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Khởi Động Sáng Kiến Chung Việt Nam - Nhật Bản Giai Đoạn 8 
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Gần 16.000 Lao Động Có Nhu Cầu Tìm Việc, Học Nghề Sau Khi Trở Về Quê 
Gần 67.000 Lao Động Hồi Hương Tìm Kiếm Chìa Khóa Mở Cơ Hội Việc Làm 
Gần 7.700 Người Lao Động Được Hỗ Trợ, Kết Nối Việc Làm 
Quảng Bình Tạo Việc Làm Cho Hơn 13.000 Lao Động 
Phấn Đấu Đạt 57% Lao Động Qua Đào Tạo 
Đồng Tháp: Khoảng 21.500 Người Có Nhu Cầu Hỗ Trợ Việc Làm, Học Nghề 
Cao Đẳng Gặp Khó Vì Hết Nguồn Tuyển 
TP Hồ Chí Minh: 85,7% Doanh Nghiệp Bị Ảnh Hưởng Bởi Dịch COVID-19 
Cả Nước Mới Có 2 Địa Phương Phê Duyệt Gói Hỗ Trợ 4.500 Tỷ Đồng Vì Nút Thắt Cần Tháo Gỡ 
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Chính Sách 

 

Phát Triển Cơ Sở GDNN Theo Hướng Mở, Hiện Đại 

 

Bộ LĐ-TB&XH đã đề xuất mục tiêu tại dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Quy hoạch mạng lưới cơ sở GDNN thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, phát 

triển mạng lưới cơ sở GDNN theo hướng mở, linh hoạt, hiện đại, dễ tiếp cận, đa dạng về loại 

hình, hình thức tổ chức, phân bố hợp lý về cơ cấu ngành nghề, cơ cấu trình độ, cơ cấu vùng 

miền, đủ năng lực đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao, có sức cạnh tranh và sáng tạo trong 

từng giai đoạn phát triển kinh tế-xã hội của đất nước; tham gia hiệu quả vào thị trường đào tạo 

nhân lực và thị trường lao động không biên giới và đa văn hóa trong hội nhập quốc tế. Theo dự 

thảo, mục tiêu giai đoạn 2021-2025 là hoàn thiện mạng lưới cơ sở GDNN theo hướng tinh gọn, 

hiệu quả thông qua việc sắp xếp lại các cơ sở GDNN công lập hiện có và đẩy mạnh phát triển 

các cơ sở GDNN ngoài công lập. Giảm số lượng cơ sở GDNN công lập 10% so với năm 2020 

(số trường trung cấp giảm 50% so với năm 2020), phát triển cơ sở GDNN ngoài công lập lên 

40% vào năm 2025; có khoảng 70 trường chất lượng cao, trong đó 40 trường tương đương trình 

độ các nước ASEAN-4. Giai đoạn 2026-2030, đẩy mạnh nâng cao chất lượng hoạt động mạng 

lưới cơ sở GDNN, trong đó cơ sở GDNN công lập tập trung vào các ngành, nghề thuộc các 

ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước, cơ sở GDNN ngoài công lập phát triển nhanh, đa dạng về 

loại hình, hình thức và quy mô dựa trên nhu cầu phát triển của thị trường. Phát triển cơ sở 

GDNN ngoài công lập lên 45% vào năm 2030; 100% địa phương hình thành trường cao đẳng đa 

ngành công lập cấp tỉnh từ việc sắp xếp lại các cơ sở GDNN trên địa bàn thành một đơn vị sự 

nghiệp công lập; có khoảng 90 trường chất lượng cao, trong đó 50 trường tương đương trình độ 

các nước ASEAN-4. (Bao Chinh Phu, duthaovanban.molisa.gov.vn Ngày 19/10) 

 

"Cần 100.000 Tỷ Đồng Tăng Lương, Cố Thực Hiện Dễ Thành... Lợi Bất Cập Hại" 

 

Liên quan đến chủ trương lùi thời gian thực hiện kế hoạch cải cách tiền lương, TS. Bùi Sỹ Lợi - 

nguyên Phó Chủ nhiệm UB Xã hội của Quốc hội nêu quan điểm thống nhất và chia sẻ với việc 

Trung ương một lần nữa phải quyết định chưa bắt đầu lộ trình tăng lương từ 1/7/2022 như dự 

kiến. TS. Bùi Sỹ Lợi tính toán, việc cải cách tiền lương như kế hoạch dự kiến sẽ tiêu tốn lớn, 

tăng khoảng 100.000 tỷ, dễ khiến đồng tiền mất giá, làm mất ý nghĩa của việc tăng lương, nếu cứ 

cố thực hiện… Ông Lợi nêu tình hình thực tế, cả nước đang đứng trước những khó khăn, thách 

thức lớn về ngân sách, về việc giải quyết những hậu quả to lớn của đại dịch Covid-19. Quan 

điểm chung, ông Lợi cho rằng hoàn toàn có thể chia sẻ với Đảng, Nhà nước về việc chưa thể tiến 

hành cải cách tiền lương trong điều kiện hiện nay được, phải chờ đến thời điểm thích hợp hơn vì 

2 năm qua (2020-2021), cả nước luôn chịu tác động của đại dịch Covid-19. Chính việc nhà nước 

đã phải chi ra những nguồn lực rất lớn từ ngân sách cho các hoạt động hỗ trợ an sinh, sản xuất 

như vậy nên nguồn lực hiện tại chưa đảm bảo cho việc cải cách tiền lương. Từ những lý do đó, 

http://baochinhphu.vn/Chinh-sach-moi/Phat-trien-co-so-giao-duc-nghe-nghiep-theo-huong-mo-hien-dai/450104.vgp
http://duthaovanban.molisa.gov.vn/detail.aspx?tab=2&vid=1810#related


 

 

 

ông Lợi nhận định, chủ trương lùi thời gian thực hiện kế hoạch cải cách tiền lương của Ban chấp 

hành Trung ương tại Hội nghị lần thứ 3 khóa XIII vừa rồi là hợp lý. Phát biểu thảo luâṇ taị phiên 

thảo luâṇ tổ của Quốc hôị về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tình hình phòng, chống dic̣h 

Covid-19; tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước ngày 21-10, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân 

Phúc cho rằng, vấn đề cải cách chính sách tiền lương không nên để kéo dài, lùi thời hạn quá lâu 

mà cần tính toán để tiếp tục cải cách tiền lương, từ đó động viên đời sống, giải quyết nhu cầu của 

người dân….(Dan Tri, QDND, Tuoi Tre Ngày 21/10) 

 

Đưa Nội Dung Bình Đẳng Giới Vào Chương Trình Giảng Dạy GDNN 

 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định số 1790/QĐ-TTg ngày 23/10/2021 phê duyệt 

Chương trình Truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030. Chương trình đặt mục tiêu đến năm 

2025 đạt 100% bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch, triển khai hoạt động Tháng hành động 

vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới hằng năm. Phấn đấu đến 

năm 2025 đạt ít nhất 70% cơ quan truyền thông áp dụng thí điểm và đến năm 2030 đạt 90% cơ 

quan truyền thông chính thức áp dụng Bộ chỉ số về giới trong truyền thông. Đến năm 2025 đạt 

95% và đến năm 2030 đạt 100% các hương ước, quy ước của cộng đồng đã được thông qua 

không có sự phân biệt đối xử về giới. Để đạt được mục tiêu trên, Phó Thủ tướng giao LĐ-

