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● Tin Tiêu Điểm ●  

 

● Tin GDNN / Đào Tạo Nghề ●  

Chính Sách 

 

Năm 2050, Việt Nam Lọt Top 10 Nước Có Nền Nông Nghiệp Phát Triển Nhất Thế Giới 

 

Dự thảo Chiến lược phát triển nông nghiệp - nông thôn bền vững đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 

2050, Việt Nam trở thành một trong 10 nước có nền nông nghiệp phát triển nhất thế giới. Theo 

dự thảo, sẽ phấn đấu đến năm 2030, tỷ lệ lao động nông nghiệp qua đào tạo đạt trên 70% và thu 

nhập của cư dân nông thôn cao hơn 3 lần năm 2020. (Thanh Nien Ngày 21/11) 

 

Bàn Hướng Liên Thông GDNN Với Giáo Dục Đại Học 

 

Ngày 19/11/2021, ĐH Quốc gia Hà Nội phối hợp với Bộ LĐ-TB&XH tổ chức Hội thảo về đào 

tạo các ngành công nghệ - kỹ thuật trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0. Giám đốc ĐH 

Quốc gia Hà Nội Lê Quân và Thứ trưởng Lê Tấn Dũng chủ trì hội thảo. Hội thảo nhằm kết nối 

các cơ quan lý giáo dục, các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, các tổ chức, tập đoàn, 

doanh nghiệp. ĐH Quốc gia Hà Nội mong muốn đẩy mạnh hợp tác toàn diện với Tổng cục Giáo 

dục nghề nghiệp và các trường cao đẳng chất lượng cao để phát triển đội ngũ và triển khai hiệu 

quả các chương trình đào tạo kỹ thuật – công nghệ. Giám đốc Lê Quân nhấn mạnh, mục tiêu 

quan trọng là có thể thí điểm mô hình liên thông trong đào tạo giữa các cơ sở giáo dục đại học, 

GDNN và doanh nghiệp, qua đó các học viên cao đẳng có kỹ năng nghề, trình độ ngoại ngữ có 

thể liên thông lên các bậc đào tạo kỹ sư, cử nhân, góp phần xây dựng xã hội học tập, tổ chức học 

tập đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời. (VietnamNet, TVET, Dan Tri, Giao Duc Thoi Dai Ngày 

19/11) 

 

7 Giải Pháp Khôi Phục Và Phát Triển Thị Trường Lao Động 

 

Tại buổi tọa đàm trực tuyến “Triển khai giải pháp hỗ trợ và ổn định thị trường lao động trong bối 

cảnh đại dịch” do Báo Nhân Dân phối hợp Bộ LĐ-TB&XH tổ chức sáng 17/11, Thứ trưởng Lê 

Văn Thanh thông tin, hiện nay, Bộ đang dự thảo chương trình phục hồi và phát triển thị trường 

lao động, với 7 nhóm giải pháp lớn. Thứ nhất, hỗ trợ trực tiếp người lao động: giúp chi trả chi 

phí đi lại, nhu yếu phẩm, tiền điện, tiền nước, chi phí xét nghiệm…Thứ hai, hỗ trợ người sử dụng 

lao động phục hồi phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động. Thứ ba, đào 

tạo bồi dưỡng, nâng cao chất lượng người lao động, cung cấp kịp thời cho doanh nghiệp ổn định 

sản xuất kinh doanh. Thứ tư, hỗ trợ kết nối cung cầu lao động: hai bên có cung hoặc có cầu 

nhưng đôi khi không gặp nhau, chúng ta giúp cho việc kết nối này nhanh hơn. Thứ năm, hoàn 

thiện bền vững thị trường lao động: hiện đại hóa thị trường lao động, hoàn thiện cơ sở dữ liệu 

quốc gia về lao động việc làm, có kết nối chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu dân cư Quốc gia của 

