiêu tay nghề 
Đáp ứng chuẩn đầu ra về kỹ 

năng nghề nghiệp 

  5 6 7 

7.  Chuẩn độ axit-bazơ  x  

8.  Chuẩn độ kết tủa  x  

9.  Chuẩn độ tạo phức  x  

10.  Chuẩn độ oxi hóa khử  x  

11.  Phân tích quang phổ  x  

12.  Phân tích sắc ký  x  

13.  Ghi nhãn hóa chất  x  

14.  Phân loại và bảo quản hóa chất  x  

15.  Xây dựng đề cương dự án x   

16.  Xây dựng các chỉ số thẩm định dự án x   

17.  Xây dựng hướng dẫn an toàn điện x x  

18.  Xây dựng hướng dẫn an toàn cháy nổ x x  

19.  Xây dựng hướng dẫn an toàn hóa chất x x  

20.  Xử lý ô nhiễm đất bởi các hợp chất hữu cơ   x  

21.  Xử lý ô nhiễm đất bởi kim loại nặng    x  

22.  Thực hiện phân loại chất thải rắn  x  

23.  Thực hiện thu gom chất thải rắn  x  

24.  Thực hiện bảo quản chất thải rắn  x  

25.  Thực hiện xử lý chất thải rắn  x  

26.  Thiết lập biên bản công bố quyết định thanh tra về 

môi trường 

  x 

27.  Thiết lập biên bản kết thúc thanh tra về môi trường   x 

28.  Thiết lập biên bản kết thúc thanh tra về môi trường   x 

29.  Thiết lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính về 

môi trường 

  x 

30.  Xây dựng một chương trình truyền thông môi 

trường cụ thể 

  x 

31.  Tổ chức một chương trình truyền thông môi trường 

cụ thể 

x  x 

32.  Xử lý thống kê các số liệu về môi trường  x x 

33.  Đọc bản vẽ chuyên ngành  x  

34.  Sử dụng AutoCAD để vẽ hạng mục trong công 

trình xử lý ô nhiễm môi trường 

 x  

35.  Tính toán các chỉ số chất lượng môi trường AQI và 

WQI  

 x x 

36.  Xác định độ mặn của đất  x  

37.  Xác định độ chua của đất  x  

38.  Xác định hàm lượng kim loại nặng  trong đất  x  

39.  Xác định cặn của nước   x  

40.  Xác định độ kiềm của nước   x  

41.  Xác định độ cứng của nước   x  

42.  Xác định BOD của nước   x  

43.  Xác định COD của nước   x  

44.  Xác định các kim loại nặng trong nước  x  

45.  Xác định E.coli  và coliform trong nước   x  

46.  Xác định P.seudomonas trong nước  x  

47.  Xác định hàm lượng bụi  x  

48.  Phân tích hàm lượng CO trong môi trường khí  x  

49.  Phân tích hàm lượng SO2 trong môi trường khí  x  

50.  Phân tích hàm lượng NO2 trong môi trường khí  x  

51.  Phân tích hàm lượng NH3 trong môi trường khí  x  
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STT Chỉ tiêu tay nghề 
Đáp ứng chuẩn đầu ra về kỹ 

năng nghề nghiệp 

  5 6 7 

52.  Đánh giá tác động môi trường bằng phương pháp 

phân tích logic 

  x 

53.  Đánh giá tác động môi trường bằng phương pháp 

liệt kê số liệu 

  x 

54.  Đánh giá tác động môi trường bằng phương pháp 

ma trận môi trường 

  x 

55.  Đánh giá tác động môi trường bằng phương pháp 

mô hình hóa môi trường 

  x 

56.  Kiểm toán chất thải bằng phương pháp tính cân 

bằng vật chất và năng lượng 

  x 

57.  Kiểm toán chất thải bằng phương pháp tính hệ số 

phát thải 

  x 

58.  Kiểm toán chất thải bằng phương pháp phân tích 

chi phí lợi ích 

  x 

59.  Lập đồ án Quy hoạch tổng thể trạm xử lý nước x  x 

60.  Lập dự án thuộc lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi 

trường 

x  x 

61.  Phân tích dự án thuộc lĩnh vực quản lý tài nguyên 

và môi trường 

x  x 

62.  Xây dựng đồ án quản lý môi trường khu đô thị x  x 

63.  Xây dựng đồ án quản lý môi trường khu công 

nghiệp 

x  x 

64.  Xây dựng đồ án quản lý môi trường làng nghề x  x 

65.  Lập kế hoạch sẵn sàng ứng phó với thảm họa môi 

trường tại cộng đồng 

x  x 

66.  Lập kế hoạch sẵn sàng ứng phó với thảm họa môi 

trường tại một cơ sở sản xuất 

x  x 

67.  Đo tiếng ồn trong môi trường lao động  x x 

68.  Đo độ rung trong môi trường lao động  x x 

69.  Đo độ chiếu sáng trong môi trường lao động  x x 

70.  Đo điện trường trong môi trường lao động  x x 

71.  Phân tích nồng độ NO2 trong môi trường lao động  x x 

72.  Phân tích nồng độ SO2 trong môi trường lao động  x x 

73.  Phân tích nồng độ CO2 trong môi trường lao động  x x 

74.  Phân tích nồng độ CO trong môi trường lao động  x x 

75.  Phân tích nồng độ hơi a xít trong môi trường lao 

động 

 x x 

76.  Phân tích nồng độ hơi kiềm trong môi trường lao 

động 

 x x 

77.  Phân tích tác động của tư thế lao động tới sức khỏe  x x 

78.  Phân tích tác động tổ chức lao động theo ca làm 

việc tới sức khỏe 

 x x 

79.  Phân tích tác động của thiết kế không gian lao động 

tới sức khỏe 

 x x 

80.  Phân tích tác động stress nghề nghiệp tới sức khỏe  x x 

81.  Xây dựng một chương trình ATVSLĐ x  x 

82.  Đánh giá và truyền thông nguy cơ môi trường-nghề 

nghiệp 

  x 
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4.3.3. Đề xuất khung chương trình đào tạo cử nhân công nghệ kỹ thuật môi 

trường tại Trường Đại học Y tế công cộng 

Căn cứ vào chuẩn đầu ra, chỉ tiêu tay nghề đã được góp ý chỉnh sửa trong buổi 

hội thảo chuyên gia, cũng như qua tham khảo chương trình đào tạo của các cơ sở đào 

tạo khác có đào tạo cử nhân/kỹ sự CNKTMT tại Việt Nam, cùng với sự hỗ trợ của 

nhóm chuyên gia, nhóm nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo dự kiến để áp dụng 

tại Trường Đại học Y tế công cộng, trong đó thể hiện rõ về nền tảng kiến thức chung 

cho cử nhân CNKTMT và định hướng chuyên sâu về HSE. 

Chương trình đào tạo CNKTMT môi trường dự kiến tại trường ĐH YTCC được 

diễn ra trong 4 năm, 8 kỳ học theo đúng quy định bậc học cử nhân của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo. Chương trình dự kiến có 140 tín chỉ (gồm 130 tín chỉ bắt buộc và 10 tín chỉ tự 

chọn). Trong 130 tín chỉ bắt buộc, có 77 tín chỉ lý thuyết, 53 tín chỉ thực hành bao gồm 

cả thực tập và đồ án tốt nghiệp, tỉ lệ tín chỉ thực hành chiếm 40,8% tổng thời lượng bắt 

buộc. Các môn học trong chương trình được thiết kế đảm bảo cho người học sau khi 

tốt nghiệp sẽ đáp ứng được các CĐR và chỉ tiêu tay nghề của chương trình bao gồm cả 

nền tảng kiến thức, thái độ và kỹ năng về CNKTMT chung và định hướng chuyên sâu 

về HSE. 

Chương trình đào tạo dự kiến theo từng học kỳ được thể hiện trong phụ lục 7 và 

chương trình đào tạo dự kiến theo từng khối kiến thức được thể hiện trong phụ lục 8. 

5. Bàn luận 

5.1. Nhu cầu thị trường về loại hình nhân lực công nghệ kỹ thuật môi 

trường ở bậc đại học theo vị trí công việc 

Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường (CNKTMT) là một ngành khá quan 

trọng, và được đánh giá cao trong các văn bản, quy định của nhà nước. Thủ tướng 

Chính phủ cũng định hướng ưu tiên phát triển ngành công nghiệp môi trường, định 

hướng tới Phát triển công nghệ xử lý nước thải đô thị và nước thải công nghiệp; thu 

gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp, y tế và 
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chất thải nguy hại; nghiên cứu và chuyên giao các công nghệ xử lý ô nhiễm với tính 

năng, giá thành, phù hợp với điều kiện Việt Nam; ứng dụng công nghệ sản xuất sạch, 

thân thiện với môi trường trong sản xuất, kinh doanh nhằm giảm thiểu phát thải khí 

gây hiệu ứng nhà kính và phát triển công nghệ tái chế chất thải, như đã được thể hiện 

trong Quyết định 1292/QĐ-TTg ngày 01/8/2014 về việc Phê duyệt Kế hoạch hành 

động phát triển ngành công nghiệp môi trường và tiết kiệm năng lượng thực hiện 

Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật 

Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030 (43). 

Nhu cầu nhân lực liên quan tới CNKTMT cũng được thể hiện trong Nghị định 

số 80/2014/NĐ-CP ngày 6 tháng 8 năm 2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý 

nước thải quy định các đô thị, các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu 

công nghệ cao, khu dân cư nông thôn tập trung, trong đó yêu cầu phải có nhân lực, 

trang thiết bị và phương tiện kỹ thuật cần thiết để thực hiện các yêu cầu và nhiệm vụ 

của công tác quản lý, vận hành hệ thống thoát nước mưa và nước thải (Khoản 3, Điều 

17, Chương III). Ở cấp Bộ, Thông tư 35/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ 

trưởng Bộ TNMT về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, 

khu công nghệ cao (sau đây gọi chung là khu công nghiệp) phải có ít nhất ba (03) 

người quản lý vận hành nhà máy xử lý nước thải tập trung, trong đó cán bộ phụ trách 

phải có trình độ cao đẳng trở lên thuộc các chuyên ngành công nghệ môi trường, công 

nghệ hóa học, công nghệ sinh học, kỹ thuật điện (13). 

Mặc dù vậy, kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy, trong định hướng ưu 

tiên phát triển nguồn nhân lực tài nguyên môi trường từ nay đến giai đoạn 2020 không 

ưu tiên phát triển nhân lực ngành CNKTMT. Như vậy, có thể thấy những mâu thuẫn 

giữa các văn bản của nhà nước trong hướng dẫn về phát triển nhân lực ngành 

CNKTMT và còn đang bỏ ngỏ định hướng này.  

Mặc dù chưa có định hướng ưu tiên của Chính phủ về số lượng nhân lực bậc đại 

học cần thiết cho ngành CNKTMT trong giai đoạn đến năm 2020, nhưng số lượng các 

trường đại học tham gia đào tạo mã ngành CNKTMT ở bậc đại học là khá nhiều, với 
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tổng số 28 trường đại học trong toàn quốc đang tham gia đào tạo mã ngành CNKTMT 

hoặc các mã ngành gần với CNKTMT, hàng năm cung cấp cho thị trường trung bình 

3.000 sinh viên tốt nghiệp bậc đại học (Bảng 4-3). Kết quả nghiên cứu của chúng tôi 

cho thấy vị trí việc làm dành cho người có trình độ đại học về CNKTMT khá rộng, 

chẳng hạn như thiết kế, vận hành hệ thống, quan trắc phân tích, quản lý chất thải, quản 

lý hồ sơ, sổ sách, giấy tờ v.v. Các đơn vị mà người học sau khi tốt nghiệp có thể làm 

việc khá đa dạng, từ khối quản lý hành chính nhà nước, đơn vị hành chính sự nghiệp 

trong ngành môi trường và ngành y tế, các khu công nghiệp, khu chế xuất, các viện 

nghiên cứu, các trường đại học có đào tạo loại hình CNKTMT, cũng như các trung 

tâm tư vấn môi trường, đánh giá tác động môi trường (tư nhân) (Bảng 4-1). 

Kết quả phỏng vấn sâu các đối tượng nghiên cứu của chúng tôi từ tuyến trung 

ương tới tuyến cơ sở đều thể hiện rằng, trong khối quản lý hành chính và hành chính 

sự nghiệp của nhà nước, nhu cầu nhân lực ngành CNKTMT ở bậc đại học hiện tương 

đối bão hòa, thậm chí lượng cung lớn hơn hoặc bằng với lượng cầu, trong khi đó, nhu 

cầu nhân lực chính quy bậc đại học ngành CNKTMT lại thể hiện rõ ở khối doanh 

nghiệp tư nhân (khu công nghiệp, khu chế xuất, các trung tâm tư vấn môi trường hay 

đánh giá tác động môi trường). Theo Báo cáo Tổng quan Kinh tế - Xã hội Việt Nam 

năm 2018 của Tổng cục Thống kê cho thấy, số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập 

mới trong cả nước trong năm 2018 là 131.300 doanh nghiệp, tăng 3,5% so với năm 

2017(45). Kết quả từ báo cáo này cho thấy trong tương lai, loại hình khối doanh 

nghiệp tư nhân này dự kiến còn tiếp tục phát triển, đây cũng có thể coi là một nguồn 

nhu cầu khá lớn của ngành CNKTMT bậc đại học. Những kết quả này là hoàn toàn 

phù hợp với những thông tin mà chúng tôi ghi nhận được từ “Báo cáo Ba công khai” 

đăng tải trực tuyến trên các hệ thống trực tuyến của một số trường hàng đầu trong toàn 

quốc về đào tạo CNKTMT. Tại một số trường này, tỉ lệ sinh viên có việc làm sau 1 

năm tốt nghiệp dao động tùy trường, và khá cao, từ 70% đến 92%, trong số này, đa 

phần các sinh viên làm việc cho khối tư nhân, tỉ lệ làm cho khối nhà nước và doanh 

nghiệp nước ngoài rất thấp; và tỉ lệ làm đúng lĩnh vực được đào tạo dao động từ 33% - 

67% (Bảng 4-4). Ngoài ra, với xu thế khi đất nước ngày một phát triển, gia tăng dân số 
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và nhu cầu xã hội cũng tăng theo thì dự báo sẽ gây ra những tác động tiêu cực cho môi 

trường sống xung quanh và nhiềy yếu tố tác hại nghề nghiệp đối với môi trường lao 

động. Chính vì vậy ở tại các khu công nghiệp lớn thường có bộ phận phụ trách công 

việc xử lý bảo vệ môi trường và theo xu hướng phát triển thì các quy định bảo vệ môi 

trường sẽ ngày càng khắt khe hơn, kéo theo  số nhân viên làm việc trong lĩnh vực này 

và nhu cầu đào tạo CNKTMT dự kiến sẽ tăng lên. 

