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● Tin Tiêu Điểm ●

● Tin GDNN / Đào Tạo Nghề ●
Chính Sách
Thứ Trưởng Bộ Lao Động Nêu Nhóm Giải Pháp Đưa Công Nhân Trở Lại Làm Việc
Chiều 6/11, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH
Nguyễn Bá Hoan cho biết để đưa lao động trở lại làm việc sau khi nới lỏng dần biện pháp giãn
cách xã hội, theo Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan, Chính phủ tập trung triển khai ba nhóm giải
pháp chính như: Đảm bảo an sinh xã hội cho người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp,
cơ sở sản xuất kinh doanh; Giải pháp hỗ trợ thu hút người lao động quay trở lại làm việc; Giải
pháp kết nối, điều tiết cung - cầu lao động. Với nhóm giải pháp đảm bảo an sinh xã hội cho
người lao động, Thứ trưởng khuyến khích doanh nghiệp có chính sách hỗ trợ người lao động về
tiền lương, các chế độ bảo hiểm, tiền ăn ca, các phúc lợi xã hội (bảo hiểm, nghỉ ngày lễ,…) để
giữ chân người lao động; tiếp tục có các chính sách hỗ trợ nhà ở, phòng trọ, lương thực, thực
phẩm cho người lao động yên tâm làm việc. Với nhóm giải pháp hỗ trợ thu hút người lao động
quay trở lại làm việc, đó là việc tổ chức đa dạng các hình thức tuyên truyền để người lao động
biết thông tin chính xác làm cơ sở quyết định quay lại thị trường lao động; ưu tiên tiêm phòng
vaccine cho người lao động, hỗ trợ chi phí y tế (khám sức khỏe, test covid, cách ly,…); hỗ trợ tạo
thuận lợi cho người lao động đi lại khi tham gia thị trường lao động; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng kỹ
năng, tư vấn, định hướng nghề nghiệp và giới thiệu việc làm cho người lao động. Về nhóm giải
pháp kết nối, điều tiết cung - cầu lao động, đó là nắm bắt diễn biến của cung - cầu lao động trên
địa bàn; nắm kỹ, sát nhu cầu sử dụng lao động cả về số lượng, ngành nghề, trình độ; rà soát tập
hợp đầy đủ thông tin về trạng thái lao động, việc làm, trình độ của nguồn cung lao động để làm
cơ sở điều tiết, kết nối cung cầu lao động; tập trung đào tạo, bồi dưỡng lao động ở các vùng kinh
tế trọng điểm, lựa chọn một số ngành nghề có nguy cơ thiếu hụt nhiều nhất để đào tạo, bồi
dưỡng; nghiên cứu, chuẩn bị sẵn phương án huy động bổ sung phát triển nguồn lao động từ các
nguồn dự trữ như học viên các trường nghề, bộ đội xuất ngũ, công an hoàn thành nghĩa vụ…Thứ
trưởng Nguyễn Bá Hoan cho biết, theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, cơ bản đã hoàn
thành xong việc xác định số giảm đóng cho 363,6 nghìn đơn vị, tương ứng 9,68 triệu lao động
với số tiền tạm tính được điều chỉnh giảm đóng (từ tháng 10/2021 đến tháng 9/2022) khoảng
7.595 tỷ đồng. Tính đến ngày 5/11, đã giải quyết hưởng hỗ trợ cho hơn 9,3 triệu lao động (gồm
hơn 8,7 triệu lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp và hơn 613 nghìn người đã dừng tham
gia, tương đương 86% số người lao động đề nghị hỗ trợ) với số tiền hỗ trợ 22.289 tỷ đồng. (Dan
Tri, Van Phong Chinh Phu, VTV Ngày 6/11)
Trường Nghệ Thuật Được Dạy Chương Trình Giáo Dục Thường Xuyên Cho Khóa 2021
Theo thông báo ngày 3/11 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường nghệ thuật với các chuyên ngành
đặc thù được tiếp tục dạy chương trình giáo dục thường xuyên cho các khóa tuyển sinh từ năm
2021-2022 trở về trước. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã lấy ý kiến của Bộ Văn hóa Thể thao và Du

lịch về vấn đề này. Từ năm 2019, các cơ sở GDNN phải liên kết với các trung tâm giáo dục
thường xuyên để bổ túc văn hóa cho học sinh, chứ không được tổ chức dạy văn hóa như trước.
