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● Tin Giáo Dục Nghề Nghiệp / Đào Tạo Nghề ●  

Chính Sách 

 

Lịch Học Trở Lại Sau Tết Của Tỉnh, Thành Phố 

 

Do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều tỉnh thành trên cả nước đã cho học sinh, sinh 

viên tạm dừng đến trường sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán để phòng tránh sự lây lan của dịch bệnh, 

gồm có Hà Nội và TP.HCM. Một số địa phương đặt ngày học trở lại trong khi một số địa phương 

khác cho học sinh, sinh viên nghỉ đến khi có thông báo mới. Tính đến ngày 17/2, đã có 50 tỉnh, 

thành phố đã cho học sinh, sinh viên tạm nghỉ, trong khi một số địa phương như Hà Tĩnh, Lâm 

Đồng không đưa ra các lệnh nghỉ. (Afamily, Zing, Tuoi Tre Ngày 15, 16, 17/2) 

 

Thu Hút Học Sinh Bằng Ngành Nghề Mới 

 

Theo ông Trương Anh Dũng, Tổng cục trưởng Tổng cục GDNN, từ năm học 2020-2021, Tổng 

cục sẽ dừng việc cấp chỉ tiêu cho các trường đại học đào tạo CĐ, TCCN. Theo Luật Giáo dục 

Đại học sửa đổi, trường đại học chỉ đào tạo bậc đại học, thạc sĩ và tiến sĩ nên việc trường đại học 

dừng tuyển sinh và đào tạo CĐ, TCCN là hợp lý. Việc không cấp chỉ tiêu CĐ, TCCN cho các 

trường đại học sẽ mang lại “sân chơi” tương đối tốt hơn trong tuyển sinh cho các trường. Ngoại 

trừ một số ngành đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực văn hóa, Tổng cục GDNN sẽ xem 

xét đề nghị các trường báo cáo Bộ VH-TT&DL xem xét, báo cáo Thủ tướng về việc tiếp tục đào 

tạo trình độ CĐ, TCCN mang tính đặc thù kết hợp đào tạo nghệ thuật với văn hóa còn lại các 

ngành nghề khác là không cấp chỉ tiêu. Ông Dũng cũng nhận định, các trường đã tích cực đổi 

mới và đa dạng hóa các phương thức đào tạo gắn kết với doanh nghiệp, qua đó thúc đẩy chất 

lượng và tạo sức hút tốt hơn với người học. Năm 2021, Tổng cục GDNN đặt mục tiêu tuyển sinh 

được 2,5 triệu người, trong đó hệ cao đẳng là 260 nghìn người. TCCN là 340.000 người, sơ cấp 

và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác 1,9 triệu người. (Zing Ngày 8/2) 

 

● Tin Kinh Doanh & Thị Trường Lao Động ●  

Hợp tác Nước Ngoài 

 

Giảng Viên Khoa Cơ Khí LILAMA 2 Tham Dự Tập Huấn Sử Dụng Công Cụ Số Cho Đào 

Tạo Nghề 

 

Trong tình hình COVID-19, việc chuyển đổi số trong đào tạo nghề đang cấp bách hơn bao giờ 

hết. Tại LILAMA 2, các bước ban đầu đã được lên kế hoạch và triển khai, từ cơ sở vật chất kỹ 

thuật đến nhân lực. Khóa đào tạo kéo dài hai ngày về sử dụng các công cụ kỹ thuật số do Tiến sĩ 

Christian Hoffmann - Chuyên gia Phát triển của GIZ thực hiện tại LILAMA 2 vào ngày 16 và 23 

tháng 1 năm 2021 nhằm nâng cao năng lực giảng dạy trực tuyến cho đội ngũ giảng viên. Được 

nhắm đến cho các giáo viên thuộc khoa Cơ khí, đây là khóa học đầu tiên về chủ đề kỹ thuật số, 

tập trung vào hướng dẫn phương pháp giảng dạy trực tuyến, ứng dụng các công cụ trực tuyến 

miễn phí để tạo bảng câu hỏi tương tác (ví dụ: mentimeter) và hội nghị trực tuyến (ví dụ: Google 

https://afamily.vn/cap-nhat-ngay-16-2-danh-sach-15-tinh-thanh-thong-bao-cho-hoc-sinh-tiep-tuc-nghi-o-nha-sau-tet-thoi-gian-cu-the-nhu-sau-20210215213559505.chn
https://zingnews.vn/lich-nghi-hoc-va-tro-lai-truong-sau-tet-cua-63-tinh-thanh-post1184378.html
https://tuoitre.vn/lich-hoc-tro-lai-sau-tet-cua-36-tinh-thanh-pho-2021021508444883.htm
https://zingnews.vn/thu-hut-hoc-sinh-bang-nganh-nghe-moi-post1182252.html