Bộ Công an. Thứ sáu, bảo đảm điều kiện về nơi sinh sống cho người lao động. Thứ bảy, xây 

dựng quan hệ giữa người lao động hài hòa, tiến bộ. (Bao Dan Sinh, Dan Tri Ngày 17/11) 

https://thanhnien.vn/nam-2050-viet-nam-lot-top-10-nuoc-co-nen-nong-nghiep-phat-trien-nhat-the-gioi-post1403537.html
https://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/ban-giai-phap-dao-tao-lien-thong-giua-giao-duc-nghe-nghiep-voi-giao-duc-dai-hoc-794656.html
http://gdnn.gov.vn/AIAdmin/News/View/tabid/66/newsid/38896/seo/Se-thi-diem-mo-hinh-lien-thong-giua-dai-hoc-giao-duc-nghe-va-doanh-nghiep/Default.aspx#related
https://dantri.com.vn/giao-duc-huong-nghiep/se-thi-diem-mo-hinh-lien-thong-giua-dai-hoc-giao-duc-nghe-va-doanh-nghiep-20211120075159172.htm#related
https://giaoducthoidai.vn/trao-doi/dao-tao-cac-nganh-cong-nghe-ky-thuat-trong-boi-canh-cach-mang-40-1nCUjq5ng.html#related
https://baodansinh.vn/7-giai-phap-khoi-phuc-va-phat-trien-thi-truong-lao-dong-20211117184227.htm
https://dantri.com.vn/an-sinh/thu-truong-bo-lao-dong-bat-mi-7-nhom-giai-phap-moi-ho-tro-nguoi-lao-dong-20211117123010113.htm#related


 

 

 

 

Đề Xuất Mức Chi Thực Hiện Hội Giảng, Hội Thi GDNN 

 

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Thông tư quy định nội dung và 

mức chi thực hiện hoạt động Hội giảng, Hội thi, Hội diễn, Hội thao, Lễ tuyên dương, cuộc thi 

cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp cơ sở trong lĩnh vực GDNN. (Bao Chinh Phu Ngày 17/11) 

 

● Tin Kinh Doanh & Thị Trường Lao Động ●  

Hợp tác Nước Ngoài 

 

Dự Án Đổi Mới Sáng Tạo Xanh Trong Nông Nghiệp Nhận 7 Triệu Euro Tài Trợ 

 

Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn (thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

phối hợp cùng Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) tổ chức hội thảo khởi động Dự án Đổi mới 

sáng tạo Xanh trong nông nghiệp và thực phẩm (GIC) Việt Nam hướng đến hỗ trợ các tác nhân 

trong toàn bộ chuỗi giá trị lúa gạo và xoài ở Đồng bằng sông Cửu Long. Với tổng vốn đầu tư 7 

triệu Euro, Dự án GIC Việt Nam là gói cam kết hỗ trợ kỹ thuật tiếp theo từ Chính phủ Đức, được 

phối hợp thực hiện bởi Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn, GIZ và chính quyền sáu 

tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Hậu Giang, Kiên Giang và Sóc Trăng. Khoảng 200 việc 

làm mới, ưu tiên cho phụ nữ và thanh niên được kỳ vọng tạo ra thêm từ các mô hình tận dụng 

phụ phẩm lúa gạo như rơm rạ. (Nong Nghiep, VnEconomy Ngày 19/11) 

 

10 Tháng, 43.584 Lao Động Ra Nước Ngoài Làm Việc 

 

Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 

10-2021 là 766 lao động, bằng 17,16% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong 10 tháng đầu năm 2021, 

tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 43.584 lao động (15.024 lao động nữ) đạt 

48,42% kế hoạch năm 2021, bằng 92,14% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó thị trường: Đài 

Loan (Trung Quốc): 19.388 lao động (6.486 lao động nữ); Nhật Bản: 19.193 lao động (8.270 lao 

động nữ); Trung Quốc: 1.658 lao động (1 lao động nữ); Hàn Quốc: 748 lao động (1 lao động 

nữ); Romania: 638 lao động (81 lao động nữ); Singapore: 544 lao động nam; Hungary: 438 lao 

động (105 lao động nữ) và các thị trường khác. (NLD, Bao Kiem Toan Nha Nuoc Ngày 23/11) 

 

Đẩy Mạnh Hợp Tác Giữa Việt Nam Và Bang Carinthia, Áo 

 

Ngày 16/11, Đại sứ Nguyễn Trung Kiên đã thăm bang Carinthia, nhằm tìm kiếm, mở ra các cơ 

hội hợp tác mới giữa Việt Nam và bang Carinthia, Áo. Bang Carinthia có nhu cầu lớn về lao 

động có trình độ trong các lĩnh vực du lịch, sản xuất công nghiệp và điều dưỡng y tế. Trong thời 

gian tới, hai Bên sẽ tiếp tục trao đổi về phương hướng triển khai dự án thí điểm trong lĩnh vực 

lao động. (Bao Quoc Te Ngày 20/11) 

 