TB&XH hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai các nhiệm vụ của Chương 

trình. Đưa nội dung bình đẳng giới vào chương trình giảng dạy chính thức của hệ thống GDNN, 

bồi dưỡng kiến thức giới, bình đẳng giới cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Hướng 

dẫn, triển khai chiến dịch truyền thông cao điểm về bình đẳng giới trong Tháng hành động vì 

bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới từ 15 tháng 11 đến ngày 15 

tháng 12 hằng năm. (Bao Dan Sinh, ANTD, VOV, DNVN Ngày 25/10) 

 

137.664 Tỷ Đồng Để Phát Triển KT-XH Vùng Dân Tộc Thiểu Số Và Miền Núi 2021-2025 

 

Theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi giai đoạn 2021-2030, dự kiến tổng mức vốn để thực hiện Chương trình giai đoạn 

2021 - 2025 là 137.664,959 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách trung ương là 104.954,011 tỷ 

đồng; vốn ngân sách địa phương: 10.016,721 tỷ đồng; Vốn vay tín dụng chính sách: 19.727,020 

tỷ đồng; và vốn huy động hợp pháp khác: 2.967,207 tỷ đồng. Chương trình đưa ra mục tiêu đến 

năm 2025 phấn đấu mức thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số tăng trên 2 lần so với 

năm 2020; Tỉ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số mỗi năm giảm trên 3%; phấn đấu 50% 

số xã, thôn ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn; học sinh trong độ tuổi học tiểu học trên 97%, học 

trung học cơ sở trên 95%; 50% lao động trong độ tuổi được đào tạo nghề; 100% xã có đường ô 

tô đến trung tâm xã được rải nhựa hoặc bê tông;…Ngoài ra, đề án phấn đấu đào tạo nghề cho 

khoảng 2,25 triệu người; tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho khoảng 4 triệu hộ đồng bào dân 

tộc thiểu số và hộ dân tộc Kinh nghèo, cận nghèo ở xã, thôn đặc biệt khó khăn; nhựa hóa, bê 

tông hóa hoặc cứng hóa tối thiểu 3.250 km đường nông thôn phục vụ sản xuất, đời sống của 

Nhân dân; giải quyết nước sinh hoạt cho hơn 268.860 hộ, … (Tap Chi Tai Chinh, Bao Chinh 

Phu, cema Ngày 25/10) 

 

https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/can-100000-ty-dong-tang-luong-co-thuc-hien-de-thanh-loi-bat-cap-hai-20211021140554427.htm#dt_source=Cate_LaoDongViecLam&dt_campaign=MainList&dt_medium=2
https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc/chu-tich-nuoc-khong-nen-keo-dei-lui-cei-cech-tien-luong-que-lau-674966#related
https://tuoitre.vn/chu-tich-nuoc-canh-giac-voi-dicha-nhung-cung-khong-the-dong-cua-mai-20211021141647518.htm#related
https://baodansinh.vn/dua-noi-dung-binh-dang-gioi-vao-chuong-trinh-giang-day-giao-duc-nghe-nghiep-20211024215625.htm
https://anninhthudo.vn/dua-noi-dung-binh-dang-gioi-vao-giang-day-giao-duc-nghe-nghiep-post484483.antd#related
https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/da-dang-hoa-cac-loai-hinh-san-pham-truyen-thong-ve-binh-dang-gioi-900083.vov#related
https://doanhnghiepvn.vn/xa-hoi/se-dua-noi-dung-binh-dang-gioi-vao-giang-day-giao-duc-nghe-nghiep/20211024080724389#related
https://tapchitaichinh.vn/co-che-chinh-sach/danh-137664-ty-dong-de-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-vung-dong-bao-dan-toc-thieu-so-va-mien-nui-giai-doan-20212025-340548.html
https://baochinhphu.vn/Tin-noi-bat/Phe-duyet-Chuong-trinh-MTQG-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-vung-dong-bao-dan-toc-thieu-so-va-mien-nui/449627.vgp#related
https://baochinhphu.vn/Tin-noi-bat/Phe-duyet-Chuong-trinh-MTQG-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-vung-dong-bao-dan-toc-thieu-so-va-mien-nui/449627.vgp#related
http://www.cema.gov.vn/thong-bao/quyet-dinh-so-1719-qd-ttg-phe-duyet-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-vung-dong-bao-dan-toc-thieu-so-va-mien-nui.htm#related


 

 

 

Giải Thể Các Cơ Sở GDNN Hoạt Động Không Hiệu Quả Kéo Dài 

 

Giải thể các cơ sở GDNN hoạt động không hiệu quả kéo dài là một trong những đề nghị mới đây 

của LĐ-TB&XH gởi tới các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương liên quan đến việc sắp xếp cơ sở GDNN công lập. Trong giai 

đoạn 2017 - 2021, các Bộ, ngành, địa phương đã rà soát, sắp xếp, giảm được 11% số lượng cơ sở 

GDNN công lập, đạt mục tiêu Nghị quyết của Đảng đề ra. Tuy nhiên, việc sắp xếp cơ sở GDNN 

công lập ở một số Bộ, ngành, địa phương còn một số tồn tại, hạn chế như: Chưa gắn với nhu cầu 

nhân lực ngành và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; không theo lộ trình, định 

hướng chung về phát triển GDNN và phát triển nhân lực theo chủ trương của Đảng, Nhà nước. 

Sáp nhập nhiều cơ sở GDNN thành một cơ sở, không theo lộ trình, mục tiêu thực hiện Nghị 

quyết của Đảng; sáp nhập các cơ sở GDNN có ngành nghề, lĩnh vực đào tạo rất khác nhau; sáp 

nhập khi chưa có phương án tổ chức hoạt động có hiệu quả; giảm các điều kiện, nguồn lực đầu tư 

phát triển GDNN (diện tích đất, cơ sở vật chất, tài chính). Để tiếp tục triển khai có hiệu quả các 

Nghị quyết của Đảng, Chính phủ về mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng GDNN góp phần 

thực hiện đột phá chiến lược về phát triển nhân lực cho phát triển đất nước, LĐ-TB&XH đề nghị 

các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện việc sắp xếp hệ thống cơ sở GDNN trực thuộc 

theo đúng quy định của Nghị quyết 19-NQ/TW nhằm chủ động sắp xếp, đảm bảo tổ chức được 

hệ thống gồm các trường Cao đẳng chất lượng cao, các trường trọng điểm, chuyên sâu để đào tạo 

nhân lực các ngành, nghề thuộc lĩnh vực quản lý của ngành. (Tin Tuc, hcmcpv.org.vn Ngày 

23/10) 

 

Thị Trường Lao Động Trong Nước Được Kỳ Vọng Phục Hồi Từ Năm 2022 

 

Chiều 25/10, Bộ LĐ-TB&XH tổ chức Hội thảo trực tuyến với chủ đề “Chuyển đổi số: Kinh 

nghiệm quốc tế về đảm bảo việc làm và tương lai kỹ năng cho người lao động Việt Nam”. Thứ 

trưởng Lê Văn Thanh nhận định rằng thị trường lao động trong nước được kỳ vọng sẽ phục hồi 

từ năm 2022 trở đi khi việc tiêm ngừa vaccine được triển khai trên toàn cầu cũng như tại Việt 

Nam. Theo môṭ nghiên cứu mới đây giữa ManpowerGroup Viêṭ Nam và Viêṇ Khoa hoc̣ Lao 

