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Tóm tắt: 

Liên kết đào tạo giữa nhà trường đại học và doanh nghiệp là nhu cầu khách quan xuất 

phát từ lợi ích của cả hai phía. Ngành cao su - nhựa tại TP.HCM  đang được xem là ngành 

đóng vai trò quan trọng đối với việc phát triển công nghiệp hỗ trợ, tuy nhiên theo đánh giá thì 

các doanh nghiệp ngành này vẫn nằm trong tình trang thiếu vốn, công nghệ lạc hậu, đặc biệt 

là thiếu nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao. Bằng phương pháp tổng hợp, nghiên 

cứu tài liệu, thống kê phân tích và điều tra chuyên gia, nghiên cứu này đã đi sâu vào xem xét 

thực trạng liên kết đào tạo nguồn nhân lực giữa trường đại học và doanh nghiệp ngành cao 

su - nhựa tại TP.HCM; từ đó có giải pháp thúc đẩy việc liên kết trong đào tạo nguồn nhân lực 

cho ngành công nghiệp này. 

Từ khóa: Liên kết đào tạo, trường đại học và doanh nghiệp, nguồn nhân lực, ngành 

cao su - nhựa, TP.HCM. 
 

Abstract: 

Joining for training between Universities and Enterprises is the objective requirement 

originating from mutual benefits. The branch of rubber and plastic in Ho Chi Minh City is 

considered an important field in the development of supporting industry. However, it is said 

that this field has been in the term of laking of the capital, updated technology especially the 

highly-professional human resources. By the methods of summarizing, statistical analysising 

and experts consulting, this research studied carefully and deeply the reality of training join 

between universities and enterpries in the rubber and plastic field in Ho Chi Minh City in 

order to suggest some solutions to promote the join in training the human resources for this 

industry. 
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