Mở Lại Thị Trường Lao Động Quốc Tế 

 

http://baochinhphu.vn/Giao-duc/De-xuat-muc-chi-thuc-hien-Hoi-giang-Hoi-thi-giao-duc-nghe-nghiep/453224.vgp
https://nongnghiep.vn/nang-cao-chuoi-gia-tri-lua-gao-va-xoai-cho-6-tinh-dbscl-d308229.html
https://vneconomy.vn/du-an-doi-moi-sang-tao-xanh-trong-nong-nghiep-nhan-7-trieu-usd-tai-tro.htm#related
https://nld.com.vn/cong-doan/10-thang-43584-lao-dong-ra-nuoc-ngoai-lam-viec-20211122210239157.htm
http://baokiemtoannhanuoc.vn/ban-doc-quan-tam/doi-moi-phuong-thuc-quan-ly-hoat-dong-nguoi-lao-dong-viet-nam-di-lam-viec-o-nuoc-ngoai-152590#related
https://baoquocte.vn/day-manh-hop-tac-giua-viet-nam-va-bang-carinthia-ao-165418.html


 

 

 

Hiện cả nước còn khoảng 38.000 lao động chờ xuất cảnh. Dự kiến trong 2 tháng cuối năm, các 

đơn vị sẽ đưa từ 16.000 - 24.000 lao động. Số còn lại sẽ giải quyết hết trong quý I năm 2022. Phó 

Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước Phạm Viết Hương kỳ vọng, năm 2022 với các điều 

kiện thuận lợi, số lượng lao động của chúng ta đi làm ở nước ngoài tương đương với kế hoạch 

năm 2021, khoảng 90.000 lao động. (VTV Ngày 21/11) 

 

Cơ Hội Để Việt Nam Thúc Đẩy Xuất Khẩu Lao Động Sang Hàn Quốc 

 

Theo thông tin từ Ban quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc và Chương trình Hàn Quốc cấp 

phép việc làm cho lao động nước ngoài (EPS), số lao động Việt Nam nhập cảnh Hàn Quốc đang 

tăng lên trong tháng 11 và dự kiến đến hết tháng sẽ đón được 183 người. Hàn Quốc bãi bỏ quy 

định hạn chế số lượng nhập cảnh theo tuần và theo ngày nhằm thích ứng với kế hoạch "Sống 

chung an toàn với COVID-19" mà chính phủ nước này đang triển khai. Người lao động nước 

ngoài từ tất cả các nước sẽ được phép nhập cảnh vào Hàn Quốc nếu có xác nhận đã tiêm vaccine 

phòng COVID-19 ở trong nước và có kết quả xét nghiệm PCR âm tính. Theo bà Tạ Thị Thanh 

Thủy, Trưởng Ban quản lý Lao động tại Hàn Quốc, theo quy định mới, người lao động khi nhập 

cảnh Hàn Quốc chỉ phải cách ly 10 ngày thay vì 14 ngày. (Vietnam Plus, Tin Tuc Ngày 19/11) 

 

Tăng Cường Hợp Tác Việt Nam - Thụy Điển Về Lao Động Và Xã Hội 

 

Chiều 17/11/2021, tại Trụ sở Bộ LĐ-TB&XH, Thứ trưởng Lê Văn Thanh đã có buổi tiếp và làm 

việc với Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Anna Mawe. Tại buổi tiếp, bà Anna Mawe, Đại sứ Thụy 

Điển tại Việt Nam trân trọng cảm ơn Thứ trưởng Lê Văn Thanh đã dành thời gian tiếp Đoàn; 

đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Thụy Điển nói chung và trong lĩnh vực lao 

động, việc làm nói riêng. Thứ trưởng Lê Văn Thanh mong muốn Thụy Điển cùng với nước EU 

khác xúc tiến để Nghị viện các nước sớm thông qua nhằm thúc đẩy hơn nữa thương mại và đầu 

tư giữa hai bên; Việt Nam - Thụy Điển đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác song phương trong 

các lĩnh vực cùng quan tâm như: Bảo đảm quyền của người lao động thông qua các Công ước 

của ILO, triển khai Bộ luật Lao động và thực thi cam kết trong các Hiệp định thương mại tự do 

thế hệ mới mà Việt Nam là thành viên, đối thoại lao động, doanh nghiệp có trách nhiệm tại nơi 

làm việc, an sinh xã hội, bảo vệ và chăm sóc trẻ em. Thứ trưởng cũng hoan nghênh Thụy Điển 

hỗ trợ Việt Nam Chương trình Kinh doanh có trách nhiệm. Việt Nam đã xây dựng các cơ chế, 

chính sách và luôn khuyến khích việc đối thoại giữa người lao động và người sử dụng lao động 

ngày càng bình đẳng hơn và bảo đảm quyền lợi của người lao động. Đại sứ Thụy Điển tại Việt 

Nam Anna Mawe cho biết, hiện Thụy Điển có hai chương trình do Chính phủ nước này tài trợ và 

do UNDP thực hiện. Đó là chương trình Kinh doanh có trách nhiệm (Responsible bussiness). 