Trong nghiên cứu này, chúng tôi phát hiện ra rằng, do có sự ràng buộc về cơ 

chế tự chủ tài chính, các đơn vị trong khối hành chính sự nghiệp mặc dù thực sự có 

nhu cầu nhân lực làm việc trong lĩnh vực CNKTMT nhưng lại có xu hướng tuyển 

dụng 1 vị trí làm việc có thể làm được nhiều công việc khác nhau để tiết kiệm chi phí. 

Đối với khối ngành y tế, thông thường, các vị trí được tuyển dụng sẽ ưu tiên cho người 

đã được cấp bằng về khối ngành khoa học sức khỏe, và lĩnh vực CNKTMT sẽ được bổ 

sung cho những đối tượng này thông qua các khóa đào tạo ngắn hạn (3-6 tháng) để bổ 

sung kiến thức, kỹ năng chuyên môn để có thể đáp ứng được yêu cầu công việc. Mặt 

khác, trong lĩnh vực môi trường của khối nhà nước, mặc dù nhân lực đã đủ nhưng lực 

lượng này bị coi là “năng lực chuyên môn” chưa đáp ứng được yêu cầu công việc. 

Chính vì vậy, những đối tượng này cũng cần phải được cử đi đào tạo, tập huấn bồi 

dưỡng nâng cao nghiệp vụ.  

Trong khi đó, với khối doanh nghiệp tư nhân, đặc biệt tại các viện nghiên cứu, 

các trung tâm tư vấn, quan trắc và đánh giá tác động môi trường thì lại cần những 

người được đào tạo bài bản, chính quy về lĩnh vực CNKTMT để có thể thực hiện các 

yêu cầu công việc một cách nhanh chóng. Tại nhóm đơn vị này, số lượng nhân lực 

chính quy về lĩnh vực CNKTMT dao động từ 3-5 nhân lực/đơn vị trong 5 năm tới và 

trong giai đoạn dài hơn là tới 10 người/đơn vị. 
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5.2. Khoảng trống về năng lực của cử nhân công nghệ kỹ thuật môi 

trường tại Việt Nam 

5.2.1. Đề xuất danh mục các năng lực cần thiết của cử nhân công nghệ kỹ thuật 

môi trường 

Để có thể xác định các khoảng trống về năng lực của đối tượng làm việc trong 

lĩnh vực CNKTMT, nhóm NC đã tiến hành xây dựng 12 năng lực dự kiến của đối 

tượng làm việc trong lĩnh vực CNKTMT dựa trên rà soát các chương trình đào tạo và 

các chuẩn đầu ra về CNKTMT hiện có ở Việt Nam. Để có thể đảm bảo các năng lực 

này là phù hợp với điều kiện thực tế lao động ở Việt Nam, bản dự thảo 12 năng lực 

này đã được xin ý kiến các chuyên gia thông qua hội thảo xin ý kiến chuyên gia lần 1 

và thông qua một số cuộc phỏng vấn sâu đối với người sử dụng lao động và đã được 

lược gọn bớt chỉ còn 10 năng lực được cho là phù hợp với Trường Đại học Y tế công 

cộng nếu Trường tiến hành đào tạo chương trình cử nhân CNKTMT. Các đối tượng 

tham gia nghiên cứu gợi ý rằng để có thể cạnh tranh được với 28 trường đại học trên 

toàn quốc đang đào tạo cử nhân/kỹ sư CNKTMT, trong đó có một số trường có bề dày 

đào tạo chuyên ngành này thì chương trình đào tạo của trường ĐHYTCC cần có các 

chuẩn đầu ra và nội dung đặc thù, phát huy được thế mạnh của Nhà trường liên quan 

đến kinh nghiệm đào tạo trong lĩnh vực y tế, hệ thống labo hiện đại và phần lớn giảng 

viên được đào tạo bài bản ở nước ngoài bằng tiếng Anh. Danh mục 10 năng lực này 

được thể hiện ở Hộp 3-1. Nhóm nghiên cứu đã dùng danh mục này để tiến hành xin ý 

kiến người sử dụng lao động và người lao động về 4 khía cạnh gồm: (1) thực trạng 

được đào tạo; (2) mức độ thực hiện; (3) mức độ tự tin khi thực hiện; và (4) mức độ ưu 

tiên đào tạo đối với từng năng lực, để từ đó có thể xác định được các ‘khoảng trống’ về 

năng lực của cử nhân CNKTMT, thông quan đó xác định nhu cầu đào tạo về loại hình 

cử nhân CNKTMT và đề xuất khuyến nghị về việc liệu có tiến hành đào tạo bậc học 

này tại Trường ĐHYTCC hay không. Ngoài ra nhóm nghiên cứu cũng dựa vào các gợi 

ý của các đối tượng PVS là các nhà hoạch định chính sách, các chuyên gia đào tạo về 

CNKTMT và các nhà tuyển dụng để bổ sung, chỉnh sửa cho danh mục các năng lực dự 
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kiến đối với cử nhân/kỹ sư CNKTMT. Có thể nói danh mục 14 năng lực phân theo các 

nhóm “Kiến thức”, “Thái độ”, “Kỹ năng nghề nghiệp” và “Kỹ năng mềm” đã bao gồm 

khá toàn diện năng lực mà các nhà hoạch định chính sách và các nhà tuyển dụng kỳ 

vọng đối với đối tượng đào tạo này khi tốt nghiệp. Trong số 10 năng lực này có 2 năng 

lực về kiến thức và 2 năng lực về kỹ năng mềm và 1 năng lực về thái độ là khá tương 

đồng với các chuẩn đầu ra của một số trường có đào tạo cử nhân CNKTMT. Tuy nhiên 

có một số năng lực khá đặc thù nhằm phát huy tối đa thế mạnh của Nhà trường cũng 

như để khai thác tối đa khoảng trống trong đào tạo các năng lực này. Đặc biệt các năng 

lực về “Triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn, sức khoẻ và môi trường của các nhà máy, 

doanh nghiệp; lấy mẫu, quan trắc, phân tích mẫu môi trường và vận hành công trình xử lý, hệ 

thống kiểm soát ô nhiễm đất, nước, không khí, chất thải rắn và nước thải trong bệnh viện”; và 

“Đánh giá và truyền thông nguy cơ sức khoẻ môi trường-nghề nghiệp, đánh giá tác động sức 

khoẻ và đánh giá tác động môi trường theo các quy định hiện hành” là khá đặc thù dự kiến sẽ 

chú trọng trong chương trình đào tạo tại Trường ĐH YTCC. 2 năng lực này hoặc chưa được 

đưa thành chuẩn đầu ra hoặc chỉ mới đề cập 1 phần trong chuẩn đầu ra của các trường đại học 

khác. 

5.2.2. Phân tích khoảng trống về năng lực của cử nhân công nghệ kỹ thuật môi 

trường 

  Các kết quả nghiên cứu định lượng của chúng tôi cho thấy, trong tổng số 10 

năng lực được lấy ý kiến, có 4 năng lực được trên 50% số đối tượng tham gia điền 

phiếu tự điền cho rằng đó là những năng lực cần thiết nhất (Bảng 4-7), trong đó có 2 

năng lực thuộc nhóm “Kỹ năng mềm” và 2 năng lực thuộc nhóm “kỹ năng chuyên 

ngành”. Tuy nhiên, có thể thấy rằng, với cả 10 năng lực này, các đối tượng nghiên cứu 

tham gia trả lời phiếu tự điền đều có tần suất áp dụng trong công việc khá cao, trên 

50%, trong đó năng lực được áp dụng nhiều nhất là “Áp dụng được kiến thức khoa học 

cơ sở ngành và chuyên ngành CNKTMT trong nghiên cứu, điều tra, giải quyết các vấn 

đề liên quan đến môi trường đất, nước, không khí ảnh hưởng đến sức khỏe cộng 

đồng”, 3 năng lực có tần suất áp dụng cao tiếp theo đều thuộc nhóm kỹ năng mềm 

(Bảng 4-8). Các kết quả này hoàn toàn tương đồng với kết quả thu được ở Bảng 4-9 
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khi tỉ lệ các đối tượng nghiên cứu cảm thấy tự tin/rất tự tin cao nhất là đối với các kỹ 

năng này. Mức độ tự tin/rất tự tin thấp nhất lại thuộc về năng lực “Kiểm soát môi 

trường doanh nghiệp” (45%) và “Quản lý, giám sát và vận hành các công trình xử lý 

hoặc hệ thống kiểm soát ô nhiễm đất, nước, không khí, chất thải rắn và nước thải trong 

bệnh viện, trong các doanh nghiệp và khu dân cư” (50%), trong khi kết quả phỏng vấn 

sâu cho thấy 2 năng lực này lại thuộc nhóm định hướng ưu tiên hiện nay và phù hợp 

với thế mạnh của Trường Đại học Y tế công cộng.  

  Một lần nữa, kết quả nghiên cứu định lượng của chúng tôi thể hiện tính nhất 

quán, tương đồng với nhau khi Bảng 4-10 cho thấy các năng lực mà đối tượng nghiên 

cứu cảm thấy tự tin là do họ đều đã được đào tạo (thông qua đào tạo ngắn hạn hoặc 

đào tạo chính quy), trong đó có tới 90% đối tượng thừa nhận đã được đào tạo năng lực 

“Áp dụng được kiến thức khoa học cơ sở ngành và chuyên ngành CNKTMT trong 

nghiên cứu, điều tra, giải quyết các vấn đề liên quan đến môi trường đất, nước, không 

khí ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng” thông qua chương trình đào tạo chính quy. 

Như vậy, có thể thấy rằng, việc đào tạo (tập huấn ngắn hạn hoặc chính quy) đóng vai 

trò quan trọng trong việc tăng cường kiến thức, kỹ năng của những cán bộ công tác 

trong lĩnh vực CNKTMT nói riêng và trong các lĩnh vực khác nói chung, thông qua đó 

giúp họ cảm thấy tự tin hơn trong công việc cũng như tăng cường khả năng thực hiện 

công việc của họ. 

  Nhận định về nhu cầu đào tạo đối với từng năng lực trong số 10 năng lực được 

đề xuất, có thể thấy tất cả các đối tượng đều cho rằng cần hoặc rất cần đào tạo đối với 

các năng lực này, với tỉ lệ khá cao, thấp nhất là 72,5% đối với năng lực “Kiểm soát 

môi trường doanh nghiệp” và cao nhất là hai năng lực thuộc nhóm kỹ năng mềm với tỉ 

lệ có nhu cầu “cần” hoặc “rất cần” đào tạo lên tới 95% (Thuyết trình, giao tiếp, làm 

việc độc lập và theo nhóm, hợp tác với các đối tác, ban ngành liên quan chuyên nghiệp 

và hiệu quả và Tự học, tự nghiên cứu để phát triển năng lực cá nhân và nghề nghiệp, 

thích ứng với môi trường không ngừng thay đổi và đáp ứng nhu cầu thực tế) (Bảng 4-

11). Như vậy, Trường ĐHYTCC cần cân nhắc đáp ứng nhu cầu đào tạo của các đối 
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tượng này, có thể thông qua đào tạo ngắn hạn đối với những người đang công tác trong 

lĩnh vực này. Nếu tiến hành đào tạo chính quy chương trình cử nhân CNKTMT, 

Trường cũng cần lưu ý chú trọng các năng lực này để đáp ứng nhu cầu của người học 

cũng như đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động về những năng lực cần thiết đối với 

người tốt nghiệp cử nhân CNKTMT. 

Kết quả phát vấn nhân viên cho thấy các kỹ năng nhiều nhân viên thiếu tự tin 

chủ yếu là những kỹ năng chuyên sâu vào từng lĩnh vực cụ thể như kiểm soát môi 

trường doanh nghiệp, kiểm soát ô nhiễm đất, nước, không khí, chất thải rắn và nước 

thải trong bệnh viện, doanh nghiệp và khu dân cư hoặc sử dụng thiết bị công nghệ cao. 

Ngoài ra tin học và tiếng Anh cũng là những kỹ năng mà 1/3 đối tượng phỏng vấn cảm 

thấy không tự tin trong quá trình phỏng vấn. Do đó định hướng đào tạo nên tập trung 

ưu tiên năng lực về quản lý môi trường doanh nghiệp, hồ sơ pháp lý, khả năng ngoại 

ngữ, tin học ứng dụng và các kỹ năng mềm cho cử nhân CNKTMT. Bên cạnh đó, với 

thế mạnh của trường là hệ thống phòng xét nghiệm của Trung tâm Xét nghiệm trường 

ĐHYTCC đã được đầu tư hệ thống trang thiết bị tương đối đồng bộ và hiện đại, cũng 

như việc Trường thường xuyên tổ chức lấy ý kiến nhà tuyển dụng để có thể điều chỉnh, 

cập nhật chương trình đào tạo hiện có cũng như tương lai của Trường cũng là những 

lợi thế để Trường có thể đáp ứng yêu cầu đa dạng hóa chuyên môn của các cơ quan 

tuyển dụng, cũng như giúp sinh viên tốt nghiệp từ trường có khả năng tiếp nhận và đáp 

ứng các công việc khác nhau trong thực tế. Do vậy, trong tương lai, nếu tiến hành đào 

tạo bậc học cử nhân CNKTMT tại Trường Đại học Y tế công cộng, Trường nên tiếp 

tục duy trì việc định kỳ lấy ý kiến nhà tuyển dụng về đối tượng cử nhân. Việc làm này 

đã được Trường Đại học Tài nguyên Môi trường áp dụng liên tục từ 2010 đến nay, với 

việc định kỳ chỉnh sửa, cập nhật chương trình đào tạo kỹ sư công nghệ kỹ thuật môi 

trường, với lần chỉnh sửa, cập nhật gần đây nhất là ngày 26/3/2019 (44). Việc cập 

nhật, chỉnh sửa chương trình đào tạo thường xuyên này cũng đã giúp cho sinh viên của 

Trường Đại học TNMT đáp ứng tốt hơn với yêu cầu công việc sau khi ra trường. 
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5.3. Đề xuất chương trình đào tạo cử nhân công nghệ kỹ thuật môi trường 

tại Trường Đại học Y tế công cộng  

Dựa trên kết quả rà soát, tham khảo chuẩn đầu ra của các trường đã đào tạo bậc 

học đại học ngành CNKTMT cũng như các văn bản, tài liệu có liên quan, nhóm NC đã 

xây dựng được danh mục CĐR dự kiến của chương trình cũng như dự kiến chỉ tiêu tay 

nghề của chương trình cho định hướng HSE tại Trường ĐHYTCC. Danh mục chuẩn 

đầu ra dự kiến gồm có 10 chuẩn đầu ra bao gồm 2 CĐR về kiến thức, 2 CĐR về thái 

độ, 3 CĐR về kỹ năng nghề nghiệp, 3 CĐR về kỹ năn mềm. Nhóm nghiên cứu cũng 

đã đề xuất được 82 chỉ tiêu tay nghề trong chương trình đào tạo tương ứng với 3 CĐR 

về kỹ năng nghề nghiệp. Chương trình đào tạo cử nhân CNKTMT dự kiến tại Trường 

ĐHYTCC cũng được xây dựng với tổng thời lượng là 140 tín chỉ, trong đó có 130 tín 

chỉ bắt buộc và 10 tín chỉ tự chọn, trong số các tín chỉ bắt buộc, tỉ lệ thực hành chiếm 

40,8% tổng thời lượng đào tạo. Chương trình được xây dựng trên cơ sở sau: nhu cầu 

nhân lực trước mắt và trong tương lai, thế mạnh của trường ĐH YTCC cũng như tham 

khảo ý kiến của người sử dụng lao động, người lao động và các chuyên gia. 

