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Term Definition Vietnamese translation 
Advising  
 

Advising is a process of identifying the needs of an 
individual, then providing advice or referral to 
information sources to answer the questions of the 
individual. 
 
Comment:  Advising requires training and knowledge 
of a specific subject area, such as Educational 
Advising or Career Advising.  It does not require a 
college degree and the training is often completed in a 
number of days or months. 
 

Tư vấn là quá trình xác định nhu cầu của cá nhân, và cho lời khuyên hoặc 
cung cấp nguồn thông tin giúp trả lời các thắc mắc của cá nhân đó .  
 
Chú thích: Công việc tư vấn đòi hỏi được đào tạo và có kiến thức chuyên 
môn cụ thể, ví dụ như Tư vấn giáo dục hoặc Tư vấn nghề. Vị trí này không 
yêu cầu bằng đại học mà chỉ cần tham dự chương trình đào tạo ngắn hạn 
trong vài ngày hoặc vài tháng.  
 

Career Definition #1:  Career refers to the path an individual 
takes through life and includes all productive, goal-
directed activities in which the individual engages. 
 
Definition #2: The intellectual, physical, skill and 
identity development manifested through a person’s 
occupational or vocational experiences over a lifetime.  
 
Comment:  In some English-speaking countries, the 
meaning of “career” has evolved to be different from 
“vocation” or “occupation” and is represented by 
Definition #1.  In other countries, there are no words 
which can be used for this new concept, so the 
understanding remains rooted in tradition (Definition 
#2).   

Định nghĩa #1: Sự nghiệp là lộ trình một người trải qua trong đời, bao 
gồm tất cả hoạt động tạo tác có mục tiêu, mà cá nhân đó tham gia.  
 
Định nghĩa #2: Sự nghiệp là kết quả phát triển trí tuệ, thể chất, kỹ năng 
và bản sắc thể hiện qua lộ trình phát triển công việc hoặc trải nghiệm nghề 
nghiệp của cá nhân trong đời.  
 
Chú thích: Ở một số quốc gia nói tiếng Anh, ý nghĩa của khái niệm “sự 
nghiệp” được mở rộng hơn so với “nghề” hay “công việc”, như được nêu 
trong Định nghĩa #1. Các nước khác không có từ tương đương đủ nghĩa 
để chuyển ngữ khái niệm mới này, nên vẫn dùng cách hiểu truyền thống 
theo Định nghĩa #2. 

Career 
Counselor 
 

Career counselor is a professional counselor who 
assists individuals or groups of individuals to make 
career or vocational decisions.   
 
Comment:  The process could include learning career 
decision-making skills, vocational assessment, career 
exploration activities, education/training decisions, and 
job search skills. 
 

Chuyên gia tư vấn hướng nghiệp là một người tư vấn chuyên nghiệp làm 
công tác hỗ trợ cá nhân hoặc nhóm trong quá trình phát triển sự nghiệp 
hoặc ra quyết định nghề nghiệp.  
 
Chú thích: Quá trình này có thể bao gồm học kỹ năng ra quyết định nghề 
nghiệp, đánh giá nghề nghiệp, hoạt động tìm hiểu thế giới nghề nghiệp, 
quyết định hướng học/định hướng đào tạo, và kỹ năng tìm việc.  
 

Career 
Center  

A place or virtual site that provides current career 
information and other resources useful for making 
informed career decisions.  

Trung tâm hướng nghiệp là một địa điểm hoặc trang web cung cấp thông tin 
nghề nghiệp hiện tại và tài nguyên hữu ích khác hỗ trợ việc chọn quyết 
định nghề nghiệp sáng suốt.  



 
Comment: It may provide a range of services such as 
career guidance, advising and/or coaching 
 

 
Chú thích: Đây là nguồn có thể cung cấp nhiều loại hình dịch vụ như 
hướng dẫn nghề, tư vấn và/hoặc khai vấn. 
 

Career 
Choice 
 

Career choice is an individual’s decision in choosing 
a path which the individual believes to be most 
suitable for him/her.  
 
Comment: It is usually chosen based on his/her career 
interests, work values, work skills, personal aptitudes, 
aspirations and circumstances. It is also influenced by 
the social norms, culture and the local labor market 
situation. 
 

Lựa chọn nghề nghiệp là quyết định của một cá nhân về việc chọn lộ 
trình phát triển sự nghiệp mà người đó tin là phù hợp nhất với mình.  
 
Chú thích: Lựa chọn này thường dựa trên sở thích nghề nghiệp, giá trị 
công việc, kỹ năng làm việc, năng khiếu, nguyện vọng và hoàn cảnh cá 
nhân. Nó cũng bị ảnh hưởng bởi các chuẩn mực xã hội, văn hóa và bối 
cảnh thị trường lao động địa phương.  
 

Career 
Decision-
Making 
 

Career decision-making is the process of selecting a 
particular option with regards to one’s career.  
 
Comment: Career decision-making is a deliberate 
process that involves identifying one’s skills and 
preferences, exploring occupations and labor market 
needs, identifying and selecting occupations that 
match one’s skills and preferences, identifying 
education/training needed for entry, and developing an 
action plan. 
 

Ra quyết định nghề nghiệp là quá trình lựa chọn một phương án cụ thể 
liên quan đến sự nghiệp của cá nhân.  
 
