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Trường Trung cấp nghề Quang Trung, tiền thân là Trung tâm dạy nghề 

quận Gò Vấp, được thành lập từ năm 1986; là đơn vị dạy nghề thuộc hệ thống 

giáo dục quốc dân được UBND thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định thành lập 

trên cơ sở nâng cấp từ trường Kỹ thuật Công nghệ Quang Trung (1.1.01) 

(1.1.02). Đơn vị trực thuộc UBND uận Gò Vấp về quản lý hành chính, trực 

thuộc Sở Lao động Thương binh Xã hội P.HCM về chuyên môn. Mục tiêu của 

trường là đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ ở trình độ 

trung cấp, sơ cấp nhằm trang bị cho người học năng lực thực hành nghề tương 

xứng với trình độ đào tạo, có sức khoẻ, đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ 

luật, tác phong công nghiệp; tạo điều kiện cho người học có khả năng tìm việc 

làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn, đáp ứng yêu cầu thị 

trường lao động. 

Trường Trung cấp nghề Quang Trung thực hiện những nhiệm vụ chủ yếu: 

-  Đào tạo nghề theo 2 cấp trình độ: trung cấp và sơ cấp theo quy định.  

- Bồi dưỡng nâng cao bậc thợ cho người lao động theo yêu cầu của cơ sở 

sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và người lao động. 

- Nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật - công nghệ nâng cao chất lượng, hiệu quả 

đào tạo. 

* Những điểm mạnh:  

- Vị trí địa lý thuận lợi: nằm trên trục lộ chính ăn thông với các địa phương 

lân cận như Bình Thạnh, Tân Bình, Hốc Môn, Quận 12...thuận tiện trong giao 

thông liên lạc; Nằm trong khu vực dân cư đông đúc (Quận Gò Vấp là quận đông 

dân cư thứ ba của thành phố). 

- Trường được sự quan tâm đầu tư nâng cấp của UBND TP.HCM, sự chỉ 

đạo về chuyên môn của Sở LĐTB&XH TP.HCM; được sự quan tâm sâu sát của 

lãnh đạo UBND Quận Gò Vấp. 

- Trường mới được nâng cấp sửa chữa, cơ sở vật chất khang trang, hệ thống 

thiết bị phục vụ hoạt động tương đối hiện đại (hệ thống PCCC, hệ thống xử lý 

nước thải, âm thanh và thang máy). 

- Trường đã được thành lập hơn 20 năm, có đội ngũ giáo viên nòng cốt có 

nhiều kinh nghiệm trong hoạt động dạy nghề. 

Mục tiêu tổng thể: 



Phấn đấu trở thành cơ sở đào tạo nghề chất lượng cao của quốc gia và khu 

vực, đào tạo đa cấp từ Sơ cấp nghề đến Trung cấp nghề; liên kết liên thông với 

những cơ sở Cao đẳng nghề uy tín. Phát triển và đồng hành cùng các doanh 

nghiệp thông qua các chương trình đào tạo nguồn nhân lực theo hướng nghề 

nghiệp ứng dụng theo các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế. 

Mục tiêu cụ thể: 

- Tập trung đào tạo các nghề trọng điểm quốc gia, các nghề có nhu cầu lao 

động cao tại địa phương. Học sinh tốt nghiệp đảm bảo các tiêu chí “Thái độ 

chuyên nghiệp – Tác phong lịch sự – Thể chất khỏe mạnh – Năng lực thực tế” 

- Hướng tới việc nâng cấp trường lên hệ cao đẳng nghề. 

- Đảm bảo tài chính lành mạnh và tái đầu tư cho trường phát triển bền 

vững, hướng đến xu hướng tự chủ tài chính vào năm 2021. 

 Sứ mệnh: 

Đào tạo học sinh có tay nghề về kỹ thuật – dịch vụ, tập trung phát triển 

các ngành nghề mũi nhọn là nghề Điện Công nghiệp, Điện lạnh, Dịch vụ chế 

biến món ăn, pha chế nước uống và các nghề trọng điểm quốc gia như Điện tử 

công nghiệp, Cắt gọt kim loại, Công nghệ ô tô; đáp ứng yêu cầu cung cấp nguồn 

nhân lực có chất lượng theo xu hướng dịch chuyển cơ cấu kinh tế “Dịch vụ - 

Công nghiệp”của Quận Gò Vấp. 

Tạo môi trường học tập thân thiện – tăng cường tổ chức các hoạt động kỹ 

năng giúp học sinh phát triển toàn diện; chú trọng xây dựng kỷ luật lao động, tác 

phong công nghiệp cho người học. 

- Gắn kết với doanh nghiệp, phối hợp doanh nghiệp để đào tạo nghề cho 

người lao động và cập nhật công nghệ kỹ thuật tiên tiến cho giáo viên. 

 