Chuẩn đầu ra, chỉ tiêu tay nghề và chương trình đào tạo đều bao gồm các nội 

dung phản ánh năng lực cơ bản của cử nhân CNKTMT. Cấu phần đào tạo chung này 

cho phép sinh viên sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực cơ bản để đáp ứng đa dạng các vị 

trí công việc trong cơ quan hành chính sự nghiệp, đơn vị nghiên cứu/ đào tạo, cũng 

như doanh nghiệp. Bên cạnh đó chuẩn đầu ra, chỉ tiêu tay nghề, chương trình đào tạo 

đề xuất tại Trường Đại học Y tế công cộng cũng thể hiện rõ định hướng HSE  một 

định hướng mà thị trường đang và sẽ có nhu cầu theo xu hướng phát triển, đồng thời là 

thế mạnh của Trường Đại học Y tế công cộng. Chương trình đào tạo theo định hướng 

HSE góp phần thu hẹp khoảng trống về các năng lực trong lĩnh vực rất quan trọng này 

ở trong nước hiện  nay và trong tương lai, đặc biệt là trong bối cảnh còn có rất ít các 

cơ sở đào tạo thực hiện đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực này ở Việt Nam. Bên cạnh đó, 

đào tạo chuyên sâu theo định hướng HSE khai thác được thế mạnh về nguồn lực cả về 

cơ sở vật chất và nhân lực của trường Đại học Y tế công cộng như có hệ thống phòng 
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thí nghiệm hiện đại tiên tiến đã đạt ISO 17025, trường có bề dày đào tạo về quản lý từ 

tiền thân là trường Cán bộ Quản lý Y tế (thành lập năm 1976), có nhân lực được đào 

tạo bài bản về Sức khỏe môi trường và Sức khỏe nghề nghiệp. 

Ngoài kiến thức chuyên môn thì các kỹ năng mềm trong chương trình đào cũng 

rất được chú trọng đặc biệt kỹ năng ngoại ngữ, điểm này cũng là ưu tiên đối với các 

đơn vị tuyển dụng đặc biệt với các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài. Khả năng làm 

việc bằng Tiếng Anh là một trong những ưu tiên hàng đầu trong các chính sách tuyển 

dụng và phát triển năng lực cán bộ của Trường ĐH YTCC. Đào tạo và nghiên cứu 

bằng Tiếng Anh là thế mạnh truyền thống của trường ĐHYTCC do trường có đội ngũ 

GV được đào tạo nước ngoài 70% và thường xuyên tiếp xúc làm việc với các đối tác 

nghiên cứu và đào tạo quốc tế. Với chương trình đào tạo được xây dựng bài bản và có 

cơ sở vững chắc như vậy, kì vọng chương trình sẽ giúp sinh viên sau khi ra trường đáp 

ứng được tốt nhu cầu nhân lực của thị trường và sinh viên của trường sẽ có sức cạnh 

tranh cao trong thị trường lao động. 

5.4. Điểm mạnh và một số hạn chế của nghiên cứu 

Trong thời gian thực hiện nghiên cứu, nhóm nghiên cứu nhận thấy một số điểm 

mạnh và điểm hạn chế của nghiên cứu. Về điểm mạnh, nghiên cứu được xây dựng dựa 

trên khung lý thuyết rõ ràng và bài bản, đối tượng nghiên cứu đa dạng bao phủ hầu hết 

các nhóm đơn vị và đối tượng có liên quan đến lao động về CNKTMT: đơn vị đào tạo/ 

nghiên cứu, sử dụng, hoạch định chính sách; các nhà hoạch định chính sách, người sử 

dụng lao động và cựu sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành CNKTMT của một số trường 

đại học hiện đang công tác ở các đơn vị trong ngành y tế và ngành tài nguyên môi 

trường. Ngoài ra, việc tham khảo chương trình, chuẩn đầu ra là tương đối thuận lợi bởi 

đã có 28 trường đại học ở Việt Nam tiến hành đào tạo mã ngành này. Chính vì vậy, 

nhóm nghiên cứu còn có thể tận dụng được sự hỗ trợ kỹ thuật từ các nhóm chuyên gia 

công tác xây dựng chương trình và tổ chức thực hiện chương trình đào tạo cử nhân/kỹ 

sư CNKTMT từ các trường có đào tạo mã ngành này, cũng như từ các chuyên gia 

trong lĩnh vực đến từ các cơ quan, doanh nghiệp khác. 
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Tuy nhiên, nghiên cứu cũng gặp một số hạn chế nhất định. Thứ nhất, số lượng 

đối tượng nghiên cứu ít và phạm vi nghiên cứu chỉ thực hiện tại Hà Nội nên có thể 

chưa bao phủ được nhu cầu nhân lực của toàn ngành CNKTMT trong cả nước. Để 

khắc phục hạn chế này, nhóm nghiên cứu đã cố gắng liên hệ và mời các đối tượng 

tham gia nghiên cứu đến từ ngành y tế, ngành tài nguyên môi trường, từ các tuyến 

khác nhau (trung ương, tỉnh, huyện) và gồm cả khối doanh nghiệp tư nhân, doanh 

nghiệp có vốn nước ngoài là những đơn vị mà CNCNKTMT có thể tham gia làm việc 

để tối đa hóa sự đa dạng của đối tượng nghiên cứu. Trong thực tế, nhóm nghiên cứu đã 

phải đổi đối tượng nghiên cứu từ một vài cơ quan mà nhóm dự kiến gặp ban đầu sang 

các cơ quan tương đương, do các đối tượng nghiên cứu ngại vấn đề nhạy cảm nên từ 

chối trả lời. Việc từ chối tham gia nghiên cứu chủ yếu từ khối đơn vị nhà nước trong 

ngành tài nguyên môi trường và ngành y tế. Thứ hai là, mặc dù việc đào tạo cử nhân/ 

kỹ sư CNKTMT đã được thực hiện tại Việt Nam hàng chục năm qua nhưng chưa hề có 

bất kỳ một nghiên cứu đánh giá nhu cầu đào tạo nào về loại hình đào tạo này được 

thực hiện. Điều này được thể hiện qua rà soát của nhóm nghiên cứu cũng như sự thừa 

nhận của một số cán bộ giảng dạy tại một số trường đại học có đào tạo chuyên ngành 

này. Chính vì vậy, nhóm nghiên cứu gặp nhiều khó khăn trong việc so sánh, bàn luận 

các kết quả được phát hiện trong nghiên cứu này với các nghiên cứu tương tự tại Việt 

Nam và do vậy hầu như chỉ giải thích kết quả tìm được của nghiên cứu. Một khó khăn 

nữa mà nhóm nghiên cứu gặp phải là chưa có một trường đại học nào ở trong nước 

xây dựng chỉ tiêu tay nghề cho đối tượng cử nhân/kỹ sư công nghệ kỹ thuật môi 

trường, bởi các đơn vị này thường cho rằng việc đo – đếm người học làm được các kỹ 

thuật gì là thường dành cho các trường đào tạo nghề (cao đẳng, trung cấp). Với bậc 

học đại học, các em cần được đào tạo về tư duy logic để có thể nhanh chóng thích ứng 

với đối tượng đại học. Chính vì vậy, bản chỉ tiêu tay nghề dự kiến của chương trình 

này không được tham khảo từ bất kỳ chương trình nào khác ở Việt Nam, do vậy có thể 

chưa có được bản dự thảo hoàn chỉnh nhất. Ngoài ra ở Việt Nam hiện cũng chưa ban 

hành chuẩn năng lực cử nhân/kỹ sư CNKTMT để định hướng cho việc xây dựng 
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chuẩn đầu ra dự kiến của chương trình đào tạo cử nhân CNKTMT tại trường 

ĐHYTCC cũng là một khó khăn mà nhóm nghiên cứu gặp phải. 

Trong nghiên cứu này, việc dự báo số lượng nhân lực ngành CNKTMT cho giai 

đoạn 5 năm tới và dài hạn hơn là 10 năm tới để đưa ra chính xác nhu cầu nhân lực của 

ngành làm căn cứ cho nhu cầu đào tạo chưa thực hiện được. Mặc dù kết quả nghiên 

cứu cho thấy mỗi đơn vị tư nhân như các trung tâm quan trắc môi trường/tư vấn môi 

trường cần 3-5 nhân viên được đào tạo chính quy về CNKTMT trong giai đoạn 3-5 

năm tới và số lượng có thể lên tới 10 ở giai đoạn dài hơn, nhưng nghiên cứu của chúng 

tôi chưa đưa ra được con số dự báo về số lượng nhân lực trong cả nước mà nhóm các 

đơn vị này cần tuyển dụng do không có được số lượng chính xác về số cơ sở và quy 

mô hoạt động của từng cơ sở trong toàn quốc. Đây cũng là một hạn chế của nghiên 

cứu này.  
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6. Kết luận và kiến nghị 

6.1. Kết luận 

6.1.1. Nhu cầu thị trường về loại hình nhân lực công nghệ kỹ thuật môi trường 

ở bậc đại học theo vị trí công việc    

Phổ đơn vị làm việc của người có trình độ đại học về CNKTMT khá rộng và đa 

dạng, có thể làm ở các đơn vị quản lý hành chính nhà nước, hành chính sự nghiệp về 

môi trường, về y tế, trong các đơn vị công lập và tư nhân về môi trường, tại các khu 

công nghiệp và khu chế xuất, các trung tâm tư vấn môi trường. 

Người có trình độ đại học về CNKTMT có thể tham gia các vị trí như thiết kế 

và vận hành hệ thống, quan trắc phân tích, quản lý chất thải rắn, quản lý hồ sơ giấy tờ, 

quản lý vận hành, điều khiển bảo trì các hệ thống xử lý chất thải, hệ thống quản lý môi 

trường, an toàn sức khỏe, an toàn lao động trong doanh nghiệp v.v. 

Số lượng đào tạo bậc đại học CNKTMT hiện đã có xu thế bão hòa, đặc biệt với 

khối quản lý hành chính nhà nước và hành chính sự nghiệp trong lĩnh vực môi trường 

và y tế nhưng chất lượng chưa đáp ứng được yêu cầu. 

Do tự chủ tài chính, mặc dù cần người làm có chuyên môn về lĩnh vực 

CNKTMT, ngành y tế có nhu cầu tuyển dụng một vị trí nhân sự có thể làm được nhiều 

việc khác nhau, nên sẽ ưu tiên tuyển những người có chuyên ngành khoa học sức khỏe 

sau đó cử đi đào tạo ngắn hạn về CNKTMT để đáp ứng yêu cầu công việc. 

Các khu công nghiệp, khu chế xuất, các trung tâm tư vấn, quan trắc môi trường, 

đặc biệt là đối với các khu công nghiệp do nước ngoài đầu tư có nhu cầu nhân lực 

CNKTMT được đào tạo chính quy, nhu cầu tăng theo dự báo tăng số lượng doanh 

nghiệp. Mỗi đơn vị có nhu cầu tuyển dụng 3-5 nhân sự được đào tạo chính quy trong 

3-5 năm tới và có thể tới 10 nhân sự trong giai đoạn dài hơn.  

Lượng sinh viên ngành CNKTMT được đào tạo tại các trường đại học trong 

toàn quốc từ 2016 đến 2018 là hơn 3.000 người, tỉ lệ có việc làm sau khi tốt nghiệp 
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dao động từ 70-92%, trong đó tỉ lệ làm việc đúng chuyên ngành đào tạo dao động từ 

55-67% tùy trường. 

6.1.2. Khoảng trống về năng lực của cử nhân công nghệ kỹ thuật môi trường 

tại Việt Nam và ưu tiên đào tạo 

10 danh mục năng lực dự kiến đề xuất đối với chương trình đào tạo cử nhân 

CNKTMT tại Trường ĐHYTCC gồm: 

Kiến thức 

1. Diễn giải các kiến thức cơ sở ngành về khoa học môi trường, các văn bản quy phạm 

pháp luật về môi trường, đảm bảo chất lượng xét nghiệm, các kỹ thuật quan trắc và 

phân tích chất lượng môi trường, các quá trình chuyển hoá trong môi trường. 

2. Sử dụng kiến thức khoa học cơ sở ngành và chuyên ngành công nghệ kỹ thuật môi 

trường trong nghiên cứu, điều tra, giải quyết các vấn đề liên quan đến môi trường 

đất, nước, không khí ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng.   

Thái độ 

3. Tuân thủ các nguyên tắc về đạo đức trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật môi trường, ý 

thức được an toàn nghề nghiệp trong chuyên môn, có tính kỷ luật, tinh thần trách 

nhiệm trong công việc, cẩn thận, tỉ mỉ, kiên trì, trung thực, khách quan. 

4. Có ý thức bảo vệ tài nguyên môi trường và trách nhiệm tuyên truyền nâng cao nhận 

thức về bảo vệ môi trường cho cộng đồng và xã hội 

Các chuẩn đầu ra về kỹ năng nghề nghiệp 

5. Lập kế hoạch cho các hoạt động lấy mẫu, quan trắc và phân tích mẫu môi trường, 

kiểm soát môi trường, đảm bảo an toàn, sức khoẻ và môi trường của các nhà máy, 

doanh nghiệp. 

6. Triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn, sức khoẻ và môi trường của các nhà máy, 

doanh nghiệp; lấy mẫu, quan trắc, phân tích mẫu môi trường và vận hành công trình 

xử lý, hệ thống kiểm soát ô nhiễm đất, nước, không khí, chất thải rắn và nước thải 

trong bệnh viện. 

7. Đánh giá và truyền thông nguy cơ sức khoẻ môi trường-nghề nghiệp, đánh giá tác 

động sức khoẻ và đánh giá tác động môi trường theo các quy định hiện hành. 

Các chuẩn đầu ra về kỹ năng mềm 

8. Thuyết trình, giao tiếp, làm việc độc lập và theo nhóm, hợp tác với các đối tác, ban 

ngành liên quan chuyên nghiệp và hiệu quả. 

