
 

 

 

Vietnam TVET Bulletin  

Ngày 28/10 – 03/11/2021 

 

Mục lục 

 

● TIN TIÊU ĐIỂM ●  

● TIN GDNN / ĐÀO TẠO NGHỀ ●  

CHÍNH SÁCH 
Cần 220.000 Tỷ Đồng Phát Triển Nhà Ở Xã Hội Giai Đoạn 2021-2025 
Đề Xuất Gói Phục Hồi Kinh Tế 800.000 Tỉ Đồng 
Quốc Hội Sẽ Chất Vấn Giá Kit Xét Nghiệm, Chiến Lược Vắc Xin, Dạy Học Trực Tuyến 
Đào Tạo Nguồn Nhân Lực Có Kỹ Năng Cao Trong Bối Cảnh Thay Đổi Của Công Nghệ 4.0 
Đào Tạo Nghề Theo Kiểu "May Đo" 

● TIN KINH DOANH & THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG ●  

HỢP TÁC NƯỚC NGOÀI 
Khai Trương Văn Phòng Quản Lý Lao Động EPS Tại Hàn Quốc 
Thúc Đẩy An Ninh Việc Làm Việt Nam - Thụy Sỹ 
Phó Chủ Tịch Nước Võ Thị Ánh Xuân Lãnh Đạo Bulgaria 
Thủ Tướng Phạm Minh Chính Dự ASEAN+3 
ASEAN-Australia Nâng Cấp Quan Hệ Lên Đối Tác Chiến Lược Toàn Diện 
Khuyến Khích Các Doanh Nghiệp Của Bang Hessen Đầu Tư Vào Việt Nam 

TIN TRONG NƯỚC 
Người Lao Động Trở Về Từ Vùng Dịch: ‘Bây Giờ Về Quê Thì Làm Gì?’ 
Tình Hình Giáo Dục Thành Phố Hà Nội Tháng 10/2021 
Trường Dạy Nghề Thiếu Người Học 
Tình Hình Lao Động, Đào Tạo Nghề Tại TP HCM Tháng 10/2021 
Bí Thư Thái Nguyên: Mở Cửa Tuyển Lao Động Ngoài Tỉnh Để Phục Hồi Kinh Tế 
Hơn 8.000 Chỉ Tiêu Tuyển Dụng Những Tháng Cuối Năm 2021 Ở Phía Bắc 
95% Doanh Nghiệp Các Khu Chế Xuất – Khu Công Nghiệp Ở TP.HCM Hoạt Động Lại 
Doanh Nghiệp Hàn Quốc Đầu Tư 22 Triệu USD Vào Đắk Lắk 
Gần 1,9 Triệu Người Lao Động Đang Làm Việc Tại TPHCM 
TPHCM: Thị Trường Lao Động "Khát" Nhân Lực Có Tay Nghề 
Kết Nối 31.000 Vị Trí Việc Làm Cho Người Lao Động Miền Tây 
Công Đoàn Dự Kiến Chi 2.400 Tỉ Đồng Chăm Lo Tết Cho 8 Triệu Đoàn Viên, NLĐ 
Samsung SDS Đang Muốn Tuyển Dụng Số Lượng Lớn Nhân Sự IT Tại Việt Nam 
Đồng Nai: Chỉ còn 56 doanh nghiệp chưa hoạt động trở lại 
Cả Nước Có 93,7 Nghìn Doanh Nghiệp Đăng Ký Thành Lập Mới Trong 10 Tháng 
42,7% Doanh Nghiệp Chưa Chuẩn Bị Lực Lượng Lao Động Cho Công Nghiệp 4.0 
Quảng Trị Cần Chú Trọng Công Tác GDNN, Nhân Lực Chất Lượng Cao Cho Tương Lai 
An Giang Cần Đẩy Nhanh Đào Tạo Nghề Và Hỗ Trợ Việc Làm Cho Lao Động Trở Về Quê 
Long An: Đào Tạo Nhân Lực Đáp Ứng Nhu Cầu Phát Triển Công Nghiệp Và Nông Nghiệp 
Đồng Tháp: Tỷ Lệ Lao Động Qua Đào Tạo Đạt 70% 

 

# # # 

  



 

 

 

● Tin Tiêu Điểm ●  
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Chính Sách 

 

Cần 220.000 Tỷ Đồng Phát Triển Nhà Ở Xã Hội Giai Đoạn 2021-2025 

 

Theo Bộ Xây dựng, số liệu tổng hợp từ báo cáo của các địa phương cho thấy nhu cầu đầu tư xây 

dựng nhà ở xã hội trong giai đoạn 2021-2025 cho đối tượng là người thu nhập thấp khu vực đô 

thị và công nhân khu công nghiệp khoảng 294.600 căn với tổng mức đầu tư khoảng 220.000 tỷ 

đồng. Trong số đó, nhu cầu nhà ở cho người thu nhập thấp ở khu vực đô thị là khoảng 131.100 

căn với tổng mức đầu tư 138.000 tỷ đồng. (Vietnam Plus English, Bao Xay Dung, Vietnam Plus, 

Tin Tuc Ngày 1/11) 

 

Đề Xuất Gói Phục Hồi Kinh Tế 800.000 Tỉ Đồng 

 

Bộ Kế hoạch - Đầu tư vừa trình Chính phủ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế sau dịch 

bệnh Covid-19 với quy mô khoảng 800.000 tỉ đồng (gần 35 tỉ USD). Chương trình này được 

thực hiện giai đoạn 2022 - 2023 bao gồm 4 chương trình thành phần, gồm Chương trình tổng thể 

mở cửa nền kinh tế gắn với phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Chương trình an sinh xã hội và 

việc làm; Chương trình phục hồi DN, hợp tác xã, hộ kinh doanh; Chương trình phát triển kết cấu 

hạ tầng, khơi thông nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển. (Thanh Nien, Vietstock Ngày 2/11) 

 

