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Thanh Hóa Hỗ Trợ Đào Tạo Nghề Cho Lao Động Mất Việc Trở Về Từ Vùng Dịch 
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Chính Sách 

 

Covid-19 Làm Ảnh Hưởng Thói Quen Sinh Hoạt Của 4,4 Triệu Trẻ Em 

 

Báo cáo giám sát của Uỷ ban Văn hoá - Giáo dục đối với các Uỷ ban lĩnh vực phụ trách cho 

thấy, dịch bệnh Covid-19 đã tác động đến từng cấp học, trình độ đào tạo. Cụ thể, ở bậc giáo dục 

mầm non, việc bị gián đoạn trong thời gian dài ảnh hưởng nhiều đến nền nếp, thói quen thực 

hiện chế độ sinh hoạt theo độ tuổi của khoảng 4,4 triệu trẻ em. Với hệ GDNN, hình thức đào tạo 

trực tuyến chỉ phù hợp với nội dung môn học lý thuyết, không thể thực hiện đối với các nội dung 

thực hành kỹ năng nghề vốn là yêu cầu chính trong chương trình đào tạo của GDNN. Đối với 

học sinh, sinh viên, việc phải nghỉ học kéo dài khiến một bộ phận các em có dấu hiệu bê trễ 

trong học tập. Với học sinh cuối cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông, việc thay 

đổi hình thức học tập từ trực tiếp sang trực tuyến khiến nề nếp, ý thức học tập của một bộ phận 

học sinh bị ảnh hưởng do tính tự giác chưa cao. Báo cáo cũng cho thấy cha mẹ học sinh lo lắng 

về chất lượng dạy học, sức khỏe của học sinh khi học trực tuyến. Trong khi nhiều gia đình không 

có điều kiện để mua các thiết bị phục vụ cho học trực tuyến thì có nhiều phụ huynh có tâm lý lo 

lắng khi cho con em nhập học trở lại tại các trường học được trưng tập làm cơ sở cách ly. Theo 

số liệu được công bố, từ 13/8/2021 đến nay, đã có 3.725 giáo viên, trẻ em, học sinh bị nhiễm 

Covid-19. Trong số này có 2.993 học sinh, 732 cán bộ, giáo viên, nhân viên. (Cong An TPHCM 

Ngày 18/10) 

 

Thủ Tướng Phạm Minh Chính: Tiêm Phủ Vắc-Xin Cho Công Nhân, Người Lao Động 

 

Chiều 16-10, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị 

về quan hệ công tác giữa Chính phủ với Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam năm 2021, 

phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Đối với đề nghị tăng cường tiêm vắc-xin cho công nhân, 

Thủ tướng cho biết Đảng, Nhà nước đã và đang nỗ lực hết mình để có nhiều nhất, sớm nhất vắc-

xin để tiêm miễn phí cho người dân; phấn đấu để cuối năm phủ vắc-xin cho các đối tượng theo 

hướng dẫn của Bộ Y tế, trong đó có công nhân, người lao động. Báo cáo tại Hội nghị, Chủ tịch 

TLĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho biết, đến nay, gần 380 ngàn đơn vị sử dụng lao 

động, gần 18,68 triệu lao động và các đối tượng khác nhận hỗ trợ với tổng kinh phí trên 15.800 

tỷ đồng; hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg cho người lao 

động và đơn vị sử dụng lao động với kinh phí gần 7.500 tỷ đồng. Công đoàn các cấp đã hỗ trợ 

đoàn viên, người lao động với tổng số tiền hơn 5.500 tỷ đồng. (QDND, Bao Chinh Phu, Hanoi 

Moi, NLD Ngày 16/10) 

 

Đẩy Mạnh Truyền Thông, Tư Vấn Tuyển Sinh, Hướng Nghiệp Tại Các Trường Nghề 

 

https://congan.com.vn/tin-chinh/3725-hoc-sinh-can-bo-nganh-giao-duc-nhiem-covid-19_121784.html
https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc/thu-tuong-pham-minh-chinh-phan-dau-cuoi-nam-phu-vac-xin-cho-cac-doi-tuong-trong-do-co-cong-nhan-nguoi-lao-dong-674436
https://baochinhphu.vn/Thoi-su/Khac-phuc-dut-gay-thi-truong-lao-dong-can-cac-giai-phap-can-co-de-phat-trien-nha-o-cho-cong-nhan/449850.vgp#related
http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Chinh-tri/1014819/thu-tuong-pham-minh-chinh-chinh-phu-luon-tao-dieu-kien-de-cong-doan-hoat-dong-tot-hon#related
http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Chinh-tri/1014819/thu-tuong-pham-minh-chinh-chinh-phu-luon-tao-dieu-kien-de-cong-doan-hoat-dong-tot-hon#related
https://nld.com.vn/cong-doan/thu-tuong-pham-minh-chinh-tiem-phu-vac-xin-cho-cong-nhan-nguoi-lao-dong-20211016200437609.htm#related


 

 

 

Tổng Cục GDNN vừa có văn bản hướng dẫn Sở LĐ-TB&XH các tỉnh, các cơ sở GDNN đẩy 

mạnh công tác truyền thông, tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp trong mùa dịch. Các nội dung 

truyền thông tập trung vào: Truyền thông nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam, đặc biệt là nội 

dung Thư của Chủ tịch nước kêu gọi đồng hành nâng tầm kỹ năng lao động vì một Việt Nam 

chiến thắng dịch bệnh và phát triển bền vững; xây dựng hệ thống GDNN ứng phó với Covid-19, 

đảm bảo cung ứng nguồn lao động có kỹ năng, góp phần chống đứt gãy chuỗi lao động; Tiếp tục 

tuyên truyền về Cuộc thi viết Nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam; Truyền thông cho các sự 

kiện như ngày 20/11; Hội giảng nhà giáo GDNN; Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia, Lễ Tuyên 

dương học sinh, sinh viên GDNN xuất sắc, tiêu biểu; Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp học sinh, 

sinh viên GDNN”;… Công tác tuyển sinh, tư vấn hướng nghiệp;… các cơ sở hỗ trợ đào tạo nghề 

cho người lao động để tìm kiếm việc làm mới và duy trì việc làm cho người lao động. Đến giữa 

tháng 8/2021, số tuyển sinh mới của các cơ sở GDNN đạt khoảng 935.000 người trên tổng kế 

hoạch cả năm là 2,4 triệu người. Cụ thể có 215/400 trường cao đẳng, 262/463 trường trung cấp 

và chỉ có 308 trong tổng số gần 2.000 trung tâm đào tạo nghề có số liệu báo cáo công tác tuyển 

sinh. (Dan Tri, TVET, Hanoi Moi, Dan Viet Ngày 16/10) 