9. Có trình độ tin học và tiếng Anh (tối thiểu trình độ B hoặc B1 Châu Âu hoặc tương 

đương), đủ để thực hiện các công việc của cán bộ công nghệ kỹ thuật môi trường 

10. Tự học, tự nghiên cứu để phát triển năng lực cá nhân và nghề nghiệp, thích ứng với 

môi trường không ngừng thay đổi và đáp ứng nhu cầu thực tế 

Các năng lực nhiều nhân viên thiếu tự tin chủ yếu là những kỹ năng chuyên sâu 

vào từng lĩnh vực cụ thể như kiểm soát môi trường doanh nghiệp, kiểm soát ô nhiễm 
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đất, nước, không khí, chất thải rắn và nước thải trong bệnh viện, doanh nghiệp và khu 

dân cư hoặc sử dụng thiết bị công nghệ cao, tin học và tiếng Anh  

Ngoài kiến thức, kỹ năng chuyên môn thì một số kỹ năng mềm (đặc biệt là 

ngoại ngữ, tin học, kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và làm việc nhóm) được đánh giá là 

rất quan trọng và cần thiết để có thể làm việc hiệu quả trong lĩnh vực CNMT.  

6.1.3. Đề xuất chương trình đào tạo cử nhân công nghệ kỹ thuật môi trường tại 

Trường Đại học Y tế công cộng 

Nhóm NC đã xây dựng được danh mục gồm 10 chuẩn đầu ra chia làm 3 cấu 

phần: kiến thức, thái độ, kỹ năng cho chương trình cử nhân CNKTMT. 

Nhóm nghiên cứu đã xây dựng được danh mục gồm 82 chỉ tiêu tay nghề tương 

ứng với các CĐR về kỹ năng nghề nghiệp. 

Chương trình đào tạo được xây dựng với tổng số 140 tín chỉ (130 tín chỉ bắt 

buộc và 10 tín chỉ tự chọn), được đào tạo trong 4 năm. 

Các CĐR, chỉ tiêu tay  nghề và thiết kế chương trình đào tạo đều thể hiện được 

mục tiêu của chương trình là vừa cung cấp cho người học kiến thức, kỹ năng cơ bản 

của ngành CNKTMT đồng thời có thế mạnh về định hướng HSE. 

6.2. Khuyến nghị 

Dựa trên kết quả thu được từ nghiên cứu đánh giá nhu cầu đào tạo cử nhân công 

nghệ kỹ thuật môi trường được tiến hành trong nửa đầu năm 2019 tại Trường Đại học 

Y tế công cộng, chúng tôi đề xuất một số khuyến nghị sau: 

1. Xây dựng chương trình đào tạo ngắn hạn về công nghệ kỹ thuật môi trường cho các 

đối tượng đang công tác tại các lĩnh vực trong ngành y tế và ngành môi trường, chú 

trọng cho những đối tượng làm việc tại các cơ quan hành chính sự nghiệp thuộc khối 

nhà nước và khối tư nhân. 

- Các nội dung của chương trình ngắn hạn cần tập trung hướng tới những năng lực 

được coi là điểm yếu của các cán bộ đang công tác trong hai lĩnh vực này cũng như 

các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong từng cơ quan đã được quy định bởi Luật Bảo 

vệ môi trường 2014 và các văn bản dưới luật có liên quan. 
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- Các nội dung cần chú trọng gồm: các văn bản quy phạm pháp luật về môi trường, 

xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường tại các cơ sở, các khu chế xuất, doanh nghiệp. 

Một số kỹ năng chuyên sâu vào từng lĩnh vực cụ thể như kiểm soát môi trường doanh 

nghiệp, kiểm soát ô nhiễm đất, nước, không khí, chất thải rắn và nước thải trong bệnh 

viện, doanh nghiệp và khu dân cư. 

- Thời gian đào tạo: tùy từng chủ đề, nhà trường có thể cân nhắc các khóa đào tạo ngắn 

hạn 1 tuần, 1 tháng, 3 tháng hoặc 6 tháng. 

2. Xây dựng chương trình đào tạo chính quy về cử nhân công nghệ kỹ thuật môi 

trường ở bậc đại học 

- Chương trình đào tạo cử nhân công nghệ kỹ thuật môi trường của Trường ĐH YTCC 

(140 tín chỉ) cần chú trọng thế mạnh của trường trong lĩnh vực y tế, thế mạnh về quan 

trắc, phân tích môi trường, cũng như chú trọng tới bối cảnh nhu cầu nhân lực là về 

định hướng HSE, và đặc biệt cần chú trọng tới khả năng ngôn ngữ tiếng Anh cũng như 

tin học. Chính vì vậy, nhóm nghiên cứu đề xuất chương trình cử nhân CNKTMT tại 

trường thể hiện thế mạnh về lĩnh vực An toàn, sức khỏe và môi trường. 
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8. Phụ lục  

Phụ lục 1: Danh sách một số trường đào tạo cử nhân kỹ thuật môi trường tại việt 

nam và trên thế giới 

 

DANH SÁCH MỘT SỐ TRƯỜNG ĐÀO TẠO CỬ NHÂN KỸ THUẬT 

MÔI TRƯỜNG TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 
(Tài liệu tham khảo xây dựng tổng quan về chỉ tiêu tay nghề) 

ST

T 

Tên trường Nước Trang thông tin 

1 University of Central 

Florida 

Mỹ https://www.ucf.edu/degree/environmental-engineering-bsve/  

2 Gannon University Mỹ http://www.gannon.edu/Academic-Offerings/Engineering-

and-Business/Undergraduate/Environmental-Engineering/  

3 The University of 

Toledo 

Mỹ http://www.utoledo.edu/Programs/undergrad/Environmental-

Engineering  

4 Massachusetts Institute 

of Technology 

Mỹ https://cee.mit.edu/  

5 University at Buffalo Mỹ http://engineering.buffalo.edu/civil-structural-

environmental.html  

6 University of 

Newcastle 

Aus https://www.newcastle.edu.au/degrees/bachelor-of-

environmental-engineering-honours  

7 Queensland University 

of Technology 

Aus https://www.qut.edu.au/courses/bachelor-of-science-

environmental-science  

8 University of Exeter Anh https://www.exeter.ac.uk/undergraduate/degrees/engineering/

environmental/  

9 University of 

Nottingham 

Anh https://www.nottingham.ac.uk/ugstudy/courses/chemicalande

nvironmentalengineering/beng-environmental-engineering-

including-industrial-year.aspx  

10 University of Windsor CAD http://www.uwindsor.ca/studentrecruitment/363/environment

al-engineering-optional-co-op  

11 Dalhousie University CAD https://www.dal.ca/academics/programs/undergraduate/engin

eering.html  

12 National University of 

Kaohsiung 

Đài 

Loan 

https://www.nuk.edu.tw/files/11-1000-698.php?Lang=en  

13 Đại học Tài nguyên 

môi trường Hà Nội 

VN http://hunre.edu.vn/hre/Ban-hanh-chuan-dau-ra-cac-nganh-

dao-tao-trinh-do-dai-hoc-cua-Truong-dai-hoc-Tai-nguyen-va-

Moi-truong-Ha-Noi-t16240-14773.html  

14 Đại học Tài nguyên 

môi trường Thành phố 

Hồ Chí Minh 

VN http://www.hcmunre.edu.vn/hcmunrechitiet/trang-chu-

tnmt/cong-nghe-ky-thuat-moi-truong  

15 Trường Đại học Bách 

Khoa Hà Nội 

VN https://ctt-

daotao.hust.edu.vn/DisplayWeb/DisplayBaiViet?baiviet=71  

https://www.ucf.edu/degree/environmental-engineering-bsve/
http://www.gannon.edu/Academic-Offerings/Engineering-and-Business/Undergraduate/Environmental-Engineering/
http://www.gannon.edu/Academic-Offerings/Engineering-and-Business/Undergraduate/Environmental-Engineering/
http://www.utoledo.edu/Programs/undergrad/Environmental-Engineering
http://www.utoledo.edu/Programs/undergrad/Environmental-Engineering
https://cee.mit.edu/
http://engineering.buffalo.edu/civil-structural-environmental.html
http://engineering.buffalo.edu/civil-structural-environmental.html
https://www.newcastle.edu.au/degrees/bachelor-of-environmental-engineering-honours
https://www.newcastle.edu.au/degrees/bachelor-of-environmental-engineering-honours
https://www.qut.edu.au/courses/bachelor-of-science-environmental-science
https://www.qut.edu.au/courses/bachelor-of-science-environmental-science
https://www.exeter.ac.uk/undergraduate/degrees/engineering/environmental/
https://www.exeter.ac.uk/undergraduate/degrees/engineering/environmental/
https://www.nottingham.ac.uk/ugstudy/courses/chemicalandenvironmentalengineering/beng-environmental-engineering-including-industrial-year.aspx
https://www.nottingham.ac.uk/ugstudy/courses/chemicalandenvironmentalengineering/beng-environmental-engineering-including-industrial-year.aspx
https://www.nottingham.ac.uk/ugstudy/courses/chemicalandenvironmentalengineering/beng-environmental-engineering-including-industrial-year.aspx
http://www.uwindsor.ca/studentrecruitment/363/environmental-engineering-optional-co-op
http://www.uwindsor.ca/studentrecruitment/363/environmental-engineering-optional-co-op
https://www.dal.ca/academics/programs/undergraduate/engineering.html
https://www.dal.ca/academics/programs/undergraduate/engineering.html
https://www.nuk.edu.tw/files/11-1000-698.php?Lang=en
http://hunre.edu.vn/hre/Ban-hanh-chuan-dau-ra-cac-nganh-dao-tao-trinh-do-dai-hoc-cua-Truong-dai-hoc-Tai-nguyen-va-Moi-truong-Ha-Noi-t16240-14773.html
http://hunre.edu.vn/hre/Ban-hanh-chuan-dau-ra-cac-nganh-dao-tao-trinh-do-dai-hoc-cua-Truong-dai-hoc-Tai-nguyen-va-Moi-truong-Ha-Noi-t16240-14773.html
http://hunre.edu.vn/hre/Ban-hanh-chuan-dau-ra-cac-nganh-dao-tao-trinh-do-dai-hoc-cua-Truong-dai-hoc-Tai-nguyen-va-Moi-truong-Ha-Noi-t16240-14773.html
http://www.hcmunre.edu.vn/hcmunrechitiet/trang-chu-tnmt/cong-nghe-ky-thuat-moi-truong
http://www.hcmunre.edu.vn/hcmunrechitiet/trang-chu-tnmt/cong-nghe-ky-thuat-moi-truong
https://ctt-daotao.hust.edu.vn/DisplayWeb/DisplayBaiViet?baiviet=71
https://ctt-daotao.hust.edu.vn/DisplayWeb/DisplayBaiViet?baiviet=71
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16 Trường Đại học Bách 

Khoa Thành phố Hồ 

Chí Minh 

VN http://www.aao.hcmut.edu.vn/index.php?route=catalog/ngan

h&hedaotao_id=9&khoa_id=17&nganh_id=20  

17 Học viện Nông nghiệp 

Việt Nam 

VN https://www.vnua.edu.vn/  

18 Trường Đại học Thủy 

lợi 

VN http://www.tlu.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao-dai-hoc  

19 Đại học Quốc gia Hà 

Nội 

VN http://www.vnu.edu.vn/home/?C1885  

20 Đại học Nguyễn Tất 

Thành 

VN http://cnsh.ntt.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao/  

http://www.aao.hcmut.edu.vn/index.php?route=catalog/nganh&hedaotao_id=9&khoa_id=17&nganh_id=20
http://www.aao.hcmut.edu.vn/index.php?route=catalog/nganh&hedaotao_id=9&khoa_id=17&nganh_id=20
https://www.vnua.edu.vn/
http://www.tlu.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao-dai-hoc
http://www.vnu.edu.vn/home/?C1885
http://cnsh.ntt.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao/
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Phụ lục 2. Hướng dẫn phỏng vấn sâu 

PHỤ LỤC 2.1. HƯỚNG DẪN PHỎNG VẤN SÂU CÁC NHÀ HOẠCH ĐỊNH CHÍNH 

SÁCH/LẬP KẾ HOẠCH NHÂN LỰC CNKTMT 

 

Đối tượng phỏng vấn: Đại diện Vụ TCCB và Phòng TCCB của Bộ/Sở Y tế, Bộ/Sở TN&MT 

Mục tiêu phỏng vấn sâu: 

Tìm hiểu quan điểm của các nhà hoạch định chính sách/lập kế hoạch nhân lực CNKTMT về: 

1. Nhu cầu nhân lực CNKTMT trong thị trường lao động Việt Nam hiện nay và trong 

thời gian tới  

2. Vị trí làm việc và đơn vị làm việc của cử nhân CNKTMT tại Việt Nam 

3. Số lượng còn thiếu hụt theo từng vị trí giai đoạn hiện tại, trước mắt và trong giai đoạn 

tương lai. 

 
Mã số: ……………..     Tên file:………………………………… 
 

Tên người trả lời:…………………………………………….. 

 

Đơn vị công tác …………………………………………………………………… 
 

Vị trí công tác ……………………..………………………………………………… 

Điện thoại cơ quan……………………………… Di động …………………………… 

Email (nếu có): ………………………………………. 

Ngày: ………/……./2016 Địa điểm:………………………………………  

Thời gian bắt đầu:…………………. Thời gian kết thúc:…………………. 

Người phỏng vấn: ………………………………………. 

Thư ký: ………………………………….………............ 

 
Những việc phải làm trước khi tiến hành phỏng vấn sâu 

1. Giải thích mục đích và bản chất của việc đánh giá nhu cầu đào tạo. Lý do tại sao người trả lời 

được lựa chọn vào cuộc phỏng vấn và tầm quan trọng của họ đối với việc đánh giá nhu cầu 

đào tạo. Thông tin với người trả lời về tính bảo mật của thông tin và danh tính trong việc công 

bố các kết quả đánh giá nhu cầu.  

2. Chia sẻ với người trả lời rằng họ có thể hỏi lại nếu không rõ câu hỏi, có thể không trả lời hoặc 

đưa ra các bình luận hay bất cứ ý kiến nào mà họ thấy là quan trọng đối với đánh giá nhu cầu 

đào tạo.  

3. Người phỏng vấn giới thiệu một vài chi tiết về bản thân: tên, làm gì, quan tâm tới vấn đề gì 

v.v. 

4. Xin phép người trả lời được ghi âm cuộc trao đổi và giải thích tại sao cần ghi âm.  
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Gợi ý giới thiệu: 

Trường Đại học Y tế Công cộng dự kiến xây dựng chương trình đào tạo Cử nhân CNKTMT. 

