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● Tin Tiêu Điểm ●

● Tin GDNN / Đào Tạo Nghề ●
Chính Sách
Đào Tạo Nghề: Học Sinh Tốt Nghiệp THCS Lấy Bằng CĐ Sau 5 Năm Có Sai Hướng?
Dự thảo cho học sinh tốt nghiệp THCS lấy bằng CĐ sau 5 năm theo nhiều nhà chuyên môn là
không hợp lý vì không biết chú trọng đào tạo nghề hay đào tạo văn hóa cho đối tượng không có
khả năng học văn hóa. Việc chia làm từng giai đoạn này cho thấy thực chất vẫn là cách đào tạo
mà lâu nay các trường nghề đang thực hiện (được Tổng cục GDNN cho phép). Tiến sĩ Hoàng
Ngọc Vinh, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp, Bộ GD-ĐT, nhìn nhận, dự thảo
không tập trung đủ vào đào tạo nghề và có thể không khuyến khích người học hoàn thành khóa
học. Tiến sĩ Phạm Đức Khiêm, Hiệu trưởng Trường CĐ Kinh tế kỹ thuật TP.HCM, cũng nhìn
nhận mô hình này khó khả thi vì giai đoạn sơ cấp là bất hợp lý và không cần thiết, học văn hóa
dàn trải dễ khiến HS bỏ ngang. (Thanh Nien Ngày 16/11)
Khẩn Trương Hỗ Trợ Giáo Viên Mầm Non, Tiểu Học Ngoài Công Lập
Ngày 15/11, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp với Bộ
GD&ĐT, Bộ LĐ-TB&XH và một số bộ, ngành về hỗ trợ người lao động và các doanh nghiệp
hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục mầm non ngoài công lập. Bộ GD-ĐT sẽ chủ trì,
phối hợp chặt chẽ với Bộ LĐ-TB&XH để xây dựng dự thảo nghị quyết về hỗ trợ cho giáo viên
mầm non, tiểu học ngoài công lập trình Chính phủ trong tuần tới. (Dan Tri Ngày 15/11)
Quốc Hội “Chốt” Năm 2022, Tỷ Lệ Lao Động Qua Đào Tạo Đạt 67%
Chiều 12/11, Quốc hội thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.
Nghị quyết đặt mục tiêu tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 67%, trong đó có bằng, chứng chỉ đạt
khoảng 27-27,5%; tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội đạt 27,5%; tỷ lệ
tham gia bảo hiểm y tế đạt 92% dân số; tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân khoảng
5,5%.(VTV, NLD, TBTCVN, Bao Dan Sinh Ngày 13/11)
Chốt Chỉ Tiêu GDP Năm 2022 Tăng 6-6,5%, GDP Bình Quân Đầu Người 3.900 USD
Chiều 12/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã
hội năm 2022. Trong năm 2022 đặt ra chỉ tiêu tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) khoảng 66,5%; GDP bình quân đầu người đạt 3.900 USD; tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình
quân khoảng 4%; tỉ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%. (NLD, BizLIVE, Thanh Tra
Ngày 12/11)

Đại Biểu Quốc Hội Chất Vấn Nhiều Vấn Đề “Nóng” Về GDNN
Trong phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH tại hội trường Quốc hội chiều 10/11 và sáng
11/11, nhiều đại biểu đã chất vấn các nhóm vấn đề liên quan khôi phục thị trường lao động, công
tác hỗ trợ lao động doanh nghiệp, đặc biệt là vấn đề liên quan tới GDNN. Chia sẻ về sự liên kết
của doanh nghiệp với cơ sở đào tạo, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH cho biết mối quan hệ này vẫn
còn lỏng lẻo. Gần đây, nhiều tập đoàn lớn, nhiều doanh nghiệp lớn bắt đầu quan tâm vấn đề này,
mở trường đào tạo nhưng phần đa là trông chờ vào kết quả đào tạo từ các trường đại học, các