Quốc Hội Sẽ Chất Vấn Giá Kit Xét Nghiệm, Chiến Lược Vắc Xin, Dạy Học Trực Tuyến 

 

Chiều 30-10, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường có cuộc trao đổi với báo chí, công bố kết 

quả bỏ phiếu với các bộ trưởng được lựa chọn trả lời chất vấn từ ngày 10 đến 12-11. Theo Tổng 

thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường, trong đợt họp thứ 2, Quốc hội sẽ dành 2,5 ngày cho hoạt động 

chất vấn và trả lời chất vấn. Để chuẩn bị công việc này, tổng thư ký Quốc hội khẳng định đã 

chuẩn bị chặt chẽ, đúng quy trình. Về kết quả, các nhóm vấn đề có nhiều sự quan tâm nhất của 

các đại biểu Quốc hội liên quan đến y tế; LĐ-TB&XH; kế hoạch và đầu tư; giáo dục và đào tạo; 

y tế. (Tuoi Tre Ngày 30/10) 

 

Đào Tạo Nguồn Nhân Lực Có Kỹ Năng Cao Trong Bối Cảnh Thay Đổi Của Công Nghệ 4.0 

 

Tổng cục trưởng GDNN Trương Anh Dũng nhấn mạnh, chắc chắn thị trường lao động việc làm 

ngày càng phân hóa theo 2 thái cực: Nhóm kỹ năng thấp/ lương thấp và nhóm kỹ năng cao/lương 

cao. Trong 10-15 năm tới khoảng 1/3 công việc hiện tại sẽ thay đổi do tác động của công nghệ 

thông tin (CNTT), robot, tự động hóa và trí tuệ nhân tạo; khoảng 40% lao động toàn cầu sẽ 

không có kỹ năng phù hợp với công việc của họ. Ông Dũng liệt kê hoạt các động đào tạo đang 

chuyển hướng để đáp ứng nhu cầu lao động CMCN 4.0. Gồm: Xây dựng chương trình Đào tạo 

theo chuẩn đầu ra đã có những chuẩn kiến thức, kỹ năng, công nghệ của CMCN 4.0. Trước mắt, 

https://en.vietnamplus.vn/social-housing-development-in-20212025-requires-over-96-billion-usd/211702.vnp
https://baoxaydung.com.vn/can-220000-ty-dong-phat-trien-nha-o-xa-hoi-giai-doan-2021-2025-318578.html#related
https://www.vietnamplus.vn/nhu-cau-220000-ty-dong-phat-trien-nha-o-xa-hoi-giai-doan-20212025/750241.vnp#related
https://baotintuc.vn/kinh-te/nhu-cau-220000-ty-dong-phat-trien-nha-o-xa-hoi-giai-doan-20212025-20211101153809208.htm#related
https://thanhnien.vn/de-xuat-goi-phuc-hoi-kinh-te-800-000-ti-dong-post1397048.html
https://vietstock.vn/2021/11/de-xuat-goi-phuc-hoi-kinh-te-800000-ti-dong-758-905808.htm#related
https://tuoitre.vn/quoc-hoi-se-chat-van-gia-kit-xet-nghiem-chien-luoc-vac-xin-day-hoc-truc-tuyen-20211030155159369.htm


 

 

 

đang cập nhật những kỹ năng 4.0 trong khoảng 50-60 nhóm ngành, nghề được tổ chức thi kỹ 

năng ở khu vực ASEAN và thế giới; Tiếp nhận chuyển giao 34 chương trình từ nước ngoài Đào 

tạo chất lượng cao, trong đó có các nghề trong lĩnh vực CMCN 4.0 như cơ điện tử, điện tử công 

nghiệp, quản trị mạng máy tính, công nghệ sinh học...; Chính phủ chuẩn bị triển khai đào tạo các 

ngành nghề mới và các kỹ năng nghề mới cho ít nhất 20 ngành, nghề đào tạo lại nâng cao kiến 

thức, kỹ năng gắn với chuyển đổi việc làm cho người lao động bị tác động của CMCN 4.0 cho ít 

nhất 300.000 lượt người xác định ngành, nghề đào tạo, kỹ năng nghề và mô hình đào tạo mới 

nhằm thích ứng với yêu cầu của CMCN 4.0. Bên cạnh đó, ông Dũng đưa ra một số đề xuất để có 

thể bắt kịp, chủ động với xu hướng thế giới về việc làm và kỹ năng cho lực lượng lao động trong 

CMCN 4.0. Trước tiên, phải chú trọng và nâng cao chất lượng hoạt động dự báo ngắn hạn, trung 

hạn và dài hạn về nhu cầu nguồn nhân lực, nhu cầu việc làm và nhu cầu đào tạo trong lĩnh vực 

ngành, nghề chịu tác động của CMCN lần thứ tư. Cho đến nay vẫn còn thiếu các quan sát, đánh 

giá cụ thể theo từng ngành nghề và sự khác biệt cần thiết trong bối cảnh công nghệ 4.0. Thứ hai, 

đẩy mạnh thu hút và tập trung nguồn lực để thúc đẩy đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nghề 

cho người lao động đáp ứng yêu cầu của CMCN lần thứ 4. Thứ ba, tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ 

chế, chính sách phát triển GDNN, nhất là các chính sách đối với doanh nghiệp để thúc đẩy doanh 

nghiệp tham gia GDNN trong đó có lĩnh vực ngành, nghề CMCN lần thứ tư. Thứ tư, nghiên cứu, 

khai thác kinh nghiệm quốc tế về GDNN thích ứng yêu cầu CMCN 4.0. (Dan Tri, VietnamNet, 

VOV, TVET, TVET 1 Ngày 31/10) 

 

Đào Tạo Nghề Theo Kiểu "May Đo" 

 

Theo PGS.TS Dương Đức Lân, Chủ tịch Hiệp hội GDNN và Nghề Công tác xã hội Việt nam, 

việc máy móc thay thế con người là xu hướng đang diễn ra, nhưng mới diễn ra ở những nước 

phát triển, còn đối với Việt Nam, trong khoảng 10 năm tới robot thay thế lao động vẫn chưa phải 

là nhiều. Trong thời gian tới, robot sẽ thay thế cho lao động trong các dây chuyền sản xuất. 