Chú thích: Ra quyết định nghề nghiệp là một quá trình cân nhắc bao gồm 
xác định kỹ năng và sở thích của cá nhân, tìm hiểu thế giới nghề nghiệp 
và nhu cầu của thị trường lao động, xác định và chọn nghề nghiệp khớp 
với kỹ năng và sở thích của người đó, chọn hướng học phù hợp và xây 
dựng kế hoạch hành động.  
 

Career 
Developm
ent 
 

Career development is the process of growing, 
changing, or evolving in one’s career throughout 
one’s life span. 
 

Phát triển sự nghiệp là quá trình trưởng thành, thay đổi hoặc phát 
triển qua công việc của một cá nhân trong đời.  
 

Career 
Education  

Courses, programs, or learning activities designed 
to teach skills needed for researching career 
information, career decision-making, goal setting, 
career management, employability, and job search. 
 

Giáo dục hướng nghiệp là những khóa học, chương trình hoặc các hoạt 
động học tập được thiết kế để dạy kỹ năng cần thiết cho việc thu thập 
thông tin nghề nghiệp, ra quyết định nghề nghiệp, thiết lập mục tiêu, 
quản lý sự nghiệp, năng lực hành nghề và tìm việc làm.  
 

Career 
Guidance 

Career Guidance refers to services and activities 
intended to assist individuals to make educational, 
training and occupational choices and to manage their 
career. 
 

Tư vấn nghề nghiệp là những dịch vụ và hoạt động hỗ trợ cá nhân liên quan 
đến các lựa chọn trong giáo dục, đào tạo và nghề nghiệp  để quản lý sự 
nghiệp của bản thân.  
 
 
 

Career 
Informatio

Career Information or Guidance Systems are 
computer software or online systems that provide 

Thông tin nghề nghiệp hoặc hệ thống tư vấn là phần mềm máy tính 
hoặc hệ thống trực tuyến cung cấp các đánh giá nghề nghiệp, thông tin 



n/ 
Guidance 
System 
 

career assessments, career information, educational 
information, and other types of career or educational 
advice or information along with searching capabilities 
and decision-making tools. 
 
Comment: The objective of these systems is to help 
individuals make informed career choices for 
purposeful employment.  Many examples exist, from 
simple career-related inventories to large systems 
that integrate both assessments and information into 
a single program.  Often, the system is localized for a 
specific country or region.  May also be called a 
Computer-Assisted Career Guidance System 
(CACGS). 
 

nghề nghiệp, thông tin về thị trường đào tạo và những hình thức tư vấn 
tuyển sinh, cung cấp thông tin nghề nghiệp hoặc hướng nghiệp khác, đi 
kèm với các tính năng tìm kiếm và các công cụ ra quyết định.  
 
Chú thích: Mục tiêu của những hệ thống này là nhằm hỗ trợ các cá nhân 
đưa ra những lựa chọn nghề nghiệp sáng suốt để đi làm có chủ đích. Có 
thể thấy nhiều ví dụ minh họa đa dạng từ các công cụ khám phá nghề 
nghiệp đơn giản đến các hệ thống lớn tích hợp cả công cụ đánh giá và 
thông tin về thế giới nghề nghiệp vào một chương trình. Thông thường, hệ 
thống được bản địa hóa cho một quốc gia hoặc khu vực cụ thể. Có thể 
gọi là Hệ thống phần mềm hỗ trợ nghề nghiệp (CACGS).  
 

Career 
Manageme
nt 
 

Career management is the process of selecting 
goals, acquiring skills, identifying strategies, and 
monitoring plans to progress in the career path chosen 
by the individual. 
 
Comment:  Career management is frequently used to 
describe people already in the workforce. 

Quản lý sự nghiệp là quá trình lựa chọn mục tiêu, rèn luyện kỹ năng, xác 
định chiến lược và giám sát kế hoạch để đạt tiến bộ trên con đường sự 
nghiệp đã chọn.  
 
Chú thích: Quản lý sự nghiệp thường được sử dụng trong bối cảnh liên 
quan đến đối tượng đã đi làm.  

Coaching 
 

Coaching is the process of working with clients in a 
thought-provoking and insightful process that inspires 
them to maximize their personal and professional 
potential by providing information and asking 
questions that are life/career oriented.  
 
Comment: In Indian settings the word is commonly 
used to refer to private training provided for 
preparation for any exams.  Internationally, there are 
many training programs offered for coaching.  These 
programs often last from several days to several 
months.  Normally, a degree is not required. 
 

Khai vấn là quá trình làm việc với khách hàng theo tiến trình kích thích tư 
duy và khám phá nội tâm  nhằm truyền cảm hứng để khách hàng có thể 
phát huy tối đa tiềm năng trong đời sống cá nhân cũng như trong sự 
nghiệp bằng cách cung cấp thông tin và đặt câu hỏi khơi gợi về định 
hướng cuộc sống/nghề nghiệp.  
 
Chú thích: Theo ngôn ngữ Ấn Độ nói riêng, từ này được sử dụng khi nói 
đến đào tạo cá nhân để chuẩn bị cho một kỳ thi nào đó. Trên bình diện 
quốc tế, có nhiều chương trình đào tạo chuyên gia khai vấn được dạy 
trong vòng vài ngày đến vài tháng. Thông thường, chuyên gia khai vấn 
không nhất thiết phải được chứng nhận chính thức về bằng cấp.  
 