 

Hơn 80% Công Nhân Mong Làm Thêm Giờ Vì COVID-19 

 

Tại Hội nghị bàn về việc phối hợp xây dựng đời sống văn hóa, tập luyện thể dục thể thao trong 

công chức, viên chức, công nhân lao động giữa Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Văn 

hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2021 – 2026, Phó chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam 

Ngọ Duy Hiểu cho hay, hơn 80% công nhân đồng ý làm vượt trần quá 40 giờ/tháng và đồng ý 

làm thêm từ 200 - 300 giờ/năm. Lý do chính mà công nhân chấp nhận làm thêm giờ nhiều là do 

không có tích lũy, cuộc sống quá khó khăn, lương thấp. Ngoài ra, ông Ngọ Duy Hiểu cũng dẫn 

những vấn đề gây bức xúc trong công nhân như nhiều công nhân lao động phải gửi con về quê, 

gửi trẻ ở điểm trông trẻ không đảm bảo điều kiện an toàn, chất lượng giáo dục; thiếu nhà ở, nơi 

khám bệnh; tình trạng mẹ đơn thân, nạo phá thai; công nhân phải chấm dứt hợp đồng lao động 

khi mới 35, 40 tuổi hay một bộ phận mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động. 

(Tuoi Tre, Lao Dong, VnExpress, Dan Tri Ngày 13/10) 

 

Đề Xuất Bỏ Rào Cản Giờ Làm Thêm Đến Hết Năm 2024: Tăng Ca Để Cứu Sản Xuất 

 

Bộ LĐ-TB&XH cũng vừa trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

giới hạn số giờ làm thêm trong tháng và năm. Bộ LĐ-TB&XH đề xuất: Không áp dụng giới hạn 

số giờ làm thêm trong tháng (hiện tại, tối đa 40 giờ/tháng), nhưng không quá 300 giờ/năm (giữ 

giới hạn trong năm). Việc tăng giờ làm thêm phải được NLĐ đồng thuận, đảm bảo giờ làm việc 

và nghỉ ngơi theo quy định. Quy định áp dụng tới hết ngày 31/12/2024. Giải trình đề xuất trên, 

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Văn Thanh đánh giá, dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm 

trọng tới DN và NLĐ, đặc biệt là các DN dệt may, da giày, chế biến thuỷ, hải sản... DN cũng 

muốn tận dụng tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt để đẩy mạnh sản xuất, sử dụng NLĐ hiện 

có bù đắp cho số thiếu hụt do chưa tuyển được. Với NLĐ, theo lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH, các 

chủ sử dụng cũng muốn được thỏa thuận tăng giờ làm thêm để bù cho thời gian ngừng việc, tăng 

thu nhập. Theo quy định hiện hành, giờ làm thêm được khống chế ở mức 40 giờ/tháng và không 

quá 200 giờ/năm. Chủ sử dụng lao động khi tổ chức làm thêm giờ phải được NLĐ đồng ý, bảo 

đảm số giờ làm thêm không quá 50% giờ làm việc bình thường trong ngày. Nếu áp dụng giờ làm 

https://dantri.com.vn/giao-duc-huong-nghiep/day-manh-truyen-thong-tu-van-tuyen-sinh-huong-nghiep-tai-cac-truong-nghe-20211016015354811.htm#dt_source=Cate_GiaoDucHuongNghiep&dt_campaign=MainList&dt_medium=22
http://gdnn.gov.vn/AIAdmin/News/View/tabid/66/newsid/38826/seo/Lam-gi-de-tang-tuyen-sinh-giao-duc-nghe-nghiep-/Default.aspx#related
https://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/1014863/day-manh-truyen-thong-ve-giao-duc-nghe-nghiep#related
https://danviet.vn/lam-gi-de-tang-tuyen-sinh-giao-duc-nghe-nghiep-20211015160353426.htm#related
https://tuoitre.vn/hon-80-cong-nhan-mong-lam-them-gio-vi-covid-19-20211012155932717.htm
https://laodong.vn/cong-doan/cong-nhan-gan-nhu-khong-co-tich-luy-963070.ldo#related
https://vnexpress.net/70-cong-nhan-dang-thue-tro-4370843.html#related
https://dantri.com.vn/an-sinh/hon-80-cong-nhan-dong-y-lam-them-vuot-tran-40htuan-20211014102909548.htm#related


 

 

 

việc bình thường theo tuần, thì tổng thời gian làm việc lẫn làm thêm không quá 12 giờ/ngày và 

không quá 40 giờ/tháng. Bộ Luật Lao động (BLLĐ) 2019 chỉ mở rộng khung giờ làm thêm tối đa 

300 giờ/năm cho một số ngành nghề, như sản xuất gia công xuất khẩu hàng dệt may, da giày, chế 

biến nông lâm, thủy sản, sản xuất và cung cấp điện, viễn thông, lọc dầu, cấp thoát nước, diêm 

nghiệp, điện, điện tử. (Tien Phong, Dan Tri Ngày 15/10) 

 

Dự Chi Ngân Sách Cho Giáo Dục Năm 2021 Hơn 299 Nghìn Tỷ Đồng 

  

Theo báo cáo về hoạt động giáo dục và việc thực hiện ngân sách giáo dục năm 2021 của Chính 

phủ gửi đại biểu Quốc hội, tổng dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 cho toàn ngành giáo 

dục (gồm cả chi thường xuyên và chi đầu tư) là 299.325 tỷ đồng, giảm 4,7% so với dự toán năm 

2020. Trong tổng dự toán chi ngân sách nhà nước cho toàn ngành Giáo dục năm 2021 thì dự toán 

chi thường xuyên được Quốc hội phê duyệt là 249.971 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 83,5%. Qua báo 

cáo, Chính phủ nêu một số tồn tại, hạn chế như tỷ lệ chi ngân sách nhà nước cho toàn ngành 

Giáo dục năm 2021 chỉ đạt khoảng 17,3% chi ngân sách cả nước, chưa đạt tỷ lệ theo quy định. 