Trong chương trình này, Thụy Điển sẽ hỗ trợ Việt Nam xây dựng kế hoạch hành động quốc gia 

về kinh doanh có trách nhiệm. Bà Đại sứ cũng hy vọng năm 2022, Chương trình sẽ được thông 

qua. Bà Đại sứ cũng đề xuất đồng tổ chức hội thảo giữa hai bên đầu tháng 12/2021 về “Cách đối 

thoại xã hội đóng góp vào phát triển doanh nghiệp bền vững”; đồng thời bày tỏ mong muốn hai 

bên tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều hơn nữa, nhất là trong các vấn đề về quan hệ lao 

động, an toàn lao động và bình đẳng giới. Hiện khoảng 70 doanh nghiệp Thụy Điển đã đầu tư tại 

Việt Nam với tổng số vốn 364 triệu USD, tạo ra khoảng 10 nghìn việc làm cho lao động Việt 

Nam. (Bao Dan Sinh, MoLISA Ngày 18/11) 

 

https://vtv.vn/kinh-te/mo-lai-thi-truong-lao-dong-quoc-te-20211121211047453.htm
https://www.vietnamplus.vn/co-hoi-de-viet-nam-thuc-day-xuat-khau-lao-dong-sang-han-quoc/754823.vnp
https://baotintuc.vn/xa-hoi/co-hoi-de-viet-nam-thuc-day-xuat-khau-lao-dong-sang-han-quoc-20211119103247676.htm#related
https://baodansinh.vn/tang-cuong-hop-tac-viet-nam-thuy-dien-ve-lao-dong-va-xa-hoi-20211117220934.htm
http://www.molisa.gov.vn/Pages/tintuc/chitiet.aspx?tintucID=228882#related


 

 

 

Nâng Cao Năng Lực Đội Ngũ Nhà Giáo Trường Nghề Sau Đại Dịch Covid-19 

 

Chiều 15/11, tại Tổng cục GDNN đã diễn ra tọa đàm "Hợp tác quốc tế trong GDNN: Cơ hội và 

tiềm năng". Thay mặt Tổng cục GDNN, bà Vũ Lan Hương - Phó Chánh Văn phòng Tổng cục 

GDNN báo cáo về công tác nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo GDNN và định hướng hợp tác 

trong giai đoạn 2021-2025. Trong vòng 15 năm, đã xây dựng hợp tác 20 đối tác, thông qua 30 

biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU), 20 dự án ODA và 600 triệu đô-la Mỹ. Nhờ có sự hợp tác quốc 

tế trong xây dựng và nâng cao đội ngũ nhà giáo GDNN mà có khoảng 5000 lượt nhà giáo, cán bộ 

quản lý được đào tạo. Hơn 200 lượt giáo viên, cán bộ quản lý tham gia các khóa đào tạo nước 

ngoài (Malaysia, Australia, Đức, Pháp…); 655 nhà giáo đào tạo theo chuẩn chương trình chuyển 

giao từ Úc, Đức. Ông Jugen Hartwig, Giám đốc Chương trình đổi mới đào tạo nghề Việt Nam 

của Tổ chức hợp tác quốc tế Cộng hòa Liên bang Đức (GIZ) bày tỏ mong muốn được hỗ trợ Việt 

Nam tăng cường đổi mới, nâng cao năng lực của hệ thống dạy nghề, từ đó đáp ứng nhu cầu thị 

trường lao động, tăng năng suất lao động, tính cạnh tranh để gia nhập thị trường lao động trước 

bối cảnh dịch COVID-19, cách mạng Công nghiệp 4.0... Theo Tổng cục GDNN, hiện nay cả 

nước có gần 84 nghìn nhà giáo đang giảng dạy trong các cơ sở GDNN. (Dan Tri, Bao Dan Sinh, 

TVET, TBTCVN, Lao Dong, Ngày 16/11) 

 

Tin Trong Nước 

 