đôṇg và Xa ̃hôị (thuôc̣ Bô ̣LĐ-TB-XH), có tới 94% doanh nghiêp̣ sản xuất có vốn đầu tư nước 

ngoài có điṇh hướng rõ ràng về viêc̣ tăng cường ứng duṇg công nghê ̣mới trong hoaṭ đôṇg sản 

xuất trong ba năm tới. (VOV, molisa, Bao Dan Sinh Ngày 25/10) 

 

● Tin Kinh Doanh & Thị Trường Lao Động ●  

Hợp tác Nước Ngoài 

 

Thành Phố Hồ Chí Minh Thúc Đẩy Quan Hệ Hợp Tác Đối Ngoại 

 

Ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đã tham dự Hội 

nghị trực tuyến giữa 28 trưởng cơ quan ngoại giao Việt Nam tại nước ngoài nhiệm kỳ 2021-2024 

với đại diện lãnh đạo 19 địa phương vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và Đồng bằng sông Cửu 

Long, diễn ra chiều 18/10. Đối với thành phố Thượng Hải (Trung Quốc), Thành phố Hồ Chí 

Minh mong muốn thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực xây dựng, phát triển trung tâm tài chính thành 

https://baotintuc.vn/giao-duc/giai-the-cac-co-so-giao-duc-nghe-nghiep-hoat-dong-khong-hieu-qua-keo-dai-20211023141349711.htm
https://hcmcpv.org.vn/tin-tuc/khong-sap-nhap-co-so-giao-duc-nghe-nghiep-dao-tao-nhom-doi-tuong-dac-thu-co-nang-luc-hoat-dong-tu-c-1491886253#related
https://vov.vn/xa-hoi/viec-lam/thi-truong-lao-dong-trong-nuoc-duoc-ky-vong-phuc-hoi-tu-nam-2022-900512.vov
http://www.molisa.gov.vn/Pages/tintuc/chitiet.aspx?tintucID=228761#related
https://baodansinh.vn/dam-bao-viec-lam-va-ky-nang-cho-nguoi-lao-dong-viet-nam-duoi-tac-dong-cua-chuyen-doi-so-20211025172515.htm#related


 

 

 

phố; xây dựng chính sách, cải cách, quản lý giáo dục; giao lưu thanh thiếu niên; hợp tác giáo dục 

phổ thông, dạy nghề, cao đẳng, đại học. (Vietnam Plus, hcmcpv.org.vn, hochiminhcity.gov.vn 

Ngày 19/10) 

 

Tăng Cường Hợp Tác Việt Nam - Lào Trong Lĩnh Vực Lao Động Và Phúc Lợi Xã Hội 

 

Ngày 19/10/2021, Bộ LĐ-TB&XH Việt Nam và Bộ Lao động và Phúc lợi Xã hội (LĐ&PLXH) 

Lào tổ chức Hội thảo trực tuyến về Xây dựng thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực lao động và phúc 

lợi xã hội giữa hai Bộ. Các kết quả của Hội thảo sẽ là cơ sở quan trọng để chuẩn bị tốt cho Hội 

nghị Bộ trưởng LĐ&PLXH giữa hai nước lần thứ 7 dự kiến được tổ chức vào ngày 2/11/2021. 

Tại Hội thảo, hai bên đã trao đổi về những hình thức hợp tác, nhất là những hình thức hợp tác 

mới trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19. Về lĩnh vực lao động: sẽ tăng cường phối hợp trong việc 

thực hiện hiệu quả Hiệp định hợp tác lao động giữa Việt Nam và Lào; tăng cường quản lý lao 

động làm việc giữa hai nước, đặc biệt là lao động làm việc tại khu vực biên giới; thúc đẩy hợp 

tác về an toàn vệ sinh lao động, quan hệ lao động, chính sách tiền lương, chính sách về việc làm, 

thị trường lao động, quản lý lao động và bảo hiểm thất nghiệp; mở rộng hợp tác về hoạch định 

chính sách bảo hiểm xã hội. Phát biểu tại Hội thảo, ông Nguyễn Mạnh Cường, Vụ trưởng Vụ 

Hợp tác quốc tế, đánh giá cao nỗ lực duy trì thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai Bộ trong lĩnh vực 

lao động và phúc lợi xã hội giai đoạn 2019-2021. Hai nước đã tích cực phối hợp, hỗ trợ nhau 

trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đồng thời thảo luận nhiều vấn đề quan trọng về 

hợp tác lao động. Đặc biệt, trong lĩnh vực GDNN, từ những hợp tác ban đầu về đào tạo nguồn 

nhân lực giữa hai Bộ thông qua trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đào tạo ngắn hạn từ 1 đến 3 tháng 

bằng nguồn vốn ODA của Chính phủ Việt Nam cho hàng trăm lượt cán bộ làm công tác lao động 

xã hội, các giáo viên dạy nghề của Lào. Tới nay, hai nước đã đa dạng hóa nhiều hình thức hợp 

tác khác nhau. Đó là việc hỗ trợ thiết bị đào tạo một số ngành nghề quan trọng của Lào như công 

nghệ ô tô, điện, điện tử và công nghệ thông tin; huấn luyện hàng trăm lượt chuyên gia và thí sinh 

Lào tham dự các kỳ thi tay nghề ASEAN... (Bao Dan Sinh Ngày 19/10) 

 

JICA Cam Kết Hỗ Trợ Việt Nam Phục Hồi Sau Covid-19 

 

Chia sẻ tại họp báo ngày 21/10 về hoạt động của JICA Việt Nam trong năm tài khoá 2021, ông 

Shimizu Akira, Trưởng đại diện cơ quan này nói: "Chính phủ Việt Nam chủ trương cân bằng 

giữa phòng chống dịch và phát triển kinh tế, các hợp tác của JICA cũng được tiến hành phù hợp 

với điều này". Theo đó, JICA sẽ tiếp tục triển khai những dự án hợp tác tập trung vào lĩnh vực y 

tế, đầu tư cơ sở hạ tầng và phát triển nguồn nhân lực. (VnExpress, Tuoi Tre, CAND) 

 

Australia Tiếp Tục Hỗ Trợ Việt Nam 50,1 Triệu AUD Phát Triển Nguồn Nhân Lực 

 

Ngày 22/10, tại Hà Nội, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố 

giai đoạn 2 của Chương trình phát triển nguồn nhân lực Việt Nam – Australia (Aus4Skills - 

Australia cùng Việt Nam phát triển nguồn nhân lực) cho giai đoạn 2021 - 2025, trị giá lên đến 

50,1 triệu AUD. Theo Đại sứ quán Australia, trong giai đoạn 2016 - 2021, hơn 105.000 sinh viên 

Việt Nam đã hưởng lợi từ việc cải thiện công tác giảng dạy, xây dựng giáo trình và quản trị cơ sở 

https://www.vietnamplus.vn/thanh-pho-ho-chi-minh-thuc-day-quan-he-hop-tac-doi-ngoai/747519.vnp
https://hcmcpv.org.vn/tin-tuc/day-manh-ket-noi-ho-tro-cac-dia-phuong-ve-tang-cuong-hop-tac-doi-ngoai-1491886009#related
https://www.hochiminhcity.gov.vn/web/vi/-/cac-tinh-thanh-phia-nam-tang-cuong-hop-tac-kinh-te-oi-ngoai?redirect=%2F#related
https://baodansinh.vn/tang-cuong-hop-tac-viet-nam-lao-trong-linh-vuc-lao-dong-va-phuc-loi-xa-hoi-20211019141216.htm
https://vnexpress.net/jica-cam-ket-ho-tro-viet-nam-phuc-hoi-sau-covid-19-4375181.html
https://tuoitre.vn/khoang-70-tuyen-quoc-lo-duoc-dau-tu-cai-tao-bang-von-vay-nhat-ban-20211021174613558.htm#related
https://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/nhat-ban-tiep-tuc-ho-tro-viet-nam-thuc-hien-muc-tieu-kep-i632243/#related