trường nghề. Vì thế, đến khi sử dụng lao động lại không đúng tay nghề, không đúng chuyên môn
thì phải đào tạo lại. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, hiện nay trên cả nước có khoảng 1.900
cơ sở đào tạo nghề nghiệp, trong đó khoảng 400 cơ sở công lập hệ cao đẳng, khoảng 400 cơ sở
trung cấp, còn lại hầu như là cơ sở tư thục. Hiện Bộ LĐ-TB&XH đang tiến hành rà soát, sắp xếp
lại cơ sở GDNN. Theo đó, những cơ sở GDNN nào hoạt động không hiệu quả liên tiếp trong 3
năm thì sẽ bị sáp nhập. Ngoài ra, những cơ sở giáo dục cùng trên địa bàn, có cùng ngành nghề,
lĩnh vực trùng nhau khoảng 60% thì sắp xếp, sáp nhập lại. 1 tỉnh có nhiều trường có thể rút gọn
lại còn 1 - 2 trường cao đẳng, trừ những nơi như TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, những trọng điểm
kinh tế có thể nhiều trường nghề hơn. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh, tổng kết của Bộ
LĐ-TB&XH cho thấy, qua hơn 2 năm triển khai, đến nay đã tổ chức sắp xếp và tinh gọn được
khoảng trên 300 cơ sở GDNN. (TBTCVN Ngày 15/11)
Dự Thảo Quy Hoạch Mạng Lưới GDNN: Xóa Sổ Trung Cấp, Sáp Nhập Cao Đẳng
Dự thảo Quy hoạch mạng lưới cơ sở GDNN thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 đang
được Bộ LĐ-TB&XH lấy ý kiến. Theo dự thảo này, trong giai đoạn 2021-2025 giảm số lượng cơ
sở GDNN công lập 10% so với năm 2020. Trong đó, số trường trung cấp giảm 50% so với năm
2020. Mục tiêu hình thành 37 trường cao đẳng đa ngành công lập cấp tỉnh tại 37 tỉnh thành.
Trong giai đoạn 2026-2030 thành lập, sắp xếp các cơ sở GDNN công lập trên địa bàn để hình
thành mới 26 trường cao đẳng đa ngành công lập ở các tỉnh, thành phố còn lại. Về dự thảo này,
ông Hoàng Ngọc Vinh - nguyên thành viên tổ tư vấn Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào
tạo, chuyên gia được mời phản biện đề án này - cho rằng việc sắp xếp lại hệ thống cơ sở GDNN
là cấp thiết. Ở khía cạnh đơn vị trường bị sắp xếp theo dự thảo, bà Phạm Quang Trang Thủy hiệu trưởng Trường trung cấp nghề Kỹ thuật công nghệ Hùng Vương (TP.HCM) - cho rằng việc
sáp nhập, xóa bỏ toàn bộ trường trung cấp là "vô lý". Hiện một số tỉnh như Quảng Nam, Bình
Định, Bình Phước, Vĩnh Long đã thực hiện sáp nhập các trường trung cấp, cao đẳng trên địa bàn
tỉnh thành một trường cao đẳng. (Tuoi Tre Ngày 11/11)
Chú Trọng Đào Tạo Tay Nghề, Hình Thành 80 Trường Chất Lượng Cao
Tại phiên chất vấn sáng 11/11, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung cho biết, Chính phủ
có chủ trương, chính sách hình thành lực lượng lao động có chất lượng cao nhằm tiếp cận, bắt
kịp trình độ các nước ASEAN-4 và G20. Chính phủ đã và đang chỉ đào tạo trình độ cao đẳng
chất lượng cao, làm nền tảng trong đào tạo nghề. Chính phủ cũng cho phép hình thành 80 trường
chất lượng cao trong nhiệm kỳ này. Trả lời đại biểu Vũ Tiến Lộc về giải pháp tạo đột phá để đào
tạo nghề ngang bằng với các nước ASEAN, ông Dung cho biết, Việt Nam có lực lượng lao động
dồi dào, 55 triệu người, nhưng cùng lúc phải giải quyết 2 bài toán. Thứ nhất là chăm lo, nâng cao

chất lượng mặt bằng của lực lượng lao động nói chung, nhất là trong điều kiện 65% lực lượng
lao động đã qua đào tạo nhưng chỉ 24,5% có chứng chỉ bằng cấp, so với mặt bằng chung của các