Vào tháng 4 năm nay, phụ huynh của hơn 320 học viên Học viện Múa Việt Nam gửi đơn kêu
cứu đi khắp các bộ, ban, ngành vì con họ học 6-7 năm (từ năm lớp 6) nhưng khi ra trường vẫn ba
"không", gồm không bằng tốt nghiệp THCS, không bằng tốt nghiệp THPT và không bằng trung
cấp chuyên nghiệp. (Lao Dong, VnExpress, Tuoi Tre, Bao Dan Sinh Ngày 4/11)
TP.HCM Cho F1 Đi Làm
Theo hướng dẫn tạm thời phương án phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở, kinh doanh,
khu công nghiệp (doanh nghiệp) đã được Sở Y tế TP.HCM ban hành, doanh nghiệp có 80%
người lao động tiêm đủ vắc xin hoặc F1 đã tiêm đủ vắc xin sẽ được làm việc. Đây là hướng dẫn
rất mới của TP.HCM. Lần đầu tiên kể từ đầu vụ dịch, các trường hợp F1 được làm việc bình
thường. (Tuoi Tre Ngày 4/11)
Đề Xuất Quy Định Chuẩn Năng Lực Người Đứng Đầu Cơ Sở GDNN
BộLĐ-TB&XH đang dự thảo Thông tư quy định chuẩn người đứng đầu cơ sở GDNN. Dự thảo
Thông tư nêu rõ 4 tiêu chuẩn năng lực thực hiện nhiệm vụ của người đứng đầu cơ sở GDNN
gồm Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; Năng lực điều hành, lãnh đạo cơ sở GDNN; Năng lực
quản trị cơ sở GDNN; Năng lực tạo lập, hợp tác, phát triển các mối quan hệ xã hội. Dự thảo cũng
đề xuất quy trình đánh giá, xếp loại kết quả đánh giá theo tiêu chuẩn. Theo đó, người đứng đầu
cơ sở GDNN tự đánh giá theo chuẩn. (ANTD, TBTCVN, Lao Dong, Bao Chinh Phu Ngày 2/11)
● Tin Kinh Doanh & Thị Trường Lao Động ●
Hợp tác Nước Ngoài
Chuyên Gia Đánh Giá Tích Cực Triển Vọng Của Các Công Ty Nước Ngoài Tại Việt Nam
Ông Jean-Noël Poirier, chuyên gia tư vấn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và Đông Nam Á,
nguyên Đại sứ Pháp tại Việt Nam, cho biết nhiều công ty Pháp đã bắt đầu cân nhắc khả năng
quay trở lại nước ngoài và hướng tới Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam. Với châu Âu, trong hai
năm qua, Việt Nam đã trở thành một nước công nghiệp thực sự. Ông Jean-Noël Poirier nhấn
mạnh Việt Nam đã là một quốc gia ổn định, phát triển trong 30 năm qua và sẽ tiếp tục phát triển
trong nhiều năm tới. Thêm vào đó, con người Việt Nam chăm chỉ và có trình độ học vấn ngày
càng tiến bộ. Các doanh nghiệp Pháp có thể tìm được những kỹ sư giỏi, những giám đốc xuất sắc
để điều hành các công ty hiện có quy mô lớn. Chứng kiến tất cả những sự phát triển của Việt
Nam trong 10 năm qua, nguyên Đại sứ Pháp tại Việt Nam khẳng định tình hình tại Việt Nam
đang ngày càng được cải thiện, chính trị và xã hội luôn ổn định. Đây là lý do ông cho rằng các
doanh nghiệp nước ngoài sẽ không phải hứng chịu rủi ro nhiều khi đầu tư vào Việt Nam. Theo
chuyên gia tư vấn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và Đông Nam Á này, trở ngại duy nhất phải
vượt qua là từ góc độ văn hóa. Các công ty Pháp và Việt Nam cần phải nỗ lực để hiểu nhau hơn.