Nhưng việc thay thế này cũng cần bởi tính toán kỹ, để chế tạo được robot làm việc được trong 

các nhà máy cần rất nhiều chi phí và cần phải tính hiệu quả. Đối với Việt Nam, phần lớn các 

doanh nghiệp đều là vừa và nhỏ, siêu nhỏ, chi phí thuê lao động ở Việt Nam hiện nay ở mức 

thấp. Nên việc thay thế này trong tương lai gần chưa hiệu quả về mặt kinh tế. Về dự thảo 

Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế giai đoạn 2022-2023 đang được xây dựng, ông Lân 

cho rằng, về việc cập nhật đào tạo lại, cần đào tạo những gì doanh nghiệp cần và còn thiếu. 

Phương pháp này không nên làm sẵn chương trình dạy và đủ người là tổ chức đào tạo – đây là có 

gì dạy nấy, theo kiểu hướng cung. Thay vào đó là phải đào tạo theo kiểu hướng cầu, với những 

nhu cầu khác nhau, đáp ứng nguồn lao động phù hợp với yêu cầu. Các doanh nghiệp phải cung 

cấp yêu cầu của mình, từ đây người dạy xây dựng bài giảng, đào tạo đúng kỹ năng cho lao động. 

Tuy nhiên, thực tế hiện nay, nhiều doanh nghiệp không biết mình muốn gì, vẫn cần có sự gợi ý 

của nhà trường. Ông Lân cũng nhấn mạnh việc nhiều doanh nghiệp hiện nay cũng chưa sẵn sàng 

để các em sinh viên có thể thực tập, không có những giáo viên hướng dẫn nghề nghiệp cho các 

em, chỉ có một số doanh nghiệp lớn mới có thể đáp ứng vấn đề này. Hiện Tổng cục GDNN đang 

xây dựng hai phương án nhằm tăng nguồn cung lao động tránh đứt gãy sản xuất. Phương án thứ 

nhất, đưa 500 nghìn học sinh, sinh viên cơ bản của năm nhất, năm hai; 500 nghìn sinh viên thành 

thạo của năm hai, năm ba vào làm việc tại các doanh nghiệp. (Nguoi Dua Tin Ngày 1/11) 

 

https://dantri.com.vn/giao-duc-huong-nghiep/tong-cuc-truong-tong-cuc-gdnn-thi-truong-lao-dong-40-phan-hoa-2-thai-cuc-20211031021150017.htm
https://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/dao-tao-nguon-nhan-luc-co-ky-nang-cao-trong-boi-canh-thay-doi-cua-cong-nghe-4-0-788269.html#related
https://vov.vn/xa-hoi/viec-lam/cach-mang-so-de-doa-viec-lam-cua-lao-dong-co-ky-nang-thap-901929.vov#related
http://gdnn.gov.vn/AIAdmin/News/View/tabid/66/newsid/38849/seo/Dao-tao-nguon-nhan-luc-co-ky-nang-cao-trong-boi-canh-thay-doi-cua-cong-nghe-4-0/Default.aspx#related
http://gdnn.gov.vn/AIAdmin/News/View/tabid/66/newsid/38847/seo/TS-Truong-Anh-Dung-Cach-mang-so-de-doa-viec-lam-cua-lao-dong-co-ky-nang-thap/Default.aspx#related
https://www.nguoiduatin.vn/dao-tao-nghe-theo-kieu-may-do-a531755.html


 

 

 

● Tin Kinh Doanh & Thị Trường Lao Động ●  

Hợp tác Nước Ngoài 

 

Khai Trương Văn Phòng Quản Lý Lao Động EPS Tại Hàn Quốc 

 

Chiều 1/11, Trung tâm Lao động Ngoài nước, Bộ LĐ-TB&XH đã khai trương văn phòng mới 

quản lý lao động Việt Nam theo chương trình EPS diện visa E9 tại Hàn Quốc (Văn phòng EPS) 

ở thủ đô Seoul. Phát biểu tại lễ khai trương, ông Phạm Minh Đức, Trưởng Văn phòng EPS, cho 

biết, theo Chương trình EPS (Hàn Quốc cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài) thực hiện 

trong 16 năm qua, Việt Nam đã đưa được 110.000 lượt lao động sang Hàn Quốc làm việc. 

(BNews Ngày 1/11) 

 

Thúc Đẩy An Ninh Việc Làm Việt Nam - Thụy Sỹ 

 

Ngày 26/10, Bộ LĐ-TB&XH phối hợp với Tổng vụ Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ tổ chức “Đối 

thoại lao động và chia sẻ kinh nghiệm về thúc đẩy an ninh việc làm Việt Nam - Thụy Sỹ”. Tham 

dự Hội thảo có ông Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH; ông Boris Zürcher, Quốc vụ 

khanh Tổng vụ Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ; bà Đại sứ Valérie Berset Bircher, Tổng Vụ Kinh tế 

Liên bang Thụy Sĩ; đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Văn phòng sử dụng lao động 

Việt Nam cùng lãnh đạo các cơ quan liên quan của Bộ LĐ-TB&XH. Tại buổi Hội thảo, các đại 

biểu đã cùng chia sẻ các chính sách bảo hiểm thất nghiệp ứng phó với Covid-19 của Việt Nam và 

Thụy Sĩ; đồng thời thảo luận các định hướng hợp tác giữa hai bên trong tương lai, trong đó có 

các dự án SCORE, Việc làm tốt hơn, Hệ thống eco về năng suất lao động hướng tới Việc làm 

thỏa đáng giai đoạn 2022-2024 cũng như các đề xuất triển khai Bản ghi nhớ giữa (MOU) giữa 

hai Bộ trong thời gian tới. Kết luận Hội thảo, Thứ trưởng Lê Văn Thanh nhấn mạnh, Bộ LĐ-