Hiệp hội Dệt May Việt Nam: 'Không Có Chuyện Đứt Gãy Chuỗi Cung Ứng Lao Động' 

 

Chia sẻ tại hội thảo "Những thay đổi của thế giới: Cơ hội, thách thức và giải pháp thích ứng đối 

với doanh nghiệp Việt Nam", do tạp chí Nhà Đầu tư/nhadautu.vn tổ chức sáng 18/11, ông Vũ 

Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam khẳng định đối với ngành dệt may thì vấn đề 

đứt gãy chuỗi cung ứng lao động do đại dịch không đáng kể. Số người lao động bỏ việc trong đại 

dịch chỉ chiếm khoảng 6,7%. (CafeF Ngày 18/11) 

 

Đại Học Cần Đào Tạo Dẫn Dắt Nguồn Nhân Lực, Không Phải “Chạy Theo” Doanh Nghiệp 

 

Hội thảo “Chuyển đổi lao động và phát triển nguồn nhân lực số trong tiến trình công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” diễn ra sáng 17/11 tại Hà Nội đã thu hút 

được nhiều sự quan tâm từ giới chuyên môn. TS Lê Trường Tùng, Chủ tịch Hội đồng Trường 

Đại học FPT, nói rằng nếu làm “khéo” thì giáo dục đại học sẽ giành lại vị trí dẫn dắt việc đào tạo 

được nguồn nhân lực cho nền kinh tế số chứ không phải chỉ “chạy theo” để các doanh nghiệp 

đào tạo lại như hiện nay. Ông Tùng nhìn nhận, thuận lợi cơ bản là sinh viên đại học hiện nay 

sinh ra và lớn lên ở thời điểm có đủ các công cụ công nghệ thông tin như: Internet, mạng xã hội, 

điện thoại di động, nhưng nghịch lý là những người sinh trước thời điểm này lại đang phải đảm 

nhiệm vai trò dẫn dắt thế hệ có ưu thế hơn hẳn, đây là một trở ngại rất cơ bản. (VnEconomy, 

Cong Luan Ngày 17/11) 

 

Lương Cao Nhưng Ngành Hàng Hải Vẫn Khát Lao Động 

 

https://dantri.com.vn/giao-duc-huong-nghiep/nang-cao-nang-luc-doi-ngu-nha-giao-truong-nghe-sau-dai-dich-covid19-20211115182142335.htm
https://baodansinh.vn/day-manh-hop-tac-quoc-te-nang-cao-chat-luong-dao-tao-giao-duc-nghe-nghiep-20211115190153.htm#related
http://gdnn.gov.vn/AIAdmin/News/View/tabid/66/newsid/38884/seo/Nang-cao-nang-luc-doi-ngu-nha-giao-truong-nghe-sau-dai-dich-Covid-19/Default.aspx#related
https://thoibaotaichinhvietnam.vn/nang-cao-chat-luong-giao-duc-nghe-nghiep-qua-hop-tac-quoc-te-95842.html
https://laodongtre.laodong.vn/hoc-nghe/chat-luong-nha-giao-giao-duc-nghe-nghiep-tung-buoc-nang-len-975415.ldo
https://cafef.vn/chu-tich-hiep-hoi-det-may-viet-nam-khong-co-chuyen-dut-gay-chuoi-cung-ung-lao-dong-20211118183252247.chn
https://vneconomy.vn/dai-hoc-can-dao-tao-dan-dat-nguon-nhan-luc-khong-phai-chay-theo-doanh-nghiep.htm
https://congluan.vn/viet-nam-dang-thieu-lao-dong-co-trinh-do-ky-nang-tay-nghe-cao-post167273.html#related


 

 

 

Tại toạ đàm “Hành trình vươn ra biển lớn” do Trường Cao đẳng Hàng Hải II thuộc Cục Hàng hải 

– Bộ Giao thông vận tải tổ chức ngày 16/11 tại TP.HCM, các doanh nghiệp vận tải nêu một thực 

tế là mặc dù đã có nhiều sự cải thiện về chế độ đãi ngộ và điều kiện làm việc, điều kiện thăng 

tiến… nhưng hiện nay các doanh nghiệp vận tải hàng hải vẫn đang rất khát nhân lực, nhất là sau 

dịch COVID-19. (CafeF, Tuoi Tre, VOV Ngày 17/11) 

 

Dự Báo Xu Hướng Việc Làm: Bán Lẻ Thất Thế, Điện Tử Và Ngân Hàng Lên Ngôi 

 