Sự khác biệt trong cách kinh doanh và thói quen suy nghĩ có thể vô tình gây ra sự hiểu lầm giữa

hai bên. Do vậy, hai bên cần cố gắng hiểu nhau hơn và việc giúp các công ty Pháp giải quyết vấn
đề này chính là công việc của ông với tư cách là nhà tư vấn đầu tư và có vốn hiểu biết về khu
vực này. (Tin Tuc Ngày 9/11)
Nhật Bản Thông Báo Tiếp Nhận Lại Lao Động Việt Nam
Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH), sau nhiều tháng ngừng tiếp nhận lao
động do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Nhật Bản sẽ bắt đầu "mở cửa" tiếp nhận trở lại lao
động Việt Nam sang làm việc từ ngày 8/11, kèm theo các điều kiện về tiêm vaccine, cách ly.
Theo chính sách phòng dịch mới đã thông báo tuần trước của Chính phủ Nhật Bản, đối với người
đã được phòng ngừa đủ 2 mũi tiêm (ít nhất sau 14 ngày) bằng một trong 3 loại vaccine đã được
phê duyệt ở Nhật Bản (Pfizer, Mordena, Astrazeneca) và có kết quả xét nhiệm RT-PCR âm tính
72 giờ trước khi nhập cảnh, thời gian cách ly tại nhà đã được rút ngắn xuống còn 3 ngày sau khi
nhập cảnh. Đối với những người chưa tiêm phòng đầy đủ hoặc tiêm bằng các loại vaccine khác
thì ngoài việc có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính 72 giờ trước khi nhập cảnh thì vẫn phải
cách ly tại nhà 14 ngày sau khi nhập cảnh (có thể xét nghiệm sau 10 ngày âm tính thì được kết
thúc thời gian cách ly). (Tin Tuc, Thanh Nien, Vietnam Plus, NLD, QDND Ngày 6/11)
Việt Nam Hỗ Trợ Lào Công Nghệ Đào Tạo Các Nghề Mũi Nhọn
Sáng ngày 02/11, Bộ LĐ-TB&XH đã phối hợp với Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội (LĐPLXH)
Lào tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Lao động và Phúc lợi xã hội Việt Nam – Lào lần thứ 7 theo hình
thức trực tuyến. Tại Hội nghị, hai Bộ trưởng thống nhất với Báo cáo đánh giá kết quả hợp tác
giai đoạn 2019-2021 và định hướng hợp tác giai đoạn 2021-2025 về lao động và xã hội, và đã ký
trực tuyến Biên bản Hội nghị Bộ trưởng Lao động và Phúc lợi xã hội lần thứ 7 và Thỏa thuận
Hợp tác trong lĩnh vực lao động và phúc lợi xã hội giữa hai Bộ. Theo Thỏa thuận Hợp tác trong
lĩnh vực lao động và phúc lợi xã hội giữa hai Bộ, hai bên sẽ tăng cường tổ chức các khóa bồi
dưỡng ngắn hạn về phương pháp sư phạm, kỹ năng nghề, công nghệ mới cho giáo viên dạy nghề
của Lào, trao đổi giáo viên, chia sẻ, cập nhật phương pháp giảng dạy tiên tiến; phối hợp xây
dựng chuẩn năng lực đội ngũ giáo viên dạy nghề tham chiếu chuẩn chung ASEAN (làm cơ sở
công nhận trình độ, tiêu chuẩn kỹ năng nghề lẫn nhau); bồi dưỡng, huấn luyện chuyên gia, thí
sinh Lào tham dự các cuộc thi kỹ năng nghề ASEAN; triển khai việc công nhận trình độ, tiêu
chuẩn kỹ năng nghề lẫn nhau và khung tham chiếu ASEAN; đẩy mạnh công tác quản lý và hợp
tác dịch chuyển lao động có tay nghề giữa hai nước. Chia sẻ kết quả đạt được trong lĩnh vực