Counselin
g 
 

Counseling is the process in which a 
professional counselor facilitates the resolution 
of specific problems or issues which individuals 
or groups of individuals are experiencing. 
 
Comment: It involves actively listening to the 
individual’s story, and communicating 

Tham vấn là quá trình trong đó chuyên gia tham vấn tạo điều kiện, 
khuyến khích thân chủ (cá nhân/nhóm) hướng tới các giải pháp để 
vượt qua các vấn đề cụ thể mà thân chủ đang gặp phải.  
 
Chú thích: Tham vấn đòi hỏi khả năng lắng nghe chủ động câu 
chuyện của thân chủ đồng thời giao tiếp với sự hiểu biết, tôn trọng 
và đồng cảm; làm rõ các mục tiêu và hỗ trợ thân chủ trong quá trình 



understanding, respect and empathy; clarifying 
goals and assisting the individual with the 
decision-making process.  International best 
practices recommend that only professionals 
with a master’s level degree in counseling use 
the term “Counselor” 
 

ra quyết định. Tiêu chuẩn thực hành chuyên nghiệp toàn cầu đòi hỏi 
chỉ những chuyên gia có bằng thạc sĩ về tham vấn mới được gọi là 
“chuyên gia tham vấn”.  
 

Distance 
Counselin
g/Guidanc
e 
 

Distance counseling/guidance is the provision of 
services through remote means such as email, social 
media, and telephone or video conference calling. 
 

Tham vấn/tư vấn từ xa là hoạt động cung cấp dịch vụ thông qua các 
phương tiện giao tiếp gián tiếp như thư điện tử, mạng xã hội, nói chuyện 
qua điện thoại hoặc hội nghị video.  
 

Drop-Out  A drop-out is an individual who has withdrawn 
from an education or training program without 
completing it. 
 

Người bỏ học là cá nhân đã ngừng tham gia một chương trình giáo dục 
hoặc đào tạo mà không hoàn thành nó.  
 

Early 
School-
Leaver 
 

An early school-leaver is a student who withdraws 
from an education program without completing it or 
below the compulsory school leaving age.   
 
Comment: Some countries have compulsory school 
attendance until a specific age while others do not. 
 

Người bỏ học sớm là một học sinh ngừng đi học trước khi hoàn thành 
chương trình giáo dục phổ cập hoặc còn trong độ tuổi bắt buộc đến 
trường.  
 
Chú thích: Một vài nước có quy định về độ tuổi bắt buộc đến trường, một 
số nước khác không quy định.  
 

Education
al 
Counselin
g/Guidanc
e  
 

Educational counseling/guidance is a process in 
which an individual reflects on his/her personal 
educational issues and experiences and makes 
appropriate educational choices.  
 
Comment: Career opportunities and planning are 
also often discussed during the educational 
counseling/guidance process.  
 

Tham vấn/Tư vấn học đường là quá trình một cá nhân xem xét và cân 
nhắc những khía cạnh liên quan đến việc học, các trải nghiệm học tập, 
từ đó chọn hướng học phù hợp.  
 
Chú thích: Cơ hội nghề nghiệp và lập kế hoạch nghề cũng thường được 
thảo luận trong quá trình tham vấn/tư vấn học đường.  
 

Employabi
lity 
 

Employability refers to a combination of personal 
traits which enable individuals to enter employment, 
remain in employment, and progress in their careers.  
 
Comment: These traits include: 
a. Personal attributes, including knowledge and 

skills that are required for employment in an 
occupation or industry 

b. Ability to use the personal attributes beneficially 
in the job/labor market 

Năng lực hành nghề đề cập đến sự kết hợp của các đặc điểm cá nhân 
cho phép mỗi người lao động, duy trì việc làm và thăng tiến trong sự 
nghiệp.  
 
Chú thích: Những đặc điểm này bao gồm:  

a. Phẩm chất cá nhân, gồm kiến thức và kỹ năng cần thiết để hành 
nghề hoặc làm việc trong một lĩnh vực nào đó 

b. Khả năng sử dụng các phẩm chất cá nhân một cách hữu ích 
trong thị trường việc làm/lao động  



c. Engagement in lifelong learning to acquire 
knowledge and skills required for an evolving 
economy  

 
Prevailing positive social and economic conditions of 
the country that support economic growth and 
development also impact the achievement of 
employment. 
 

c. Cam kết học tập suốt đời để trau dồi kiến thức và kỹ năng cần 
thiết trong bối cảnh nền kinh tế đang phát triển  

 
Những điều kiện thuận lợi rõ rệt về mặt kinh tế - xã hội của quốc gia 
không chỉ thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế mà còn ảnh hưởng 
đến cơ hội có việc làm. 

Employme
nt 
Counselin
g/ 
Guidance 
 

Employment counseling/guidance is a 
process in which individuals improve their 
employability and self-sufficiency in the labor 
market. 
 
Comment: Employment counseling/guidance 
includes career counseling/guidance, facilitation 
of skills upgrading and training, job search 
strategies, and resilience to maintain and stay in 
employment. 
 