nước ASEAN thì tương đối thấp. Thứ hai, tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 thay
đổi bản chất của công việc. Thủ tướng đồng ý thiết lập một số trung tâm vùng quốc gia, trung
tâm vùng về đào tạo và thực hành, có chức năng dẫn dắt và đào tạo nghề trong tương lại, lĩnh
vực trọng điểm mà Việt Nam đang thiếu chất lượng cao, đào tạo nghề tiếp tục theo hướng mở,
liên thông, linh hoạt, bao trùm, gắn học tập với nâng cao tay nghề suốt đời. (Tin Tuc, VnExpress,
MoLISA Ngày 11/11)
Đề Xuất Tăng Mức Xử Phạt VPHC Lĩnh Vực GDNN
Bộ LĐ-TB&XH đang dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) trong
lĩnh vực GDNN thay thế Nghị định số 79/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015. Theo Bộ, dự thảo Nghị
định sẽ quy định cụ thể về mức độ hành vi vi phạm (vi phạm không nghiêm trọng; vi phạm gây
hậu quả ít nghiêm trọng; vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng; vi phạm gây hậu quả rất nghiêm
trọng; vi phạm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng), bổ sung các hành vi VPHC trong lĩnh vực
GDNN (điều kiện thành lập, cho phép thành lập cơ sở GDNN, phân hiệu trường cao đẳng,
trường trung cấp; điều kiện thành lập, …) và sửa đổi mức xử phạt tiền đối với một số hành vi
VPHC đã được quy định tại Nghị định số 79/2015/NĐ-CP nhưng không còn phù hợp với thực
tiễn. (Bao Chinh Phu Ngày 15/11)
● Tin Kinh Doanh & Thị Trường Lao Động ●
Hợp tác Nước Ngoài
Kinh Nghiệm Quốc Tế Về Hỗ Trợ Khởi Nghiệp Cho GDNN Thời Đại 4.0
Tổng cục GDNN vừa phối hợp với Chương trình Đổi mới GDNN tại Việt Nam (GIZ-TVET) tổ
chức Hội thảo trực tuyến: Kinh nghiệm quốc tế về hỗ trợ khởi nghiệp cho thanh niên, học sinh,
sinh viên GDNN thời đại 4.0". Tham dự Hội thảo có TS. Đỗ Năng Khánh, Phó Tổng cục trưởng
Tổng cục GDNN, các đại biểu đến từ Bộ LĐ-TB&XH và các Vụ/đơn vị thuộc Tổng cục GDNN;
các diễn giả, các chuyên gia từ các tổ chức: ILO, ADB, GIZ và SwissEP; các đối tác quốc tế
song phương và đa phương; các tổ chức phi chính phủ; các hiệp hội, tổ chức hoạt động trong lĩnh
vực GDNN khác; đại diện Câu lạc bộ Doanh nhân Sao đỏ, các cơ sở GDNN và học sinh, sinh
viên GDNN. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, lắng nghe các ý kiến chia sẻ về Kết hợp
Chương trình Khởi sự doanh nghiệp và Tăng cường khả năng kinh doanh (SIYB) với các chương
trình GDNN (ILO, Geveva); Kinh nghiệm của ADB về Hỗ trợ Khởi nghiệp và Ví dụ điển hình
từ Singapore, mô hình hỗ trợ sinh viên GDNN khởi nghiệp của CHLB Đức - Trao quyền cho
giới trẻ và chương trình Hỗ trợ khởi nghiệp của Thụy Sỹ (SwissEP) tại Việt Nam. Cũng tại hội
thảo, các đại biểu lắng nghe chia sẻ của đại diện doanh nghiệp, cơ sở GDNN Việt Nam trong
công tác hỗ trợ khởi nghiệp và các học sinh, sinh viên về những khó khăn, vướng mắc trong quá
quá trình thực hiện những dự án khởi nghiệp và đề xuất hỗ trợ khởi nghiệp. Theo nhiều doanh
nghiệp và đại diện cơ sở GDNN, để thúc đẩy phong trào khởi nghiệp trong các cơ sở GDNN cần
tạo ra hệ sinh thái khởi nghiệp một cách chuyên nghiệp; đưa môn học "startup" - khởi nghiệp vào
trong chương trình đào tạo của các cơ sở GDNN, hỗ trợ chi phí cho các học sinh sớm làm quen.

Kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên GDNN tại Việt Nam đề ra mục tiêu đến
năm 2025, 100% cơ sở GDNN triển khai đẩy mạnh hỗ trợ khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên;
12 triệu lượt học sinh, sinh viên tại các cơ sở GDNN được nâng cao nhận thức về khởi nghiệp, tự
tạo việc làm. (Bao Dan Sinh, dantocmiennui.vn, Dai Doan Ket, ktcc.edu.vn Ngày 12/11)
Thứ Trưởng Lê Tấn Dũng Tiếp Phó Trưởng Đại Diện JICA Tại Việt Nam
Chiều ngày 9/11, tại Trụ sở Bộ LĐ-TB&XH, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng có buổi tiếp và làm việc
với ông Murooka Naomichi - Phó Trưởng đại diện Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản tại Việt
Nam (JICA) về các chương trình dự án hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực GDNN, nâng cao kỹ
năng nghề và an sinh xã hội. Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi những vấn đề xoay quanh các
dự án, phi dự án mà hai bên đang cùng nhau phối hợp triển khai như: Hỗ trợ kết nối thông tin
việc làm cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động; Tăng
cường lĩnh vực GDNN sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản; Chuyên gia tư vấn tăng
cường hợp tác giữa cơ sở GDNN và doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam. (MoLISA Ngày 9/11)
Tạm Dừng Xuất Khẩu Lao Động Sang Hàn Quốc Tại 10 Quận/Huyện
Bộ LĐ-TB&XH vừa có thông báo về việc tạm dừng tuyển chọn lao động tham gia chương trình
cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc (Chương trình EPS) năm 2021 tại một
số địa phương có tỷ lệ cư trú bất hợp pháp vượt ngưỡng cho phép. Đối chiếu với quy định này,
10 quận/huyện thuộc 5 tỉnh gồm: Thanh Hóa (Đông Sơn, Hoằng Hoá, TP. Thanh Hoá), Nghệ An
(Nghi Lộc, Thị xã Cửa Lò, Nam Đàn), Hà Tĩnh (Nghi Xuân, Kỳ Anh), Thái Bình (Tiền Hải),
Quảng Bình (Bố Trạch) phải tạm dừng tuyển chọn lao động theo Chương trình EPS năm 2021.