Tập đoàn cung cấp dịch vụ tuyển dụng nhân sự Navigos Group mới đây vừa ban hành báo cáo về 

nhu cầu tuyển dụng nhân sự trung và cao cấp tại thị trường Việt Nam trong quý III và dự báo xu 

hướng tuyển dụng trong quý IV/2021 và đầu năm 2022. Theo đó, Navigos dự báo các ngành như 

dệt may, ngân hàng và điện tử sẽ ghi nhận sự gia tăng về nhu cầu tuyển dụng trong quý IV và 

đầu năm 2022. Theo đó, Navigos dự báo việc tuyển dụng trong ngành dệt may có thể tăng do 

tăng đơn hàng từ một số DN nhưng cũng không quá nhiều. Ở ngành Ngân hàng, Navigos cho 

rằng ngành này đang chạy đua chuyển đổi số. Về ngành Điện tử, thị trường chứng kiến nhiều DN 

lớn vẫn tiếp tục đầu tư hoặc mở rộng sản xuất tại Việt Nam thông qua các dự án lớn, trong đó có 

các dự án xây các trung tâm nghiên cứu, đặc biệt là ở khu vực miền Bắc. Trái lại, Navigos cho 

rằng các ngành điện tử, cơ khí, gỗ, năng lượng, tiêu dùng, bán lẻ chưa thể hồi phục nhu cầu 

tuyển dụng. (VietnamBiz Ngày 17/11) 

 

140 Nhà Giáo Xuất Sắc Đoạt Giải Tại Hội Giảng Nhà Giáo GDNN Toàn Quốc Năm 2021 

 

Ngày 18/11, tại Hà Nội, Tổng cục GDNN (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) tổ chức kỷ 

niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và bế giảng Hội 

giảng Nhà giáo GDNN toàn quốc năm 2021. 140 nhà giáo xuất sắc nhất đã được trao giải tại hội 

thi với 20 nhà giáo đoạt giải Nhất; 40 nhà giáo đoạt giải Nhì và 80 nhà giáo giành giải Ba. Đồng 

thời, Ban Tổ chức cuộc thi "Thiết kế dạy học trực tuyến trong GDNN" cũng đã trao 7 giải Nhất, 

Nhì, Ba cho các nhà giáo có bài giảng xuất sắc nhất. (MoLISA, VTV Ngày 19/11) 

 

Tổng Cục GDNN Đón Nhận Huân Chương Lao Động Hạng Nhất 

 

Sáng 18/11, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao Huân 

chương lao động hạng Nhất cho Tổng cục GDNN - Bộ LĐ-TB&XH. Tổng cục GDNN đón nhận 

Huân chương lao động hạng Nhất trong khuôn khổ chương trình Lễ Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt 

Nam 20/11 và Bế mạc Hội giảng nhà giáo GDNN toàn quốc năm 2021 do Bộ LĐ-TB&XH tổ 

chức. Tổng cục GDNN (GDNN) được thành lập từ năm 1998, có chức năng tham mưu, giúp Bộ 

trưởng Bộ LĐ-TB&XH quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về GDNN (trừ sư phạm) 

trong phạm vi cả nước; quản lý, thực hiện các dịch vụ công về GDNN thuộc thẩm quyền theo 

quy định của pháp luật. (Dan Tri Ngày 18/11) 

 

Thu Hút Doanh Nghiệp Hợp Sức Nâng Chất Đào Tạo Nghề 

 

Chiều ngày 16/11, Tổng cục GDNN tổ chức tọa đàm trực tuyến "Xây dựng và phát triển đội ngũ 

nhà giáo và người đào tạo là người của doanh nghiệp" để lấy ý kiến góp ý vào việc xây dựng và 

https://cafef.vn/luong-cao-nhung-nganh-hang-hai-van-khat-lao-dong-20211117101133066.chn
https://tuoitre.vn/du-luong-cao-nhan-luc-nganh-hang-hai-van-lo-thieu-20211116195739804.htm#related
https://vov.vn/xa-hoi/viec-lam/luong-cao-nhung-nganh-hang-hai-van-khat-lao-dong-905414.vov#related
https://vietnambiz.vn/tap-doan-san-dau-nguoi-nhat-ban-du-bao-xu-huong-viec-lam-tai-viet-nam-ban-le-that-the-dien-tu-va-ngan-hang-len-ngoi-20211015115435613.htm
http://www.molisa.gov.vn/Pages/tintuc/chitiet.aspx?tintucID=228889
https://vtv.vn/giao-duc/140-nha-giao-xuat-sac-doat-giai-tai-hoi-giang-nha-giao-giao-duc-nghe-nghiep-toan-quoc-nam-2021-20211118220145752.htm
https://dantri.com.vn/giao-duc-huong-nghiep/tong-cuc-giao-duc-nghe-nghiep-don-nhan-huan-chuong-lao-dong-hang-nhat-20211118192340365.htm