GDNN, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, hai nước đã đa dạng hóa các hình thức hợp tác từ
đào tạo ngắn hạn, luyện thi tay nghề ASEAN tới hỗ trợ trang thiết bị, và đào tạo dài hạn từ bậc
đại học. Một số cơ sở đào tạo nghề của Lào đã được cung cấp các trang thiết bị và chuyển giao
công nghệ đào tạo một số ngành mũi nhọn như công nghệ ô tô, điện, điện tử, công nghệ thông
tin… Hai bên cũng nhất trí Hội nghị Bộ trưởng Lao động và Phúc lợi xã hội Việt Nam - Lào lần
thứ 8 sẽ được tổ chức tại Lào vào năm 2023. (MoLISA, TVET Ngày 2/11)
Thúc Đẩy Quan Hệ Hợp Tác Với Tỉnh Wakayama, Nhật Bản

Từ ngày 25-26/10, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka Nguyễn Hồng Hà đã thăm và làm việc tại
tỉnh Wakayama. Tại cuộc gặp Thống đốc Yoshinobu Nisaka, Tổng Lãnh sự đưa ra các nội dung
đề nghị Chính quyền tỉnh cùng Tổng Lãnh sự quán thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên trong
thời gian tới như quan tâm hỗ trợ các doanh nghiệp của tỉnh đầu tư vào Việt Nam, đặc biệt trong
các lĩnh vực thế mạnh của tỉnh như chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất giống, chế biến nông lâm thủy
sản, trái cây... theo hướng chuyển giao công nghệ, nâng cao chuỗi giá trị nông- thủy hải sản từ
sản xuất, thu hoạch, bảo quản đến phân phối phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu sang
Nhật Bản cũng như các nước thứ 3. Tiếp tục duy trì các hoạt động giao lưu nhân dân, thúc đẩy
hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, nhân lực, du lịch. Tổng Lãnh sự Nguyễn Hồng Hà cũng tới thăm
thị trấn Aridagawa. Lãnh đạo Thị trấn cho biết khó khăn lớn nhất hiện nay của địa phương là tình
trạng thiếu nhân lực lao động, lực lượng lao động chủ yếu canh tác sản xuất trái tiêu nho đều là
lao động cao tuổi (trung bình khoảng 75 tuổi) và bày tỏ mong muốn nhận nhiều thực tập sinh
Việt Nam. (Bao Quoc Te, Vietnam Plus, Tin Tuc, VOV World Ngày 1/11)
Bình Dương Đẩy Mạnh Xúc Tiến Đầu Tư Từ Các Doanh Nghiệp Hàn Quốc
Sáng ngày 9/11 UBND Bình Dương phối hợp với Tổng công ty Becamex IDC và các đơn vị liên
quan tổ chức Hội nghị trực tuyến xúc tiến đầu tư Hàn Quốc vào Bình Dương. Để các DN, nhà
đầu tư, DN Hàn Quốc hiểu rõ về tiềm năng, lợi thế cạnh tranh, cũng như cơ chế, chính sách ưu
đãi thu hút đầu tư vào các lĩnh vực Bình Dương ưu tiên thu hút đầu tư, tại hội nghị, đại diện
Becamex IDC đã giới thiệu về môi trường đầu tư tại Bình Dương và các dự án do Becamex IDC
đang phát triển để đáp ứng nhu cầu đầu tư của các DN. Đặc biệt là định hướng xây dựng Thành
phố thông minh, Vùng đổi mới sáng tạo Bình Dương trong thời gian tới, tiến độ xây dựng Khu
công nghiệp Khoa học công nghệ và Trung tâm Thương mại thế giới Thành phố mới Bình
Dương, xây dựng hạ tầng giao thông kết nối vùng, hệ thống logictics, thu hút và đào tạo nguồn
lao động chất lượng cao… Đây chính là động lực thúc đẩy Bình Dương thu hút các nhà đầu tư