TB&XH mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác Việt Nam – Thụy Sĩ về việc làm thông qua cơ chế 

hợp tác hiện có và tìm kiếm những cơ hội hợp tác trong tương lai, tiến tới ký kết MOU giữa hai 

bên. (Tin Tuc, Nhan Dan, Bao Dan Sinh, Vietnam Plus Ngày 26/10) 

 

Phó Chủ Tịch Nước Võ Thị Ánh Xuân Lãnh Đạo Bulgaria 

 

Tiếp tục chuyến thăm chính thức Bulgaria, chiều 26/10, tại thủ đô Sofia, Phó Chủ tịch nước Võ 

Thị Ánh Xuân đã gặp Quyền Thủ tướng Stefan Yanev và tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Svetlan 

Stoev. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cũng đề nghị hai bên tăng cường hợp tác trong các 

lĩnh vực truyền thống như quốc phòng-an ninh, giáo dục-đào tạo, văn hóa-nghệ thuật đồng thời 

đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực mới nhiều tiềm năng như lao động, đổi mới sáng tạo, năng 

lượng sạch... (Bao Quoc Te, VTV, Tin Tuc, Phap Luat TV, Bao Phap Luat, Hanoi Moi Ngày 

27/10) 

 

Thủ Tướng Phạm Minh Chính Dự ASEAN+3  

 

Chiều 27/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam dự 

Hội nghị Cấp cao trực tuyến ASEAN+3 lần thứ 24. Lãnh đạo các nước ASEAN, Thủ tướng 

https://bnews.vn/khai-truong-van-phong-quan-ly-lao-dong-eps-tai-han-quoc/219350.html
https://baotintuc.vn/thoi-su/thuc-day-an-ninh-viec-lam-viet-nam-thuy-sy-20211026220139444.htm
https://nhandan.vn/tin-tuc-xa-hoi/viet-nam-thuy-si-hop-tac-ve-an-ninh-viec-lam--671250/#related
https://baodansinh.vn/doi-thoai-lao-dong-va-chia-se-kinh-nghiem-ve-thuc-day-an-ninh-viec-lam-viet-nam-thuy-si-20211026220452.htm#related
https://www.vietnamplus.vn/chia-se-kinh-nghiem-ve-thuc-day-an-ninh-viec-lam-viet-namthuy-si/749139.vnp#related
https://baoquocte.vn/hoat-dong-cua-pho-chu-tich-nuoc-vo-thi-anh-xuan-tai-bulgaria-162981.html
https://vtv.vn/chinh-tri/viet-nam-la-doi-tac-uu-tien-cua-bulgaria-tai-chau-a-20211027171532473.htm#related
https://baotintuc.vn/the-gioi/pho-chu-tich-nuoc-vo-thi-anh-xuan-gap-quyen-thu-tuong-va-tiep-bo-truong-ngoai-giao-bulgaria-20211027154405148.htm#related
https://tvphapluat.vn/video/pho-chu-tich-nuoc-vo-thi-anh-xuan-de-nghi-bulgaria-ung-ho-viec-eu-go-bo-the-vang-doi-voi-thuy-san-viet-nam-55701/#related
https://baophapluat.vn/de-nghi-bulgaria-ung-ho-viec-eu-go-bo-the-vang-doi-voi-thuy-san-viet-nam-post419015.html#related
http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Chinh-tri/1015705/viet-nam-la-doi-tac-uu-tien-cua-bulgaria-tai-chau-a#related


 

 

 

Trung Quốc Lý Khắc Cường, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida, Tổng thống Hàn Quốc Moon 

Jae-in và Tổng Thư ký ASEAN cùng dự Hội nghị. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên 

phối hợp chặt chẽ khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do, có các giải pháp thực chất, 

hiệu quả phục hồi các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ, nâng cao tay nghề cho 

người lao động ở ASEAN, tăng cường các cơ chế ổn định tài chính khu vực. (Bao Quoc Te, 

Vnanet, Bao Chinh Phu, Thanh Nien Ngày 27/10) 

 

ASEAN-Australia Nâng Cấp Quan Hệ Lên Đối Tác Chiến Lược Toàn Diện 

 

Sáng ngày 27/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam 

dự Hội nghị trực tuyến Cấp cao ASEAN-Australia thường niên lần thứ nhất. Thủ tướng bày tỏ 

ủng hộ nâng cấp quan hệ ASEAN-Australia lên thành đối tác chiến lược toàn diện. Thủ tướng 

nhấn mạnh hai bên cần nỗ lực nối lại các dòng chảy thương mại-đầu tư bị tác động bởi Covid-19, 

khuyến khích và tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận trở lại thị trường của nhau, tham gia sâu 

rộng hơn vào chuỗi cung ứng khu vực, thúc đẩy hợp tác hạ tầng số, hạ tầng chất lượng cao, đào 

tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các nước ASEAN và giao lưu nhân dân giữa hai bên. 

(Tuoi Tre, Bao Quoc Te, Chinh Phu Ngày 27/10) 

 

Khuyến Khích Các Doanh Nghiệp Của Bang Hessen Đầu Tư Vào Việt Nam  

 

Ngày 28/10, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Frankfurt am Main, Lê Quang Long đã đến chào xã 

giao ông Boris Rhine, Chủ tịch Quốc hội bang Hessen. Taị buổi tiếp, Tổng Lañh sư ̣Lê Quang 

Long đánh giá cao hợp tác nhiều mặt hiệu quả giữa Việt Nam và bang Hessen, đăc̣ biêṭ trong 

liñh vưc̣ giáo duc̣ đào taọ, daỵ nghề. Tổng Lañh sư ̣mong muốn Quốc hôị và chính quyền bang 

Hessen tiếp tuc̣ ủng hô ̣phát triển quan hê ̣với Viêṭ Nam, khuyến khích các doanh nghiêp̣ của 

bang Hessen đầu tư vào Viêṭ Nam trong các liñh vưc̣ thế maṇh của Hessen như tài chính, ngân 

hàng, dic̣h vu,̣ dươc̣ phẩm. (Bao Quoc Te Ngày 29/10) 

 

Tin Trong Nước 

 

Người Lao Động Trở Về Từ Vùng Dịch: ‘Bây Giờ Về Quê Thì Làm Gì?’ 