Tỷ lệ này ở cả giai đoạn 2016-2020 trong khoảng 17,4% đến 18,5% (thấp hơn so với mức quy 

định 20% của Luật Giáo dục). Về tình hình thực hiện dự toán thu năm 2021, tổng mức thu sự 

nghiệp của cơ sở giáo dục, đào tạo của địa phương và các bộ, ngành (thu toàn ngành) năm 2021 

ước thực hiện 38.550 tỷ đồng, đạt khoảng 85% so với thực hiện năm 2020. Trong đó, đối với các 

địa phương: ước thực hiện tổng thu sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2021 đạt 15.905 tỷ đồng 

(đạt 82% so với thực hiện năm 2020). Đối với các bộ, ngành: năm 2021 nguồn thu sự nghiệp tại 

các cơ sở đào tạo cũng giảm (ước giảm khoảng 13% so với thực hiện năm 2020); trong đó, số thu 

của các đơn vị trực thuộc Bộ GD-ĐT ước thực hiện năm 2021 đạt 9.875 tỷ đồng, đạt 87% so với 

số thực hiện năm 2020. Theo Chính phủ, do tác động của dịch Covid-19 và các đợt thiên tai, bão 

lũ nên nguồn thu năm 2021 của các đơn vị giảm so với năm 2020. Thời gian thực học giảm, số 

thu từ nguồn học phí ước giảm khoảng 13%-18%. Quy mô sinh viên đại học có xu hướng giảm 

dần do phân luồng học nghề, học cao đẳng tăng (ngoại trừ sinh viên sư phạm tăng trong 1-2 năm 

gần đây). (VietnamNet, baonghean.vn, DNVN Ngày 13/10) 

 

Đào Tạo Cao Đẳng Cho Học Sinh Tốt Nghiệp Cấp 2: Phù Hợp Xu Hướng Thế Giới! 

 

Các chuyên gia GDNN cho rằng đề án 'Thí điểm đào tạo trình độ cao đẳng cho học sinh tốt 

nghiệp trung học cơ sở' hợp với xu hướng chung của thế giới. TS Hoàng Ngọc Vinh, nguyên vụ 

trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp (Bộ GD-ĐT) cho rằng Việt Nam cần có đánh giá cụ thể nhu 

cầu nhân lực trình độ cao đẳng, từ đó xác định quy mô và phạm vi đào tạo. Một số doanh nghiệp 

FDI ở nhiều nước có xu hướng chuộng tuyển những người tốt nghiệp lớp 12 rồi cho tham gia 

một số chương trình đào tạo riêng kéo dài vài tháng hơn là người lao động bậc cao đẳng. Trong 

khi đó, TS Đồng Văn Ngọc, hiệu trưởng Trường CĐ nghề Cơ điện Hà Nội đề xuất Bộ GD-ĐT 

cho phép các cơ sở giáo dục tự giảng dạy và làm việc trực tiếp với các cơ quan quản lý các môn 

văn hóa. (Tuoi Tre Ngày 16/10) 

 

Có Phải Trình Độ Cao Đẳng Của Việt Nam Nằm Dưới “Chuẩn Quốc Tế” Một Cấp Độ? (1) 

 

https://tienphong.vn/de-xuat-bo-rao-can-gio-lam-them-den-het-nam-2024-tang-ca-de-cuu-san-xuat-post1385002.tpo
https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/doanh-nghiep-va-nguoi-lao-dong-deu-muon-tang-ca-20211015074013805.htm#dt_source=Home&dt_campaign=MainList&dt_medium=7
https://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/tong-du-toan-chi-ngan-sach-cho-nganh-giao-duc-nam-2021-la-299-325-ty-dong-781363.html
https://baonghean.vn/du-chi-ngan-sach-cho-giao-duc-nam-2021-hon-299-nghin-ty-dong-295792.html#related
https://doanhnghiepvn.vn/tin-tuc-su-kien/tong-du-chi-ngan-sach-cho-giao-duc-nam-2021-chua-dat-theo-quy-dinh-trong-luat/20211013052108083#related
https://tuoitre.vn/dao-tao-cao-dang-cho-hoc-sinh-tot-nghiep-cap-2-phu-hop-xu-huong-the-gioi-20211015171947408.htm


 

 

 

Theo Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, nhìn vào công văn trả lời của Bộ LĐ-

TB&XH gửi Bộ Nội vụ cho thấy lập luận về phân loại giáo dục theo tiêu chuẩn quốc tế 

UNESCO năm 2011 (gọi tắt là ISCED-2011) có nội dung thiếu chính xác. Cụ thể, văn bản của 

Bộ LĐ-TB&XH giải thích: “Bậc cao đẳng của Việt Nam hiện nay có chương trình thuộc giáo 

dục sau trung học, nhưng không phải giáo dục đại học” và gán cho đây là cấp độ 5. Tuy nhiên, 

khi đối chiếu với ISCED-2011 thì các chương trình thuộc “giáo dục sau trung học nhưng không 

phải là giáo dục đại học” chỉ thuộc cấp độ 4. Còn các chương trình cấp độ 5 (cao đẳng), cấp độ 6 

(cử nhân), cấp độ 7 (thạc sỹ) và cấp độ 8 (tiến sỹ) mới thuộc giáo dục đại học. (Giao Duc 

VietNam Ngày 13/10) 

 

Luật GDNN 2014 rất “thoáng” khi quy định thời gian đào tạo cao đẳng chỉ còn từ 1-3 năm dẫn 

đến năng lực thực sự của người học không đảm bảo. Việc quản lý thiếu chặt chẽ về TVET trực 

tiếp dẫn đến kết quả thấp của người học, do đó cơ hội học lên các bậc học cao hơn cũng thấp 

hơn. (Giao Duc Vietnam Ngày 14/10) 

 

Khóa học 9+ với thời gian học là 1,5 năm không thể chuẩn bị cho người học tiến lên bậc học cao 

hơn. Bộ LĐ-TB&XH nên để Bộ GD&ĐT quản lý lại việc dạy nghề. (Giao Duc Vietnam Ngày 

15/10) 

 

Đề Xuất Phương Án Nghỉ Lễ Quốc Khánh Và Tết Nguyên Đán Năm 2022 

 