Bộ LĐ-TB&XH lưu ý, việc tạm dừng tuyến chọn lao động không áp dụng đối với 3 đối tượng
gồm: Người lao động đăng ký dự tuyển ngành ngư nghiệp; người lao động đã từng đi làm việc
tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS về nước đúng hạn; và người lao động từng cư trú bất hợp
pháp tại Hàn Quốc đã tự nguyện về nước trong khoảng thời gian Chính phủ Hàn Quốc thực hiện
chính sách miễn xử phạt. (VnEconomy, Lao Dong, Tien Phong, ANTD Ngày 10/11)
Sau Nhật Bản, Đến Lượt Đài Loan Mở Cửa Tiếp Nhận Lao Động Việt Nam
Tin từ Ban quản lý lao động Việt Nam tại Đài Bắc cho hay, Đài Loan đã có thông báo mở cửa
tiếp nhận lao động nước ngoài trở lại trong tháng 11-2021. Dự kiến sẽ tạm thời tiếp nhận cho đến
tháng 12-2021, phụ thuộc vào việc các nước cung ứng lao động đáp ứng các điều kiện phòng
dịch mà Đài Loan đề nghị. (PLO, Cong Doan, VnEconomy Ngày 9/11)
Đào Tạo Nghề Miễn Phí Cho Hàng Trăm Lao Động Hà Tĩnh Ảnh Hưởng Bởi Dịch
Chương trình đổi mới đào tạo nghề do Tổ chức Hợp tác phát triển Đức (GIZ) tài trợ thông qua
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh đã hỗ trợ 750 lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch
COVID-19. Khóa học gồm 5 nghề: hàn; cắt gọt kim loại; điện dân dụng; sửa chữa máy lạnh và
điều hòa không khí; sửa chữa ô tô, thời gian mỗi khoá kéo dài 4 tuần. Đến nay, Trường Cao đẳng
Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh đã tuyển sinh 500 học viên theo học ở 20 lớp. Theo kế hoạch, các

lớp sẽ hoàn thành khoá học trong tháng 11/2021. Dự kiến tháng 12/2021, nhà trường tiếp tục
tuyển sinh 250 học viên. (Dan Tri, Dan Sinh Ngày 10/11)
Tin Trong Nước
Việt Nam Cần Làm Gì Để Tiếp Tục Dẫn Đầu Trong Cuộc Đua Giành FDI?
TS. Nguyễn Bích Lâm, Nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, đã đề xuất một số giải
pháp nhằm “giữ chân” và đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài trong thời gian tới. Trong đó, để
không đứt gãy chuỗi cung ứng lao động, Bộ LĐ-TB&XH phối hợp với các địa phương khẩn
trương hỗ trợ mạng lưới đào tạo nghề, hỗ trợ doanh nghiệp trong đào tạo và tuyển dụng lao động.
(Bao Chinh Phu Ngày 15/11)
Hàng Chục Nghìn Người Lao Động Từ Chối Nhận Hỗ Trợ Từ Gói 38.000 Tỷ
Tính đến ngày 14/11, có 24.181 người lao động đã tự nguyện không nhận hỗ trợ từ gói 38.000 tỷ
đồng của quỹ Bảo hiểm thất nghiệp. Có 363.600 đơn vị sử dụng lao động đã được số giảm tiền
đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động từ tháng 10/2021 tới hết tháng 9/2022. Số lượng
đơn vị trên tương ứng với 9,68 triệu lao động. Số tiền được điều chỉnh giảm đóng tạm tính
khoảng 7.595 tỷ đồng. Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành đã giải quyết hưởng hỗ trợ cho hơn 11,4
triệu lao động với số tiền hỗ trợ 27.230 tỷ đồng. Tới ngày 14/11, theo báo cáo của Sở LĐTB&XH của 63 tỉnh, thành, tổng kinh phí thực hiện Nghị quyết 68, Quyết định 23 toàn quốc là
27,24 nghìn tỷ đồng, hỗ trợ 27,62 triệu lượt đối tượng, gồm: 377.258 lượt đơn vị sử dụng lao
động, 27,24 triệu lượt người lao động và các đối tượng khác. (ANTD Ngày 16/11)
Các DN Tại Khu Công Nghệ Cao TPHCM Khôi Phục Hoàn Toàn Vào Cuối Tháng 11
Trưởng Ban quản lý Khu Công nghệ cao TPHCM (SHTP) Nguyễn Anh Thi cho biết, dự kiến