 

Những người lao động rời TP HCM và các trung tâm kinh tế phía Nam thời gian qua đang phải 

đối mặt với nỗi lo thường trực: thất nghiệp. Về giải pháp, các tỉnh Thừa Thiên Huế, Gia Lai, 

Quảng Nam và các tỉnh khác sẽ đẩy mạnh đào tạo nghề. (VTC Ngày 1/11) 

 

Tình Hình Giáo Dục Thành Phố Hà Nội Tháng 10/2021 

 

Về GDNN, đến nay trên địa bàn hành phố Hà Nội có 380 cơ sở GDNN, hoạt động GDNN, trong 

đó 67 trường cao đẳng, 82 trường trung cấp, 75 trung tâm giáo dục nghề và 156 doanh nghiệp, 

loại hình khác. Trong 10 tháng năm 2021, hành phố tuyển sinh được 143 nghìn lượt người, đạt 

64,9% kế hoạch tuyển sinh năm 2021. (Thong Ke Hanoi Tháng 10) 

 

https://baoquocte.vn/thu-tuong-pham-minh-chinh-de-nghi-trung-quoc-nhat-ban-han-quoc-ho-tro-cong-nghe-san-xuat-vaccine-covid-19-cho-asean-163020.html
https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/thu-tuong-pham-minh-chinh-asean3-can-phat-huy-hon-nua-the-manh-trong-ung-pho-khung-hoang/500745.html#related
http://baochinhphu.vn/Thoi-su/Thu-tuong-Pham-Minh-Chinh-de-nghi-ASEAN3-phat-huy-the-manh-ung-pho-khung-hoang-va-tinh-huong-y-te-khan-cap/451073.vgp#related
https://thanhnien.vn/thu-tuong-de-nghi-trung-quoc-nhat-ban-han-quoc-ho-tro-asean-san-xuat-vac-xin-covid-19-post1395386.html#related
https://tuoitre.vn/uc-tang-them-10-trieu-lieu-vac-xin-va-124-trieu-dola-uc-cho-asean-nhat-cho-vay-lai-suat-thap-20211027133338539.htm
https://baoquocte.vn/asean-australia-nang-cap-quan-he-len-doi-tac-chien-luoc-toan-dien-163027.html#related
http://news.chinhphu.vn/Home/ASEAN-Australia-agree-to-elevate-ties-to-comprehensive-strategic-partnership/202110/45937.vgp#related
https://baoquocte.vn/khuyen-khich-cac-doanh-nghiep-cua-bang-hessen-dau-tu-vao-viet-nam-trong-cac-linh-vuc-the-manh-163191.html
https://vtc.vn/nguoi-lao-dong-tro-ve-tu-vung-dich-bay-gio-ve-que-thi-lam-gi-ar643803.html
http://thongkehanoi.gov.vn/a/bao-cao-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-thang-10-1635471155-617b4f339162a/


 

 

 

Trường Dạy Nghề Thiếu Người Học 

 

Các trường dạy nghề tại TP HCM đang đối mặt với tình trạng thiếu người học. Theo số liệu của 

Sở LĐ-TB&XH TP HCM - cơ quan quản lý khối cơ sở GDNN - thành phố hiện có 59 trường 

cao đẳng và 64 trường trung cấp. Đến tháng 10, bậc cao đẳng mới tuyển được khoảng 20.000 

trong tổng số 45.000 chỉ tiêu, trong khi bậc trung cấp tuyển được gần 10.000 trong số 36.000 chỉ 

tiêu. (VnExpress, Tien Phong Ngày 2/11) 

 

Tình Hình Lao Động, Đào Tạo Nghề Tại TP HCM Tháng 10/2021 

 

Trong tháng 10, Thành phố HCM đã giải quyết việc làm 25.995 lượt lao động; số việc làm mới 

tạo ra là 14.121 chỗ việc làm. Lũy kế từ đầu năm đến nay đã giải quyết việc làm cho 203.432 

lượt, 95.703 chỗ việc làm mới. Trong 10 tháng đầu năm, thành phố đã chi 10.093 tỷ đồng cho 

giáo dục-đào tạo và dạy nghề, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm trước. (HCMC PSO, HCMC PSO 

Tháng 10) 

 

Bí Thư Thái Nguyên: Mở Cửa Tuyển Lao Động Ngoài Tỉnh Để Phục Hồi Kinh Tế 

 

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên cho biết, để đẩy mạnh sản xuất phục hồi, kinh tế phát triển, tỉnh mở 

cửa cho doanh nghiệp (DN) tuyển dụng lao động từ các tỉnh ngoài vào làm việc. Thái Nguyên đã 

hoàn thành tiêm cho toàn bộ người lao động trong tất cả các KCN. (VietnamNet Ngày 29/10) 

 

Hơn 8.000 Chỉ Tiêu Tuyển Dụng Những Tháng Cuối Năm 2021 Ở Phía Bắc 

 

Nhằm tạo sự lưu thông giữa thị trường lao động các tỉnh, hôm nay (28.10), các Trung tâm Dịch 

vụ việc làm các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Bắc Kạn, Thanh 

Hóa đã tổ chức phiên giáo dục việc làm (GDVL) online. Hiện có 78 đơn vị tại 6 tỉnh nêu trên có 

nhu cầu tuyển dụng 8.000 chỉ tiêu. (Lao Dong Ngày 28/10) 

 

95% Doanh Nghiệp Các Khu Chế Xuất – Khu Công Nghiệp Ở TP.HCM Hoạt Động Lại 

 

Tại buổi họp báo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM diễn ra chiều 1/11, bà 