 

 

 

phát triển đội ngũ đào tạo từ doanh nghiệp. Bà Vi Thị Hồng Minh, Phó Giám đốc Văn phòng 

Giới sử dụng lao động, Đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), cho biết: 

Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp đã tổ chức hoạt động đào tạo thông qua vị trí công việc. 70 - 

80% doanh nghiệp dệt may, da giày, điện tử... đã cử lao động lành nghề có kỹ năng đứng ra kèm 

cặp cho các nhân viên mới tham gia vào các công đoạn trên dây chuyền sản xuất. Đại diện 

Trường Cao đẳng Cơ khí nông nghiệp cho rằng, bài toán khó với các trường cao đẳng, trung cấp 

hiện nay là làm thế nào để doanh nghiệp nhìn thấy lợi ích của họ khi tham gia vào các hoạt động 

đào tạo nghề chứ không phải chỉ đơn thuần ràng buộc từ khung pháp lý. Theo ông Trần Minh 

Thịnh, Vụ trưởng Vụ Nhà giáo (Tổng cục GDNN), hiện nay cả nước có gần 84.000 nhà giáo 

đang giảng dạy trong các cơ sở GDNN. (Bao Chinh Phu, Tin Tuc Ngày 17/11) 

 

Tuyển Sinh GDNN Đối Mặt Với Thách Thức Chưa Từng Có 

 

Theo số liệu của Tổng cục GDNN, 10 tháng đầu năm các cơ sở GDNN mới chỉ tuyển sinh 

242.820 người (trình độ trung cấp, cao đẳng) đạt 40% kế hoạch năm 2021. Trong đó tuyển sinh 

cao đẳng được 104.251 người, đạt 40% kế hoạch năm; tuyển sinh trung cấp được 138.569 người, 

đạt 41% kế hoạch năm. Ông Vũ Xuân Hùng - Vụ đào tạo Chính quy (Tổng cục GDNN) cho biết 

"Tỉ lệ tuyển sinh đạt thấp do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các cơ sở đào tạo gặp 

khó khăn trong công tác tổ chức lớp học. Bên cạnh đó doanh nghiệp gặp khó khăn, thu hẹp sản 

xuất, nhu cầu tuyển dụng thấp". (Dan Viet Ngày 23/11) 

 

Chú Trọng Đào Tạo Nhân Lực Có Kỹ Năng Nghề 

 

Hiện, Việt Nam mới có hơn 26% lực lượng lao động qua đào tạo. Nhiều người lao động đã có 

bằng cấp, chứng chỉ nhưng vẫn còn thiếu và yếu về kỹ năng làm việc theo nhóm, khả năng giao 

tiếp bằng ngoại ngữ... Để có lực lượng lao động đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội 

trong thời kỳ mới, các tỉnh, thành phố cũng có nhiều chính sách quan tâm, hỗ trợ các cơ sở đào 

tạo nghề, doanh nghiệp và người lao động tham gia vào công tác đào tạo nghề. Chẳng hạn tại Hà 

Nội, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội Nguyễn Thanh Nhàn cho biết, 

Sở đã trình UBND thành phố phê duyệt Kế hoạch đào tạo nghề trình độ sơ cấp và đào tạo nghề 

dưới 3 tháng trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025; xây dựng 20 bộ chương trình đào tạo 

trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng. Hiện nay, 380 cơ sở GDNN trên địa bàn thành phố đã, 

đang hợp tác với hàng nghìn doanh nghiệp, ước năm 2021, Hà Nội tuyển sinh GDNN đạt 

220.500 người, hoàn thành chỉ tiêu đề ra. (HanoiMoi Ngày 20/11) 

 

Hàng Trăm Doanh Nghiệp Ở Đồng Nai Thiếu Gần 50.000 Lao Động 

 

Theo thống kê, hiện nay có hơn 300 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đang cần tuyển 

dụng khoảng 48.000 lao động để khôi phục hoạt động sản xuất. Những ngành nghề có nhu cầu 

sử dụng lao động lớn như: dệt may, da giày, chế biến gỗ, điện tử. Số lao động từ Đồng Nai về 

các tỉnh ước khoảng 50.000 - 60.000 người, chủ yếu tập trung về các tỉnh miền Tây Nam Bộ, 