Tham vấn/Tư vấn nghề là quá trình cải thiện năng lực hành nghề và 
khả năng tự chủ của một cá nhân trong thị trường lao động.  
 
Chú thích: Tham vấn/tư vấn nghề bao gồm tham vấn/tư vấn nghề, tạo 
điều kiện cho việc rèn luyện và nâng cao các kỹ năng, các chiến lược 
tìm việc, cũng như tinh thần bền bỉ dẻo dai để duy trì nghề nghiệp 
vững chắc.  
 

Empower
ment  

The process of encouraging and enabling individuals 
to take greater responsibility to control their own 
lives and careers, by developing greater confidence 
in their own capabilities. 

Trao quyền là quá trình khuyến khích và thúc đẩy cá nhân dám gánh 
vác trọng trách cao hơn để quản trị cuộc sống cá nhân và sự nghiệp của 
chính mình, thông qua quá trình gia tăng tự tin về năng lực của bản thân.  
 

Entrepren
eur 
 

An entrepreneur is a person who is engaged in the 
process of designing, launching, or running a 
business. 
 
Comment: The willingness to take risks is an important 
personality trait usually considered necessary for an 
entrepreneur because new businesses have a high 
rate of failure.  
 

Doanh nhân khởi nghiệp là người tham gia vào quá trình thiết kế, thành lập 
hoặc điều hành một doanh nghiệp.  
 
Chú thích: Tính dám chấp nhận rủi ro là một nét tính cách quan trọng 
được cho là cần thiết của doanh nhân khởi nghiệp vì công ty mới thành 
lập thường có tỷ lệ thất bại cao.  
 

Evidence-
Based 
Policy & 
Practice 
 

Evidence-based policy and practice relates to the 
need for professionals to quantitatively document the 
effectiveness of their work to provide solid research for 
influencing advocacy and public policy. 
 

Các chính sách và thông lệ thực chứng có liên quan tới việc yêu cầu 
các chuyên gia lưu trữ định lượng về mức độ hiệu quả trong công việc của 
họ nhằm cung cấp cơ sở nghiên cứu vững chắc để ảnh hưởng đến việc 
vận động và các chính sách công.  
 

Guidance 
 

Guidance is a process of giving advice or information 
to individuals or groups. It may be used 
interchangeably with “advising.” 
 

Tư vấn là quá trình khuyên bảo hoặc cung cấp thông tin cho cá nhân hoặc 
nhóm. Từ này có thể được sử dụng thay thế tương đương với từ 
“advising”, cũng có nghĩa là “tư vấn” trong tiếng Anh.  
 



Guidance/
School 
Counselor 
 

A guidance/school counselor is a person who 
assists students to make decisions and resolve 
problems related to school, educational plans, career 
plans, or personal concerns. 
 
Comment:  In some countries the term School 
Counselor is preferred and in others Guidance 
Counselor is preferred. 
 

Chuyên gia tư vấn/tham vấn học đường là người hỗ trợ học sinh - sinh 
viên trong quá trình ra quyết định và giải quyết các vấn đề liên quan việc 
học, kế hoạch học tập, kế hoạch nghề nghiệp hoặc vướng mắc cá nhân.  
 
Chú thích: Một số nước thiên về chức danh Chuyên gia tham vấn học đường 
trong khi các nước khác gọi là Chuyên gia tư vấn cho học sinh - sinh viên.  
 

Guidance 
Outcomes 
 

Guidance outcomes result from the choices made by 
an individual or a group with the help of external 
assistance.  
 
Comment: Guidance outcomes can be immediate and 
individual-based, immediate and related to the 
institution that an individual is related to, (school, 
family or university), or long term and based on the 
society as a whole.  An example of a Guidance 
Outcome would be that youth are able to make 
informed decisions. 
 

Kết quả tư vấn đạt được từ lựa chọn của một cá nhân hoặc nhóm với sự 
trợ giúp từ bên ngoài.  
 
Chú thích: Kết quả tư vấn có thể thấy được tức thì và đến từ cá nhân đó, 
hoặc đạt được ngay và tùy thuộc vào tổ chức mà cá nhân đó có liên quan 
(trường học, gia đình hoặc đại học), hay phải chờ lâu dài và gắn liền với 
toàn bộ xã hội. Một ví dụ về kết quả tư vấn là giới trẻ ngày càng có thể ra 
quyết định sáng suốt hơn.  
 

Guidance 
Services 
 

Guidance services refer to the systematic and 
organized procedures and facilities that a professional 
guidance counselor can offer.  
 
Comment:  It may range from counseling services to 
individual inventory service to psychological testing 
services to follow-up services and research and 
evaluation services.  
 

Dịch vụ tư vấn bao gồm các quy trình và trang thiết bị có tổ chức theo hệ 
thống mà người hành nghề tư vấn  chuyên nghiệp có thể cung cấp.  
 
Chú thích: Các dịch vụ này có thể rất đa dạng từ hoạt động tham vấn, trắc 
nghiệm khám phá bản thân, dịch vụ đánh giá tâm lý đến hoạt động giám 
sát, nghiên cứu và đánh giá.  
 

Guidance 
System 
 

Guidance system refers to the entire program that 
provides guidance.  
 
Comment:  The guidance services may differ in the 
target group i.e. the population it is targeting, the kind 
of service i.e., individual or group counseling and 
qualifications of the practitioner.  
 