Nguyễn Thị Kim Ngọc, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM cho biết, đến 1/11, tại các khu 

chế xuất – khu công nghiệp, số doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại là 1.342, đạt 95%; tổng 

số lao động là 216.000, đạt 75%. Còn tại Khu Công nghệ cao TP.HCM đã có 88/88 doanh 

nghiệp hoạt động trở lại và tổng số lao động là 145.000, đạt 84%. Có 6.500 doanh nghiệp ngoài 

khu công nghiệp - khu chế xuất hoạt động trở lại. (Tin Tuc, VOV, Dau Tu, Kinh Te Do Thi, Tien 

Phong, BNews Ngày 1/11) 

 

Doanh Nghiệp Hàn Quốc Đầu Tư 22 Triệu USD Vào Đắk Lắk 

 

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk cho biết, UBND Đắk Lắk đã cấp giấy chứng 

nhận đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất giày tại Khu công nghiệp Hòa Phú, thành phố Buôn Ma 

Thuột cho Công ty cổ phần Tae Kwang Vina Industrial (Hàn Quốc). Dự án được xây dựng trên 

https://vnexpress.net/truong-day-nghe-thieu-nguoi-hoc-4380004.html
https://hoahoctro.tienphong.vn/tai-sao-phai-cang-thang-chen-chan-vao-dai-hoc-khi-truong-nghe-de-vao-lai-bao-viec-dau-ra-post1389537.tpo
http://www.pso.hochiminhcity.gov.vn/c/document_library/get_file?uuid=274714ca-83a9-4c7b-9e21-463f361c62e9&groupId=18
http://www.pso.hochiminhcity.gov.vn/c/document_library/get_file?uuid=cb507cc0-ace0-4585-8bc7-f83f140ca6f6&groupId=18
https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/bi-thu-thai-nguyen-mo-cua-tuyen-lao-dong-ngoai-tinh-de-phuc-hoi-kinh-te-787779.html
https://laodong.vn/cong-doan/hon-8000-chi-tieu-tuyen-dung-nhung-thang-cuoi-nam-2021-968281.ldo
https://baotintuc.vn/doanh-nghiep-doanh-nhan/tp-ho-chi-minh-95-doanh-nghiep-o-khu-che-xuat-da-hoat-dong-tro-lai-20211101200237793.htm
https://vov.vn/kinh-te/95-doanh-nghiep-tai-cac-khu-che-xuat-khu-cong-nghiep-o-tphcm-hoat-dong-tro-lai-902085.vov#related
https://baodautu.vn/tphcm-95-doanh-nghiep-tai-cac-khu-che-xuat---khu-cong-nghiep-hoat-dong-tro-lai-d154714.html#related
https://kinhtedothi.vn/tp-ho-chi-minh-95-doanh-nghiep-trong-khu-cong-nghiep-da-hoat-dong-tro-lai-439615.html#related
https://tienphong.vn/tphcm-toc-do-hoat-dong-tro-lai-cua-doanh-nghiep-tang-nhanh-post1389582.tpo#related
https://tienphong.vn/tphcm-toc-do-hoat-dong-tro-lai-cua-doanh-nghiep-tang-nhanh-post1389582.tpo#related
https://bnews.vn/tphcm-hon-445-000-tre-duoc-tiem-vaccine-95-doanh-nghiep-hoat-dong-tro-lai/219357.html#related


 

 

 

diện tích 40.875 m2, với tổng mức đầu tư của dự án 486 tỷ đồng (tương đương 22 triệu USD), 

thời gian hoạt động 37 năm (từ 2021 đến 2058). Dự kiến, năm 2022, chi nhánh tại Đắk Lắk đi 

vào hoạt động, trong 3 năm, sẽ tuyển đủ 5.000 công nhân. (Dau Tu Ngày 1/11) 

 

Gần 1,9 Triệu Người Lao Động Đang Làm Việc Tại TPHCM 

 

Theo ông Nguyễn Văn Lâm – Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TPHCM, hiên tại có khoảng 

121.321 doanh nghiệp đã hoạt động trở lại với 1.897.295 lao động tham gia. Trong đó có 1.321 

doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu chế xuất đã hoạt động trở lại với 

hơn 200.000 người. Dù vậy, TP Hồ Chí Minh dự kiến cần thêm khoảng 60.000 lao động từ nay 

đến cuối năm và đến quý 1 năm 2022, thành phố cần khoảng 120.000 - 140.000 lao động. (Lao 

Dong, VnExpress, BNews, VTV Ngày 28/10) 

 

TPHCM: Thị Trường Lao Động "Khát" Nhân Lực Có Tay Nghề 

 

Trong quý III năm 2021, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động 

TPHCM (Falmi) đã thực hiện khảo sát nhu cầu nhân lực của 21.500 lượt doanh nghiệp có nhu 

cầu tuyển dụng hơn 41.000 lao động và gần 43.000 người có nhu cầu tìm kiếm việc làm. Nhu 

cầu tuyển dụng lao động đã qua đào tạo chiếm tỷ lệ áp đảo, hơn 85% tổng nhu cầu nhân lực, với 

nhu cầu nhân sự trình độ nghề đạt đến 68%, gấp 4 lần nhu cầu lao động trình độ đại học trở lên 

và gấp 4,5 lần nhu cầu lao động chưa qua đào tạo. Tuy nhiên, nguồn cung lại có sự lệch pha 

nghiêm trọng so với nhu cầu. Cụ thể, trong tổng số hơn 43.000 lao động đi tìm việc trong quý 

III/2021 có gần 36% là người có trình độ đại học, hơn 26% là lao động chưa qua đào tạo, còn lao 

động có trình độ nghề (sơ cấp, trung cấp và cao đẳng) chỉ chiếm hơn 38%. (Dan Tri, 

VnEconomy Ngày 1/11) 

 

Kết Nối 31.000 Vị Trí Việc Làm Cho Người Lao Động Miền Tây 

 

Ngày 29/10, Trung tâm Dịch vụ việc làm TP Cần Thơ phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc các 