 

 

Hangout Meet, Skype, Zoom). Các giáo viên cũng đã có cơ hội tuyệt vời để trải nghiệm một 

khóa học trên nền tảng Moodle từ quan điểm của người dùng để xem nội dung đào tạo có thể 

được truyền tải như thế nào với các bài tập và hoạt động khác nhau. Ngoài các phiên thực hành 

trên máy tính, hội thảo đã áp dụng lý thuyết “phản ứng vật lý tổng thể” để tổ chức thảo luận 

trong đó những người tham gia khóa tập huấn có thể nhớ tốt hơn một chủ đề thông qua một hoạt 

động thú vị. Qua “trận chiến truyền hình”, các giảng viên được chia thành hai đội, mỗi đội chọn 

một nhóm trưởng để lần lượt chỉ ra những ưu và nhược điểm của học truyền thống so với học 

trực tuyến. Cả lớp đi đến kết luận rằng trong đào tạo nghề, điều quan trọng là phải tìm ra học 

phần nào có thể dạy trực tuyến, trong khi một số học phần phải thực hiện trong xưởng thực tế với 

sự hỗ trợ của một số buổi học lý thuyết trực tuyến. Thầy Nguyễn Anh Dũng, trưởng khoa Cơ khí, 

chia sẻ suy nghĩ của mình về khóa học: “Chúng tôi đã biết đến các công cụ như Zoom hay Skype 

nhưng có ít kinh nghiệm sử dụng, chủ yếu để họp trực tuyến trong thời kỳ đại dịch. Hội thảo đã 

giúp chúng tôi thấy được sức mạnh của những công cụ này, giờ chúng tôi đã biết cách chia sẻ 

hiệu quả các slide powerpoint cũng như ưu nhược điểm của từng công cụ để chọn cho mình một 

loại phù hợp sử dụng ”. Hoạt động này được tổ chức trong khuôn khổ Hợp phần “Hỗ trợ các 

Trường đào tạo nghề Chất lượng cao”, thuộc Chương trình Hợp tác Việt-Đức “Đổi mới Đào tạo 

nghề tại Việt Nam”. Chương trình được tài trợ bởi Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang 

Đức (BMZ), đồng thực hiện bởi Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) và Bộ LĐ-TB&XH Việt 

Nam. (TVET Ngày 4/2) 

Tin Trong Nước 

 

Nâng Tỷ Lệ Lao Động Qua Đào Tạo Ở Hà Nội Lên 71,5% Vào Cuối Năm 2021 

 

Sở LĐ-TB&XH Hà Nội cho biết, hiện số lao động qua đào tạo trên địa bàn thành phố đạt 

70,25% tổng số lực lượng lao động trong độ tuổi, cao hơn 5,75% so với mức trung bình của cả 

nước (cả nước là 64,5%). Tuy nhiên, số lao động có bằng, chứng chỉ mới đạt gần 30%, chưa đáp 

ứng tốt yêu cầu cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao. Thực hiện mục tiêu nâng tỷ lệ lao động 

qua đào tạo ở Hà Nội lên 71,5% vào cuối năm 2021, Sở LĐ-TB&XH Hà Nội giao các đơn vị 

chức năng triển khai hiệu quả đề án “Hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030”; ứng 

dụng công nghệ thông tin nhằm thu thập, cập nhật dữ liệu về cung - cầu lao động, làm căn cứ để 

các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch đào tạo, đào tạo lại, đào tạo bổ sung trình độ chuyên 

môn, tay nghề cho người lao động theo sát với thực tiễn. Cùng với đó, các lực lượng chức năng 

tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng tuyển sinh, đào tạo nghề, quan tâm phát triển các trường 

nghề chất lượng cao… Theo kế hoạch, hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tiến 

hành tuyển sinh, đào tạo nghề cho ít nhất 220.500 người trong năm 2021. (Hanoi Moi Ngày 9/2) 