 

 

 

đào tạo do Chương trình Aus4Skills của Chính phủ Australia hỗ trợ. (Bao Quoc Te, Hanoi Moi, 

Thanh Nien, Dan Tri Ngày 22/10) 

 

New Zealand Tổ Chức Diễn Đàn GDNN Khu Vực Châu Á – Thái Bình Dương 

 

Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ), phối hợp cùng Viện Công nghệ và Kỹ năng New 

Zealand (New Zealand Institute of Skills and Technology – Te Pūkenga), và tổ chức Skills 

Consulting Group lần đầu tiên tổ chức Diễn đàn GDNN về Phát triển Kỹ năng khu vực Châu Á – 

Thái Bình Dương. Diễn đàn sẽ diễn ra trong hai ngày 5 và 12/11, dưới hình thức trực tuyến, có 

hỗ trợ tiếng Việt, và hoàn toàn miễn phí cho người tham dự. (LDTD, VTV Ngày 20/10) 

 

Khởi Động Sáng Kiến Chung Việt Nam - Nhật Bản Giai Đoạn 8 

 

Tổng cục trưởng Tổng cục GDNN Trương Anh Dũng vừa dự cuộc họp trực tuyến khởi động giai 

đoạn 8 Sáng kiến chung Việt Nam - Nhật Bản do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Đại sứ 

quán Nhật Bản tại Việt Nam, Ủy ban Kinh tế Việt Nam - Nhật Bản tổ chức. Giai đoạn thứ tám 

của sáng kiến dự kiến sẽ kéo dài trong 17 tháng từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 3 năm 2023. Về 

vấn đề đào tạo nguồn nhân lực, phía Nhật Bản và phía Việt Nam đã tiến hành thảo luận để thành 

lập nhóm công tác Việt Nam - Nhật Bản về đào tạo nhân lực kỹ năng nghề cao (WT11) với mục 

tiêu (1) Xác nhận nhu cầu lao động theo ngành, nghề, năng lực của các doanh nghiệp Nhật Bản 

tại Việt Nam và nắm bắt cung cầu của thị trường lao động cả về số lượng và cơ cấu ngành nghề 

theo thị trường lao động; (2) Nâng cao hiệu quả hợp tác Việt Nam - Nhật Bản thông qua hợp tác 

giữa các cơ sở GDNN và các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam nhằm cải thiện cung cầu của 

thị trường lao động; (3) Hỗ trợ xây dựng cơ chế công nhận kỹ năng nghề ở cấp Trung ương và 

cấp địa phương; (4) Hướng dẫn và/hoặc hỗ trợ khuyến nghị các chính sách liên quan đến đào tạo 

kỹ năng nghề cao và cơ chế công nhận kỹ năng nghề. (Dan Sinh, GDNN Ngày 22/10) 

 

Tin Trong Nước 

 

Doanh Nghiệp Quốc Tế Tìm Nhân Lực Công Nghệ Thông Tin Từ Học Sinh Việt Nam 

 

Tập đoàn công nghệ HCL Technologies (HCL) đã công bố khởi động chương trình hướng 

nghiệp sớm tại Việt Nam TechBee với kế hoạch thu hút 2.600 ứng viên trong vòng 5 năm tới. 

Theo đó, mọi học sinh đã hoàn thành chương trình trung học phổ thông, được cấp bằng tốt 

nghiệp hoặc các chứng chỉ tương đương đều có thể đăng ký vào chương trình TechBee. Sau khi 

vượt qua kỳ thi tuyển, họ sẽ trải qua khóa đào tạo kéo dài 12 tháng để trở thành chuyên gia công 

nghệ thông tin (CNTT) và có thể làm việc cho các công ty toàn cầu hàng đầu thế giới. Sau khi 

hoàn thành chương trình đào tạo 12 tháng, ứng viên sẽ gia nhập HCL Việt Nam và được trả 

lương tương xứng với vị trí công việc phù hợp. (Tuoi Tre, VnEconomy, Cong Thuong Ngày 

19/10) 

 

Hơn 1,7 Triệu Lao Động Đã Nhận Tiền Từ Gói Hỗ Trợ 38.000 Tỷ Đồng 

 

https://baoquocte.vn/australia-tiep-tuc-ho-tro-viet-nam-501-trieu-aud-phat-trien-nguon-nhan-luc-162586.html
http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/giao-duc/1015318/australia-tiep-tuc-ho-tro-viet-nam-phat-trien-nguon-nhan-luc#related
https://thanhnien.vn/uc-ho-tro-hon-50-trieu-aud-de-viet-nam-phat-trien-nguon-nhan-luc-post1393936.html#related
https://dantri.com.vn/giao-duc-huong-nghiep/501-trieu-do-la-uc-de-phat-trien-nguon-nhan-luc-viet-nam-australia-20211022192745471.htm#related
https://laodongthudo.vn/lan-dau-tien-to-chuc-dien-dan-giao-duc-nghe-nghiep-ve-phat-trien-ky-nang-khu-vuc-chau-a-thai-binh-duong-131805.html
https://vtv.vn/giao-duc/new-zealand-to-chuc-dien-dan-giao-duc-nghe-nghiep-khu-vuc-chau-a-thai-binh-duong-20211020211503268.htm
https://baodansinh.vn/khoi-dong-sang-kien-chung-viet-nam-nhat-ban-giai-doan-8-20211024190905.htm
http://gdnn.gov.vn/AIAdmin/News/View/tabid/66/newsid/38835/seo/Khoi-dong-Sang-kien-chung-Viet-Nam--Nhat-Ban-giai-doan-8/Default.aspx
https://tuoitre.vn/doanh-nghiep-quoc-te-tim-nhan-luc-cong-nghe-thong-tin-tu-hoc-sinh-viet-nam-20211019011100906.htm
https://vneconomy.vn/hcl-khoi-dong-chuong-trinh-huong-nghiep-techbee-cho-hoc-sinh-viet-nam.htm#related
https://congthuong.vn/hcl-technologies-khoi-dong-chuong-trinh-huong-nghiep-cho-hoc-sinh-tai-viet-nam-165985.html#related


 

 

 

Tính đến ngày 19/10, cả nước có hơn 1,7 triệu lao động đã được nhận 4.087 tỷ đồng từ Quỹ Bảo 

hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết số 116 và Quyết định số 28 về chính sách hỗ trợ người lao 

động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Hơn 1,9 triệu lao động của 

56.900 đơn vị sử dụng lao động đã được xác nhận để hưởng các chính sách hỗ trợ tại 63 tỉnh, 

thành phố. Ngành cũng xác nhận cho 1.790 lao động được hưởng chính sách đào tạo, bồi dưỡng, 

nâng cao trình độ kỹ năng nghề nhằm duy trì việc làm, 67.600 lao động ngừng việc do ảnh 

hưởng của đại dịch Covid-19 của 882 đơn vị, được người sử dụng lao động vay vốn trả lương 

ngừng việc. (Dan Tri, Cong An TPHCM, Thanh Nien Ngày 19/10) 

 

TP.HCM Nghiên Cứu Tiêm Vắc Xin Cho 130.000 Hoc̣ Sinh, Sinh Viên Sắp Tốt Nghiệp 

 