Hệ thống tư vấn là toàn bộ chương trình cung cấp dịch vụ tư vấn.  
 
Chú thích: Các dịch vụ hỗ trợ có thể khác nhau tùy theo nhóm khách hàng 
mục tiêu, tức đối tượng sử dụng dịch vụ, cũng như có khác biệt về loại 
hình dịch vụ, ví dụ như tham vấn cá nhân hay tham vấn nhóm, và trình độ 
chuyên môn của người hành nghề.  
 

Impact 
 

Impact refers to the marked effect or influence, which 
may or may not be measurable.  
 

Tác động là hiệu ứng hoặc ảnh hưởng được ghi nhận, có thể hoặc không 
thể đo lường được.  
 



Comment: The impact may be of an investment or a 
collectivistic impact which may result from a social 
change or a research impact.  
 

Chú thích: Tác động có thể do một nguồn đầu tư đơn lẻ hoặc phát sinh từ 
tác động tổng thể của một biến động xã hội hoặc ảnh hưởng của một nghiên 
cứu.  
 

Indicator 
 

Indicator is a sign or a symbol which may or may not 
be represented in numbers used to show the presence 
of a situation or a state.  
 
Comment: An “indicator” may be used to evaluate the 
effectiveness of a particular psychotherapy or a 
particular intervention.  
 
 

Chỉ số là dấu hiệu hoặc ký hiệu có thể hoặc không thể được biểu thị bằng 
số, được sử dụng để mô tả tình huống hoặc trạng thái.  
 
Chú thích: Một chỉ số có thể được sử dụng để đánh giá tính hiệu quả của 
một liệu pháp tâm lý hoặc một biện pháp can thiệp cụ thể.  
 
 

Internship An internship is a short-term experience where an 
individual works under supervision in a workplace to 
gain practical skills and experience in a selected 
occupation and to experience a chosen work 
environment. 
 

Thực tập là một trải nghiệm ngắn hạn khi một cá nhân tham gia làm việc 
trong công ty dưới sự giám sát để rèn kinh nghiệm thực tế và kỹ năng 
chuyên môn ở vị trí công việc nhất định, trong môi trường doanh nghiệp 
thực tế.  
 

Intraprene
ur 
 

An intrapreneur is a person who works within an 
established business and encourages the business to 
take risks in an effort to solve a given problem or 
create innovative practices or services. 
 
Comment: Intrapreneurship is a relatively recent 
concept.  
 

Doanh nhân nội bộ là một người làm việc trong một doanh nghiệp đã 
thành lập và khuyến khích doanh nghiệp đó chấp nhận rủi ro trong quá 
trình nỗ lực giải quyết một vấn đề nhất định hoặc tạo ra các dịch vụ/ý 
tưởng sáng tạo.  
 
Chú thích: “Tinh thần doanh nhân nội bộ” (intrapreneurship) là một khái 
niệm mới xuất hiện gần đây.  

Job-
search 
Training  
 

Training designed to teach people to purposeful 
search for jobs/employment.  
 
Comment: It includes accurate and current information 
on resources for employment opportunities, 
developing skills in writing resumes/Curriculum Vitaes 
(CVs), learning interview skills, and effective use of 
technology for job applications.  The training could be 
virtual, on-site or blended, in groups or on one-to-one 
basis 
 

Đào tạo kỹ năng tìm việc nghĩa là dạy người khác tìm việc làm có chủ 
đích.  
 
Chú thích: Việc đào tạo này bao gồm việc cung cấp thông tin chính xác, 
cập nhật về các nguồn cơ hội việc làm, đào tạo phát triển kỹ năng viết sơ 
yếu lý lịch/CV, rèn luyện kỹ năng phỏng vấn và sử dụng công nghệ hiệu 
quả để ứng tuyển. Cách thức đào tạo có thể thực hiện trực tuyến, tại chỗ 
hoặc kết hợp, theo nhóm hoặc với từng cá nhân (1:1). 
 

Key 
Competen
cies 
 

Key competencies are qualities employees, across 
industries, need to be successful in the workplace.  
 

Năng lực cốt lõi là những phẩm chất cần thiết để một người có thể làm 
việc hiệu quả, thành công trong các lĩnh vực chuyên môn khác nhau.  
 



Comment: A cluster of related abilities, knowledge, 
skills and commitments that enable a person (or an 
organization) to perform effectively in a job or 
situation. Competencies effectively fall in three groups: 

• Behavioral Competencies (life skills)  
• Functional Competencies (technical) 
• Professional Competencies 

 

Chú thích: Một tập hợp gồm các khả năng, kiến thức, kỹ năng và cam kết 
có tính tương hỗ, cho phép một người (hoặc một tổ chức) hoàn thành 
công việc hiệu quả hoặc giải quyết tốt một tình huống. Các năng lực cốt lõi 
được xếp vào ba nhóm:  

•  Năng lực hành vi (kỹ năng sống)  
•  Năng lực chức năng (kỹ thuật)  
•  Năng lực chuyên môn  

 
Labor 
Market 
Informatio
n 
 

Labor market information (LMI) includes quantitative 
and qualitative data, analysis or interpretation about 
the past, present or future structure and workings of 
the labor market and the factors that influence it.  
 
