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Bố cục bài trình bày
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Giới thiệu hệ thống GDNN ở Sri Lanka

Dự án hộ chiếu kỹ năng

Đánh giá điện tử trong GDNN
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2019 First Half



Công nhận kỹ năng thông
qua Hộ chiếu kỹ năng
(HCKN)



Cá nhân nộp đơn- người
có chứng chỉ nghề quốc
gia (CCNQG)
> CBT
> RPL
> EBT
> Học việc

www.nsp.gov.lk

TẢI LÊN CÁC TÀI 
LIỆU ĐÃ SCAN
> Chứng minh nhân dân (CMND)
> CCNQG
> Thư chứng nhận làm việc
> Bằng cấp giáo dục
> Ảnh cá nhân

Đơn vị cấp
HCKN tiếp
nhận đơn

Hoàn tất HCKN 
và thông báo

cho người nộp
đơn

Xác minh qua điện
thoại
Xác minh qua email

Đăng ký người
dùng mới Bắt đầu quá trình xác

minh
Xác minh CMND
Xác minh CCNQG >
CSDL cấp chứng chỉ
nghề
>Xác minh bằng cấp giáo
dục
>Việc làm (Kinh
nghiệm)

Phân bổ
> Số HCKN
> Mã QR

PHÊ DUYỆT

XÁC MINH XONG
kinh nghiệm làm việc

Thủ tục hành chính (01 tháng)
> Phê duyệt cuối cùng của Ủy ban
> In HCKN
> Kích hoạt Hồ sơ Công khai
Trực tuyến
> Thông báo/ nhắn tin cho người

nộp đơn

PHÊ DUYỆT

Người
có

HCKN 
Số

> Bằng cấp giáo dục
> Chứng chỉ chuyên môn
> Kinh nghiệm làm việc
> Khả năng ngôn ngữ
> Hoạt động ngoại khóa
> Người giới thiệu

http://www.nsp.gov.lk/


Lợi ích đối với người có
CCNQG:

• Công nhận và đánh giá các kỹ năng 
đạt được, đặc biệt là thông qua học 
tập phi chính thức

• Đánh giá và chứng nhận các kỹ 
năng và kinh nghiệm thu được 
thông qua việc làm ở nước ngoài

• Thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và 
học tập cao hơn

• Thúc đẩy chuyển sang làm công
việc tốt hơn, dẫn đến tiền lương và 
điều kiện làm việc tốt hơn

• Cơ hội phát triển nghề nghiệp tốt 
hơn



Lợi ích đối với NSDLĐ:
• Tuyển dụng đúng người có

những kỹ năng cần thiết cho
công việc cụ thể

• Giữ chân nhân viên lâu hơn - ít 
tốn kém và mất thời gian cho 
việc tuyển dụng

• Có sự tham gia của nhân viên 
trong việc xác định nhu cầu nâng 
cao kỹ năng thông qua đánh giá
định kỳ

• Hỗ trợ nhân viên phát triển nghề 
nghiệp - nhân viên có động lực 
và cảm thấy vui vẻ năng suất 
cao hơn



Lợi ích đối với Chính phủ:
• Hỗ trợ chính phủ lập kế hoạch dài 

hạn về đào tạo kỹ năng cho nền kinh 
tế; tạo điều kiện kết hợp các kỹ năng 
với cơ hội tạo việc làm trong tương 
lai

• Theo dõi khả năng kiếm được việc
làm của người có CCNQG và cơ sở 
dữ liệu LMI cập nhật

• Sắp xếp hợp lý lao động nhập cư và 
lao động hồi hương theo loại kỹ 
năng, và thu hẹp khoảng cách trên 
thị trường lao động cả trong nước và 
nước ngoài.

• Giúp thu hút lao động nhập cư hồi 
hương vào các ngành như xây 
dựng, hiện đang có nhu cầu cao
nhưng không có lao động địa 
phương tham gia – nhằm thu hẹp 
khoảng cách.



Hồ sơ xin
được cấp
Hộ chiếu
Kỹ năng:

Chứng chỉ nghề quốc gia
Thông tin cá nhân
Bằng cấp giáo dục
Trình độ chuyên môn
Kinh nghiệm làm việc
Khả năng ngôn ngữ
Hoạt động ngoại khóa
Người giới thiệu



Đánh giá điện tử trong GDNN

Bối cảnh và giới thiệu

Thang đo tư duy/nhận thức Bloom

Đánh giá kỹ năng và đánh giá kiến thức

Hệ thống trực tuyến



Bối cảnh và giới thiệu
 Đối với CCNQG cấp độ 4, một trang web thông báo kết quả đã

được xây dựng vào năm 2018 với để thông báo nhận hồ sơ và
xét duyệt hồ sơ nhằm hợp lý hóa quá trình kiểm tra kiến thức bắt
đầu từ năm 2019.

 Trang web này đã làm tăng hiệu quả quản lý khối lượng công 
việc và chất lượng dịch vụ của hoạt động đánh giá.

 Năm 2019, quyết định chuyển kỳ thi quốc gia đánh giá kiến thức 
qua bài kiểm tra giấy trong 13 lĩnh vực nghề nghiệp được lựa 
chọn thành bài kiểm tra trực tuyến dựa trên ngân hàng câu hỏi.

 Ngân hàng câu hỏi riêng với đủ số lượng câu hỏi cho 13 nghề đã 
được hiện thực hóa vào năm 2019.

 Việc xây dựng hệ thống đánh giá tự động được hoàn thành vào 
tháng 8/2020.



Thang đo tư duy/ 
nhận thức Bloom



NCS
• Chuẩn năng lực quốc gia (NCS)

Đơn vị
• Đơn vị năng lực

Mô đun

• Mô đun chương trình
• Đơn vị & mô đun chương trình (1-1), (1-N), (N-1), (N-N)

Kêt quả
học tập

• Kiến thức (ngân hàng câu hỏi)
• Kỹ năng (chuẩn kỹ năng)
• Thái độ (câu hỏi vấn đáp dựa trên kịch bản/ tình huống cụ thể)



Xin cám ơn.
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