địa phương vùng ĐBSCL, TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương tổ chức khai mạc “Phiên giao 

dịch việc làm trực tuyến đợt 1 năm 2021” nhằm thu hút 100.000 lao động của các tỉnh, thành phố 

khu vực ĐBSCL (trong đó, TP Cần Thơ có khoảng 18.000 người) trở về từ TP.HCM và các tỉnh 

Đông Nam Bộ. Phiên giao dịch thu hút 116 đơn vị tham gia, trong đó, có 16 doanh nghiệp tuyển 

dụng trực tiếp và trực tuyến với hơn 31.000 vị trí việc làm trống có nhu cầu tuyển dụng, gồm các 

vị trí như trưởng phòng kinh doanh, trưởng nhóm phòng thí nghiệm, kế toán, kinh doanh, nhân 

viên bán hàng, tài xế, lao động phổ thông… Dự kiến vào tháng 11 hoặc tháng 12/2021, Phiên 

Giao dịch việc làm trực tuyến đợt 2 sẽ tiếp tục được tổ chức để hỗ trợ người lao động tìm việc và 

doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng. (Dan Viet, Nong Nghiep, baocantho.com.vn Ngày 29/10) 

 

Công Đoàn Dự Kiến Chi 2.400 Tỉ Đồng Chăm Lo Tết Cho 8 Triệu Đoàn Viên, NLĐ 

 

Theo Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh, Tổng LĐLĐVN dự kiến dịp Tết Nguyên đán 

Nhâm Dần 2022 các cấp công đoàn sẽ hỗ trợ khoảng 8.000.000 ĐV&NLĐ với kinh phí khoảng 

2.400 tỉ đồng. (Lao Dong, Cong Doan Ngày 1/11) 

https://baodautu.vn/doanh-nghiep-han-quoc-dau-tu-22-trieu-usd-vao-dak-lak-d154683.html
https://laodong.vn/cong-doan/gan-19-trieu-nguoi-lao-dong-dang-lam-viec-tai-tphcm-968439.ldo
https://laodong.vn/cong-doan/gan-19-trieu-nguoi-lao-dong-dang-lam-viec-tai-tphcm-968439.ldo
https://vnexpress.net/sai-gon-nho-lao-dong-ngoai-tinh-4377101.html#related
https://bnews.vn/tp-ho-chi-minh-ho-tro-lao-dong-quay-lai-thanh-pho-tim-viec-lam/218858.html#related
https://vtv.vn/xa-hoi/tp-ho-chi-minh-can-them-hon-100000-lao-dong-co-hoi-moi-de-nguoi-ngoai-tinh-quay-tro-lai-20211028120828095.htm#related
https://dantri.com.vn/giao-duc-huong-nghiep/tphcm-thi-truong-lao-dong-khat-nhan-luc-co-tay-nghe-20211030194714495.htm#dt_source=Cate_GiaoDucHuongNghiep&dt_campaign=MainList&dt_medium=5
https://vneconomy.vn/doanh-nghiep-nhung-thang-cuoi-nam-viec-dang-cho-nguoi.htm
https://danviet.vn/khoang-100000-lao-dong-ve-que-lan-dau-tien-cac-tinh-thanh-phia-nam-to-chuc-phien-giao-dich-viec-lam-truc-tuyen-20211029110254023.htm
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Samsung SDS Đang Muốn Tuyển Dụng Số Lượng Lớn Nhân Sự IT Tại Việt Nam 

 

Nhà cung cấp giải pháp tích hợp hệ thống (SI) hàng đầu Hàn Quốc Samsung SDS sẽ tăng gấp đôi 

số lượng nhà phát triển tại Việt Nam và Ấn Độ vào cuối năm nay so với năm ngoái. Samsung 

SDS cho biết rằng họ hiện có 3.000 công nhân tại các trung tâm giao hàng toàn cầu (GDC) ở 

Việt Nam, Ấn Độ và Trung Quốc. Một lãnh đạo của công ty cho biết, Samsung SDS cũng đang 

nỗ lực để đảm bảo nhân lực công nghệ ở nước ngoài như Việt Nam và Ấn Độ. (VietnamBiz, 

NDH, CafeF Ngày 30/10) 

 

Đồng Nai: Chỉ còn 56 doanh nghiệp chưa hoạt động trở lại 

 

Theo Ban quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai, đến ngày 1/11, 97% doanh nghiệp đã hoạt 

động lại với hơn 86% người lao động đi làm việc. Trên địa bàn Đồng Nai có 31 khu công nghiệp 

đang hoạt động với hơn 1.700 doanh nghiệp và 615.000 lao động. Tại 31 khu công nghiệp trên 

địa bàn Đồng Nai chỉ còn 56 doanh nghiệp chưa hoạt động trở lại; số công nhân chưa quay lại 

làm việc là trên 86.000 người. (Tin Tuc Ngày 1/11) 

 

Cả Nước Có 93,7 Nghìn Doanh Nghiệp Đăng Ký Thành Lập Mới Trong 10 Tháng  

 

Tính chung 10 tháng năm 2021, cả nước có 93,7 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với 

tổng số vốn đăng ký là gần 1.304,4 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 707,7 nghìn lao 

động, giảm 15,7% về số doanh nghiệp, giảm 18,2% về vốn đăng ký và giảm 16,8% về số lao 

động so với cùng kỳ năm trước. (GSO Oct 29) 

 

42,7% Doanh Nghiệp Chưa Chuẩn Bị Lực Lượng Lao Động Cho Công Nghiệp 4.0 

 

42,7% doanh nghiệp chưa chuẩn bị lực lượng lao động cho công nghiệp 4.0 - đây là thông tin từ 

nghiên cứu được đưa ra tại Diễn đàn đa phương (MSF) 2021 với chủ đề “Hợp tác xây dựng Lực 

lượng lao động sẵn sàng cho Nền kinh tế số bao trùm tại Việt Nam”. Diễn đàn do Phòng Thương 

mại và Công nghiệp Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Samsung Việt Nam, dưới 

sự hợp tác kỹ thuật của Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam và Viện Phát 

triển Sức khỏe Cộng đồng Ánh Sáng - LIGHT, cùng phối hợp tổ chức ngày 28.10. Theo nghiên 

cứu “Thực trạng tham gia của doanh nghiệp và các tổ chức xã hội tại Việt Nam trong nâng cao 

năng lực cho người lao động phục vụ công nghiệp 4.0” do Viện Phát triển doanh nghiệp (thuộc 