 

Hà Nội Triển Khai Các Giải Pháp Trong Công Tác Đào Tạo Nghề, Giải Quyết Việc Làm 

 

Thời gian qua, thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách liên quan đến công 

tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm. Trong năm 2020, thành phố Hà Nội đã giải quyết việc 

làm cho 180.578 lao động (đạt 116% kế hoạch). Các đơn vị có hoạt động giáo dục nghề nghiệp 

trên địa bàn Thành phố đã tuyển sinh được 215.382 người, đạt 102,6%. Trong đó, trình độ cao 

đẳng 23.762 người, trình độ trung cấp 26.477 người, trình độ sơ cấp và dạy nghề dưới 3 tháng 

165.143 người. Tỷ lệ lao động qua đào tạo của thành phố Hà Nội năm 2020 đạt 70,25%. 100% 

https://www.tvet-vietnam.org/vi/article/1870.gi%E1%BA%A3ng-vi%C3%AAn-khoa-c%C6%A1-kh%C3%AD-lilama-2-tham-d%E1%BB%B1-t%E1%BA%ADp-hu%E1%BA%A5n-s%E1%BB%AD-d%E1%BB%A5ng-c%C3%B4ng-c%E1%BB%A5-s%E1%BB%91-cho-%C4%91%C3%A0o-t%E1%BA%A1o-ngh%E1%BB%81.html
http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/990833/nang-ty-le-lao-dong-qua-dao-tao-o-ha-noi-len-715-vao-cuoi-nam-2021


 

 

các đơn vị thực hiện đào tạo gắn với doanh nghiệp và hầu hết học sinh ra trường có việc làm sau 

khi tốt nghiệp đạt tỷ lệ 90%. Năm 2021, Thành phố phấn đấu giải quyết việc làm cho 160.000 

lao động; giảm tỷ lệ thất nghiệp thành thị xuống dưới 4%. (LDTD Ngày 15/2) 

 

Quảng Ninh Phát Triển Nguồn Nhân Lực Chất Lượng Cao  

 

Những giải pháp quyết liệt nhằm phát triển nguồn nhân lực đã đưa tỷ lệ lao động qua đào tạo 

tỉnh Quảng Ninh tăng liên tục từ 63% năm 2015 lên 85% năm 2020. Dự kiến năm 2025 số lượng 

lao động cho các KKT, KCN trên địa bàn tỉnh là trên 132.000 người. (Dan Sinh Ngày 15/2) 

 

Mù Cang Chải, Yên Bái: Giải Quyết Việc Làm Cho 1.220 Người Trong Năm 2020 

 

Năm 2020, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái giải quyết việc làm cho 1.220 người, vượt 1,7% 

kế hoạch. (Dan Sinh Ngày 15/2) 

 

Nghệ An Nỗ Lực Giải Quyết Việc Làm Trong Nước Do Dịch COVID-19 

 

Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, số lao động mất việc làm trên địa bàn tỉnh Nghệ 

An tăng cao, trong khi nhu cầu tuyển dụng lao động mới của doanh nghiệp giữ ở mức độ cầm 

chừng. Mặc dù vậy Nghệ An vẫn đạt 101,6% kế hoạch nhờ nỗ lực giải quyết việc làm trong 

nước. Tổng số lao động được giới thiệu việc làm và cung ứng lao động năm 2020 là 3.670 người. 

Trong đó giới thiệu và cung ứng lao động trong nước cho 3.080 người, giới thiệu và Cung ứng 

lao động ngoài nước cho 590 người. (Dan Sinh Ngày 13/2) 

 

Quảng Ngãi: Hơn 19 Nghìn Vị Trí Việc Làm Đang Chờ Người Lao Động 

 

Theo thống kê của Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN tỉnh Quảng Ngãi, hiện có 39 DN 

đang cần 19.000 lao động vào làm việc trong năm 2021. Trong đó, ở các lĩnh vực như quản lý, 

thiết kế, công nghệ thông tin, kế toán, kỹ sư, xây dựng, cơ khí, vận hành máy thiết bị... cần 

khoảng 6.000 người và hơn 13.000 công nhân thuộc lĩnh vực may mặc, giày da, dệt, nội thất, 