nước ngoài. (Cong Thuong, Bao Binh Duong, QDND, Tien Phong, SGGP Ngày 9/11)
Thứ Trưởng Bộ Khoa Học Và Công Nghệ Làm Việc Với Công Ty TNHH Denso Việt Nam
Sáng 04/11, tại trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, Thứ trưởng Trần Văn Tùng đã có buổi làm
việc với Công ty TNHH Denso Việt Nam do ông Ota, Tổng Giám đốc làm Trưởng đoàn. Denso
và Trung tâm Thiết kế, chế tạo và thử nghiệm (SATITECH) trực thuộc Cục đã ký Biên bản ghi
nhớ hợp tác nhằm đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực trong
thời gian tới. Thứ trưởng bày tỏ hy vọng thông qua việc ký kết sẽ thúc đẩy quan hệ hợp tác và sự
phát triển của Việt Nam, từ kinh nghiệm đào tạo của Denso sẽ góp phần đẩy mạnh hoạt động đổi
mới, đưa tự động hóa vào trong các doanh nghiệp Việt Nam, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam phát
triển trong thời gian tới. (most Ngày 5/11)
Tin Trong Nước
Bất Ngờ Với Khảo Sát Hàng Chục Ngàn Sinh Viên Về Sức Khỏe Tâm Thần Dịch Covid-19

ĐH Quốc gia TP.HCM vừa công bố kết quả nghiên cứu về sự tác động của Covid-19 đối với sức
khỏe tâm thần của sinh viên ĐH này. Theo thông tin từ ĐH Quốc gia TP.HCM, có 37.150 sinh
viên tham gia khảo sát (48% sinh viên nữ và trên 51% nam). Có đến 19.443 sinh viên (chiếm
52,3%) lựa chọn “không làm việc vì không có nhu cầu” và có 4.681 (12,6%) sinh viên “chưa
từng nghĩ đến tìm việc làm”. (Thanh Nien Ngày 8/11)
BEST Rót 5,5 Triệu Đô La Mở Trung Tâm Phân Loại Hàng Hóa Tự Động Ở Bắc Ninh
Ngày 6-11, Tập đoàn BEST Inc. chính thức vận hành trung tâm phân loại hàng hóa tự động tại
tỉnh Bắc Ninh. Sau khi đi vào vận hành, Trung tâm này sẽ tạo nguồn việc làm ổn định cho hơn
400 lao động tại địa phương và đóng vai trò quan trọng trong việc rút ngắn thời gian xử lý và
giao nhận hàng hoá của dịch vụ chuyển phát nhanh BEST Express tại khu vực miền Bắc nói
riêng và trên toàn quốc nói chung. (Saigon Times, vnanews.net Ngày 6/11)
Xây Dựng Nhà Máy May Xuất Khẩu Spectre An Giang
Sáng 6/11, tại Khu công nghiệp Bình Hòa (huyện Châu Thành, tỉnh An Giang), Công ty Spectre
Real Estate A/S (Đan Mạch) đã khởi công dự án Công nghệ may mặc Spectre An Giang với tổng
vốn đầu tư 253 tỷ đồng, tương đương 11 triệu USD. Dự kiến, khi đi vào hoạt động vào tháng
1/2024, dự án Công nghệ may mặc Spectre An Giang sẽ giải quyết việc làm cho hơn 1.200 lao
động tại địa phương. (BNews, VOV English, Nhan Dan, tamnhin.trithuccuocsong.vn Ngày 6/11)
Khoảng 8,5 Triệu Lao Động Đã Nhận Hỗ Trợ Từ Quỹ Bảo Hiểm Thất Nghiệp
BHXH Việt Nam cho biết đến nay có khoảng 8,5 triệu lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch
Covid-19 được hưởng hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) theo Nghị quyết 116/NQ-CP
của Chính phủ và Quyết định 28/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trong số này, lao động
đang tham gia BHTN là 7,79 triệu người; đã dừng tham gia BHTN là 550.000 lao động. Tổng số