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam) phối hợp với Viện phát triển sức khoẻ cộng đồng 

Ánh Sáng (LIGHT) tiến hành, trong số các doanh nghiệp được khảo sát, có 39,4% đang xây 

dựng kế hoạch; 11,8% đã có kế hoạch nhưng chưa triển khai; 6% đã có kế hoạch và đang triển 

khai có kết quả. Nghiên cứu đưa ra khuyến nghị Nhà nước cần xây dựng khung tiêu chuẩn kỹ 

năng nghề đáp ứng công nghiệp 4.0; xác định những ngành chiến lược ưu tiên trong công nghiệp 

4.0 để có kế hoạch đầu tư, đào tạo nghề gắn với liền với việc nghiên cứu và chuyển giao công 

nghệ; có chính sách thúc đẩy đào tạo theo chuỗi cung ứng chuyển giao công nghệ kèm với đào 

tạo nguồn nhân lực sử dụng công nghệ… (Lao Dong, Dau Tu, Dang Cong San, NLD Ngày 

29/10) 
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Quảng Trị Cần Chú Trọng Công Tác GDNN, Nhân Lực Chất Lượng Cao Cho Tương Lai 

 

Phát biểu trong buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Trị chiều 29/10, Thứ trưởng Bộ LĐ-

TB&XH Lê Tấn Dũng đề nghị Quảng Trị rà soát, tổ chức lại hệ thống đào tạo nghề, tạo nên sự 

đột phá về nguồn nhân lực, bảo đảm nguồn cung lao động chất lượng cao cho kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội trong tương lai. Ông Đỗ Năng Khánh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục GDND 

(Bộ LĐ-TB&XH) khẳng định, vấn đề đào tạo nghề nghiệp để góp phần bảo đảm chuỗi cung ứng 

lao động, giúp doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm cho người lao 

động là rất quan trọng hiện nay. Theo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Trị, cũng do ảnh hưởng của 

dịch Covid-19, đã có hơn 17.000 người Quảng Trị trở về từ các tỉnh, thành phố phía Nam. Qua 

khảo sát, hiện nay chỉ có 4 công ty may mặc và các công ty khác trong khu công nghiệp, khu 

kinh tế có nhu cầu tuyển dụng khoảng 2.250 lao động. Ngoài ra, các doanh nghiệp ngoài khu 

công nghiệp, khu kinh tế có nhu cầu tuyển dụng khoảng 1.560 lao động. (Dan Sinh Ngày 30/10) 

 

An Giang Cần Đẩy Nhanh Đào Tạo Nghề Và Hỗ Trợ Việc Làm Cho Lao Động Trở Về Quê 

 

Tại buổi làm việc với Lãnh đạo UBND tỉnh An Giang, Thứ trưởng Lê Văn Thanh đề nghị: “An 

Giang cần đẩy nhanh đào tạo nghề và hỗ trợ việc làm cho hơn 65.000 lao động trở về quê". Cũng 

tại buổi làm việc, ông Phạm Anh Thắng, Trưởng Văn phòng Đại diện Bộ LĐ-TB&XH tại 

TP.HCM đề xuất tỉnh An Giang nghiên cứu về việc kết nối với các doanh nghiệp để phối hợp 

tuyển dụng, đào tạo đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Đồng thời, tỉnh cần có chính 

những sách hỗ trợ người lao động được vay vốn học nghề để đi làm việc tại Nhật Bản. (Dan Sinh 

Ngày 29/10)  

 

Long An: Đào Tạo Nhân Lực Đáp Ứng Nhu Cầu Phát Triển Công Nghiệp Và Nông Nghiệp 

 

Tỉnh Long An phấn đấu đến năm 2025 có 75% lao động gắn với phát triển công nghiệp và nông 

nghiệp đã qua đào tạo, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt 35%. Tỉnh cũng định hướng tập trung 

nguồn lực đầu tư cho một số cơ sở GDNN để trở thành cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng 

cao; đẩy mạnh xã hội hóa, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia công tác giáo dục - đào tạo, 

phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động. Theo UBND 

tỉnh Long An, toàn tỉnh hiện có trên 1 triệu lao động đang làm việc trong các lĩnh vực kinh tế, 

trong đó lĩnh vực công nghiệp chiếm 33%, lĩnh vực nông nghiệp chiếm 38% và thương mại, dịch 

vụ chiếm 29%. Trong thời gian qua, công tác đào tạo nguồn nhân lực được quan tâm thực hiện, 

góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng từ 60,21% (năm 2015) lên 71% (năm 2020). (Tin 

Tuc Ngày 30/10) 

 

Đồng Tháp: Tỷ Lệ Lao Động Qua Đào Tạo Đạt 70% 

 

Giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Đồng Tháp đề ra mục tiêu đào tạo nghề cho khoảng 75.000 lao động, 

trong đó có 8.500 người được đào tạo trình độ cao đẳng; 11.500 người được đào tạo trình độ 

trung cấp, 60.000 người được đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng để đến năm 2025, 

tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 79%, trong đó qua đào tạo nghề là 57%. Toàn tỉnh Đồng Tháp hiện 
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có 28 cơ sở GDNN với quy mô tuyển sinh đào tạo khoảng 21.500 học viên/năm. Từ năm 2011 - 

2020, toàn tỉnh có gần 210.000 người tham gia học nghề, vượt 16% so với kế hoạch. Đến năm 

2020, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70%, trong đó tỷ lệ qua đào tạo nghề đạt 50%. (Dan Sinh 

Ngày 1/11) 
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