đến cuối tháng 11, quy mô hoạt động của các doanh nghiệp trong khu sẽ khôi phục 100%. Hiện
tại, số lao động làm việc tại SHTP là 47.000 người. Về tiêm vaccine, đến nay đã có 49.374 người
lao động đã tiêm đủ mũi 2. SHTP vừa hoàn thành kết nối với Sở Y tế TP.HCM để hỗ trợ tốt hơn
nữa các doanh nghiệp kiểm soát tốt được dịch bệnh. Theo đó, doanh nghiệp sẽ biết được công
nhân của mình ở vùng nào, tiêm chủng vaccine ra sao, để từ đó có thể truy vết, cảnh báo nguy
cơ. (baophapluat.vn, Bao Chinh Phu Ngày 10/11)
Vingroup Sẽ Khởi Công 4 Dự Án Vốn 302.500 Tỷ Tại Khu Kinh Tế Vũng Áng Năm 2022
Theo kế hoạch từ Tập đoàn Vingroup, đến quý IV/2022, tập đoàn sẽ khởi công 4 dự án nằm
trong tổ hợp nhà máy sản xuất ô tô và cảng biển kết hợp logistic, du lịch nghỉ dưỡng tại Khu
kinh tế Vũng Áng thuộc thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh với tổng mức đầu tư lên đến 302.500 tỷ
đồng. Phía Vingroup cho biết, khi dự án Tổ hợp khu công nghiệp đi vào hoạt động, các nhà máy
và doanh nghiệp phụ trợ về đầu tư đồng loạt hứa hẹn sẽ tạo việc làm ổn định cho khoảng trên
10.000 lao động địa phương. (CafeBiz, Ha Tinh, Dan Tri Ngày 11/11)

1,3 Triệu Người Rời TP HCM Và Các Tỉnh Phía Nam, Mới 30% Muốn Quay Lại
Tại phiên chất vấn chiều 10/11, Bộ trưởng LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung cho biết, hiện có
khoảng 1,3 triệu người dân đã di chuyển từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam về quê. Trong đó, có
khoảng 30% người dân có nhu cầu quay trở lại và 30% muốn chuyển sang lĩnh vực khác ở địa
bàn khác và 40% muốn có việc làm tại quê. Lãnh đạo ngành lao động nêu một số vấn đề cần
quan tâm thời gian tới. Trong đó, TP HCM và các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm cần phối hợp với
các địa phương vận động, thuyết phục người lao động quay trở lại. Các tỉnh chủ động kết nối với
địa phương khác giới thiệu việc làm cho người dân. Vừa qua, Thanh Hóa đã giới thiệu người lao
động về quê đi làm ở Bắc Ninh, Bắc Giang. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết theo dự báo, 5
năm tới sẽ có 1/3 công việc thay đổi, 40% lao động khó có khả năng đáp ứng yêu cầu khi kỹ
năng lao động không được nâng lên. Mục tiêu đặt ra là đến 2025 có khoảng 30-35% lao động có
bằng cấp, chứng chỉ. Và đến 2030 phấn đấu 40-45%. Ông Dung cho biết đây là chỉ tiêu rất cao,
đòi hỏi nỗ lực lớn. Ông đưa ra giải pháp đào tạo nâng cao tay nghề, thích ứng nhu cầu mới thông
qua doanh nghiệp và cơ sở GDNN. Ông Dung cho biết thêm, thời gian tới, trong chương trình
mục tiêu quốc gia, Bộ đề xuất phối hợp với Tổng cục Thống kê công bố các ấn phẩm về việc
làm, bản đồ việc làm, dự kiến từ năm 2022. (VietnamBiz, Zing News, VnExpress Ngày 11/11)
Bất Chấp Covid-19, 83% Doanh Nghiệp Đức Tiếp Tục Mở Rộng Đầu Tư Tại Việt Nam
Theo Kết quả Khảo sát Niềm tin Doanh nghiệp Đức tại Việt Nam được thực hiện bởi phòng
Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam (GIC/AHK Việt Nam), 55% doanh nghiệp Đức
kỳ vọng hoạt động kinh doanh tích cực hơn trong năm 2022, trong khi 83% dự định sẽ tiếp tục
đầu tư vào nhà xưởng hoặc mở rộng sản xuất trong 12 tháng tới. 33% Doanh nghiệp Đức dự định
tuyển thêm lao động để phục vụ việc sản xuất và kinh doanh của Doanh nghiệp tại Việt Nam.