tiền hỗ trợ đã được chi trả là 19.832 tỉ đồng. Bên cạnh đó, cơ quan này đã xác nhận danh sách
hơn 2,22 triệu lao động của 61.532 đơn vị sử dụng lao động trên toàn quốc để hưởng các chính
sách hỗ trợ, trong đó có hơn 1,63 triệu người tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không
lương, 3.000 lao động được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc
làm. Ngoài ra, có trên 106.000 lao động được NSDLĐ đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản
xuất. Dự kiến đến hết ngày 15/11/2021, ngành BHXH Việt Nam sẽ cơ bản hoàn thành xong việc
hỗ trợ đối với người lao động. (NLD, Bao Hiem Xa Hoi, BizLIVE Ngày 4/11)
Khoảng 1 Triệu Lao Động Ở TP.HCM Và Bình Dương Đã Trở Lại Làm Việc
Hơn 250.000 lao động ở TP.HCM và khoảng 724.000 người ở Bình Dương đã quay trở lại làm
việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất. Tính tới ngày 30/10, số lượng doanh nghiệp trong
các khu công nghiệp, khu chế xuất tại TP.HCM đã quay trở lại hoạt động là 1.430/1.500 đơn vị
(chiếm tỷ lệ 95,33%), với số lao động làm việc là 256.356 người (chiếm 76,3%). Do các doanh
nghiệp vẫn đang phải thích ứng từng bước theo bộ tiêu chí sản xuất an toàn của TP.HCM nên các
nhà máy, xí nghiệp vẫn chưa trở lại sản xuất 100% mà phổ biến mới đạt 50-70%. Hiện thành phố

này cũng đang tìm kiếm nguồn lao động thông qua phối hợp với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu
Long tham gia các sàn giao dịch việc làm trực tuyến trong tháng 10 và tháng 11. Trong khi đó
tỉnh Bình Dương hiện có 4.504 doanh nghiệp đăng ký và hoạt động sản xuất theo phương án “3
tại chỗ, “1 cung đường 2 địa điểm”, “3 xanh” với tổng số lao động làm việc trên 724.000 người.
Tỉnh này đang xây dựng cơ chế thông thoáng, thuận lợi về đăng ký phương án hoạt động sản
xuất nên từ giữa tháng 11, số doanh nghiệp trở lại hoạt động sản xuất kinh doanh dự báo đạt trên
80%, tương ứng với gần 1,06 triệu lao động sẽ trở lại làm việc. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhận
định sau hơn một tháng kết thúc giãn cách, các địa phương đã trở lại trạng thái bình thường mới
trên tinh thần thích ứng linh hoạt, an toàn, hiệu quả. Nhìn chung có 70-75% doanh nghiệp và
người lao động quay trở lại làm việc, đặc biệt có những địa phương đạt tỷ lệ trên 90%.(Zing
News, Lao Dong, MoLISA Ngày 3/11)
3 Nhóm Ngành Nghề Được Dự Báo Hút Người Học Trong Năm 2022
Hiện tại nhiều cơ sở GDNN bắt đầu tuyển sinh cho năm học 2021-2022. Các chuyên gia đã đưa
ra dự báo về một số ngành nghề "hot", sẽ được nhiều thí sinh lựa chọn học nghề gồm công nghệ
thông tin, quản trị nhà hàng-dịch vụ, chăm sóc sắc đẹp. (Dan Viet Ngày 4/11)
TS Hoàng Công Dụng: “Thí Điểm Chương Trình 9+5 Lòng Vòng Và Mâu Thuẫn”
Theo ý kiến của Tiến sĩ Hoàng Công Dụng, Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm Hỗ trợ đào tạo