Bộ LĐ-TB&XH vừa có công văn lấy ý kiến các bộ, ngành về việc lựa chọn ngày nghỉ liền kề 

trong dịp Quốc khánh năm 2022. Theo đó, với phương án 1: Nghỉ Quốc khánh 2/9 và ngày liền 

kề trước, tức 1/9. Với phương án này, công chức và viên chức được nghỉ liên tục 4 ngày, từ thứ 

Năm (ngày 1/9) tới hết ngày Chủ nhật (4/9). Phương án 2: Nghỉ Quốc khánh 2/9 và ngày liền kề 

sau, tức 3/9. Theo phương án này, công chức và viên chức được nghỉ liên tục 4 ngày, từ thứ Sáu 

(2/9) tới hết thứ Hai (5/9), trong đó ngày Thứ Hai (5/9) là ngày nghỉ bù do Thứ Bảy là ngày nghỉ 

hàng tuần trùng vào với ngày nghỉ lễ (3/9). Đối với dịp nghỉ Tết Nguyên đán năm 2022, Bộ 

LĐTB&XH đề xuất phương án nghỉ Tết Âm lịch từ 27 tháng Chạp năm Tân Sửu đến hết mùng 6 

tháng Giêng năm Nhâm Dần, tức ngày 29/1/2022 đến 6/2/2022. (DDK Ngày 14/10) 

 

● Tin Kinh Doanh & Thị Trường Lao Động ●  

Hợp tác Nước Ngoài 

 

Bộ Trưởng Ngoại Giao Tiếp Đại Sứ Romania 

 

Ngày 19/10, tại buổi tiếp Đại sứ Romania Cristina Romila, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn 

khẳng định, Việt Nam coi trọng và mong muốn tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu 

nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với bề dày lịch sử hơn 70 năm giữa Việt Nam và 

Romania. Bộ trưởng đề nghị Đại sứ phối hợp thúc đẩy các chuyến thăm và tiếp xúc các cấp, duy 

trì các cơ chế Tham vấn chính trị, Ủy Ban hỗ hợp về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư Việt 

Nam - Romania, tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực truyền thống như giáo dục - đào tạo, văn 

hóa, du lịch cũng như đẩy mạnh những lĩnh vực tiềm năng mới như lao động, nông nghiệp…. 

(Bao Quoc Te Ngày 19/10) 

https://giaoduc.net.vn/tin-hiep-hoi/co-phai-trinh-do-cao-dang-cua-viet-nam-nam-duoi-chuan-quoc-te-mot-cap-do-1-post221648.gd
https://giaoduc.net.vn/tin-hiep-hoi/co-phai-trinh-do-cao-dang-cua-viet-nam-nam-duoi-chuan-quoc-te-mot-cap-do-1-post221648.gd
https://giaoduc.net.vn/tin-hiep-hoi/nhin-lai-hanh-trinh-xoa-so-giao-duc-chuyen-nghiep-2-post221671.gd?
https://giaoduc.net.vn/tin-hiep-hoi/nang-len-cao-dang-ma-khong-dam-bao-thoi-gian-noi-dung-at-se-ra-nhan-luc-rom-3-post221712.gd
http://daidoanket.vn/de-xuat-phuong-an-nghi-le-quoc-khanh-va-tet-nguyen-dan-nam-2022-5669226.html
https://baoquocte.vn/romania-san-sang-nhuong-lai-luong-lon-vaccine-covid-19-theo-nguyen-tac-phi-thuong-mai-cho-viet-nam-162150.html


 

 

 

 

Thúc Đẩy Hợp Tác Giữa TP Hồ Chí Minh Và Thủ Đô Viêng Chăn, Lào 

 

Ngày 15/10, tại TP Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy 

TP Hồ Chí Minh hội đàm trực tuyến với ông Anouphap Tounalom, Bí thư Trung ương Đảng 

Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thủ đô Viêng Chăn (Lào) và 

chứng kiến Lễ ký biên bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND TP Hồ Chí Minh với chính quyền Thủ 

đô Viêng Chăn giai đoạn 2021-2025. Ông Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, TP Hồ Chí Minh luôn 

tạo điều kiện tốt nhất thúc đẩy hợp tác trong trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ nhất là lĩnh 

vực giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ, tài chính… TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục cấp học 

bổng giáo dục và đào tạo nghề cho cán bộ, người dân Viêng Chăn sang Thành phố học tập; hỗ 

trợ Viêng Chăn thực hiện chương trình xây dựng chính quyền điện tử; thúc đẩy thương mại đầu 

tư… (Tin Tuc, Vietnam Plus English, Nhan Dan English, HCM CPV, Vnanet, Tien Phong News 

Ngày 15/10) 

 

Ngoại Giao Kinh Tế Là Ưu Tiên Hàng Đầu Trong Công Tác Đối Ngoại 

 

Đại sứ Việt Nam tại Các Tiểu Vương quốc Arab (UAE) Nguyễn Mạnh Tuấn cho hay, các nhà 

đầu tư UAE có tầm nhìn kinh doanh quốc tế, hiện muốn đầu tư vào Việt Nam để tranh thủ các 

thỏa thuận đa phương, song phương Việt Nam đã ký với quốc tế. Ông cũng cho biết thêm, do bất 

ổn chính trị tại khu vực Trung Đông và ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trong những ngày đầu 

năm 2020 đến nay đã có những tác động tiêu cực đến quan hệ hợp tác lao động Việt Nam - UAE. 