Taị toạ đàm khoa hoc̣ bàn về các giải pháp đào tạo nhân lực có kỹ năng nghề bảo đảm chuỗi 

cung ứng lao động, khôi phục sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội diêñ ra ngày 22-

10, Sở LĐ-TB&XH TP.HCM chia sẻ, Sở đang lâp̣ danh sách tham mưu với cấp có thẩm quyền 

ưu tiên chích 2 mũi vắc xin cho hoc̣ sinh, sinh viên chuẩn bi ̣ tốt nghiêp̣ hoăc̣ dư ̣kiến đi thưc̣ tâp̣ 

taị doanh nghiêp̣. Cụ thể, khoảng 130.000 học sinh, sinh viên ở các cơ sở GDNN sắp tốt nghiệp, 

dự kiến đi thực tập, đối tượng dưới 18 tuổi để cung ứng cho người sử dụng lao động, đảm bảo 

không đứt gãy chuỗi cung ứng lao động. Qua thống kê sau nới lỏng giañ cách, trên 60% cơ sở 

sản xuất kinh doanh taị TP.HCM sản xuất trở laị. Khảo sát nhanh đầu tháng 10-2021 chỉ rõ có 

100 doanh nghiêp̣ tuyển duṇg khoảng 9.000 người. Theo ông Nguyễn Văn Bé - Chủ tịch Hiệp 

hội các Doanh nghiệp Khu công nghiệp TP.HCM, đến ngày 22.10, 91% doanh nghiệp của khu 

công nghiệp đã trở lại hoạt động trong trạng thái bình thường mới, với 70% lao động trở lại làm 

việc, còn 100.000 lao động ở tỉnh xa chưa trở lại. Để giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động, 

TP.HCM đang có kế hoạch xây dựng 1 triệu căn nhà giá rẻ cho công nhân, đây cũng là giải pháp 

lâu dài, căn cơ để đảm bảo cuộc sống an sinh, xã hội cho người lao động. Bên cạnh đó, đại diện 

Sở LĐ-TB&XH TP.HCM cũng cho hay, hiện nay nhiều lao động khi quay trở lại không muốn 

làm lại nghề cũ, do vậy các cơ sở GDNN, trung tâm giới thiệu việc làm cũng cần bắt tay để bồi 

dưỡng, đào tạo lại người lao động. Một phương án là đưa học sinh, sinh viên đi thực hành, thực 

tập tại doanh nghiệp. Theo đó, đưa 500.000 học sinh, sinh viên cơ bản (năm 1, năm 2); 500.000 

học sinh sinh viên thành thạo (năm 2 hoặc năm 3) vào làm việc tại doanh nghiệp. (Lao Dong, 

Tuoi Tre, Kinh Te Do Thi Ngày 22/10) 

 

Lập 12 Đoàn Kiểm Tra Hỗ Trợ Người Lao Động Bị Ảnh Hưởng Bởi COVID-19 

 

Bộ trưởng LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung vừa ký quyết định thành lập 12 đoàn kiểm tra việc thực 

hiện hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. 

Thời gian các đoàn tiến hành kiểm tra từ ngày 21-10 đến hết ngày 3-11-2021. Theo quyết định 

này, các đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra tình hình, kết quả và đôn đốc việc thực hiện các 

Nghị quyết của Chính phủ và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách an 

sinh xã hội và hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 

theo Nghị quyết số 68 (gói 26.000 tỷ), Nghị quyết số 126 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 68 và 

Quyết định số 23; Nghị quyết số 116 về hỗ trợ lao động từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp và Quyết 

định số 28. Cùng với đó, các đoàn cũng kiểm tra tình hình hỗ trợ gạo và các chính sách an sinh 

xã hội khác. Đồng thời, nắm bắt thực trạng thiếu hụt lao động trong các ngành, nghề, lĩnh vực, 

trong các doanh nghiệp, khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), khu công nghiệp, khu 

https://dantri.com.vn/an-sinh/hon-17-trieu-lao-dong-da-nhan-tien-tu-goi-ho-tro-38000-ty-dong-20211019100440258.htm#dt_source=Article&dt_campaign=Box_TinLienQuan&dt_medium=2
https://congan.com.vn/doi-song/hon-17-trieu-lao-dong-duoc-ho-tro-bao-hiem-that-nghiep-so-tien-4087-ty-dong_121803.html#related
https://thanhnien.vn/hon-1-7-trieu-lao-dong-duoc-nhan-ho-tro-that-nghiep-post1392634.html#related
https://laodong.vn/cong-doan/de-xuat-ke-hoach-xay-dung-1-trieu-can-nha-gia-re-cho-cong-nhan-966356.ldo
https://tuoitre.vn/tp-hcm-du-kien-tiem-vac-xin-cho-130-000-hoc-sinh-sinh-vien-sap-tot-nghiep-20211022130845555.htm#related
https://kinhtedothi.vn/thieu-hut-lao-dong-tram-trong-doanh-nghiep-mo-cac-dot-tuyen-dung-lon-438698.html#related


 

 

 

chế xuất; tình hình dịch chuyển lao động ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, lao động tự do. 

Từ đó, đề xuất các giải pháp khắc phục và phục hồi, phát triển thị trường lao động. Theo báo cáo, 

tổng kinh phí thực hiện gói 26.000 tỷ đồng trên toàn quốc đến nay là gần 21,89 nghìn tỷ đồng, hỗ 

trợ cho 24,26 triệu lượt đối tượng. (Tuoi Tre, Tuoi Tre 1, VnEconomy, Dan Tri Ngày 19/10) 

 

Bảo Hiểm Xã Hội, Dư Gần 900 Nghìn Tỷ Đi Đầu Tư, Thu Lãi Hơn 5%/Năm 

 

Theo báo cáo tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng quỹ 

bảo hiểm xã hội năm 2020 được Chính phủ gửi Quốc hội, tổng số dư các quỹ Bảo hiểm xã hội 

(BHXH), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đến năm 2020 là 953 nghìn tỷ đồng, tăng 14,3% so với 

năm 2019. Số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến hết năm 2020 là hơn 15 triệu người, 

giảm 153.092 người (tương ứng với 1%) so với cùng kỳ năm 2019. Số người tham gia BHXH 

bắt buộc bị giảm so với năm trước là do tác động của dịch bệnh khiến người lao động tại các 

doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh bị mất việc làm, không còn thuộc diện tham gia BHXH 

bắt buộc. Theo báo cáo của cơ quan BHXH, có trên 151.000 tổ chức, cá nhân có trả thu nhập 

nhưng chưa tham gia BHXH bắt buộc cho người lao động; có trên 213.000 tổ chức, cá nhân chưa 

tham gia đầy đủ. Báo cáo của Chính phủ cho thấy số tiền thu bảo hiểm xã hội bắt buộc năm 2020 

là trên 261,7 nghìn tỷ đồng, tăng 6,28% so với cùng kỳ năm 2019. Tiền lương bình quân làm căn 

cứ đóng BHXH bắt buộc năm 2020 của người lao động là 5,6 triệu đồng/tháng, tăng 6,05% so 

với năm 2019. Về hoạt động đầu tư của Quỹ bảo hiểm xã hội, cơ quan BHXH tiếp tục hoạt động 

đầu tư các quỹ theo các hình thức: mua trái phiếu Chính phủ, gửi tiền, mua trái phiếu của các 

ngân hàng thương mại có chất lượng hoạt động lành mạnh theo đánh giá của Ngân hàng Nhà 

nước. Tổng số kết dư đầu tư quỹ đến hết năm 2020 là 897,7 nghìn tỷ đồng, trong đó đầu tư vào 

trái phiếu Chính phủ 779,2 nghìn tỷ đồng; đầu tư vào các ngân hàng thương mại 118,5 nghìn tỷ 

đồng. Tổng số tiền lãi thu được từ hoạt động đầu tư quỹ trong năm 2020 khoảng 47,59 nghìn tỷ 

đồng; lãi suất đầu tư bình quân năm 2020 đạt 5,02%.(VietnamNet Ngày 20/10) 

 

Lao Động Trở Lại Làm Việc Mới Đạt Khoảng 70% 

 

Phó Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam Đỗ Thị Thúy Hương cho biết, đến nay, các 

doanh nghiệp phía Nam báo cáo, công nhân quay trở lại sản xuất mới được có khoảng 60 - 70%. 