và Cung ứng nhân lực, Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí điểm chương trình 9+5 lòng vòng và mâu
thuẫn bởi đã phân luồng cho một số học sinh theo tỷ lệ nhất định nào đó đi học nghề mà lại định
hướng số này hướng đến mục tiêu bằng cấp. Ông nhấn mạnh rằng vấn đề ưu tiên là cần áp dụng
các giải pháp nâng cao chất lượng GDNN, đặc biệt là nâng cao kỹ năng nghề, đáp ứng yêu cầu
của doanh nghiệp và thị trường lao động, tăng cường đầu tư trang thiết bị, phối hợp với doanh
nghiệp nâng cao chất lượng thực hành, thực tập, nâng cao chất lượng đội ngũ. Tiến sĩ cũng cho
rằng tập trung đầu tư cho việc học văn hóa tại trường nghề là không phù hợp. (Giao Duc
Vietnam Ngày 5/11)
ĐH Quốc Gia Hà Nội Ra Mắt Kênh Chất Lượng Giáo Dục Đại Học Và Nghề Nghiệp
Ngày 5/11, ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức Lễ ra mắt Kênh Chất lượng giáo dục đại học và nghề
nghiệp. Kênh được thành lập nhằm mục đích thúc đẩy văn hóa chất lượng của các trường đại học
và cao đẳng tại Việt Nam, hoạt động trên cơ sở 4 trục nội dung chính gồm: Đảm bảo chất lượng,
Kiểm định chất lượng, Xếp hạng và đối sánh chất lượng giáo dục và Quản trị trường học. Mục
đích cuối cùng của Kênh là tạo được nền tảng để phát triển văn hóa chất lượng của các trường
đại học và cao đẳng Việt Nam. (NDT, VietnamNet Ngày 5/11)
Lùi Thời Gian Tổ Chức Hội Giảng Nhà Giáo GDNN Toàn Quốc 2021 Sang Ngày 12/11
Ban Tổ chức Hội giảng Nhà giáo GDNN toàn quốc 2021 vừa thông báo điều chỉnh thời gian tổ
chức Hội giảng. Hội giảng sẽ diễn ra từ ngày 12 đến ngày 18/11/2021 thay cho thời gian từ ngày
5 đến ngày 12/11/2021 như dự kiến trước đó. Việc điều chỉnh thời gian tổ chức Hội giảng nhằm

gắn hoạt động chuyên môn của nhà giáo với Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam. Qua đó động
viên, tôn vinh nhà giáo có nhiều đóng góp quý báu cho công tác GDNN, đi đầu trong phong trào
đổi mới phương pháp giảng dạy, khắc phục mọi khó khăn để duy trì và bảo đảm chất lượng đào
tạo trong bối cảnh chuyển đổi số và đại dịch Covid-19. Hội giảng lần đầu tiên được tổ chức theo
hình thức trực tuyến, với khoảng hơn 400 nhà giáo GDNN xuất sắc sẽ tham gia. (Tin Tuc, Dan
Sinh, Dan Sinh Ngày 9/11)
Đẩy Mạnh Dạy Nghề, Hỗ Trợ Nạn Nhân Bom Mìn
Đánh giá về kết quả hỗ trợ nạn nhân bom mìn giai đoạn 2016-2020, Bộ LĐTB&XH cho biết,
hơn 2 vạn người khuyết tật, bao gồm nạn nhân bom mìn, đã được hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ
cấp, đào tạo dưới ba tháng tại các cơ sở giáo dục nhà nước. Cả nước đã giải quyết việc làm cho
hơn 1,5 triệu lao động, trong đó có khoảng 10% là người khuyết tật, nạn nhân bom mìn. (Dai
Doan Ket Ngày 4/11)
Làm Lãnh Đạo Không Được Lòng Dân Là Thất Bại
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh cho biết thời gian tới tỉnh sẽ chọn phát triển, phục
hồi kinh tế theo hướng chọn lọc các nhà đầu tư có công nghệ tốt hơn, không thâm dụng lao động.