Sắp tới, nhu cầu lao động nước ngoài tại UAE dự báo sẽ tăng, đặc biệt trong các ngành như xây 

dựng, dịch vụ, khách sạn. Sự thiết hụt lao động của UAE là cơ hội cho lao động Việt Nam sang 

làm việc. (Bao Quoc Te Ngày 13/10) 

 

Dự Báo Kỹ Năng Cho Lao Động Ngành Logistics Việt Nam 

 

Ngày 15/10/2021, Chương trình Úc cùng Việt Nam phát triển nguồn nhân lực (Aus4Skills) do 

Chính phủ Australia tài trợ thông qua Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc, Phòng Thương mại và 

Công nghiệp Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh, Hội đồng Tư vấn kỹ năng nghề ngành Logistics tổ 

chức “Diễn đàn Dự báo kỹ năng cho lao động ngành Logistics Việt Nam” dưới hình thức trực 

tuyến. Tham dự Diễn đàn về phía Tổng cục GDNN có Tiến sĩ Trương Anh Dũng, Tổng Cục 

trưởng và đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị. Nhu cầu sử dụng nhân lực logistic của Việt Nam đến 

năm 2025 là khoảng 300.000 nhân viên chuyên nghiệp, trong số khoảng 1,2 triệu người hoạt 

động trong lĩnh vực logistics. Để đáp ứng được nhu cầu nhân lực cả về quy mô cũng như chất 

lượng phục vụ tốt cho ngành logistics trong giai đoạn tới, TS. Trương Anh Dũng đề nghị các 

doanh nghiệp, đơn vị liên quan đẩy mạnh liên kết, hợp tác đào tạo, tranh thủ nguồn lực hỗ trợ từ 

các quốc gia phát triển, có thế mạnh trong đào tạo nhân lực ngành logistics. Bên cạnh đó cần tập 

trung nâng cao chất lượng nội dung chương trình đào tạo hiện có theo hướng chuyên sâu, đảm 

bảo tính khoa học, hệ thống và tính liên thông. (GDNN, Dan Sinh Ngày 15/10) 

Tin Trong Nước 

 

https://baotintuc.vn/thoi-su/thuc-day-hop-tac-giua-tp-ho-chi-minh-va-thu-do-vieng-chan-lao-20211015143117513.htm
https://en.vietnamplus.vn/hcm-city-vientiane-seal-mou-for-cooperation-during-2021-2025/209804.vnp#related
https://en.nhandan.vn/politics/item/10620602-ho-chi-minh-city-vientiane-seal-mou-for-cooperation-during-2021-2025.html#related
https://www.hcmcpv.org.vn/tin-tuc/day-manh-hop-tac-giua-cac-so-ban-nganh-doan-the-cua-tphcm-va-thu-do-vieng-chan-lao-1491885838#related
https://vnanet.vn/vi/anh/anh-thoi-su-trong-nuoc-1014/thuc-day-hop-tac-giua-thanh-pho-ho-chi-minh-va-thu-do-vieng-chan-lao-giai-doan-2021-2025-5718866.html#related
https://tienphongnews.com/hcm-city-vientiane-seal-mou-for-cooperation-during-2021-2025-212559.html#related
https://baoquocte.vn/dai-su-viet-nam-tai-uae-ngoai-giao-kinh-te-la-uu-tien-hang-dau-trong-cong-tac-doi-ngoai-155893.html
http://gdnn.gov.vn/AIAdmin/News/View/tabid/66/newsid/38824/seo/Dien-dan-Du-bao-ky-nang-cho-lao-dong-nganh-Logistics-Viet-Nam/Default.aspx
https://baodansinh.vn/du-bao-ky-nang-cho-lao-dong-nganh-logistics-viet-nam-20211015175938.htm


 

 

 

Học Nghề Sớm, Cơ Hội Lập Thân Sớm 

 

Nhìn vào cấu trúc và nội dung của mô hình đào tạo trình độ cao đẳng cho học sinh tốt nghiệp 

THCS với 10 ngành, nghề trọng điểm, có thể thấy rất giống với mô hình đào tạo 9+ cho học sinh 

THCS mà các trường cao đẳng nghề đang áp dụng. Tuy nhiên, nó khắc phục được những mập 

mờ trong việc cộng cơ học theo số năm. Theo Luật GDNN, mô hình 9+3 (năm) thì đạt trình độ 

trung cấp, 9+3+2 năm thì đạt trình độ cao đẳng, nhưng nhiều nơi lợi dụng kẽ hở, chỉ mới 9+4 đã 

cấp bằng cao đẳng. (QDND Ngày 18/10) 

 

Đã Có 150.000 Người Lao Động Quay Trở Lại TPHCM 

 

Chiều 18-10, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TPHCM Lê Minh Tấn cho biết, đến nay, đã có 150.000 

người lao động quay lại TPHCM làm việc. Qua đó, nâng tổng số lao động làm việc tại 1.400 DN 

đang khởi động lại là 210.000 người, tập trung ở lĩnh vực thương mại - dịch vụ, du lịch, GTVT, 

chế biến, giày da may mặc... Từ nay đến cuối năm 2021, TPHCM cần khoảng 60.000 lao động 

và đầu năm 2022, ngay sau Tết Nguyên đán, cần thêm 120.000 lao động. (SGGP Ngày 18/10) 

 

Tập Trung Khôi Phục, Phát Triển Thị Trường Lao Động Sau Đại Dịch COVID-19 

 

Chiều ngày 15/10, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung chủ trì Hội nghị giao 

ban trực tuyến với các địa phương đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP, Quyết định 

23/QĐ-TTg và triển khai Nghị Quyết 126/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ người lao động, 

người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19. Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ 

trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, theo đánh giá chung của Chính phủ, đến nay, cả nước đã cơ bản 

kiểm soát được tình hình dịch bệnh, toàn quốc chính thức chuyển sang giai đoạn mới, chủ động 

thích ứng, chung sống an toàn với đại dịch. Bộ trưởng lưu ý một số vấn đề. Thứ nhất, do tình 

hình dịch bệnh diễn biến quá nhanh, đối tượng rất đông nên một bộ phận người dân chưa được 

thụ hưởng chính sách, một số đối tượng còn bị bỏ sót…. Thứ hai, cần quan tâm đến một số đối 

tượng chưa tiếp nhận được chính sách. Thứ ba, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ 

chức thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động. Cuối cùng, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị 

tập trung rà soát lại tình hình lao động, sản xuất kinh doanh dưới góc độ trách nhiệm của ngành 

để đánh giá thực chất tình hình lao động, việc làm và tình hình thiếu hụt lao động, cơ cấu lao 

động, chuyển dịch lao động. Qua đó kiến nghị các giải pháp, chính sách nhằm giữ chân người 

lao động, thu hút lao động quay trở lại làm việc và điều tiết lực lượng lao động. (molisa Ngày 

15/10) 

 

Hơn 80% Doanh Nghiệp Trong Các Khu Công Nghiệp Đồng Nai Hoạt Động Trở Lại 

 