Ngay cả hãng Samsung lớn nhất tại khu công nghệ cao Quận 9, TP Hồ Chí Minh quay trở lại làm 

việc chưa được 70% và sang đến tháng 11 sẽ trở lại được 100%, nhưng thực ra rất khó vì hiện 

giờ lao động rất thiếu. Ông Nguyễn Văn Bé, Chủ tịch Hiệp hội các Doanh nghiệp Khu công 

nghiệp TP.HCM cho biết, hiện các doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu khôi phục 

sản xuất, kinh doanh và đang có nhu cầu tuyển dụng khoảng 9.000 lao động ở nhiều ngành nghề. 

TP. HCM có 18 khu chế xuất, khu công nghiệp và khu công nghệ cao, với hơn 320.000 lao động. 

Hiện, khoảng 200 ngàn lao động đã trở lại. Theo Bộ LĐ-TB&XH, có khoảng 17,8% doanh 

nghiệp bị thiếu lao động. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhất là đợt dịch lần thứ 4 bùng phát 

đã khiến 1,3 triệu lao động dịch chuyển từ thành thị về nông thôn, từ các trung tâm kinh tế lớn về 

các tỉnh. TS. Vũ Xuân Hùng, Vụ trưởng Vụ Đào tạo chính quy - Tổng cục GDNN cho biết, Tổng 

cục GDNN đang xây dựng 2 phương án. Phương án một là đưa học sinh, sinh viên đi thực hành, 

thực tập tại doanh nghiệp. Theo đó, đưa 500.000 học sinh, sinh viên cơ bản (năm 1, năm 2); 500 

nghìn học sinh sinh viên thành thạo (năm 2 hoặc năm 3) vào làm việc tại doanh nghiệp. Trong 

đó, riêng khu vực trọng điểm Đông Nam Bộ có khoảng gần 200.000 học sinh, sinh viên thuộc cơ 

https://tuoitre.vn/lap-12-doan-kiem-tra-viec-thuc-hien-ho-tro-nguoi-lao-dong-bi-anh-huong-boi-covid-19-2021102209255318.htm
https://tuoitre.vn/lap-12-doan-kiem-tra-viec-thuc-hien-ho-tro-nguoi-lao-dong-bi-anh-huong-boi-covid-19-2021102209255318.htm#related
https://vneconomy.vn/lap-12-doan-kiem-tra-giai-ngan-tien-ho-tro-lao-dong.htm#related
https://dantri.com.vn/an-sinh/nong-lap-12-doan-kiem-tra-viec-giai-ngan-tien-ho-tro-nguoi-dan-20211021214324595.htm#related
https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/tai-chinh/bao-hiem-xa-hoi-du-gan-900-nghin-ty-di-dau-tu-thu-lai-hon-5-nam-784381.html


 

 

 

sở GDNN có thể tham gia tại doanh nghiệp. Phương án 2 là tiếp tục đẩy mạnh tuyển sinh, tổ 

chức đào tạo ở các trình độ của GDNN. Theo đó, học sinh, sinh viên sẽ được vừa học vừa làm tại 

doanh nghiệp để đảm bảo nâng cao tay nghề. (VOV, VTV, GDNN, Dan Sinh, Dan Tri Ngày 

25/10) 

 

Chủ Tịch FPT Telecom: Không Quá 5 - 7 Năm Nữa, Hàng Triệu Bạn Trẻ Sẽ Bị Mất Việc! 

 

Ông Hoàng Nam Tiến - Chủ tịch HĐQT FPT Telecom - cho rằng, trong vòng không quá 5 - 7 

năm nữa, Việt Nam sẽ có hàng triệu người trẻ đang có công ăn việc làm sẽ mất việc làm bởi kinh 

tế số. Ông Tiến dẫn số liệu của 2,7 triệu công nhân may, hơn 1,7 triệu công nhân liên quan đến 

lĩnh vực giày da, hơn một triệu công nhân liên quan đến lĩnh vực lắp ráp điện tử. Nhóm công 

nhân này về cơ bản khoảng 70% có nguy cơ thất nghiệp trong 5 -7 năm tới do thời điểm đó 

người máy sẽ thay thế. Theo nhìn nhận của ông Tiến, nếu như ở trước dịch Covid-19, chủ doanh 

nghiệp lớn vẫn còn băn khoăn về việc đưa người máy vào các nhà máy tại Việt Nam, thì sau dịp 

này hàng loạt các người máy sẽ được đưa vào thay thế. Hiện, giá người máy cũng rất rẻ, từ 

300.000 USD nay tụt xuống còn 40.000 USD/người máy, khi ấy không có cách nào đua được với 

năng suất lao động, thời gian làm việc với người máy. Chủ tịch FPT Telecom cũng nhấn mạnh 

việc Việt Nam phải đào tạo lực lượng lao động trẻ để trở thành công dân toàn cầu, được trang bị 

kiến thức hiện đại, kỹ năng giao tiếp, ngôn ngữ và thói quen lao động, kỷ luật. Trong đó, ông 

hướng tới 20 triệu học sinh, sinh viên cần có phương pháp giáo dục mới. việc này không phải 

việc riêng của Chính phủ, của Bộ Giáo dục mà phải cần cả sự tham gia của cả xã hội và đặc biệt 

là những doanh nghiệp công nghệ. (CafeF, Doi Song Phap Luat Ngày 23/10) 

 

Nhiều Trường Nghề Không Đạt Chỉ Tiêu Tuyển Sinh 

 

Dù đã hơn 1 năm triển khai chuyển đổi số dạy học và tuyển sinh trực tuyến nhưng phần lớn các 

trường nghề, vẫn luôn trong tình trạng tuyển không đủ chỉ tiêu. Hiện tại, nhiều trường nghề mới 

đạt 40% chỉ tiêu. Nguyên nhân là do các trường đại học đa dạng phương thức xét tuyển, các 

trường cao đẳng, trung cấp phải chờ đến cuối mùa tuyển sinh mới biết được có tuyển đủ chỉ tiêu 

hay không. Bên cạnh đó, nhiều người học trường nghề thừa nhận rằng học ở các trường đại học 

uy tín hơn, mặc dù việc học nghề phù hợp với việc làm hơn. (VTV Ngày 23/10) 

 

Theo báo cáo của Phòng Giáo dục chuyên nghiệp (Sở LĐ-TB&XH thành phố Hồ Chí Minh), 

hiện toàn thành phố có 59 trường cao đẳng và 64 trường trung cấp. Tính đến đầu tháng 10-2021, 

bậc cao đẳng mới chỉ tuyển được 19.827/45.000 chỉ tiêu, đạt 44,06%, bậc trung cấp là 