Tây Nguyên và miền Trung. UBND tỉnh Đồng Nai cũng  tổ chức đón hơn 1.500 lao động đang 

sinh sống tại các tỉnh Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu,…trở về địa phương để bù đắp nguồn 

nhân lực đang thiếu hụt tại địa phương. (Dan Sinh Ngày 17/11) 

http://baochinhphu.vn/Giao-duc/Giai-bai-toan-kho-trong-lien-ket-dao-tao-nha-truongdoanh-nghiep/453170.vgp
https://baotintuc.vn/van-de-quan-tam/thu-hut-doanh-nghiep-hop-suc-nang-chat-dao-tao-nghe-20211116182345996.htm
https://danviet.vn/tuyen-sinh-giao-duc-nghe-nghiep-doi-mat-voi-thach-thuc-chua-tung-co-20211122204348588.htm
http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/1017923/chu-trong-dao-tao-nhan-luc-co-ky-nang-nghe
https://baodansinh.vn/hang-tram-doanh-nghiep-o-dong-nai-thieu-gan-50000-lao-dong-20211117084425.htm


 

 

 

 

Bình Thuận Phấn Đấu 100% Cơ Sở Hoạt Động GDNN Được PBGDPL 

 

Theo kế hoạch để ra, giai đoạn 2022-2027, Bình Thuận sẽ đào tạo, bồi dưỡng, phát triển từ 20 - 

30 giáo viên, giảng viên giảng dạy môn học pháp luật, cán bộ quản lý cơ sở GDNN, tuyên truyền 

viên, báo cáo viên pháp luật được đào tạo, bồi dưỡng để trở thành đội ngũ hạt nhân thực hiện 

công tác tuyên truyên, PBGDPL trong các cơ sở hoạt động GDNN. (MoLISA Ngày 18/11) 

 

Cơ Hội Học Online Chuyển Nghề Lập Trình Miễn Phí Cho Công Nhân 

 

Đại diện FUNiX, chương trình đào tạo trực tuyến công nghệ thông tin thuộc Tập đoàn FPT vừa 

cho hay đơn vị này đã phối hợp cùng 40 doanh nghiệp công nghệ thông tin chính thức ra mắt Dự 

án Chuyển đổi số công nhân - chương trình học nghề lập trình miễn phí dành cho công nhân. 

Khóa học chuyển nghề công nghệ thông tin có lộ trình 6 tháng. Theo đó, người lao động là công 

nhân, nhân viên các ngành nghề chịu ảnh hưởng vì dịch bệnh có mong muốn chuyển nghề sang 

lĩnh vực công nghệ thông tin có thể tham gia các khóa học tại FUNiX và được doanh nghiệp tài 

trợ toàn bộ học phí để hoàn thành chương trình đào tạo trở thành lập trình viên. (VietnamPlus 

Ngày 19/11) 

 

Lao Động Kỹ Năng Thấp Do Đào Tạo Chưa Sát 

 

Làm việc với Trường Cao đẳng nghề công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang chiều 22/11, Bộ trưởng 

Đào Ngọc Dung nhấn mạnh đến việc chú trọng đào tạo lao động có kỹ năng, sát thực tiễn và đi 

kịp thời cuộc. Ông nêu: "Tại sao chất lượng lao động của Việt Nam luôn bị nói là thấp? Nguyên 

nhân chính là do đào tạo của chúng ta chưa gắn liền với cung cầu; không gắn với thị trường. Cái 

thị trường cần thì không đào tạo được, đào tạo ra làm trái ngành, trái nghề". Tuy nhiên, lãnh đạo 

Bộ LĐ-TB&XH nhấn mạnh cần làm tốt hơn nữa việc liên kết bắt tay cả 2 bên cùng có lợi chứ 

không chỉ đạo tạo không cho doanh nghiệp như hiện nay. Bộ trưởng Dung đề nghị: "Trường cần 

làm thí điểm, thứ nhất sinh viên thực hành tại các cơ sở doanh nghiệp, doanh nghiệp phải trả chi 

phí, lương; năm thứ 2 nếu doanh nghiệp chọn những người giỏi về làm việc, thì phải yêu cầu họ 

chia sẻ kinh phí đào tạo cho Nhà trường". (Dan Tri, Bao Dan Sinh Ngày 22/11) 
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