Thông tin từ Ban quản lý các KCN Đồng Nai cho biết, tính đến nay đã có 1.382/1.713 doanh 

nghiệp tại các KCN tỉnh Đồng Nai đã hoạt động trở lại (đạt tỷ lệ 81%) với tổng số lao động đang 

làm việc là 334.163/615.358 người (đạt tỷ lệ 54%). (CafeF, Vietnam Plus, VTV, VOV Ngày 

15/10) 

 

https://www.qdnd.vn/giao-duc-khoa-hoc/cac-van-de/hoc-nghe-som-co-hoi-lap-than-som-674573
https://www.sggp.org.vn/da-co-150000-nguoi-lao-dong-quay-tro-lai-tphcm-769329.html
http://www.molisa.gov.vn/Pages/tintuc/chitiet.aspx?tintucID=228692
https://cafef.vn/tren-80-doanh-nghiep-o-dong-nai-da-hoat-dong-tro-lai-20211015075728169.chn
https://www.vietnamplus.vn/tren-80-doanh-nghiep-tai-cac-khu-cong-nghiep-o-dong-nai-da-hoat-dong/746833.vnp#related
https://vtv.vn/kinh-te/hon-80-doanh-nghiep-tai-dong-nai-hoat-dong-tro-lai-20211015084348939.htm#related
https://vov.vn/kinh-te/hon-80-doanh-nghiep-trong-cac-khu-cong-nghiep-dong-nai-hoat-dong-tro-lai-898007.vov#related


 

 

 

Quý 4/2021, Các Ngân Hàng Tuyển Dụng Nhân Sự Chất Lượng Cao Vẫn Tăng 

 

Ngày 14/10, Navigos Group công bố thông tin về nhu cầu tuyển dụng nhân sự trung và cao cấp 

tại thị trường Việt Nam thông qua nhu cầu tuyển dụng của khách hàng đối với Navigos Search 

trong quý 3/2021 và dự báo xu hướng tuyển dụng trong quý 4/2021 và đầu năm 2022. Báo cáo 

của Navigos Search cho thấy, dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh mẽ ở TP Hồ Chí Minh và các 

tỉnh lân cận nên các DN trong ngành Điện – Điện tử, cơ khí và đồ gỗ gặp rất nhiều khó khăn. 

Theo quan sát của Navigos Search, các DN trong mảng Điện – Điện tử ở khu vực phía Nam đã 

giảm 70% nhu cầu tuyển dụng nhân sự so với quý 3/2020. Dự báo trong 6 tháng tới, các ngành 

Điện – Điện tử có thể phục hồi trở lại với điều kiện dịch bệnh đã được kiểm soát. Dưới tác động 

của Covid-19, nhiều nhà máy, DN trong mảng này phải đóng cửa tạm thời dẫn đến sụt giảm nhu 

cầu sử dụng năng lượng. Việc phải cắt giảm công suất phát điện lên tới từ 50 – 70% khiến các 

DN trong mảng năng lượng gặp rất nhiều khó khăn. Vì thế, Navigos Search dự kiến mảng Năng 

lượng tiếp tục sụt giảm về nhu cầu tuyển dụng nhân sự trong quý 4/2021. Báo cáo cũng cho biết, 

nhiều doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng nhanh và bán lẻ sẽ hoãn tuyển dụng và ngừng tuyển 

trong quý 4.2021. Nguyên nhân chủ yếu do doanh nghiệp tập trung phòng chống dịch bệnh nên 

hoạt động sản xuất, kinh doanh bị gián đoạn hoặc chủ duy trì ở mức thấp. Bên cạnh đó, báo cáo 

chỉ ra tình hình hoạt động và tuyển dụng lao động ổn định và mạnh mẽ của các công ty dệt may 

ở phía Bắc và ngành ngân hàng. Navigos Group khẳng định, nhiều doanh nghiệp lớn trong ngành 

điện tử vẫn tiếp tục đầu tư hoặc mở rộng sản xuất tại Việt Nam. Thị trường chứng kiến nhiều 

doanh nghiệp lớn trong ngành điện tử vẫn tiếp tục đầu tư hoặc mở rộng sản xuất tại Việt Nam 

thông qua các dự án lớn, trong đó có các dự án xây các trung tâm nghiên cứu (Research & 

Development – R&D) lớn. (Kinh Te Do Thi, navigosgroup, navigosgroup, Lao Dong, PLO, Tuoi 

Tre Ngày 14/10) 

 

IBM Đào Tạo Kỹ Năng Cho 30 Triệu Người Ở Hơn 30 Nước, Gồm Việt Nam 

 

IBM, tập đoàn công nghệ máy tính lớn nhất thế giới, cam kết đào tạo kỹ năng cho 30 triệu người 

trên toàn cầu từ nay đến năm 2030. Nhiều địa phương và nhiều trường ĐH Việt Nam cũng sẽ 

được hưởng chương trình này. Bà Phạm Thị Thu Diệp, Tổng giám đốc IBM Việt Nam, cam kết 

hỗ trợ Việt Nam xây dựng nguồn nhân lực công nghệ cao, trang bị kỹ năng nghề nghiệp và sẵn 

sàng cho Kỷ nguyên Công nghiệp 4.0. (Thanh Nien, VnEconomy, Vietnam Plus Ngày 14/10) 

 

Bình Dương Phấn Đấu 90% Doanh Nghiệp Hoạt Động Trở Lại Vào Cuối Tháng 10 

 

Tỉnh Bình Dương phấn đấu 90% doanh nghiệp sẽ hoạt động trở lại vào cuối tháng 10 năm 2021. 