(Kinh Te Do Thi Ngày 9/11)
Từ Ngày 9/11/2021, Các Công Ty Phải Có Ít Nhất Một Phòng Vắt Sữa Mẹ
Bộ Y Tế vừa ra quyết định số 5175/QĐ-BYT về việc phê duyệt tài liệu "Hướng dẫn triển khai
phòng vắt, trữ sữa mẹ tại nơi làm việc". Lao động nữ cần các chính sách và biện pháp hỗ trợ thiết
thực từ cộng đồng để chăm sóc sức khỏe thai sản và nuôi con bằng sữa mẹ, đảm bảo nguồn dinh
dưỡng tốt nhất cho trẻ. Đối tượng áp dụng là lao động nữ đang mang thai và nuôi con nhỏ dưới
24 tháng tuổi. (CafeBiz, eva.vn, Nhan Dan, Tuoi Tre Ngày 9/11)
Thiếu Lao Động, Doanh Nghiệp Nỗ Lực Vượt Khó
TS. Trương Anh Dũng, Tổng cục trưởng Tổng cục GDNN nhấn mạnh, đại dịch COVID-19 đã
ảnh hưởng nặng nề đến mọi mặt của đời sống kinh tế-xã hội trên thế giới nói chung và Việt Nam
nói riêng; trong đó có việc làm gián đoạn chuỗi cung ứng lao động của các ngành kinh tế, đồng
thời tạo nên những thách thức to lớn về việc làm và kỹ năng nghề của thị trường lao động hiện
tại và tương lai. Để khắc phục tình trạng thiếu hụt lao động trong thời điểm căng thẳng của
những tháng cuối năm, khi mà đa số doanh nghiệp đang phải căng sức và tăng năng suất lao
động để hoàn thành các kế hoạch mục tiêu, ông Trương Anh Dũng cho rằng, các doanh nghiệp

cần sớm có phương án ứng phó với tình trạng thiếu nhân công lao động; đồng thời, tìm giải pháp
bù đắp bằng cách tuyển thêm và tiếp tục đào tạo, nâng cao trình độ, tay nghề cho lực lượng lao
động hiện có. Các cơ sở giáo dục và hướng nghiệp cũng cần hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tổ
chức đào tạo, tái đào tạo cho người lao động được thực hành, thực tập. (Tin Tuc Ngày 16/11)
Khai Mạc Hội Giảng Nhà Giáo GDNN Toàn Quốc 2021
Chiều ngày 12/11 tại Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội đã long trọng diễn ra Lễ khai mạc Hội
giảng Nhà giáo GDNN toàn quốc năm 2021 được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Thứ trưởng
Bộ LĐ-TB&XH Lê Tấn Dũng đã đến dự và phát biểu tại buổi lễ. Hội giảng đã có 404 nhà giáo
của 55 đoàn địa phương và 6 bộ ngành tham gia. Có 170 nhà giáo đã được giới thiệu từ các
trường ĐH sư phạm kỹ thuật và sẽ có 4.040 lượt bài được đọc, trong đó có 1.212 lượt bài được
chấm. Các hoạt động bên lề cũng có những con số ấn tượng với Triển lãm số gồm 35 gian hàng,
1 Hội thảo Quốc tế do 3 bên đồng chủ trì (TC,OIF, GIZ), 1 tọa đàm quốc tế với đại diện nhiều tổ
chức quốc tế tham gia; cuộc thi Thiết kế dạy học với 600 bài cấp cơ sở, 100 bài cấp trung ương
và 7 bài được lựa chọn báo cáo tại hội giảng. (Dan Sinh, MoLISA Ngày 12/11)
Tổng Cục GDNN Gặp Mặt Cán Bộ, Nhà Giáo Trường Nghề Xuất Sắc Nhân Ngày 20/11
Chiều 13/11, Tổng cục GDNN đã tổ chức gặp mặt cán bộ quản lý, nhà giáo tiêu biểu, xuất sắc
nhân dịp kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Phát biểu tại cuộc gặp, Tổng Cục
trưởng Tổng cục GDNN Trương Anh Dũng thông tin một số kết quả nổi bật trong năm học 2021