đóng gói... Các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động số lượng nhiều như Công ty CP 

thép Hòa Phát Dung Quất (cần tuyển hơn 6.000 lao động), Công ty TNHH Millennium furniture 

(cần tuyển 4.780 công nhân), Công ty TNHH King Maker III (cần tuyển 1.530 lao động)... (Bao 

Quang Ngai Ngày 10/2) 

 

Bà Rịa - Vũng Tàu Giải Quyết Việc Làm Cho 40.002 Lượt Lao Động Trong Năm 2020 

 

Năm 2020 toàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã giải quyết việc làm cho 40.002 lượt lao động. Số lao 

động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng trong năm 2020 là 38 người, trong đó 7 

lao động đi Đài Loan, 31 lao động đi Nhật Bản. (Dan Sinh Ngày 9/2) 

 

Chương Trình Hỗ Trợ Phát Triển Thị Trường Lao Động Đến Năm 2030 

 

https://laodongthudo.vn/trien-khai-dong-bo-cac-nhom-giai-phap-trong-cong-tac-dao-tao-nghe-giai-quyet-viec-lam-119067.html
https://baodansinh.vn/quang-ninh-phat-trien-nguon-nhan-luc-chat-luong-cao-tao-nen-tang-vung-chac-cho-phat-trien-kt-xh-20210215175703097.htm
https://baodansinh.vn/mu-cang-chai-yen-bai-giai-quyet-viec-lam-cho-1220-nguoi-trong-nam-2020-20210215031416439.htm
https://baodansinh.vn/nghe-an-no-luc-giai-quyet-viec-lam-trong-nuoc-do-dich-covid-19-2021021308511835.htm
http://baoquangngai.vn/channel/2024/202102/hon-19-nghin-vi-tri-viec-lam-dang-cho-nguoi-lao-dong-3043274/
http://baoquangngai.vn/channel/2024/202102/hon-19-nghin-vi-tri-viec-lam-dang-cho-nguoi-lao-dong-3043274/
https://baodansinh.vn/ba-ria-vung-tau-giai-quyet-viec-lam-cho-hon-40-nghin-luot-lao-dong-20210209150706209.htm


 

 

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 

2030. Mục tiêu cụ thể là tăng số lao động có kỹ năng phù hợp với nhu cầu thị trường lao động; tỷ 

lệ qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 30% vào năm 2025 và đạt 35-40% vào năm 2030; chỉ 

số Lao động có kiến thức chuyên môn trong Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) thuộc nhóm 

60 nước đứng đầu vào năm 2025 vào thuộc nhóm 55 nước đứng đầu vào năm 2030; tỷ lệ lao 

động có các kỹ năng công nghệ thông tin đạt 80% năm 2025 và 90% năm 2030; phấn đấu giảm 

tỷ lệ thanh niên không có việc làm, không đi học hoặc không được đào tạo dưới 8%;...Để đạt 

mục tiêu trên, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Chương trình gồm: Hoàn thiện thể chế, chính 

sách pháp luật đồng bộ, thống nhất để thị trường lao động phát triển theo hướng hiện đại; hỗ trợ 

phát triển cung - cầu lao động; hỗ trợ phát triển hệ thống thông tin thị trường lao động, kết nối 

cung - cầu lao động; hỗ trợ phát triển lưới an sinh và bảo hiểm; hỗ trợ kết nối thị trường lao động 

trong và ngoài nước, phát triển các thị trường lao động đặc thù; nâng cao hiệu quả tổ chức, vận 

hành thị trường lao động. (CafeF, Bao Chinh Phu, Bao Chinh Phu, VTV, Lao Dong Xa Hoi, 

Nong Nghiep Viet Nam Ngày 5/2) 

 

LG Rót Thêm 750 Triệu USD Cho Dự Án Tại Hải Phòng 

 

UBND thành phố Hải Phòng đã trao giấy trao chứng nhận đầu tư tăng vốn cho dự án LG Display 

Hải Phòng cho Công ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng, thuộc Tập đoàn LG (Hàn 

Quốc) thêm 750 triệu USD, nâng tổng vốn đầu tư của cả dự án lên 3,25 tỷ USD. Dự kiến tháng 

3/2021 sẽ bắt đầu triển khai và đến tháng 5/2021 sẽ chính thức đưa vào sản xuất. Khi sản xuất sẽ 

tuyển dụng thêm khoảng 5.000 lao động; giải quyết nhu cầu về nhà ở cho khoảng 10.000 công 

nhân và chuyên gia và hàng năm sẽ đóng góp khoảng 5 triệu USD cho ngân sách nhà nước. 