Hiện các tỉnh ở miền Tây, miền Trung, Tây Nguyên có nhiều khu công nghiệp giữ chân người
lao động nên dòng chảy lao động từ các tỉnh nông nghiệp qua tỉnh công nghiệp không còn mạnh
như xưa. Vì vậy Đồng Nai và các tỉnh Đông Nam Bộ phải tính lại theo hướng không thâm dụng
lao động mà nâng chất lượng lao động lên, thu nhập cao hơn. (Tuoi Tre)
Vĩnh Long Chỉ Đào Tạo Nghề Khi Xác Định Được Việc Làm Và Thu Nhập Sau Học Nghề
Tháng 9/2021, UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành quyết định phê duyệt Đề án hỗ trợ đào tạo trình
độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Theo đó, Đề án sẽ hỗ trợ
đào tạo cho 25.000 lao động của tỉnh; góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh đến cuối
năm 2025 đạt 65%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có văn bằng, chứng chỉ đạt 35%. . (Vinh
Long Ngày 6/11)
Bình Định Hỗ Trợ Kịp Thời Cho Lao Động Bị Ảnh Hưởng Dịch COVID-19
Ngày 8/11, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Định Nguyễn Mỹ Quang cho biết, Bình Định đã
hoàn thành công tác cấp phát tiền hỗ trợ cho người lao động không có hợp đồng lao động (lao
động tự do) gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, với tổng số tiền hơn 68 tỷ
đồng. Cụ thể, 45.359 lao động tự do ở 11 huyện, thị trong toàn tỉnh đã được nhận hỗ trợ 1 lần,
với số tiền 1.500.000 đồng/người. Đến nay, Bình Định có 3.709 lao động tạm hoãn thực hiện lao
động, nghỉ việc không hưởng lương đã được hỗ trợ, với tổng số tiền hơn 15 tỷ đồng. Bảo hiểm
xã hội Bình Định đã hỗ trợ 60.224 người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, với số tiền
146 tỷ đồng từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp. (VietnamPlus Ngày 8/11)

Quảng Ngãi Được Dự Báo Thiếu Trên 14 Ngàn Lao Động
Theo Trung tâm dịch vụ Việc làm tỉnh Quảng Ngãi, một bộ phận doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
đang có nhu cầu tuyển dụng lao động với số lượng tương đối lớn với hơn 14.000 lao động vào
đầu năm và khoảng 11.000 lao động vào giữa năm. Trong 10 tháng đầu năm 2021, TTDVVLQN
đã tổ chức 11 phiên giao dịch việc làm, trong đó 5 phiên tổ chức trực tiếp và 6 phiên dưới hình
thức trực tuyến. Trung tâm đã tư vấn giới thiệu việc làm cho 2.390 lao động của tỉnh đi làm việc
ở các tỉnh phía Nam trở về do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và làm thủ tục gia hạn hồ sơ dự
tuyển Hàn Quốc chương trình EPS cho 158 lao động trong số 227 lao động chờ xuất cảnh năm
2020. (Dan Sinh Ngày 6/11)
Các Doanh Nghiệp Tại Tây Ninh Có Nhu Cầu Tuyển Dụng 15.000 Lao Động
Theo báo cáo của Sở LĐ-TB&XH Tây Ninh, 48 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu tuyển
dụng lao động với số lượng 12.629 người. Dự kiến vào năm 2022, khi tình hình dịch Covid-19
ổn định, khoảng trên 50 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động với số lượng 15.000
người. Tính đến ngày 1/11, các địa phương đã thực hiện chi trả hỗ trợ người lao động tạm hoãn
thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương cho 372 người, với số tiền 1,4 tỷ
đồng. Đối với chính sách hỗ trợ người lao động không có hợp đồng lao động (lao động tự do) và
các đối tượng đặc thù khác, các địa phương đã thực hiện chi trả cho 96.535 người, với số tiền
144,8 tỷ đồng. Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh đã thực hiện chi trả hỗ trợ cho 101.248 người với
kinh phí 230,4 tỷ đồng từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp. (Dan Sinh Ngày 5/11)
Phú Thọ Thiếu Hụt Khoảng 4.000 Lao Động Do Dịch Covid-19 Bùng Phát
Do tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát tại tỉnh Phú Thọ, các Khu công nghiệp (KCN) và
Cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn bị thiếu hụt khoảng 4.000 lao động. Qua tổng hợp nhu cầu
tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trong KCN, CCN, cuối năm 2021 và đầu năm 2022 sẽ
cần khoảng 4.000 người. Trong đó, lao động có chuyên môn kỹ thuật khoảng 800 người, lao
động phổ thông khoảng 3.200 người. Nhu cầu lao động theo các ngành gồm: điện tử 55%, may
mặc 34%, bao bì vải bạt 5%; các ngành nghề khác như: chế biến gỗ, vật liệu xây dựng khoảng
6%. (Dan Sinh Ngày 5/11)