- 2021 là ban hành chính sách hỗ trợ nhà giáo, người lao động gặp khó khăn do dịch bệnh phải
dừng việc, nghỉ việc và hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ
năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động; Ban hành Chương trình "Đào tạo, đào tạo lại
nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư";
chủ động tham mưu Thủ tướng Chính phủ chính sách đẩy nhanh đào tạo nghề và huy động lực
lượng bộ đội xuất ngũ và HSSV đang học trong các cơ sở GDNN sẵn sàng cung ứng cho các địa
phương bị thiếu hụt trầm trọng lao động; phát triển nhân lực có kỹ năng nghề đáp ứng với công
nghiệp 4.0;… (Dan Tri, Dan Sinh Ngày 14/11)
Đắk Lắk Hỗ Trợ Hơn 40.000 Lao Động Trở Lại Các Tỉnh Phía Nam
Ông Nguyễn Quang Thuân, Phó giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa trình
UBND tỉnh kế hoạch hỗ trợ người dân trở lại các tỉnh phía Nam làm việc. Qua thống kê, hơn
40.000 công dân có nguyện vọng quay lại các tỉnh phía Nam làm việc; trong đó hơn 22.000 công
nhân muốn quay lại các công ty, doanh nghiệp cũ. Ngoài số công nhân trên, có hơn 11.000 người
đăng ký làm việc tại địa phương. (Dan Sinh, Dan Tri Ngày 14/11)
Hà Nội Giải Quyết Việc Làm Cho Hơn 136.000 Lao Động
Trong 10 tháng năm 2021, thành phố Hà Nội đã giải quyết việc làm cho 136.616 lao động, đạt
85,3% kế hoạch cả năm. Ước tính đến hết năm 2021, Hà Nội sẽ giải quyết việc làm cho 160.000
lao động, đạt kế hoạch đề ra. (Hanoi Moi Ngày 16/11)

GDNN Đổi Mới, Thu Hút HSSV
Tổng số tuyển sinh, đào tạo nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh 8 tháng năm 2021 là 22.330 HSSV, đạt
58,76% kế hoạch năm và đạt 85,16% so với cùng kỳ năm 2020. Đến nay, tỉnh Quảng Ninh có 42
cơ sở GDNN, trong đó có 2 trường đại học, 7 trường cao đẳng, 1 cơ sở trực thuộc trường đại
học. (Quang Ninh Ngày 13/11)
Doanh Nghiệp Ở Đồng Nai Cần Tuyển Hơn 48 Nghìn Lao Động
Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đồng Nai cho biết, hơn 300 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đang
cần tuyển dụng khoảng 48 nghìn lao động để khôi phục hoạt động sản xuất và đáp ứng các đơn
hàng. Số lao động di chuyển từ Đồng Nai về các tỉnh ước khoảng 50 nghìn đến 60 nghìn người,
chủ yếu tập trung về các tỉnh miền Tây Nam Bộ, Tây Nguyên và miền trung. Hiện nay, tỷ lệ
người lao động quay trở lại làm việc khá cao, các nhà máy đã hoạt động đạt hơn 85%. Đã có
1.872/1.966 doanh nghiệp có số lao động hơn 100 công nhân hoạt động lại với hơn 610 nghìn lao
động. (Nhan Dan Ngày 16/11)
Các Khu Công Nghiệp Ở Quảng Ngãi Cần Hơn 6.700 Lao Động
Hiện nay, hơn 6.700 vị trí việc làm tại Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh
Quảng Ngãi đang cần người lao động. Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ
người lao động từ vùng dịch trở về quê sớm ổn định cuộc sống, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh
Quảng Ngãi tổ chức 6 phiên giao dịch việc làm trực tuyến, thu hút gần 900 lượt người tham gia.
(VOV Ngày 16/11)