Chúng tôi là nhóm cán bộ Khoa Sức khoẻ Môi trường – Nghề nghiệp và đang thực hiện nghiên 

cứu đánh giá nhu cầu đào tạo cử nhân công nghệ môi trường nhằm xây dựng một chương trình 

đào tạo phù hợp. Rất mong ông/bà dành thời gian trao đổi quan điểm của mình về các nội dung 

liên quan. Thời gian của cuộc trao đổi sẽ kéo dài 30-60 phút.  

Tất cả thông tin từ cuộc trao đổi chỉ được sử dụng với mục đích duy nhất là để cải thiện chất 

lượng đào tạo và tăng cường năng lực cho cán bộ làm việc trong lĩnh vực CNKTMT. Chúng tôi 

đảm bảo danh tính và thông tin mà ông/bà trao đổi sẽ được giữ kín và không được sử dụng cho 

mục đích nào khác ngoài mục đích nêu trên. 

Rất mong nhận được những chia sẻ của ông/bà! 

CÂU HỎI PHỎNG VẤN: 

1. Theo ông/bà, trong lĩnh vực CNKTMT hiện nay có thể có những vị trí việc làm nào và 

cán bộ CNKTMT có thể làm việc tại những bộ phận, loại hình cơ quan, tổ chức nào? 

 Mô tả các vị trí việc làm, tên các bộ phận, loại hình cơ quan, tổ chức có triển khai 

hoạt động thuộc lĩnh vực CNKTMT 

 Những hoạt động nào cần có cán bộ trình độ cử nhân CNKTMT? 

2. Theo ông/bà, nhu cầu nhân lực CNKTMT trong thị trường lao động Việt Nam hiện nay 

và trong thời gian tới là như thế nào? 

3. Ông/bà vui lòng mô tả thực trạng về số lượng và năng lực của cán bộ cử nhân CNKTMT 

ở Việt Nam/ở tỉnh/TP nơi ông/bà phụ trách hiện nay? Số lượng có đủ đáp ứng nhu cầu 

nhân lực? Cán bộ đã đủ các năng lực để đáp ứng công việc được giao? Những năng lực 

nào còn thiếu hụt hay cần phải tăng cường? Kế hoạch tương lai của Bộ/Sở để bù đắp 

những thiếu hụt này là gì? 

4. Ông/bà hãy cho biết số lượng còn thiếu hụt theo từng vị trí giai đoạn hiện tại, trước mắt 

và trong giai đoạn tương lai. 

 Hiện nay 

 Trong 5 năm tới 

 Dài hạn  

5. Dưới đây là một số năng lực của cử nhân CNKTMT mà chúng tôi tổng hợp được từ các 

nguồn thông tin khác nhau. Theo ông/bà có cần bổ sung thêm các năng lực nào khác mà 

chúng tôi chưa liệt kê được?  

Ông/bà vui lòng cho biết ý kiến của mình về mức độ phù hợp mà cử nhân CNKTMT phải có các 

năng lực này để đáp ứng công việc trong lĩnh vực CNKTMT theo thang điểm từ 1 đến 5, trong 

đó: 

1= Rất không phù hợp 

2= Không phù hợp 

3= Tương đối phù hợp 

4= Phù hợp 

5= Rất phù hợp 
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Năng lực dự kiến đối với cử nhân CNKTMT Rất 

không 

phù 

hợp 

Không 

phù 

hợp 

Tương 

đối 

phù 

hợp 

Phù 

hợp 

Rất 

phù 

hợp 

1. Áp dụng được kiến thức khoa học cơ sở 

ngành và chuyên ngành CNKTMT trong 

nghiên cứu, điều tra, giải quyết các vấn đề 

liên quan đến môi trường đất, nước, không 

khí ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng.        

     

2. Lấy mẫu, quan trắc môi trường tự nhiên và 

môi trường lao động.   

     

3. Phân tích mẫu môi trường, thống kê xử lý 

số liệu môi trường, phiên giải và viết báo 

cáo đánh giá chất lượng môi trường. 

     

4. Làm việc thành thạo trong phòng thí 

nghiệm phân tích môi trường và vận hành 

được ít nhất 1 thiết bị công nghệ cao sử 

dụng trong phân tích môi trường. 

     

5. Quản lý, giám sát và vận hành các công 

trình xử lý hoặc hệ thống kiểm soát ô 

nhiễm đất, nước, không khí, chất thải rắn 

và nước thải trong bệnh viện, trong các 

doanh nghiệp và khu dân cư. 

     

6. Đánh giá tác động môi trường theo đúng 

các quy định hiện hành, đánh giá tác động 

sức khoẻ, đánh giá và truyền thông nguy cơ 

sức khoẻ môi trường. 

     

7. Kiểm soát môi trường doanh nghiệp       

8. Thuyết trình, giao tiếp, làm việc độc lập và 

theo nhóm, hợp tác với các đối tác, ban 

ngành liên quan chuyên nghiệp và hiệu 

quả. 

     

9. Tự học, tự nghiên cứu để phát triển năng 

lực cá nhân và nghề nghiệp, thích ứng với 

môi trường không ngừng thay đổi và đáp 

ứng nhu cầu thực tế. 

     

10. Có trình độ tin học và tiếng Anh (tối thiểu 

trình độ B hoặc B1 Châu Âu hoặc tương 

đương), đủ để thực hiện các công việc của 

cán bộ CNKTMT. 

     

Theo ông/bà, ngoài những năng lực dự kiến ở trên, cử nhân CNKTMT cần có thêm 

những năng lực cốt lõi nào để có thể đảm nhận tốt nhiệm vụ sau khi tốt nghiệp? 

11. 

 

     

12. 
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13.      

 

14.  

 

     

15.      

6. Ông/bà có thêm góp ý gì để tăng cường công tác đào tạo cử nhân CNKTMT trong thời gian 

tới? 

 Chương trình ĐT cần chú trọng những ND gì? (Lý thuyết, thực hành, thực tập/thực địa) 

 Hình thức đào tạo phù hợp? (đào tạo ngắn hạn, đào tạo cử nhân chính quy, đào tạo cử 

nhân vừa làm vừa học, đào tạo tập trung/từ xa) 

Rất cảm ơn ông/bà đã dành thời gian tham gia nghiên cứu! 



99 

 

PHỤ LỤC 2.2. HƯỚNG DẪN PHỎNG VẤN SÂU ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO 

Đối tượng phỏng vấn: Lãnh đạo Khoa/Bộ môn phụ trách đào tạo cử nhân CNKTMT hoặc 

lãnh đạo phòng QLĐTĐH hoặc đại diện ban giám hiệu phụ trách đào tạo 

 

Mục tiêu phỏng vấn sâu: 

Tìm hiểu quan điểm của một số nhà lãnh đạo Khoa/Bộ môn phụ trách đào tạo cử nhân CNKTMT 

hoặc lãnh đạo phòng QLĐTĐH/đại diện ban giám hiệu phụ trách đào tạo tại một số trường Đại 

học có đào tạo cử nhân CNKTMT về: 

1. Vị trí việc làm của cử nhân CNKTMT 

2. Nhu cầu nhân lực cán bộ có trình độ cử nhân CNKTMT trong thời gian tới. 

3. Nhu cầu đào tạo cử nhân CNKTMT ở Việt Nam năm 2019. 

4. Các năng lực cần thiết để những cán bộ có trình độ cử nhân CNKTMT có thể triển 

khai các hoạt động mà họ phải đảm nhiệm. 

5. Kinh nghiệm xây dựng chuẩn đầu ra, chỉ tiêu tay nghề và chương trình đào tạo cử 

nhân CNKTMT. 

 

Mã số: ……………..           Tên file:………………………………… 

Tên người trả lời:…………………………………………….. 

Đơn vị công tác …………………………………………………………… 

Vị trí công tác ……………………..……………………………………… 

Điện thoại cơ quan……………………………… Di động ………………………………… 

Email (nếu có): ……………………………………………. 

Ngày: ………/……./2016    Địa điểm:……………………………………… 

Thời gian bắt đầu:…………………. Thời gian kết thúc:…………………. 

Người phỏng vấn: ………………………………Thư ký: …………………………………. 

 

Những việc phải làm trước khi tiến hành phỏng vấn sâu 

1. Giải thích mục đích và bản chất của việc đánh giá nhu cầu đào tạo. Lý do tại sao người trả lời 

được lựa chọn vào cuộc phỏng vấn và tầm quan trọng của họ đối với việc đánh giá nhu cầu 

đào tạo. Thông tin với người trả lời về tính bảo mật của thông tin và danh tính trong việc công 

bố các kết quả đánh giá nhu cầu.  

2. Chia sẻ với người trả lời rằng họ có thể hỏi lại nếu không rõ câu hỏi, có thể không trả lời hoặc 

đưa ra các bình luận hay bất cứ ý kiến nào mà họ thấy là quan trọng đối với đánh giá nhu cầu 

đào tạo.  

3. Người phỏng vấn giới thiệu một vài chi tiết về bản thân: tên, làm gì, quan tâm tới vấn đề gì 

v.v. 

4. Xin phép người trả lời được ghi âm cuộc trao đổi và giải thích tại sao cần ghi âm.  

Gợi ý giới thiệu: 

Trường Đại học Y tế Công cộng dự kiến xây dựng chương trình đào tạo Cử nhân CNKTMT. 

Chúng tôi là nhóm cán bộ Khoa Sức khoẻ Môi trường – Nghề nghiệp và đang thực hiện nghiên 
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cứu đánh giá nhu cầu đào tạo cử nhân công nghệ môi trường nhằm xây dựng một chương trình 

đào tạo phù hợp. Rất mong ông/bà dành thời gian trao đổi quan điểm của mình về các nội dung 

liên quan. Thời gian của cuộc trao đổi sẽ kéo dài 30-60 phút.  

Tất cả thông tin từ cuộc trao đổi chỉ được sử dụng với mục đích duy nhất là để cải thiện chất 

lượng đào tạo và tăng cường năng lực cho cán bộ làm việc trong lĩnh vực CNKTMT. Chúng tôi 

đảm bảo danh tính và thông tin mà ông/bà trao đổi sẽ được giữ kín và không được sử dụng cho 

mục đích nào khác ngoài mục đích nêu trên. 

Rất mong nhận được những chia sẻ của ông/bà! 

Câu hỏi 

1. Theo ông/bà, trong lĩnh vực CNKTMT hiện nay có thể có những vị trí việc làm nào 

và cán bộ CNKTMT có thể làm việc tại những bộ phận, loại hình cơ quan, tổ chức 

nào? 

 Mô tả các vị trí việc làm, tên các bộ phận, loại hình cơ quan, tổ chức có triển khai 

hoạt động thuộc lĩnh vực CNKTMT 

 Những hoạt động nào cần có cán bộ trình độ cử nhân CNKTMT? 

2. Ông/bà nhận định như thế nào về nhu cầu nhân lực cán bộ có trình độ cử nhân 

CNKTMT tại Việt Nam trong thời gian tới? 

 Thực tế về tỉ lệ cử nhân CNKTMT có việc làm đúng chuyên ngành sau khi tốt nghiệp 

tại Khoa/Trường ông/bà trong thời gian qua? 

 Nhu cầu nhân lực cán bộ có trình độ cử nhân CNKTMT hiện nay và trong thời gian 

tới? 

 Những vị trí việc làm dự kiến sẽ tăng cường tuyển dụng cán bộ có trình độ cử nhân 

CNKTMT trong thời gian tới? 

3. Ông/bà có thể cho biết nhu cầu đào tạo cử nhân CNKTMT ở Việt Nam hiện nay và 

trong thời gian tới? 

 Mỗi năm trường ông/bà có bao nhiêu chỉ tiêu đào tạo cử nhân CNKTMT? Thực tế 

tuyển sinh trong 3 năm gần đây có đủ chỉ tiêu? 

 Ông/bà nhận định về nhu cầu đào tạo cử nhân CNKTMT tại VN trong thời gian tới? 

4. Theo ông/bà các năng lực cần thiết để những cán bộ có trình độ cử nhân CNKTMT 

có thể triển khai các hoạt động mà họ phải đảm nhiệm là gì? 

 

5. Trong số các năng lực sau, ông/bà đánh giá như thế nào về mức độ phù hợp đối với 

cử nhân CNKTMT? 

Năng lực dự kiến đối với cử nhân CNKTMT Rất 

không 

phù 

hợp 

Không 

phù 

hợp 

Tương 

đối 

phù 

hợp 

Phù 

hợp 

Rất 

phù 

hợp 

1. Áp dụng được kiến thức khoa học cơ sở 

ngành và chuyên ngành CNKTMT trong 

nghiên cứu, điều tra, giải quyết các vấn đề 

liên quan đến môi trường đất, nước, không 

khí ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng.        

     

2. Lấy mẫu, quan trắc môi trường tự nhiên và 

môi trường lao động.   

     

3. Phân tích mẫu môi trường, thống kê xử lý      
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số liệu môi trường, phiên giải và viết báo 

cáo đánh giá chất lượng môi trường. 

4. Làm việc thành thạo trong phòng thí 

nghiệm phân tích môi trường và vận hành 

được ít nhất 1 thiết bị công nghệ cao sử 

dụng trong phân tích môi trường. 

     

5. Quản lý, giám sát và vận hành các công 

trình xử lý hoặc hệ thống kiểm soát ô 

nhiễm đất, nước, không khí, chất thải rắn 

và nước thải trong bệnh viện, trong các 

doanh nghiệp và khu dân cư. 

     

6. Đánh giá tác động môi trường theo đúng 

các quy định hiện hành, đánh giá tác động 

sức khoẻ, đánh giá và truyền thông nguy cơ 

sức khoẻ môi trường. 

     

7. Kiểm soát môi trường doanh nghiệp       

8. Thuyết trình, giao tiếp, làm việc độc lập và 

theo nhóm, hợp tác với các đối tác, ban 

ngành liên quan chuyên nghiệp và hiệu 

quả. 

     

9. Tự học, tự nghiên cứu để phát triển năng 

lực cá nhân và nghề nghiệp, thích ứng với 

môi trường không ngừng thay đổi và đáp 

ứng nhu cầu thực tế. 

     

10. Có trình độ tin học và tiếng Anh (tối thiểu 

trình độ B hoặc B1 Châu Âu hoặc tương 

đương), đủ để thực hiện các công việc của 

cán bộ CNKTMT. 

     

Theo ông/bà, ngoài những năng lực dự kiến ở trên, cử nhân CNKTMT cần có thêm 

những năng lực cốt lõi nào để có thể đảm nhận tốt nhiệm vụ sau khi tốt nghiệp? 

 

11. 

 

     

12. 

 

     

13.      

 

14.  

 

     

15.      

 

5. Ông/bà có thể chia sẻ kinh nghiệm xây dựng chuẩn đầu ra, chỉ tiêu tay nghề và chương trình 

đào tạo cử nhân CNKTMT tại trường của ông/bà? 