Comment:  LMI is needed to inform users about: 

• economic and labor market conditions; 
• education, qualifications, training and skills; 
• current and future demand and supply of labor 

and jobs; and 
• vacancies and recruitment. 

 

Thông tin về thị trường lao động (LMI) bao gồm dữ liệu định lượng và 
định tính, phân tích hoặc giải thích về cấu trúc và sự vận hành trong quá 
khứ, hiện tại hoặc tương lai của thị trường lao động và các yếu tố ảnh 
hưởng đến nó.  
 
Chú thích: LMI cần thiết để thông báo cho người dùng về:  

• điều kiện thị trường kinh tế và lao động;  
• giáo dục, chứng chỉ, đào tạo và kỹ năng;  
• cung và cầu ở thời điểm hiện tại và tương lai của nguồn nhân lực và 

việc làm; và  
• các vị trí công việc cần tuyển và thông tin tuyển dụng.  

 
Learning 
Outcomes 
of 
Guidance 
 

Learning outcomes of guidance refers to the skills 
or knowledge that an individual has acquired as a 
result of assistance provided by a trained individual.  
 
Comment: Learned skills and competencies should be 
demonstrated throughout the individual’s life as the 
individual strives to achieve goals and desires.  
 

Kết quả học tập theo lộ trình tư vấn là kỹ năng hoặc kiến thức mà một cá 
nhân có thông qua sự trợ giúp từ chuyên viên được đào tạo.  
 
Chú thích: Các kỹ năng và năng lực đã học cần được thực hành và rèn 
luyện suốt đời trên hành trình nỗ lực hoàn thành các mục tiêu và kỳ vọng 
đặt ra.  
 

Lifelong 
Guidance 
 

Lifelong guidance refers to providing assistance 
throughout the lifespan specifically related to career 
decision-making. 
 
Comment:  Aspirationally, we believe career-related 
services should be available throughout the lifespan, 
regardless of gender or economic status or attending 
school or university. 
 

Tư vấn trọn đời là cung cấp dịch vụ trợ giúp xuyên suốt cuộc đời cho một 
cá nhân, có liên quan cụ thể tới quyết định nghề nghiệp.  
 
Chú thích: Chúng tôi khao khát và tin rằng các dịch vụ hướng nghiệp nên 
khả dụng cho tất cả cá nhân có nhu cầu ở mọi độ tuổi, không phân biệt 
giới tính, khả năng tài chính hoặc cấp học phổ thông hay đại học.  
 

Lifelong 
Learning 
 

All learning opportunities undertaken throughout one’s 
life for continuous improvement of one’s personal, 
social and/or professional growth and development. 
 

Học tập trọn đời gồm mọi cơ hội học tập được thực hiện trong đời của 
một cá nhân nhằm liên tục hoàn thiện bản thân ở khía cạnh cá nhân, xã 
hội và/hoặc phát triển chuyên nghiệp. 
 



Mentoring 
(Mentorshi
p) 
 

Mentoring is a professional relationship in which an 
experienced person (the mentor) assists another (the 
mentee) in developing specific skills and knowledge 
that will enhance the less-experienced person’s 
professional and personal growth.  
 
Comment:  Mentoring is a protected relationship in 
which learning and experimentation can occur, 
potential skills can be developed, and in which results 
can be measured in terms of competencies gained. 
 

Cố vấn là mối quan hệ chuyên nghiệp trong đó một người có kinh nghiệm 
(cố vấn) hỗ trợ người khác (học trò) trong việc phát triển các kỹ năng và kiến 
thức cụ thể để thúc đẩy phát triển chuyên môn và cá nhân của học trò 
(người ít kinh nghiệm hơn).  
 
Chú thích: Quan hệ cố vấn là mối quan hệ kèm cặp mang tính bảo vệ 
nhằm tạo điều kiện cho học tập và thử nghiệm để phát huy các kỹ năng 
tiềm ẩn của học trò, từ đó đạt kết quả có thể đo được về mặt năng lực.  
 

Outcome 
 

An outcome is the end result of individuals’ or groups’ 
career planning process and actions towards a 
defined goal or objective.  
 

Kết quả là điều đạt được từ quá trình lập kế hoạch nghề nghiệp và cam 
kết hành động hướng đến mục tiêu đã xác định của cá nhân hay nhóm.  
 

Output 
(Quality)  
 

See Outcome 
 

 Xem Kết quả  
 

Performan
ce 
Measures/I
ndicators  
 

A list or description of objectives or desired 
outcomes which is used to judge the success of 
the services provided. 
 
Comment: In career guidance, performance 
measures often relate to the number and outcome 
of interventions, client satisfaction level, and 
successful job placements achieved by the 
service provider. 
 

Thước đo/Chỉ tiêu hiệu năng công việc là danh sách hoặc bảng mô 
tả các mục tiêu hoặc kết quả mong đợi nhằm đánh giá mức độ thành 
công của dịch vụ được cung cấp.  
 

Chú thích: Trong công tác hướng nghiệp, các thước đo hiệu năng công 
việc thường liên quan đến số lượng và kết quả các phiên can thiệp, 
mức độ hài lòng của khách hàng và số lượng nhân sự tuyển thành 
công nhờ sự hỗ trợ của nhà cung cấp dịch vụ.  
 