Hiện đã có 4.216 doanh nghiệp đăng ký hoạt động theo các phương án sản xuất "3 tại chỗ", "1 

cung đường, 2 điểm đến" và "3 xanh" với 444.496 lao động. Trong đó, có 2.289 doanh nghiệp 

trong khu công nghiệp với 314.354 lao động. (VietnamBiz, Vietnam Plus Ngày 13/10) 

 

Sinh Viên Nghề Chậm Tốt Nghiệp: Nguy Cơ 'Đứt Gãy' Nguồn Cung Lao Động 

 

Tại hội thảo quốc tế "Nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam" do Tổng cục GDNN tổ chức mới 

đây, ông Tào Bằng Huy, phó cục trưởng Cục Việc làm (Bộ LĐ-TB&XH) cảnh báo về nguy cơ 

https://kinhtedothi.vn/quy-42021-cac-ngan-hang-tuyen-dung-nhan-su-chat-luong-cao-van-tang-437986.html
http://navigosgroup/
https://www.navigosgroup.com/report-recruitment-demand-middle-senior-personnel-vietnam-market-q32021-forecasts-recruitment-demand-q42021-early-2022/#related
https://laodong.vn/cong-doan/nhieu-doanh-nghiep-lon-nganh-dien-tu-mo-rong-dau-tu-o-viet-nam-963550.ldo#related
https://plo.vn/kinh-te/nhieu-cong-ty-det-may-kin-don-hang-muon-tuyen-lao-dong-1021785.html#related
https://tuoitre.vn/tuyen-dung-nganh-dien-tu-van-nong-nhan-su-biet-tieng-trung-duoc-tuyen-nhieu-20211014190029654.htm#related
https://tuoitre.vn/tuyen-dung-nganh-dien-tu-van-nong-nhan-su-biet-tieng-trung-duoc-tuyen-nhieu-20211014190029654.htm#related
https://thanhnien.vn/ibm-dao-tao-ky-nang-cho-30-trieu-nguoi-o-hon-30-nuoc-gom-viet-nam-post1391031.html
https://vneconomy.vn/dai-gia-cong-nghe-ibm-cam-ket-dao-tao-ky-nang-cho-30-trieu-nguoi-tren-toan-cau-vao-nam-2030.htm#related
https://www.vietnamplus.vn/ibm-dao-tao-nang-cao-ky-nang-cho-sinh-vien-viet-nam-hau-dich-benh/746756.vnp#related
https://vietnambiz.vn/binh-duong-phan-dau-90-doanh-nghiep-hoat-dong-tro-lai-vao-cuoi-thang-10-20211012222302455.htm
https://www.vietnamplus.vn/binh-duong-phan-dau-90-doanh-nghiep-tai-san-xuat-vao-cuoi-thang-10/746373.vnp#related


 

 

 

đứt gãy nguồn cung lao động do sinh viên nghề chậm tốt nghiệp. Các trường có thể dạy trực 

tuyến những học phần lý thuyết nhưng không thể dạy thực hành online, trong khi nâng cao kỹ 

năng thông qua thực hành luôn là yêu cầu của trường nghề.  (Tuoi Tre Ngày 13/10) 

 

Bình Phước: Nhiều Sai Phạm Tại Trung Tâm GDNN Thị Xã Phước Long 

 

Sở GD&ĐT tỉnh Bình Phước đề nghị UBND thị xã Phước Long phát hiện ra sai phạm tại Trung 

tâm GDNN - Giáo dục thường xuyên thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước. Cụ thể, vào tháng 

5/2019 bà Lê Thị Thủy Luân - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm tự ý mở một lớp gộp (lớp 10 

và 11) dành riêng cho 3 học viên, gồm: Nguyễn Minh Chí (SN 2004, địa chỉ thường trú phường 

Tân Thới Hiệp, quận 12, TP Hồ Chí Minh), Lương Hữu Thọ (SN 2004, địa chỉ thường trú xã 

Lương Phú, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) và Vũ Phạm Trung Tín (SN 2004, địa chỉ thường 

trú phường Phú Thịnh, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước). Việc tự ý mở lớp với khoảng thời 

gian trên đã trái với khung quy định thời gian năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh 

Bình Phước (Khai giảng ngày 5/9/2019, kết thúc năm học ngày 31/5/2020). Từ những kết quả 

thanh tra, Sở GD&ĐT tỉnh Bình Phước đề nghị UBND thị xã Phước Long xử lý trách nhiệm của 

bà Lê Thị Thúy Luân về những sai phạm nghiêm trọng. Sở GD&ĐT cũng đề nghị xử lý nghiêm 

việc không sử dụng 5 giáo viên thuộc biên chế nhưng lại hợp đồng với 7 người/7 môn để thực 

hiện dạy các lớp 10, 11, 12 (khóa 2018-2021). Đối với Trung tâm GDNN-GDTX thị xã Phước 

Long, phải thu hồi học bạ và hủy kết quả học tập của học viên Chí, Thọ và Tín. Rà soát xem xét 

trách nhiệm của tổ chuyên môn, tổ hành chính và các cá nhân của Trung tâm liên quan đến 

những sai phạm nêu trên. (KTDT Ngày 18/10) 

 

Hỗ Trợ Đào Tạo, Nâng Cao Kỹ Năng Nghề Cho Gần 1.800 Người Theo Nghị Quyết 68 

 

Bộ LĐ-TB&XH cho biết, sau hơn ba tháng triển khai nhóm chính sách hỗ trợ đào tạo duy trì việc 

làm cho người lao động theo Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao 

động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (gọi tắt là Nghị quyết 68), 

20 đơn vị sử dụng lao động đã đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ 

cho 1.792 người lao động. (Nhan Dan Ngày 19/10) 

 

Nghệ An Có 45.000 Việc Làm Cho Lao Động Về Quê, Lương Từ 5-30 Triệu Đồng 

 

Chiều 12-10, tại cuộc họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội Nghệ An quý 3, ông Bùi 

Văn Hưng - phó giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nghệ An - cho biết, tỉnh đang nỗ lực kết nối hơn 

45.000 việc làm trong và ngoài tỉnh cho lao động hồi hương, với mức lương khảo sát từ 5-30 

triệu đồng/người/tháng. Theo ông Hưng, từ đầu năm đến nay, có hơn 92.000 công dân trở về địa 

phương, riêng các tỉnh, thành phố phía Nam có hơn 66.700 lao động về quê do ảnh hưởng bởi 

dịch COVID-19. Trong số đó, lao động không có chuyên môn, không có giao kết hợp đồng lao 

động (lao động tự do) chiếm phần lớn với hơn 62%. Tỉnh đã khảo sát và có 84 doanh nghiệp 

trong và ngoài tỉnh có nhu cầu tuyển dụng lao động, trong đó có 57 doanh nghiệp trong tỉnh cần 

15.000 lao động. (Tuoi Tre Ngày 12/10) 