(VietnamBiz, VietnamBiz, Vietnam Finance, en.Nhan Dan, Thuong Truong Ngày 8/2) 

 

Dự Án Điện Gió Ngoài Khơi La Gàn Sẽ Tạo Ra Hàng Chục Nghìn Cơ Hội Việc Làm 

 

Theo một nghiên cứu chuyên sâu về tác động kinh tế, thực hiện bởi các chuyên gia quốc tế của 

BVG Associates, dự án điện gió ngoài khơi La Gàn, trị giá 10 tỷ USD, dự kiến sẽ mang lại các 

giá trị tiềm năng, bao gồm tạo ra hơn 45.000 công việc tương đương toàn thời gian (Full Time 

Equivalent - FTE) tại Việt Nam và đóng góp hơn 4.4 tỷ USD cho nền kinh tế Việt Nam trong 

suốt thời gian vận hành dự án. (Cong Thuong, Bao Binh Thuan, Bao Binh Thuan Ngày 4/2) 

 

Điều Chỉnh Quy Hoạch Các Khu Công Nghiệp Tại Đà Nẵng 

 

Tại Công văn số 158/TTg-CN, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đồng ý đề nghị của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND thành phố Đà Nẵng thực hiện đồng bộ 

việc quy hoạch, phát triển khu công nghiệp với các công trình nhà ở, xã hội và văn hóa thể thao 

cho người lao động trong khu công nghiệp; có giải pháp ổn định đời sống và xây dựng phương 

án hỗ trợ việc làm, đào tạo nghề cho người dân bị thu hồi đất. (BNews Ngày 16/2) 

 

Cần Thơ Đã Giải Quyết Việc Làm Cho 60.893 NLĐ Năm 2020 

 

https://cafef.vn/dat-muc-tieu-ty-le-lao-dong-qua-dao-tao-dat-40-nam-2030-20210206121113008.chn
http://baochinhphu.vn/Chi-dao-quyet-dinh-cua-Chinh-phu-Thu-tuong-Chinh-phu/Chuong-trinh-ho-tro-phat-trien-thi-truong-lao-dong-den-nam-2030/422397.vgp
http://baochinhphu.vn/Thi-truong/Chuong-trinh-ho-tro-phat-trien-thi-truong-lao-dong-den-nam-2030/422398.vgp
https://vtv.vn/kinh-te/nang-ty-le-lao-dong-qua-dao-tao-dat-40-vao-nam-2030-20210206044251498.htm
http://laodongxahoi.net/ban-hanh-chuong-trinh-ho-tro-phat-trien-thi-truong-lao-dong-den-nam-2030-1318113.html
https://nongnghiep.vn/ban-hanh-chuong-trinh-ho-tro-phat-trien-thi-truong-lao-dong-den-nam-2030-d283512.html
https://vietnambiz.vn/tin-kinh-te-truoc-gio-giao-dich-8-2-lg-dau-tu-them-750-trieu-usd-cho-du-an-tai-hai-phong-them-cac-ca-nhiem-tai-ha-noi-va-tp-hcm-20210208080537353.htm
https://vietnambiz.vn/lg-rot-them-750-trieu-usd-cho-du-an-tai-hai-phong-20210208072510481.htm
https://vietnamfinance.vn/lg-display-viet-nam-rot-them-750-trieu-usd-vao-du-an-tai-hai-phong-20180504224249342.htm
https://en.nhandan.org.vn/business/item/9573902-hai-phong-grants-investment-approval-to-lg-display%E2%80%99s-project.html
https://thuongtruong.com.vn/news/lg-display-viet-nam-dau-tu-them-750-trieu-usd-vao-du-an-tai-hai-phong-46317.html
https://congthuong.vn/du-an-dien-gio-ngoai-khoi-la-gan-se-tao-ra-hang-chuc-nghin-co-hoi-viec-lam-152039.html
http://www.baobinhthuan.com.vn/kinh-te/du-an-dien-gio-ngoai-khoi-la-gan-se-tao-ra-hang-chuc-nghin-co-hoi-viec-lam-135033.html
http://www.baobinhthuan.com.vn/kinh-te/binh-thuan-cat-canh-cung-nhung-canh-dong-gio-ngoai-khoi-135065.html
https://bnews.vn/dieu-chinh-quy-hoach-cac-khu-cong-nghiep-tai-da-nang/186825.html