Personal 
Action 
Planning 
 

The process of setting goals and identifying steps one 
needs to take to achieve a desired outcome. 
 

Lập kế hoạch hành động cá nhân là quá trình đặt mục tiêu và xác định 
các bước cần thực hiện để đạt được kết quả mong muốn.  
 

Portfolio  
 

A portfolio is a collection of materials showcasing 
the talents, strengths, competences (skills, 
knowledge and abilities) and experiences of an 
individual.  
 
Comment:  It may include formal qualifications 
attained, training courses attended, work 
experiences, and non-work/voluntary activities 
undertaken by the individual. Awards 
acknowledging successful work 

Hồ sơ năng lực là tập hợp các tài liệu thể hiện năng khiếu, sở 
trường, năng lực (kỹ năng, kiến thức và khả năng) và kinh nghiệm 
của một cá nhân.  
 

Chú thích: Hồ sơ năng lực của một người liệt kê bằng cấp chính thức 
đạt được, các khóa đào tạo đã tham dự, kinh nghiệm làm việc và các 
hoạt động tình nguyện của cá nhân đó. Ngoài ra, có thể kể thêm giải 
thưởng/chứng nhận thành tích công việc.  
 



accomplishments and certificates of 
participation/appreciation may also be included  
 

Profiling  
 

The process of collecting information and analyzing 
the characteristics of a person. In the context of 
career development, it may include information 
about the person’s work values, personality traits, 
career interests, and skills/competencies. 
 
Jobs or occupations may also be profiled in a 
career information system to facilitate self- 
understanding and awareness of the world of 
work. 
 

Ghi chép dữ liệu cá nhân là quá trình thu thập thông tin và phân tích 
đặc tính của một cá nhân. Trong bối cảnh phát triển sự nghiệp, việc ghi 
chép liên quan đến thông tin về giá trị nghề nghiệp, đặc điểm tính cách, 
sở thích nghề nghiệp và kỹ năng/năng lực.  
 
công việc hoặc nghề cũng có thể được ghi lại trong hệ thống thông 
tin nghề nghiệp để tạo điều kiện cho sự hiểu biết và nhận thức về 
thế giới nghề nghiệp.  
 

Qualitative 
Evidence 
 

The subjective data that is obtained from interviews or 
focus group discussions is qualitative evidence. This 
type of evidence is based on the rich and an in-depth 
analysis of the data.  
 

Bằng chứng định tính là dữ liệu chủ quan thu thập từ các cuộc phỏng 
vấn hoặc thảo luận nhóm tập trung. Loại bằng chứng này dựa trên phân 
tích dữ liệu phong phú và chuyên sâu.  
 

Quantitativ
e Evidence 
 

The outcome of surveys, records, or research studies 
that can be expressed in terms of numerical digits is 
known as quantitative evidence. It provides an 
overall picture of the data and is easily 
comprehensible.  
 

Bằng chứng định lượng là kết quả bằng số thu được từ việc khảo sát, 
các thống kê hoặc nghiên cứu, cung cấp một bức tranh tổng thể và tương 
đối toàn diện về dữ liệu.  
 

Recognitio
n of 
Current 
Competen
cy 

The process in which the competency/ies possessed 
by an individual can be assessed against the relevant 
unit of competency and may be given recognition 
through the issuance of an appropriate certificate. 
 

Công nhận năng lực hiện tại là quá trình trong đó năng lực của một cá 
nhân được đánh giá theo cấp độ năng lực liên quan và có thể được công 
nhận bằng cách cấp chứng nhận phù hợp.  
 

Recognitio
n of Prior 
Learning 
(RPL) 

The process of assessing learning from prior 
experiences outside the formal educational system 
against the relevant unit of competency and may be 
given recognition through the issuance of an 
appropriate certificate. 
 

Công nhận kết quả học trước kia là quá trình đánh giá kết quả học tập từ trải 
nghiệm trước đây bên ngoài hệ thống giáo dục chính thức theo cấp độ 
năng lực liên quan và có thể được công nhận bằng cách cấp chứng nhận 
phù hợp.  
 

School-to-
Work 
Transition 
 

School-to-work transition is the process of 
moving from education or training to 
employment, covering the period in which the 
change takes place.  
 

Chuyển tiếp từ giai đoạn học sang giai đoạn làm việc là quá 
trình chuyển đổi từ đi học sang đi làm, bao gồm toàn bộ thời gian 
diễn ra (những) thay đổi đó.  
 
Chú thích: Quá trình này có thể bao gồm hình thức đào tạo tại 
doanh nghiệp, tập sự, vừa học vừa làm và các hình thức khác được 



Comment:  It can refer to on-the-job training, 
apprenticeships, cooperative education and 
other modes of practical placement programs 
designed to prepare students to obtain and 
maintain employment.   
 

thiết kế để chuẩn bị cho sinh viên tìm được việc và làm tốt công 
việc.  
 

Self-
Awarenes
s/ Self-
Knowledg
e 
 

Self-awareness is one’s recognition and 
understanding of one’s own personality including 
feelings, thoughts, and motivation. 
 
Comment:  Reflection, introspection and personality 
assessments can aid one in self-awareness. Self-
awareness includes interests, strengths, weaknesses, 
likes, dislikes, values and skills. and the ability to know 
oneself as an entity separate from the world at large. 
 