 Cơ sở để xây dựng chuẩn đầu ra, chỉ tiêu tay nghề và chương trình đào tạo? 

 Quy trình xây dựng và ban hành chuẩn đầu ra và chỉ tiêu tay nghề? 

 Sau bao nhiêu năm thì nhà trường cập nhật chuẩn đầu ra và chỉ tiêu tay nghề? 
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 Theo ông/bà chương trình đào tạo hiện nay tại trường đáp ứng tốt những năng lực 

nào để sinh viên khi ra trường có thể đáp ứng tốt yêu cầu công việc? Những năng 

lực nào sinh viên cần bổ sung thêm? 

 

6. Ông/bà có thể chia sẻ một số phản hồi của đơn vị sử dụng lao động đối với cơ sở đào tạo của 

ông/bà về khả năng đáp ứng công việc của SV sau khi tốt nghiệp (nếu có). 

 

7. Theo ông/bà những thuận lợi và thách thức trong công tác đào tạo cử nhân CNKTMT tại 

Trường của ông/bà nói riêng và tại Việt Nam trong thời gian tới là gì? 

 

8. Ông/bà có thêm góp ý gì để tăng cường công tác đào tạo cử nhân CNKTMT trong thời gian 

tới? 

Xin trân trọng cảm ơn ông/bà! 
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PHỤ LỤC 2.3. HƯỚNG DẪN PHỎNG VẤN SÂU ĐẠI DIỆN CÁC CƠ QUAN TUYỂN 

DỤNG CÁN BỘ LÀM VIỆC TRONG LĨNH VỰC CNKTMT 

Đối tượng phỏng vấn: lãnh đạo cơ quan tuyển dụng 

Mục tiêu phỏng vấn sâu: 

1. Tìm hiểu quan điểm của nhà tuyển dụng về các năng lực mà cán bộ có trình độ cử 

nhân cần có để có thể triển khai các hoạt động mà họ đảm nhiệm trong lĩnh vực 

CNKTMT. 

2. Tìm hiểu quan điểm của nhà tuyển dụng về mức độ thiếu hụt năng lực của cán bộ 

CNKTMT tại đơn vị so với yêu cầu công việc.  

3. Tìm hiểu quan điểm của nhà tuyển dụng về mức độ ưu tiên cần đào tạo đối với các 

năng lực cần có của cử nhân CNKTMT. 

 
Mã số: ……………..     Tên file:………………………………… 
 

Tên người trả lời:…………………………………………….. 

 

Đơn vị công tác …………………………………………………………………… 
 

Vị trí công tác ……………………..………………………………………………… 

Điện thoại cơ quan……………………………… Di động …………………………… 

Email (nếu có): ………………………………………. 

Ngày: ………/……./2016 Địa điểm:………………………………………  

Thời gian bắt đầu:…………………. Thời gian kết thúc:…………………. 

Người phỏng vấn: ………………………………………. 

Thư ký: ………………………………….………............ 

 

Những việc phải làm trước khi tiến hành phỏng vấn sâu 

1. Giải thích mục đích và bản chất của việc đánh giá nhu cầu đào tạo. Lý do tại sao người trả lời 

được lựa chọn vào cuộc phỏng vấn và tầm quan trọng của họ đối với việc đánh giá nhu cầu 

đào tạo. Thông tin với người trả lời về tính bảo mật của thông tin và danh tính trong việc công 

bố các kết quả đánh giá nhu cầu.  

2. Chia sẻ với người trả lời rằng họ có thể hỏi lại nếu không rõ câu hỏi, có thể không trả lời hoặc 

đưa ra các bình luận hay bất cứ ý kiến nào mà họ thấy là quan trọng đối với đánh giá nhu cầu 

đào tạo.  

3. Người phỏng vấn giới thiệu một vài chi tiết về bản thân: tên, làm gì, quan tâm tới vấn đề gì 

v.v. 

4. Xin phép người trả lời được ghi âm cuộc trao đổi và giải thích tại sao cần ghi âm.  

Gợi ý giới thiệu: 

Trường Đại học Y tế Công cộng dự kiến xây dựng chương trình đào tạo Cử nhân CNKTMT. 

Chúng tôi là nhóm cán bộ Khoa Sức khoẻ Môi trường – Nghề nghiệp và đang thực hiện nghiên 
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cứu đánh giá nhu cầu đào tạo cử nhân công nghệ môi trường nhằm xây dựng một chương trình 

đào tạo phù hợp. Rất mong ông/bà dành thời gian trao đổi quan điểm của mình về các nội dung 

liên quan. Thời gian của cuộc trao đổi sẽ kéo dài 30-60 phút.  

Tất cả thông tin từ cuộc trao đổi chỉ được sử dụng với mục đích duy nhất là để cải thiện chất 

lượng đào tạo và tăng cường năng lực cho cán bộ làm việc trong lĩnh vực CNKTMT. Chúng tôi 

đảm bảo danh tính và thông tin mà ông/bà trao đổi sẽ được giữ kín và không được sử dụng cho 

mục đích nào khác ngoài mục đích nêu trên. 

Rất mong nhận được những chia sẻ của ông/bà! 

CÂU HỎI PHỎNG VẤN: 

1. Theo ông/bà, trong lĩnh vực CNKTMT hiện nay có thể có những vị trí việc làm nào và 

cán bộ CNKTMT có thể làm việc tại những bộ phận, loại hình cơ quan, tổ chức nào? 

 Mô tả các vị trí việc làm, tên các bộ phận, loại hình cơ quan, tổ chức có triển khai 

hoạt động thuộc lĩnh vực CNKTMT 

 Những hoạt động nào cần có cán bộ trình độ cử nhân CNKTMT? 

2. Tại đơn vị ông/bà quản lý hiện nay có những hoạt động nào liên quan đến CNKTMT 

đang được triển khai? 

3. Theo ông/bà, để hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong lĩnh vực CNKTMT, cán cán 

bộ trong đơn vị ông/bà quản lý cần có những năng lực gì? (để người trả lời phỏng vấn 

tự liệt kê các năng lực) 
4. Ông/bà vui lòng mô tả thực trạng năng lực của cán bộ cử nhân CNKTMT tại đơn vị 

mình. Có những năng lực nào của cán bộ đã đủ để đáp ứng công việc được giao? Những 

năng lực nào còn thiếu hụt hay cần phải tăng cường? Kế hoạch tương lai của đơn vị để bù 

đắp những thiếu hụt này là gì? 

5. Ông/bà hãy cho biết nhu cầu nhân lực có trình độ đại học về CNKTMT tại đơn vị: 

 Hiện nay 

 Trong 5 năm tới 

 Dài hạn  

6. Dưới đây là một số năng lực của cử nhân CNKTMT mà chúng tôi tổng hợp được từ các 

nguồn thông tin khác nhau. Rất cảm ơn ông/bà vui đã bổ sung thêm các năng lực khác mà 

chúng tôi chưa liệt kê được (nếu đối tượng phỏng vấn bổ sung). Chúng tôi sẽ bổ sung 

thêm các năng lực mà ông bà cho là cần thiết vào bảng ngay bây giờ.  

Sau đó, ông/bà vui lòng cho biết ý kiến của mình về mức độ phù hợp mà cử nhân CNKTMT phải 

có các năng lực này để đáp ứng công việc trong lĩnh vực CNKTMT theo thang điểm từ 1 đến 5, 

trong đó: 

1= Rất không phù hợp 

2= Không phù hợp 

3= Tương đối phù hợp 

4= Phù hợp 

5= Rất phù hợp 
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Năng lực dự kiến đối với cử nhân CNKTMT Rất 

không 

phù 

hợp 

Không 

phù 

hợp 

Tương 

đối 

phù 

hợp 

Phù 

hợp 

Rất 

phù 

hợp 

11. Áp dụng được kiến thức khoa học cơ sở 

ngành và chuyên ngành CNKTMT trong 

nghiên cứu, điều tra, giải quyết các vấn đề 

liên quan đến môi trường đất, nước, không 

khí ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng.        

     

12. Lấy mẫu, quan trắc môi trường tự nhiên và 

môi trường lao động.   

     

13. Phân tích mẫu môi trường, thống kê xử lý 

số liệu môi trường, phiên giải và viết báo 

cáo đánh giá chất lượng môi trường. 

     

14. Làm việc thành thạo trong phòng thí 

nghiệm phân tích môi trường và vận hành 

được ít nhất 1 thiết bị công nghệ cao sử 

dụng trong phân tích môi trường. 

     

15. Quản lý, giám sát và vận hành các công 

trình xử lý hoặc hệ thống kiểm soát ô 

nhiễm đất, nước, không khí, chất thải rắn 

và nước thải trong bệnh viện, trong các 

doanh nghiệp và khu dân cư. 

     

16. Đánh giá tác động môi trường theo đúng 

các quy định hiện hành, đánh giá tác động 

sức khoẻ, đánh giá và truyền thông nguy cơ 

sức khoẻ môi trường. 

     

17. Kiểm soát môi trường doanh nghiệp       

18. Thuyết trình, giao tiếp, làm việc độc lập và 

theo nhóm, hợp tác với các đối tác, ban 

ngành liên quan chuyên nghiệp và hiệu 

quả. 

     

19. Tự học, tự nghiên cứu để phát triển năng 

lực cá nhân và nghề nghiệp, thích ứng với 

môi trường không ngừng thay đổi và đáp 

ứng nhu cầu thực tế. 

     

20. Có trình độ tin học và tiếng Anh (tối thiểu 

trình độ B hoặc B1 Châu Âu hoặc tương 

đương), đủ để thực hiện các công việc của 

cán bộ CNKTMT. 

     

Theo ông/bà, ngoài những năng lực dự kiến ở trên, cử nhân CNKTMT cần có thêm 

những năng lực cốt lõi nào để có thể đảm nhận tốt nhiệm vụ sau khi tốt nghiệp? 

11. 

 

     

12. 
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13.      

 

14.  

 

     

15. 

 

     

6. Ông/bà có thêm góp ý gì để tăng cường công tác đào tạo cử nhân CNKTMT trong thời gian 

tới? 

 Chương trình ĐT cần chú trọng những ND gì? (Lý thuyết, thực hành, thực tập/thực địa) 

 Hình thức đào tạo phù hợp? (đào tạo ngắn hạn, đào tạo cử nhân chính quy, đào tạo cử 

nhân vừa làm vừa học, đào tạo tập trung/từ xa) 

Rất cảm ơn ông/bà đã dành thời gian tham gia nghiên cứu! 
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Phụ lục 3. Hướng dẫn tổ chức hội thảo chuyên gia 

Mục tiêu hội thảo: 

1. Đề xuất được danh mục các năng lực cơ bản mà những cán bộ thực hiện nhiệm vụ 

CNKTMT tại các tuyến cần phải có để hoàn thành được công việc mà họ được phân 

công. 

2. Đề xuất danh mục chuẩn đầu ra và chỉ tiêu tay nghề của chương trình đào tạo cử nhân 

CNKTMT 

3. Đề xuất cấu trúc chương trình đào tạo cử nhân/ kỹ sư CNKTMT tại Trường Đại học 

Y tế công cộng. 

Thành phần tham gia (tổng số 25 người): 

- Lãnh đạo (hoặc người được lãnh đạo ủy quyền) khối cơ quan quản lý hành chính nhà 

nước trong lĩnh vực CNKTMT: 2 người 

- Lãnh đạo (hoặc người được lãnh đạo ủy quyền) khối cơ quan hành chính sự nghiệp/cơ sở 

y tế: 2 người 

- Lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân về lĩnh vực công nghệ/kỹ 

thuật môi trường: 2 người 

- Đại diện các cơ sở đào tạo đang đào tạo loại hình cử nhân CNKTMT: 6 người (Phó hiệu 

trưởng phụ trách đào tạo / lãnh đạo hoặc chuyên viên phụ trách phòng QLĐTĐH / 

Trưởng hoặc phó khoa phụ trách đào tạo cử nhân/kỹ sư CNKTMT) 

- Đại diện các cơ sở nghiên cứu có thực hiện nhiệm vụ liên quan tới lĩnh vực CNKTMT 

(Lãnh đạo chuyên môn hoặc lãnh đạo khoa chuyên môn liên quan tới lĩnh vực 

CNKTMT): 4 người  

- Đại diện Phòng Quản lý Đào tạo Đại học (Trường Đại học Y tế công cộng): 1 người 

- Đại diện Ban giám hiệu trường ĐH YTCC: 1 người 

- Đại diện lãnh đạo Trung tâm Xét nghiệm (Trường Đại học YTCC) và nhân viên thuộc 

Trung tâm xét nghiệm: 2 người 

- Thành viên nhóm nghiên cứu: 5 người 

Thời gian: 1 ngày (từ 8.00 – 16.30) 

Địa điểm: Trường Đại học Y tế công cộng 

Chuẩn bị: 

- Các đại biểu tham dự cuộc họp được phát các tài liệu gồm:  

o Kết quả thu thập số liệu về nhu cầu đào tạo cử nhân CNKTMT (Kết quả mục tiêu 

1 của nghiên cứu) 
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o Danh mục năng lực mà cán bộ có trình độ cử nhân công tác trong lĩnh vực 

CNKTMT cần có do nhóm nghiên cứu đề xuất. 

o Kết quả rà soát các chương trình đào tạo cử nhân CNKTMT trên thế giới và tại 

Việt Nam. 

o Chương trình đào tạo Cử nhân CNKTMT tại Trường Đại học Y tế công cộng do 

nhóm nghiên cứu đề xuất gồm: danh mục chuẩn đầu ra, chỉ tiêu tay nghề và cấu 

trúc chương trình đào tạo. 

Chương trình hội thảo dự kiến 

TT Chương trình Đầu ra dự kiến 

1 8.00 – 8.15: Đón tiếp đại biểu 

8.15 – 8.30: Khai mạc hội thảo  

- Người chủ trì hội thảo giới thiệu đại biểu 

tham dự hội thảo, giới thiệu mục đích, yêu 

cầu, đầu ra mong đợi 

2 8.30 – 8.45: 

01 đại diện nhóm nghiên cứu trình bày 

kết quả thu thập số liệu về nhu cầu đào 

tạo cử nhân CNKTMT (Kết quả của mục 

tiêu 1) 

 

3 8.45-9.00 

01 đại diện nhóm nghiên cứu trình bày 

Danh mục năng lực mà cán bộ có trình độ 

cử nhân công tác trong lĩnh vực 

CNKTMT cần có do nhóm nghiên cứu đề 

xuất 

 

4 9.00 – 10.00 

- Chia nhóm thảo luận (30p) 

Thảo luận về danh mục các năng lực cần 

có để cán bộ thực hiện các nhiệm vụ 

CNKTMT cần phải có để hoàn thành 

được công việc mà họ được phân công  

- Trình bày kết quả thảo luận và 

thống nhất kết quả (30p) 

Bản danh mục các năng lực cần có sẽ được 

chỉnh sửa cho phù hợp với thực tế, bổ sung 

thêm một số năng lực cần thiết chưa được 

liệt kê trong bảng, hoặc bỏ bớt một số năng 

lực không  phù hợp với thực tế công việc tại 

Việt Nam và được trình bày, thống nhất tại 

buổi họp, đồng thời thống nhất được danh 

mục năng lực nào sẽ phù hợp cho đối tượng 

dự kiến sẽ tham gia chương trình đào cử 

nhân CNKTMT. 