 

https://tuoitre.vn/sinh-vien-nghe-cham-tot-nghiep-nguy-co-dut-gay-nguon-cung-lao-dong-20211012230946704.htm
https://kinhtedothi.vn/binh-phuoc-hang-loat-sai-pham-tai-trung-tam-gdnn-gdtx-thi-xa-phuoc-long-438254.html
https://nhandan.vn/bhxh-va-cuoc-song/ho-tro-dao-tao-nang-cao-ky-nang-nghe-cho-gan-1-800-nguoi-theo-nghi-quyet-68-670062/
https://tuoitre.vn/nghe-an-co-45000-viec-lam-cho-lao-dong-ve-que-luong-tu-5-30-trieu-dong-20211012170547561.htm


 

 

 

Thanh Hóa Hỗ Trợ Đào Tạo Nghề Cho Lao Động Mất Việc Trở Về Từ Vùng Dịch 

 

Theo thống kê, hiện nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh 

Hóa là khoảng 50.000 người. Số lao động các doanh nghiệp cần tuyển chủ yếu tập trung vào sản 

xuất giày da, may mặc. Tính đến ngày 12/10, tổng số lao động Thanh Hóa trở về từ vùng dịch có 

nhu cầu việc làm và học nghề là gần 27.000 người. (VietnamNet Ngày 12/10) 

  

Các Trường Nghề Ở Hà Tĩnh Đã Tạo Được Niềm Tin Cho Học Sinh 

 

Thông tin từ Sở LĐ-TB&XH, mặc dù chịu tác động bởi dịch COVID-19 nhưng đến nay, các sơ 

sở GDNN trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tuyển mới 14.816 học sinh, bằng 133% so với năm 2020. 

Trong đó, hệ cao đẳng 489 học sinh, hệ trung cấp nghề 2.017 học sinh, còn lại là các trình độ 

khác. Theo khảo sát của cơ sở GDNN, tỷ lệ học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường có 

việc làm ngay là từ 75 - 91%. (Ha Tinh Ngày 18/10) 

 

Kiên Giang Thực Hiện Đề Án Xây Dựng Xã Hội Học Tập Giai Đoạn 2021-2030 

 

VHO- Tỉnh Kiên Giang vừa ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện về phê duyệt Đề án 

“Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030" trên địa bàn tỉnh. Tỉnh đặt mục tiêu đạt 60% 

trường phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm GDNN, giáo dục thường xuyên, 

trường trung cấp và các cơ sở tham gia hoạt động GDNN khác triển khai hoạt động quản lý, 

giảng dạy và học tập trên môi trường số vào năm 2025; và nâng tỷ lệ đó lên 80% vào năm 2030. 

(Van Hoa Ngày 19/10)  

 

Bắc Ninh: Học Sinh Trường Công Được Miễn Học Phí Kỳ 1 

 

Đối với học sinh học nghề tại các cơ sở GDNN, HĐND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành nghị quyết 

quy định hỗ trợ học phí từ năm học 2021 - 2022 đến năm học 2025 - 2026. Theo nghị quyết, tỉnh 

sẽ hỗ trợ học sinh, sinh viên học trình độ cao đẳng, trung cấp đối với 29 ngành, nghề có nhu cầu 

lao động lớn thuộc 4 nhóm ngành, nghề: Kỹ thuật và công nghệ thông tin; sản xuất, chế biến và 

xây dựng; sức khỏe; dịch vụ, du lịch và môi trường. Người học đủ điều kiện được hỗ trợ học phí 

học nghề chỉ được hưởng hỗ trợ một lần theo quy định này; người học đã được hỗ trợ học phí 

học nghề theo các chính sách khác của Nhà nước ở cùng cấp trình độ đào tạo thì không được hỗ 

trợ. (Thanh tra Ngày 19/10) 

 

Học Sinh Lớp 9, Lớp 12 Tham Gia Ngày Hội Hướng Nghiệp Về Giáo Dục Nghề 

 

Hơn 500 học sinh TP Hạ Long, Quảng Ninh đã có những thông tin cần thiết, được tư vấn lựa 

chọn ngành nghề phù hợp… tại Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp - Tuyển sinh GDNN năm 2021. 

Ngày hội do Sở LĐ-TB&XH phối hợp với Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức tại 

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh (TP Hạ Long) vào chiều 17/10. (Dan Tri Ngày 18/10) 

 

Chuyển Đổi Số Trong GDNN, Đào Tạo Nghề Du Lịch 

 

https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/thanh-hoa-ho-tro-dao-tao-nghe-cho-lao-dong-mat-viec-tro-ve-tu-vung-dich-782498.html
https://baohatinh.vn/lao-dong-viec-lam/cac-truong-nghe-o-ha-tinh-da-tao-duoc-niem-tin-cho-hoc-sinh/221059.htm
http://www.baovanhoa.vn/%C4%91oi-song/giao-duc/artmid/583/articleid/46456/kien-giang-thuc-hien-de-an-xay-dung-xa-hoi-hoc-tap-giai-doan-2021-2030
https://thanhtra.com.vn/xa-hoi/giao-duc/bac-ninh-hoc-sinh-truong-cong-duoc-mien-hoc-phi-ky-1-189553.html
https://dantri.com.vn/giao-duc-huong-nghiep/hoc-sinh-lop-9-lop-12-tham-gia-ngay-hoi-huong-nghiep-ve-giao-duc-nghe-20211018163948627.htm


 

 

 

“Chuyển đổi số trong hoạt động GDNN và đào tạo nghề du lịch” là hội thảo khoa học được 

Trường Cao đẳng du lịch Huế tổ chức ngày 15/10/2021. Hội thảo có sự tham gia của đại diện 

lãnh đạo Tổng cục GDNN (Bộ LĐ-TB&XH) và Tổng cục Du lịch (Bộ VH-TT&DL). Tại sự kiện 

này, các đại biểu đã nghe trình bày của một số chủ đề, bao gồm cơ hội và thách thức trong đào 

tạo nguồn nhân lực du lịch trong bối cảnh COVID-19, chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch trên 

địa bàn tỉnh, xu hướng chuyển đổi kỹ thuật số trong đào tạo nghề, quá trình và kết quả của quá 

trình chuyển đổi kỹ thuật số do Trường Cao đẳng Du lịch Huế thực hiện và đổi mới trong chuyển 

đổi kỹ thuật số. . (Dan Sinh, VNAT Ngày 16/10) 

https://baodansinh.vn/chuyen-doi-so-trong-giao-duc-nghe-nghiep-dao-tao-nghe-du-lich-20211016101336.htm
https://vietnamtourism.gov.vn/index.php/items/38180