Thấu hiểu bản thân là hiểu biết và chấp nhận tính cách của chính mình 
bao gồm cảm xúc, suy nghĩ và động lực.  
 
Chú thích: Suy ngẫm, quan sát nội tâm và đánh giá tính cách có thể giúp 
một người hiểu rõ bản thân về các khía cạnh như sở thích, điểm mạnh, 
điểm yếu, điều ưa thích, điều không ưa thích, giá trị và kỹ năng cũng như 
giúp tăng khả năng nhận thức rằng mình là một thực thể tách biệt với thế 
giới nói chung.  
 

Self-
Efficacy 
 

An individual’s perception about his/her ability to 
successfully perform tasks in specific situations. 
 

Sự tự tin vào năng lực bản thân là nhận thức của cá nhân về khả năng 
thực hiện thành công nhiệm vụ của mình trong tình huống cụ thể.  
 

Self-
manageme
nt of 
Career 
Competen
cies 
 

Taking personal responsibility for 
acquiring/developing/enhancing one’s knowledge, 
skills and attitudes that enable one to successfully 
perform tasks in a career field.  
 

Khả năng tự chủ sự nghiệp là năng lực chịu trách nhiệm cá nhân trong 
việc tiếp thu/phát triển/nâng cao kiến thức, kỹ năng và thái độ của một 
người, giúp một người thực hiện thành công các nhiệm vụ trong lĩnh vực 
nghề nghiệp.  
 

Transferab
le Skills 
 

Transferable skills are a broad set of knowledge and 
competencies acquired from a variety of life situations 
such as education, work, and civic engagement that 
can be used in other settings.  
 
Comment:  In some countries the term transversal skill 
is used as an alternative term. 
 

Kỹ năng có thể chuyển đổi là tổng hợp những kiến thức và năng lực 
được rèn luyện từ nhiều tình huống cuộc sống như học tập, làm việc và 
tham gia các hoạt động thuộc xã hội dân sự có thể được sử dụng trong 
các môi trường khác. 
 
Chú thích: Ở một số quốc gia, thuật ngữ này được thay bằng “kỹ năng 
chiều ngang”.  
 

Transition 
 

Transition is a period of time when a person is going 
through the process of changing their role or focus of 
their career.  
 
Comment:  This process could occur during times of 
education and training, work place promotion, job 
search, and retirement. The term transition suggests 

Giai đoạn chuyển tiếp là thời kỳ một người trải qua quá trình thay đổi vai 
trò hoặc trọng tâm của sự nghiệp.  
 
Chú thích: Quá trình này có thể xảy ra trong lúc đang học ở trường hay 
tham gia các chương trình đào tạo, khi được thăng tiến trong công việc, tìm 
việc và cả khi nghỉ hưu. Từ chuyển tiếp thể hiện cả quá trình thay đổi và giai 
đoạn mà sự thay đổi đang diễn ra.  
 



both a process of change and the period during which 
the change is taking place. 
 

Validation 
of Non-
formal and 
Informal 
Learning 
 

See Recognition of Prior Learning Xác nhận kết quả học không chính quy và phi chính quy 
Xem Công nhận kết quả học trước kia  

Vocational 
Guidance 

See Career Guidance 
 

Xem Hỗ trợ nghề nghiệp  
 

Work 
Experienc
e 
 

Definition #1: Work Experience is made up of 
knowledge, skills and competencies a person gains 
while working in various fields or occupations during 
their working life.  
 
Definition #2: Work Experience is a shorter-term 
work period intended for familiarization with work 
environments for educational and training purposes.  
 
Comment: The short-term experience can be paid or 
unpaid and often falls in the context of an internship. 
(See Internship) 
 

Định nghĩa #1: Kinh nghiệm làm việc là kiến thức, kỹ năng và năng lực 
mà một người đạt được khi làm việc trong các lĩnh vực hoặc nghề nghiệp 
khác nhau trong sự nghiệp.  
 
Định nghĩa #2: Kinh nghiệm làm việc là một khoảng thời gian ngắn 
dành cho đào tạo và hướng dẫn để một người làm quen với môi trường 
làm việc với mục đích giáo dục và đào tạo.  
 
Chú thích: Kinh nghiệm ngắn hạn có thể được trả hoặc không được trả 
lương và thường xảy ra khi thực tập. (Xem Thực tập)  
 

Work-
Based 
Learning 
 

Work-based learning is directly applicable to an 
occupation and focuses on the application of 
theoretical knowledge and technical skills. 
 
Comment: It provides exposure to the challenges and 
real-life setting of a job to increase and develop 
employability. It can be in the form of an 
internship/externship, on-the-job-training or 
apprenticeship. 

Học tập từ làm việc thực tế có liên quan trực tiếp tới một nghề nghiệp và 
nó tập trung vào tính ứng dụng của các kiến thức lý thuyết cũng như các 
kỹ năng kỹ thuật.  
 
Chú thích: cách học này giúp người học tiếp cận được với các thách thức 
và bối cảnh thực tế của một công việc, từ đó giúp nâng cao và phát triển 
năng lực hành nghề. Nó bao gồm một số hình thức như thực tập/kiến tập, 
đào tạo tại doanh nghiệp hoặc tập sự.  
 
 

 
 