5 10.00 – 10.15: Nghỉ giải lao  

6 10.15-10.30 

01 đại diện nhóm nghiên cứu trình bày 

kết quả rà soát các chương trình đào tạo 

cử nhân CNKTMT trên thế giới và tại 

Việt Nam 

 

7 10.30 – 11.30 

- Chia nhóm thảo luận (60p): 

o Thảo luận về chuẩn đầu ra của 

Thống nhất được danh mục chuẩn đầu ra và 

chỉ tiêu tay nghề dự kiến của chương trình 

đào tạo cử nhân/ kỹ sư CNKTMT tại 
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TT Chương trình Đầu ra dự kiến 

chương trình 

o Thảo luận về chỉ tiêu tay nghề của 

chương trình 

Trường Đại học Y tế công cộng 

8 11.30 – 13.30: Nghỉ trưa  

9 13.30 – 14.00: 

Trình bày và thống nhất kết quả thảo 

luận của mục 7 

-  

10 14.00 – 15.00 

- Sau khi có kết quả của mục 9, tiếp 

tục chia nhóm thảo luận: 

o Đề xuất các cấu phần cần có của 

chương trình đào tạo và các môn 

học cụ thể của chương trình đào 

tạo cử nhân/kỹ sư CNKTMT của 

Trường Đại học Y tế công cộng 

 

11 15.00 – 15.15: nghỉ giải lao  

12 15.15 – 16.15: Trình bày và thống nhất 

kết quả thảo luận ở mục 10 

Đề xuất được chương trình đào tạo cử 

nhân/kỹ sư CNKTMT của Trường Đại học 

Y tế công cộng gồm đầy đủ các cấu phần: 

- Các cấu phần cần có trong chương 

trình đào tạo 

- Những môn học cụ thể cần có trong 

chương trình 

13 16.15 – 16.30 

Bế mạc hội thảo 
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Phụ lục 4: Bộ câu hỏi tự điền 

ĐÁNH GIÁ NHU CẦU ĐÀO TẠO CỬ NHÂN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG 

Đối tượng: Người lao động trong lĩnh vực CNKTMT 

 

Trường Đại học Y tế Công cộng xin gửi tới anh/chị lời chào trân trọng! 

Chúng tôi là nhóm nghiên cứu đến từ Trường Đại học Y tế Công cộng. Để nâng cao chất lượng 

đào tạo và đáp ứng nhu cầu thực tế của xã hội, Trường Đại học Y tế Công cộng dự kiến xây 

dựng chương trình đào tạo Cử nhân CNKTMT. Để có cơ sở xây dựng chương trình đào tạo, 

chúng tôi rất mong nhận được ý kiến của anh/chị, với tư cách là người làm việc trong lĩnh vực 

này, về những năng lực cần thiết để anh/chị hoàn thành các công việc mình được giao. 

Chúng tôi cam kết các thông tin thu được chỉ nhằm mục đích nghiên cứu khoa học, giúp hoàn 

thiện chương trình đào tạo. Việc tham gia của anh/chị là hoàn toàn tự nguyện. Những ý kiến 

đóng góp của anh/chị có ý nghĩa rất quan trọng giúp cải thiện chất lượng đào tạo trong lĩnh vực 

mà anh chị đang làm việc. 

Trong quá trình điền phiếu, nếu có nội dung nào chưa rõ, thành viên nhóm nghiên cứu sẽ giải 

thích ngay cho anh/chị.  

 

THÔNG TIN CÁ NHÂN 

Họ và tên:...................................................         Ngày.......... tháng........ năm 2019 

Cơ quan/đơn vị:............................................................................ 

Vị trí công tác: ............................................................................. 

Trình độ chuyên môn: ................................................................. 

Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực CNKTMT:........năm 

ĐT cơ quan:................................ĐT di động: ..................................... 

Email: ..................................................................................................... 

Trước khi điền thông tin, anh/chị vui lòng đọc kỹ hướng dẫn điền phiếu. Nếu có điều gì chưa rõ, 

anh/chị vui lòng đề nghị điều tra viên giải thích thêm. 

 

HƯỚNG DẪN ĐIỀN PHIẾU: 

Phiếu này bao gồm các câu hỏi liên quan đến các năng lực cần có của cử nhân CNKTMT. Với 

mỗi năng lực, các câu hỏi sẽ tập trung vào 4 nội dung: 

 Thực trạng đào tạo 

 Mức độ thực hiện 

 Mức độ tự tin khi thực hiện và 

 Mức độ ưu tiên đào tạo 
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Cột I, đã được đào tạo/tập huấn 

 Nếu chưa được đào tạo,             ĐIỀN SỐ 0 

 Nếu đã được đào tạo ngắn hạn,        ĐIỀN SỐ 1 

 Nếu đã được đào tạo chính quy (trung cấp, cao đẳng, đại học...), ĐIỀN SỐ 2 

Cột II, mức độ thực hiện công việc (là những công việc mà anh/chị hiện đang triển khai) 

 Nếu không thực hiện:        ĐIỀN SỐ 0 (bỏ qua cột III, chuyển cột IV) 

 Nếu thỉnh thoảng thực hiện,               ĐIỀN SỐ 1 

 Nếu thường xuyên thực hiện,             ĐIỀN SỐ 2 

Cột II, mức độ tự tin (là sự tự tin của bản thân khi anh/chị khi sử dụng năng lực đó trong 

công việc) 

 Nếu chưa tự tin,     ĐIỀN SỐ 0 

 Nếu tự tin,      ĐIỀN SỐ 1 

 Nếu rất tự tin,                              ĐIỀN SỐ 2 

Cột IV, mức độ ưu tiên đào tạo (là mức độ mà anh/chị cho rằng trong chương trình đào tạo 

cần ưu tiên để cán bộ có thể thực hiện tốt công việc tương tự như những công việc anh/chị 

đang đảm nhiệm) 

 Nếu không cần đào tạo,    ĐIỀN SỐ 0 

 Nếu cần đào tạo,                                 ĐIỀN SỐ 1 

 Nếu rất cần đào tạo,                           ĐIỀN SỐ 2 

 

Bây giờ, anh/chị vui lòng đánh số (0 hoặc 1 hoặc 2) vào ô tương ứng với thực trạng đào tạo, 

mức độ thực hiện, mức độ tự tin và mức độ ưu tiên đào tạo của anh/chị với mỗi năng lực sau 

đây. Ngoài những năng lực được liệt kê trong bảng, nếu anh/chị nhận thấy còn có các năng lực 

khác mà người làm việc trong lĩnh vực CNKTMT cần có thì anh/chị vui lòng điền thêm vào 

bảng và cũng đánh số  0, 1 hoặc 2 vào các cột I, II, III, IV cho các năng lực này. 
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Năng lực 

Đã được 

đào tạo  

Mức độ 

thực hiện  

Mức độ 

tự tin  

Mức độ 

ưu tiên 

đào tạo  

I II III IV 

0-Chưa 

được đạo 

tạo 

1-Đào tạo 

ngắn hạn 

2-Đào tạo 

chính quy 

0-Không 

thực hiện 

1-Thỉnh 

thoảng 

2-Thường 

xuyên 

0-Chưa tự 

tin 

1-Tự tin 

2-Rất tự 

tin 

0-Không 

cần đào 

tạo 

1-Cần 

đào tạo 

2-Rất cần 

đào tạo 

1. Áp dụng được kiến thức khoa học cơ sở 

ngành và chuyên ngành CNKTMT trong 

nghiên cứu, điều tra, giải quyết các vấn đề 

liên quan đến môi trường đất, nước, 

không khí ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng 

    

2. Lấy mẫu, quan trắc môi trường tự nhiên 

và môi trường lao động. 
    

3. Phân tích mẫu môi trường, thống kê xử 

lý số liệu môi trường, phiên giải và viết 

báo cáo đánh giá chất lượng môi trường 

    

4. Làm việc thành thạo trong phòng thí 

nghiệm phân tích môi trường và vận hành 

được ít nhất 1 thiết bị công nghệ cao sử 

dụng trong phân tích môi trường 

    

5. Quản lý, giám sát và vận hành các công 

trình xử lý hoặc hệ thống kiểm soát ô 

nhiễm đất, nước, không khí, chất thải rắn 

và nước thải trong bệnh viện, trong các 

doanh nghiệp và khu dân cư. 

    

6. Đánh giá tác động môi trường theo 

đúng các quy định hiện hành, đánh giá tác 

động sức khoẻ, đánh giá và truyền thông 

nguy cơ sức khoẻ môi trường. 

    

7. Kiểm soát môi trường doanh nghiệp     

8. Thuyết trình, giao tiếp, làm việc độc lập 

và theo nhóm, hợp tác với các đối tác, ban 

ngành liên quan chuyên nghiệp và hiệu 

quả 

    

9. Tự học, tự nghiên cứu để phát triển 

năng lực cá nhân và nghề nghiệp, thích 

ứng với môi trường không ngừng thay đổi 

và đáp ứng nhu cầu thực tế. 

    

10. Có trình độ tin học và tiếng Anh (tối 

thiểu trình độ B hoặc B1 Châu Âu hoặc 

tương đương), đủ để thực hiện các công 

việc của cán bộ CNKTMT. 

    

11.     



113 

 

 

 

12. 

 

 

    

13. 

 

 

    

14. 

 

 

    

15. 

 

 

    

 

Cảm ơn anh/chị đã hoàn thành các câu hỏi ở bảng trên. Rất mong anh/chị điền thêm 

một số thông tin quan trọng sau đây: 

Theo anh/chị, 5 kỹ năng/kiến thức CẦN THIẾT nhất đối với cán bộ làm việc trong lĩnh 

vực CNKTMT có trình độ cử nhân là gì? 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5 

 

Ngoài ra, anh/chị có đề xuất thêm nội dung gì nữa cho chương trình đào tạo Cử nhân 

CNKTMT không? 

 Chương trình đào tạo cần chú trọng những nội dung gì? (Lý thuyết, thực hành, thực 

tập/thực địa) 

 Hình thức đào tạo phù hợp? (đào tạo ngắn hạn, đào tạo cử nhân chính quy, đào tạo cử 

nhân vừa làm vừa học, đào tạo tập trung/từ xa) 

Trân trọng cảm ơn anh/chị! 
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Phụ lục 5: Trang thông tin dành cho người tham gia nghiên cứu 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG 

Số 1A Đường Đức Thắng, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.  

ĐT:(024) 62663024 

TRANG THÔNG TIN CHO NGƯỜI THAM GIA NGHIÊN CỨU 

ĐÁNH GIÁ NHU CẦU ĐÀO TẠO CỬ NHÂN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT 

MÔI TRƯỜNG TẠI VIỆT NAM 

Trường Đại học Y tế công cộng trân trọng mời anh/chị tham gia nghiên cứu 

này. Trước khi anh/chị quyết định về việc liệu có tham gia vào nghiên cứu hay 

không, mời anh chị tìm hiểu các thông tin liên quan đến nghiên cứu. 

1. Tên nghiên cứu  

Đánh giá nhu cầu đào tạo cử nhân công nghệ kỹ thuật môi trường tại Việt Nam. 

2. Mục đích của nghiên cứu là gì? 

Mục đích của nghiên cứu nhằm (1) Xác định nhu cầu đào tạo cử nhân công nghệ 

kỹ thuật môi trường ở Việt Nam năm 2019; (2) Đề xuất danh mục năng lực cần 

có của cử nhân công nghệ kỹ thuật môi trường tại Việt Nam; (3) Đề xuất chương 

trình đào tạo cử nhân công nghệ kỹ thuật môi trường (bao gồm chuẩn đầu ra, chỉ 

tiêu tay nghề, cấu trúc chương trình) tại Trường Đại học Y tế công cộng. 

3. Tại sao chúng tôi mời anh chị tham gia? 

Anh/chị được mời tham gia vào nghiên cứu vì anh/chị nằm trong nhóm người 

mà chúng tôi mong muốn được thảo luận và xin ý kiến: là các cán bộ lãnh đạo, 

cán bộ chuyên môn, cán bộ phụ trách công tác đào tạo tại các cơ quan/ban ngành 

liên quan đến lĩnh vực Công nghệ kỹ thuật môi trường. 

4. Anh/chị có bắt buộc phải tham gia nghiên cứu không?  

Anh/chị có toàn quyền quyết định tự nguyện tham gia hay không. Nếu có tham 

gia, chúng tôi sẽ gửi bản thông tin này và anh/chị sẽ ký vào giấy tự nguyện đồng 

ý tham gia. Kể cả khi anh/chị đã kí giấy đồng ý, anh/chị vẫn có thể từ chối 

không tham gia mà không cần phải giải thích gì thêm và điều này không có bất 

kỳ ảnh hưởng nào đến công việc và cuộc sống của anh/chị. 

5. Các hoạt động sẽ diễn ra như thế nào khi anh/chị tham gia nghiên cứu?  

Chúng tôi sẽ nghiên cứu tổng quan tài liệu về các năng lực, các chuẩn đầu ra và 

chương trình đào tạo cử nhân CNKTMT trên thế giới và tại Việt Nam. Sau đó, 

chúng tôi sẽ tiến hành phỏng vấn sâu với anh/chị và các cán bộ khác để tìm hiểu 

quan điểm về tính phù hợp danh mục dự kiến về năng lực cần có của cử nhân 

công nghệ kỹ thuật môi trường tại Việt Nam cũng như nhu cầu đào tạo cử nhân 

CNKTMT trong thời gian tới. Các cuộc phỏng vấn sâu được thực hiện tại chính 

cơ quan/đơn vị của anh/chị. Dự kiến một cuộc phỏng vấn sâu sẽ diễn ra trong 

30-45 phút. 



115 

 

6. Có bất lợi và rủi ro khi anh/chị tham gia vào nghiên cứu không? 

Anh/chị sẽ không gặp rủi ro về thể chất và tinh thần khi tham gia vào nghiên 

cứu. 