9.980/36.000 chỉ tiêu, đạt 27,72%.(VOV Ngày 18/10) 

 

Thí Điểm Đào Tạo Chương Trình 9+5: Thời Gian Quá Dài, Khó Hấp Dẫn Người Học 

 

Dự thảo Đề án Thí điểm đào tạo trình độ cao đẳng (CĐ) cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở 

(THCS), còn gọi là Chương trình 9+5 do Bộ LĐ-TB&XH xây dựng đang được dư luận quan tâm 

bởi những lợi thế. Tuy nhiên, các chuyên gia giáo dục cho rằng thời gian đào tạo kéo dài 5 năm 

thì khó hấp dẫn người học. Cho rằng chương trình đào tạo 5 năm quá dài, Nguyên Tổng cục 

trưởng Tổng cục GDNN TS. Nguyễn Hồng Minh đề nghị cố gắng thiết kế 3 - 3,5 năm và có cơ 

https://vov.vn/xa-hoi/lao-dong-tro-lai-lam-viec-moi-dat-60-den-70-900162.vov
https://vtv.vn/kinh-te/lao-dong-tro-lai-lam-viec-moi-dat-khoang-70-20211025122540039.htm#related
http://gdnn.gov.vn/AIAdmin/News/View/tabid/66/newsid/38837/seo/Co-the-xay-ra-tinh-trang-thieu-hut-lao-dong-khi-nen-kinh-te-phuc-hoi/Default.aspx
https://baodansinh.vn/dao-tao-nghe-cho-lao-dong-giai-phap-can-kip-giup-doanh-nghiep-phuc-hoi-san-xuat-kinh-doanh-20211023160110.htm
https://dantri.com.vn/giao-duc-huong-nghiep/giao-duc-nghe-nham-khoi-phuc-lai-chuoi-lao-dong-bi-dut-gay-sau-covid19-20211023021654964.htm
https://cafef.vn/chu-tich-fpt-telecom-hoang-nam-tien-khong-qua-5-7-nam-nua-hang-trieu-ban-tre-se-bi-mat-viec-20211023120301705.chn
https://www.doisongphapluat.com/7-nam-nua-hang-trieu-nguoi-tre-viet-nam-se-co-nguy-co-mat-viec-vi-kinh-te-so-a517029.html#related
https://vtv.vn/giao-duc/nhieu-truong-nghe-khong-dat-chi-tieu-tuyen-sinh-20211023174602079.htm
https://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Giao-duc/1014917/truong-nghe-gap-kho-khan-trong-tuyen-sinh


 

 

 

chế chính sách riêng. Một chuyên gia đến từ nước Đức cũng cho rằng, đề án kéo dài 5 năm cho 

đối tượng học sinh tốt nghiệp THCS là hơi dài. Từ thực tiễn đào tạo nghề ở nước Đức, vị chuyên 

gia khuyến nghị thời gian đào Chương trình 9+5 chỉ từ 3 – 3,5 năm, sẽ hấp dẫn người học hơn. 

Đại diện Tổng cục GDNN và Hiệp hội GDNN&NCTXHVN ghi nhận các ý kiến góp ý, sau đó 

Tổng cục GDNN sẽ hoàn thiện dự thảo Đề án Thí điểm đào tạo trình độ CĐ cho học sinh tốt 

nghiệp THCS, để trình Thủ tướng Chính phủ vào cuối năm 2021. (KTDT Ngày 20/10) 

 

Hội Giảng Nhà Giáo GDNN Toàn Quốc 2021 Sẽ Diễn Ra Theo Hình Thức Trực Tuyến 

 

Ngày 22/10, Ban tổ chức Hội giảng nhà giáo GDNN (GDNN) toàn quốc 2021 đã tổ chức phiên 

họp đầu tiên để triển khai công tác chuẩn bị Hội giảng và phân công nhiệm vụ cho các thành viên 

Ban tổ chức trong thời gian diễn ra Hội giảng. Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Hội 

giảng nhà giáo GDNN toàn quốc 2021 sẽ chuyển từ hình thức trực tiếp sang trực tuyến từ ngày 

5/11 đến ngày 12/11. 402 nhà giáo GDNN trên cả nước sẽ tham gia so tài tại Hội giảng. Trong 

đó, Cuộc thi “Thiết kế dạy học trực tuyến trong GDNN” do Tổng cục GDNN cùng với Tổ chức 

Hợp tác quốc tế Đức GIZ phối hợp tổ chức. Cuộc thi được Ban tổ chức phát động ngày 

15/7/2021 và đã nhân được sự hưởng ứng tích cực của các địa phương, cơ sở GDNN trên cả 

nước. Đến nay, Ban tổ chức đã nhận được tổng số 101 bài và đang tổ chức chấm, lựa chọn 7 bài 

có chất lượng tốt nhất. (GDNN, Dan Sinh, Lao Dong Ngày 23/10) 

 

Đào Tạo Nghề Phải Dự Báo Được Tình Hình Chuyển Đổi Nghề Sau Đại Dịch COVID 

 

Để đạt được mục tiêu tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2022 đạt khoảng 6 - 

6,5% đòi hỏi chúng ta phải có những chiến lược, bước đi rất cụ thể, chi tiết về phòng chống dịch 

Covid-19 và phát triển kinh tế xã hội. trong khi đó, ĐBQH Đỗ Chí Nghĩa hoan nghênh những 

giải pháp được Chính phủ đưa ra liên quan tới giáo dục đào tạo. Theo đó, nội dung về GDNN 

được quy định rất rõ, ưu tiên đào tạo nghề với các đối tượng thanh niên chưa có việc làm. Một số 

ĐBQH khác cũng hco rằng chiến lược phát triển GDNN sắp tới phải tính tới vấn đề dự báo nghề 

nghiệp, trong công tác đào tạo nghề phải dự báo được tình hình chuyển đổi nghề. (Giao Duc 

Vietnam, Dan Viet Ngày 22/10) 

 

Gần 16.000 Lao Động Có Nhu Cầu Tìm Việc, Học Nghề Sau Khi Trở Về Quê 

 

Qua khảo sát của Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh Bình Định, hiện rất nhiều lao động 

tự do trở về từ TPHCM và các tỉnh phía Nam đang gặp rất nhiều khó khăn. Nhu cầu tìm việc và 

học nghề là rất lớn. Số lao động có nhu cầu tìm việc gần 13.000 người. Số lao động có nhu cầu 

học nghề hơn 3.700 người. Trong khi đó, số lao động người Bình Định tự phát trở về từ vùng 

dịch, chủ yếu là các tỉnh phía Nam đến nay khoảng trên 100.000 người, trong số đó có khoảng 

60-70% là người lao động. Trong số này, có 70% lao động muốn quay trở lại chỗ làm cũ, 20% số 

lao động chưa xác định quay trở lại hay không. Ông Huỳnh Ngọc Hải - Trưởng phòng Việc làm 

và GDNN (thuộc Sở LĐ-TB&XH) tỉnh Bình Định cho hay, hiện toàn tỉnh có trên 7.500 doanh 

nghiệp đang hoạt động, với tổng số 160.000 người lao động. Do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, 

toàn tỉnh có hơn 32.000 lao động bị ảnh hưởng, phải ngưng việc tạm thời; đặc biệt là lao động 

https://kinhtedothi.vn/thi-diem-dao-tao-chuong-trinh-95-thoi-gian-qua-dai-kho-hap-dan-nguoi-hoc-438406.html
http://gdnn.gov.vn/AIAdmin/News/View/tabid/66/newsid/38836/seo/Hoi-giang-nha-giao-GDNN-toan-quoc-2021-se-dien-ra-theo-hinh-thuc-truc-tuyen/Default.aspx
https://baodansinh.vn/hoi-giang-nha-giao-gdnn-toan-quoc-2021-se-dien-ra-theo-hinh-thuc-truc-tuyen-20211022203140.htm
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https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/dao-tao-nghe-phai-du-bao-duoc-tinh-hinh-chuyen-doi-nghe-sau-dai-dich-covid-post221870.gd
https://danviet.vn/de-dat-muc-tieu-gdp-nam-2022-dbqh-lo-thieu-hut-lao-dong-dut-gay-ve-mat-giao-duc-dao-tao-nghe-20211022112232919.htm