 

 

Năm 2020, toàn thành phố Cần Thơ đã giải quyết việc làm cho 60.893 NLĐ, đạt 121,1% kế 

hoạch. Cung ứng lao động đi làm việc nước ngoài là 282 người, đạt 100,71% kế hoạch năm. Các 

cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã tuyển mới và đào tạo 53.793 người, đạt 107,59% kế hoạch. Năm 

2021, tỉnh dự kiến giải quyết việc làm cho 50.300 lao động, phấn đấu đưa tỷ lệ lao động qua đào 

tạo đạt 76% (trong đó tỷ lệ qua đào tạo nghề đạt 60%), cũng như tăng cường hợp tác 3 bên giữa 

các cơ sở GDNN với doanh nghiệp và Trung tâm Dịch vụ việc làm,… (Dan Sinh Ngày 14/2) 

 

Quảng Ninh: Phát Triển Nguồn Nhân Lực Chất Lượng Cao Cho Phát Triển KT-XH 

 

Những giải pháp quyết liệt nhằm phát triển nguồn nhân lực đã đưa tỷ lệ lao động qua đào tạo 

tỉnh Quảng Ninh tăng liên tục từ 63% năm 2015 lên 85% năm 2020. Dự kiến năm 2025 số lượng 

lao động cho các KKT, KCN trên địa bàn tỉnh là trên 132.000 người. Trong đó, nhu cầu về lao 

động có trình độ đại học trở lên khoảng 10.600 người, cao đẳng khoảng 7.600 người, trung cấp 

7.500 người, sơ cấp và dạy nghề dưới 3 tháng là 7.400 người, lao động chưa qua đào tạo 99.000 

người. (Dan Sinh Ngày 15/2) 

 

Yên Bái Thực Hiện Chính Sách Hỗ Trợ Đào Tạo Nghề Cho Lao Động Nông Thôn 

 

Thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề 

án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”, tỉnh Yên Bái đã phê duyệt Đề án “Đào 

tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Yên Bái đến năm 2020”. Thông qua việc triển khai thực 

hiện Đề án cho thấy: Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đã có đóng góp quan trọng trong việc 

nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh, góp phần tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo 

từ 30% (năm 2010) lên đạt 63,2%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có văn bằng, chứng chỉ 

đạt 31,5%. Giai đoạn 2011- 2015 đào tạo nghề cho 59.730 người, đạt 123% so với kế hoạch, 

trong đó số lao động nông thôn được hỗ trợ đào tạo nghề đạt 29.265 người. Giai đoạn 2016- 

2020, đào tạo nghề cho 78.750, đạt 126,4% so với kế hoạch, trong đó số lao động nông thôn 

được hỗ trợ đào tạo nghề đạt 26.874. Giai đoạn năm 2021- 2025, toàn tỉnh tuyển mới đào tạo cho 

90.000 người, trong đó có 75.000 lao động nông thôn tham gia học nghề, đồng thời phấn đấu có 

trên 85% lao động nông thôn sau khi học nghề có việc làm mới hoặc tiếp tục làm nghề cũ nhưng 

với năng suất, thu nhập cao hơn trước. (Yen Bai Ngày 16/2) 

 

Coi Chừng Hậu Quả Nếu Các Trường Đại Học Đua Nhau Mở Ngành Mới 

 

Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội giáo dục nghề nghiệp TP. HCM cho rằng, việc mở ra 

ngành mới là tất yếu khi các trường được tự chủ. Tuy nhiên, theo ông Tuấn, mở ngành là một 

chuyện, tên ngành có thể hay nhưng quan trọng là chương trình đào tạo, đội ngũ giảng viên và 

việc đảm bảo được việc làm cho sinh viên sau khi ra trường sẽ thế nào, bởi có những ngành nghề 

quá cụ thể, doanh nghiệp cũng chưa cập nhật đến khiến sinh viên ra trường không có việc làm. 

(VOV Ngày 15/2) 
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