7. Lợi ích có thể khi tham gia vào nghiên cứu?  

Nếu anh/chị đồng ý tham gia vào nghiên cứu, anh chị sẽ không cảm nhận được 

lợi ích một cách trực tiếp và ngay lập tức cho bản thân mình. Tuy nhiên, những 

thông tin mà chúng tôi thu thập được sẽ giúp đánh giá được nhu cầu đào tạo cử 

nhân CNKTMT ở Việt Nam. Trên cơ sở đó, chúng tôi xây dựng được chương 

trình đào tạo cử nhân CNKTMT phù hợp với nhu cầu thực tế Nam trong thời 

gian tới. 

8. Việc anh/chị đồng ý tham gia vào nghiên cứu sẽ được giữ bí mật?  

Mọi thông tin cá nhân thu thập được có liên quan đến anh chị trong suốt quá 

trình nghiên cứu sẽ được mã hoá và giữ bí mật một cách tuyệt đối.  

9. Cách thức sử dụng kết quả nghiên cứu?  

Khi hoàn thành quá trình thu thập số liệu, chúng tôi sẽ bắt đầu phân tích số liệu 

và viết báo cáo chi tiết. Nếu anh/chị muốn có một bản sao kết quả tóm tắt của 

nghiên cứu, xin hãy cho thành viên của nhóm nghiên cứu biết và chúng tôi xin 

đảm bảo rằng anh chị sẽ nhận được tài liệu mà anh/chị yêu cầu. Một lần nữa, 

nhóm nghiên cứu đảm bảo với những người tham gia nghiên cứu rằng trong các 

báo cáo cũng như ấn phẩm xuất bản khác sẽ không ghi họ tên người tham gia.  

10. Ai là người tổ chức và tài trợ cho nghiên cứu?  

Kinh phí của nghiên cứu này do Trường Đại học Y tế công cộng chi trả. 

11. Cơ quan nào xét duyệt nghiên cứu?  

Trường Đại học Y tế công cộng đã xét duyệt đề cương nghiên cứu. Hội đồng 

Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học của Trường Đại học Y tế công cộng đã xét 

duyệt và cho phép tiến hành nghiên cứu này. 

12. Người cần liên hệ để biết thông tin chi tiết? 

1. Nghiên cứu viên chính: TS. Lê Thị Thanh Hương 

Bộ môn Sức khỏe môi trường, Trường Đại học y tế công cộng 

1A Đức Thắng, phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. ĐT: 

024.62662322. Email: lth@huph.edu.vn 

2. Hội đồng đạo đức trường Đại học Y tế công cộng 

1A Đức Thắng, phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 

ĐT: 024 6266 3024; email: irb@huph.edu.vn 

 

Xin chân thành cám ơn anh chị đã tham gia vào nghiên cứu của chúng tôi! 

 

mailto:irb@huph.edu.vn
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Phụ lục 6: Giấy đồng ý tham gia nghiên cứu 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG 

Số 1A Đường Đức Thắng, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 

 ĐT: (024) 62663024 

GIẤY ĐỒNG Ý THAM GIA NGHIÊN CỨU 

ĐÁNH GIÁ NHU CẦU ĐÀO TẠO CỬ NHÂN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI 

TRƯỜNG TẠI VIỆT NAM 

Giới thiệu về nghiên cứu 

Đây là nghiên cứu do Trường Đại học Y tế công cộng thực hiện nhằm thu thập 

thông tin để đánh giá nhu cầu đào tạo cử nhân Công nghệ kỹ thuật môi trường 

(CNKTMT) tại Việt Nam. Sự tham gia của anh/chị vào nghiên cứu này sẽ góp phần 

quan trọng trong việc và xây dựng chương trình đào tạo Cử nhân CNKTMT phù hợp 

với nhu cầu thực tế. Ngoài anh/chị ra còn có khoảng 100 người khác cũng tham gia 

vào nghiên cứu này. Cuộc phỏng vấn sâu dự kiến sẽ kéo dài khoảng 30-45 phút và 

được thực hiện tại 1 địa điểm thuận tiện ở cơ quan của anh/chị. 

Sự tham gia là tự nguyện 

 Việc tham gia vào nghiên cứu này là hoàn toàn tự nguyện. Trong khi phỏng 

vấn, nếu anh/chị thấy không thoải mái với bất kỳ câu hỏi nào chị có quyền từ chối trả 

lời. Việc anh/chị trả lời chính xác là vô cùng quan trọng đối với nghiên cứu. Vì vậy 

chúng tôi mong rằng anh/chị sẽ hợp tác và giúp chúng tôi có được những thông tin 

chính xác nhất. 

 Để đảm bảo tính riêng tư, toàn bộ thông tin anh/chị cung cấp sẽ được chúng tôi 

tổng hợp cùng với thông tin thu được từ các anh/chị khác và không ghi tên người trả 

lời, nên không ai khác biết được anh/chị trả lời cụ thể những gì.  

Anh/Chị đồng ý tham gia trả lời phỏng vấn/thảo luận nhóm cho nghiên cứu 

này chứ?  

[  ]  Đồng ý     [  ] Từ chối 

Ngày phỏng vấn:          /          / 2018 

Chữ ký (người được phỏng vấn/tham gia thảo luận nhóm):  

 

Điều tra viên (Họ tên và chữ ký)___________________________________________ 

 

Giám sát viên: (Ngày tháng, Họ tên và chữ ký)_____________________________ 
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Phụ lục 7: Chương trình đào tạo cử nhân Công nghệ kỹ thuật môi trường dự kiến 

tại Trường ĐHYTCC (phân theo học kỳ) 

Năm  Học kỳ 1 TC Học kỳ 2 TC 

I 

Tiếng Anh 1 2 Tiếng Anh 2 2 

Giáo dục thể chất   Giáo dục quốc phòng   

Cơ sở khoa học môi trường  2 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 

Những nguyên lý cơ bản 

của chủ nghĩa Mác –Lênin 

(1,2)  

5 Hoá học phân tích  2 

Kiểm soát AT hóa chất và 

QL phòng TN 
2 Độc học MT 2 

Tin học đại cương 3 
Pháp luật Bảo vệ môi 

trường 
2 

Sinh thái học 2 
Hình họa - Vẽ KT và 

AutoCAD trong KTMT 
4 

Thống kê 2     

Tổng số môn bắt buộc: 8 18 
Tổng số môn bắt buộc: 

7 
14 

II 

Tiếng Anh 3 2 Tiếng Anh 4 2 

Đường lối cách mạng của 

Đảng Cộng sản Việt Nam 
3 Kỹ thuật xử lý nước thải 3 

Hóa kỹ thuật MT 2 
Quan trắc và PT môi 

trường nước 
2 

Kỹ thuật xử lý nước cấp 3 
Lập và phân tích dự án 

môi trường 
3 

Quản lý MT 3 
Tin học ứng dụng trong 

môi trường 
2 

Kinh tế Môi trường 2 An toàn VSLĐ  4 

Vi sinh kỹ thuật môi 

trường 
2 Tham quan nhận thức 2 

Đánh giá tác động MT 2 Thực tập ATVSLĐ 2 

Tổng số môn bắt buộc: 8 19 
Tổng số môn bắt buộc: 

8 
20 
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Năm  Học kỳ 1 TC Học kỳ 2 TC 

III 

Tiếng Anh Chuyên ngành 

Môi trường 1 
3 

Tiếng Anh Chuyên 

ngành Môi trường 2 
3 

Quan trắc và PT môi 

trường không khí, đất 
2 Kỹ thuật xử lý khí thải 3 

Quản lý CTR và CT nguy 

hại 
2 

Kỹ thuật xử lý và cải tạo 

đất 
3 

Thanh tra môi trường 2 Kiểm toán chất thải 2 

Sản xuất sạch hơn 3 

Quản lý MT khu đô thị, 

khu công nghiệp và làng 

nghề 

2 

Tâm sinh lý lao động và 

Ergonomy 
2 

Quan trắc môi trường 

lao động 
3 

Vệ sinh công nghiệp  2     

MÔN TỰ CHỌN   MÔN TỰ CHỌN   

Dịch tễ học cơ bản 2 
Đánh giá tác động sức 

khỏe 
2 

Tổ chức và quản lí hệ 

thống y tế 
3 Quản lý thảm hoạ 2 

Xét nghiệm dinh dưỡng - 

an toàn thực phẩm 
4 Kế hoạch y tế 3 

    Sức khỏe nghề nghiệp 2 

Tổng số môn tự chọn: 3 9 Tổng số môn tự chọn: 4 9 

Tổng số môn bắt buộc: 7 16 
Tổng số môn bắt buộc: 

6 
16 

IV 

Hệ thống QLCL môi 

trường 
2 Thực tập tốt nghiệp 4 

Thông tin môi trường 3 

Khóa luận tốt nghiệp 

hoặc đồ án tốt nghiệp 

hoặc thi tốt nghiệp 

6 

Truyền thông môi trường 3 MÔN TỰ CHỌN   
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Năm  Học kỳ 1 TC Học kỳ 2 TC 

Thực tập đánh giá chất 

lượng môi trường 
2 

Kiểm soát nhiễm khuẩn 

bệnh viện 
3 

Kiểm soát MT doanh 

nghiệp 
2   

Đồ án kiểm soát MT doanh 

nghiệp 
2 

    

Đánh giá và quản lý nguy 

cơ 
3 

    

MÔN TỰ CHỌN       

Giám sát vệ sinh, chất 

lượng nước ăn uống và 

sinh hoạt  

3 

    

Đánh giá, quản lý và 

truyền thông nguy cơ 

SKMT 

3 

    

Quản lý dự án 2     

Tổng số môn tự chọn: 3 8 Tổng số môn tự chọn: 1 3 

Tổng số môn bắt buộc: 7 17 
Tổng số môn bắt buộc: 

2 
10 
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Phụ lục 8: Chương trình đào tạo cử nhân CNKTMT dự kiến tại Trường Đại học 

YTCC (chia theo khối kiến thức) 

TT TÊN HỌC PHẦN 

SỐ TÍN CHỈ 

Học kỳ 
Tổng 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành  

Chuẩn 

đầu ra 

A. KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC 

ĐẠI CƯƠNG 
21         

1 
Những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác –Lênin (1,2)  
5 5     I 

2 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2     II 

3 
Đường lối cách mạng của Đảng 

Cộng sản Việt Nam 
3 3     III 

4 Tiếng Anh 1 - 4 8 8     I, II, III, IV 

5 Tin học đại cương  3 1 2   I 

6 Giáo dục thể chất           

7 Giáo dục quốc phòng           

B. KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC 

CHUYÊN NGHIỆP 
119         

B1 
KIẾN THỨC CƠ SỞ CỦA 

KHỐI NGÀNH 
10         

8 
Kiểm soát an toàn hóa chất và 

quản lý phòng thí nghiệm 
2 2     I 

9 Thống kê 2 1.5 0.5   I 

10 Sinh thái học 2 1.5 0.5   I 

11 Hóa học phân tích 2 1.5 0.5   II 

12 Pháp luật Bảo vệ môi trường 2 1.5 0.5   II 

B2 KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH 23         

13 Độc học môi trường 2 1 1   II 

14 
Hình họa - Vẽ kỹ thuật và 

AutoCAD trong môi trường 
4 2 2   II 

15 Hóa kỹ thuật môi trường 2 2     III 

16 Quản lý môi trường 3 2 1   III 

17 
Tin học ứng dụng trong môi 

trường 2 1 1   IV 

18 Kinh tế Môi trường 2 2     III 

19 
Tiếng anh chuyên ngành Môi 

trường 1, 2 6 6     V, VI 

20 Cơ sở khoa học môi trường 2 2     I 

B3 KIẾN THỨC NGÀNH 76         

B3.1 KIẾN THỨC NGÀNH BẮT BUỘC 66         
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21 Kỹ thuật xử lý nước cấp 3 2 1   III 

22 Kỹ thuật xử lý nước thải 3 2 1   IV 

23 Lập và phân tích dự án môi trường 3 2 1   IV 

24 Tham quan nhận thức 2   2   IV 

25 An toàn vệ sinh lao động 4 2 2   IV 

26 Thực tập An toàn vệ sinh lao động 2   2   IV 

27 Kỹ thuật xử lý khí thải 3 1.5 1.5   VI 

28 Kỹ thuật xử lý và cải tạo đất 3 1.5 1.5   VI 

29 
Quản lý chất thải rắn và chất thải 

nguy hại 
2 1 1   V 

30 Thanh tra môi trường 2 1 1   V 

31 Sản xuất sạch hơn 3 2 1   V 

32 
Hệ thống quản lý chất lượng môi 

trường 
2 1 1   VII 

33 Thông tin môi trường 3 2 1   VII 

34 Truyền thông môi trường 3 2 1   VII 

35 
Thực tập đánh giá chất lượng môi 

trường 
2   2   VII 

36 
Quan trắc và phân tích môi trường 

nước 
2 1 1   IV 

37 Vi sinh kỹ thuật môi trường 2 1 1   III 

38 

Quan trắc và phân tích môi trường 

không khí, Đất 
2 1 1   V 

39 Đánh giá tác động môi trường 2 1 1   III 

40 Kiểm toán chất thải 2 1 1   VI 

41 
Quản lý môi trường khu đô thị, 

khu công nghiệp và làng nghề 
2 1 1   VI 

42 
Kiểm soát môi trường doanh 

nghiệp 
2 1 1   VII 

43 
Đồ án kiểm soát môi trường doanh 

nghiệp 
2   2   VII 

44 
Tâm sinh lý lao động và 

Ergonomy 
2 1 1   V 

45 Đánh giá và quản lý nguy cơ 3 2 1   VII 

46 Quan trắc môi trường lao động 3 1 2   VI 

47 Vệ sinh công nghiệp  2 1 1   V 
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B3.2 
KIẾN THỨC NGÀNH TỰ 

CHỌN (Chọn tối thiểu 10 TC) 
29         

48 Dịch tễ học cơ bản 2 2     V 

49 
Giám sát vệ sinh, chất lượng nước 

ăn uống và sinh hoạt  
3 2 1   VII 

50 Đánh giá tác động sức khỏe 2 1 1   VI 

51 Quản lý thảm hoạ  2 2     VI 

52 Sức khỏe nghề nghiệp 2 1 1   VIII 

53 Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện 3 1 2   VIII 

54 Tổ chức và quản lý hệ thống y tế 3 2 1   V 

55 Kế hoạch y tế 3 1 2   VI 

56 
Xét nghiệm dinh dưỡng - an toàn 

thực phẩm 
4 2 2   V 

57 
Đánh giá, quản lý và truyền thông 

nguy cơ SKMT 
3 2 1   VII 

58 Quản lý dự án 2 1 1   VII 

B4 KHỐI KIẾN THỨC BỔ TRỢ 10         

  TỐT NGHIỆP  10         

59 Thực tập tốt nghiệp 4   4   VIII 

60 
Khóa luận tốt nghiệp hoặc đồ án 

tốt nghiệp hoặc thi tốt nghiệp 
6   6   VIII 

Tổng số tín chỉ tích lũy tối thiểu 140   
  

 
 