 

 

 

trong các ngành dịch vụ, du lịch, nhà hàng, khách sạn bị ảnh hưởng rất lớn. (Dan Tri Ngày 

22/10) 

 

Gần 67.000 Lao Động Hồi Hương Tìm Kiếm Chìa Khóa Mở Cơ Hội Việc Làm 

 

Qua rà soát, thống kê của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nghệ An cho thấy có gần 45.300 lao động đăng 

ký tìm việc, trong đó hơn 21.500 lao động có nhu cầu làm việc trong tỉnh, khoảng 20.700 lao 

động có kế hoạch làm việc ngoại tỉnh và gần 2.900 lao động có nhu cầu đi xuất khẩu lao động. 

Ông Lê Hải Dương - Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm Nghệ An cho biết 57 doanh 

nghiệp nội tỉnh có nhu cầu tuyển dụng hơn 15.000 lao động, 27 doanh nghiệp ngoại tỉnh tuyển 

dụng gần 14.000 lao động. (Dan Tri Ngày 22/10) 

 

Gần 7.700 Người Lao Động Được Hỗ Trợ, Kết Nối Việc Làm 

 

9 tháng đầu năm, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội đã hỗ trợ 7.680 người lao động có việc 

làm, 49.565 người lao động được thực hiện chính sách Bảo hiểm thất nghiệp. Trung tâm cũng đã 

hỗ trợ học nghề cho 1.201 người. (Nong Nghiep Ngày 25/10) 

 

Quảng Bình Tạo Việc Làm Cho Hơn 13.000 Lao Động 

 

Theo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Bình, tính đến nay số LĐ được giải quyết việc làm đạt khoảng 

70% kế hoạch năm (tương đương 13.000 LĐ), trong đó, hơn 1.900 LĐ được tuyển chọn đưa đi 

làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt trên 52%.  Năm 2021, toàn tỉnh phấn đấu 

giải quyết việc làm cho 18.000 lao động (LĐ), trong đó, đưa khoảng 3.500 LĐ đi làm việc ở 

nước ngoài theo hợp đồng. (Dan Sinh Ngày 23/10) 

 

Phấn Đấu Đạt 57% Lao Động Qua Đào Tạo 

 

Theo Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long, đến tháng 10/2021, toàn tỉnh đã 

tuyển sinh GDNN cho 14.112 người (gồm đào tạo CĐ, trung cấp, sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng và 

đào tạo thường xuyên). Qua đây, góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo trên địa bàn tỉnh đạt 

54,22%, trong đó lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 16,37%. Tháng 11, ngành dự 

kiến tuyển sinh GDNN trên địa bàn cho 2.000 người. Năm 2021, kế hoạch tuyển sinh GDNN 

toàn tỉnh là 34.200 người; góp phần nâng tỷ lệ lao động đã qua đào tạo đến cuối năm đạt 57%, 

trong đó lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 20%. (Vinh Long Ngày 26/10) 

 

Đồng Tháp: Khoảng 21.500 Người Có Nhu Cầu Hỗ Trợ Việc Làm, Học Nghề 

 

Theo ông Đoàn Tấn Bửu qua khảo sát bước đầu đối với người lao động từ các tỉnh, thành phố 

chịu ảnh hưởng dịch Covid-19 trở về Đồng Tháp, toàn tỉnh hiện có khoảng 21.500 người có nhu 

cầu học nghề, cần hỗ trợ việc làm. (Giao Thong Ngày 20/10) 

 

Cao Đẳng Gặp Khó Vì Hết Nguồn Tuyển 
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TS Hoàng Văn Phúc, Hiệu trưởng Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn, cho biết các trường CĐ tại 

TP HCM gặp rất nhiều khó khăn trong tuyển sinh. Phần lớn trường đến thời điểm này mới tuyển 

được khoảng 50% chỉ tiêu. (NLD Ngày 24/10) 

 

TP Hồ Chí Minh: 85,7% Doanh Nghiệp Bị Ảnh Hưởng Bởi Dịch COVID-19 

 

Ngày 24/10, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP Hồ Chí 

Minh cho biết, qua khảo sát 11.502 doanh nghiệp trong quý 3/2021, trong đó có đến 9.858 doanh 

nghiệp trả lời bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, chiếm tỷ lệ 85,71% tổng số doanh nghiệp khảo 

sát. Lĩnh vực, ngành bị ảnh hưởng nhiều nhất là bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe 

máy và xe có động cơ khác chiếm tỷ lệ 36,74%; công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tỷ lệ 

16,42%. Ít bị ảnh hưởng nhất là lĩnh vực thông tin và truyền thông, chỉ chiếm 3,69%. Số doanh 

nghiệp dự kiến cắt giảm lao động trong những tháng cuối năm 2021 là 4.493 doanh nghiệp, 

chiếm 39,06% tổng số doanh nghiệp khảo sát. (Tin Tuc, Vietnam Plus, VTV Ngày 24/10) 

 

Mới Có 2 Địa Phương Phê Duyệt Gói Hỗ Trợ 4.500 Tỷ Đồng Vì Nút Thắt Cần Tháo Gỡ 

 

Sau hơn 3 tháng triển khai, đến nay cả nước mới chỉ có hai địa phương phê duyệt gói hỗ trợ 

4.500 nghìn tỷ này là Thái Bình và Quảng Bình. Sở LĐTB&XH Thái Bình phê duyệt quyết định 

hỗ trợ cho NSDLĐ đào tạo bồi dưỡng kỹ năng cho hơn 600 người lao động (NLĐ); Sở 

LĐTB&XH Quảng Bình phê duyệt tiếp nhận hồ sơ của NSDLĐ cho gần 800 NLĐ.  Tổng cục 

GDNN cho biết, do tình hình dịch bệnh thời gian qua diễn biến phức tạp, các DN tập trung cho 

công tác phòng chống dịch; tổ chức sản xuất “3 tại chỗ” nên chưa làm hồ sơ thực hiện chính sách 

hỗ trợ đào tạo. Một số địa phương đã quay lại sản xuất nhưng thiếu lao động. Một số địa phương 

khi xem xét hồ sơ còn cứng nhắc, yêu cầu NSDLĐ cung cấp thêm các hồ sơ, thủ tục ngoài quy 

định. Để đẩy mạnh việc hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề, trong thời 

gian tới, Tổng cục GDNN đề nghị các sở LĐTB&XH phối hợp với các đơn vị liên quan có 

hướng dẫn chính sách hỗ trợ NSDLĐ để đào tạo duy trì việc làm cho NLĐ. Các DN cũng đề 

nghị cơ sở GDNN nên có danh mục đào tạo, bồi dưỡng những kỹ năng để chủ động tư vấn cho 

NSDLĐ có sự lựa chọn tốt nhất cho mình. (Kinh Te Do Thi Ngày 25/10) 
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