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● TIN TIÊU ĐIỂM ●  

● TIN GDNN / ĐÀO TẠO NGHỀ ●  

CHÍNH SÁCH 
Đào Tạo Các Ngành Công Nghệ - Kỹ Thuật Trong Bối Cảnh Cách Mạng Công Nghiệp 4.0 
Phát Triển Thị Trường Lao Động Hiện Đại Và Hội Nhập 

● TIN KINH DOANH & THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG ●  

HỢP TÁC NƯỚC NGOÀI 
Việt Nam - Liên Bang Nga Tăng Cường Hợp Tác Về Lao Động 
Nghiệp Đoàn Ở Nhật Cảm Ơn Đồng Tháp Phái Cử Lao Động Ưu Tú 
Tăng Cường Hợp Tác Nguồn Nhân Lực Giữa Việt Nam - Nhật Bản 
Chủ Tịch Nước Thăm Thụy Sỹ: Cơ Hội Tuyệt Vời Để Tăng Cường Hợp Tác Năng Động 
Ra Mắt Trung Tâm Hợp Tác Đào Tạo Việt – Hàn 
Đoàn Công Tác Cơ Quan Hợp Tác Quốc Tế Nhật Bản Làm Việc Tại Yên Bái 
Xuất Khẩu Lao Động Ngành Ngư Nghiệp Sang Hàn Quốc: Cơ Hội Và Thách Thức 
Hùng Nhơn Group Và De Heus Rót 1.450 Tỷ Đồng Vào Kon Tum 
Đồng Tháp Đưa Hơn 260 Lao Động Đi Làm Việc Tại Hàn Quốc 

TIN TRONG NƯỚC 
Nhiều Sinh Viên Mới Ra Trường Muốn Lương 10-15 Triệu Đồng 
Tình Hình Đăng Ký Doanh Nghiệp 11 Tháng Năm 2021: GSO 
Mất Cơ Hội Đầu Tư Vì Thiếu Nhân Lực Chất Lượng Cao 
36 Dự Án Đoạt Giải Cuộc Thi Startup Kite Của Sinh Viên GDNN 
Tổng Cục GDNN Và Sun Group Hợp Tác Đào Tạo Nhân Lực 
Tuyên Quang: Đẩy Mạnh Hỗ Trợ Đào Tạo Nghề Cho Lao Động Nông Thôn 
Vĩnh Phúc: Giải Quyết Việc Làm Cho 16 Nghìn Lao Động 
Vĩnh Long Dự Báo Nhu Cầu Học Nghề, Việc Làm, Gắn Với Hướng Nghiệp, Khởi Nghiệp 
Thanh Hóa Cần Trên 33.000 Lao Động Làm Việc Tại Các Doanh Nghiệp 
TP Hồ Chí Minh Cần Tuyển Khoảng 42.000 Lao Động Dịp Cuối Năm 
TPHCM: Doanh Nghiệp Sản Xuất Phục Vụ Xuất Khẩu Hoạt Động Trở Lại Đạt 100% 
Hơn 46.400 Vị Trí Việc Làm Đang Cần Người Lao Động Miền Tây 
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● Tin Tiêu Điểm ●  

 

● Tin GDNN / Đào Tạo Nghề ●  

Chính Sách 

 

Đào Tạo Các Ngành Công Nghệ - Kỹ Thuật Trong Bối Cảnh Cách Mạng Công Nghiệp 4.0 

 

Tại Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp 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. Tại hội thảo, đại diện 

lãnh đạo, nhà quản lý, nhà khoa học của hai bên, Đại học Quốc gia Hà Nội với vai trò là đầu tàu 

trong hệ thống giáo dục Việt Nam và Bộ LĐ-TB&XH với vai trò quản lý nhà nước về GDNN đã 

cùng trao đổi, thảo luận và đưa ra các giải pháp phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật - công nghệ; 

về thực hiện trách nhiệm quốc gia của hai bên với sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng 

cao, trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài góp phần xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước. (Dan 

Sinh Ngày 24/11) 

 

Phát Triển Thị Trường Lao Động Hiện Đại Và Hội Nhập 

 

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định 1983/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch 

triển khai thực hiện Kết luận số 92-KL/TW ngày 5/11/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực 

hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội. Một trong 

các nhiệm vụ và giải pháp của Kế hoạch là hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân và phát triển 

thị trường lao động hiện đại và hội nhập. Phát triển thị trường lao động cạnh tranh lành mạnh, 

đồng bộ, hiện đại và hội nhập; chú trọng đào tạo, đào tạo lại và đào tạo nâng cao nguồn nhân lực 

gắn với chuyên đổi nghề nghiệp và quá trình cơ cấu lại nền kinh tế; phát triển hệ thống thông tin 

thị trường lao động; đẩy mạnh chuyển dịch lao động và thúc đẩy việc làm bền vững, chú trọng 

việc làm cho thanh niên, lao động trung niên, lao động nữ và các nhóm lao động đặc thù khác; 

xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ. (Bao Chinh Phu Ngày 26/11) 

 

● Tin Kinh Doanh & Thị Trường Lao Động ●  

Hợp tác Nước Ngoài 

 

Việt Nam - Liên Bang Nga Tăng Cường Hợp Tác Về Lao Động 

 

Chiều 24/11, tại Hà Nội và Moscow, Kỳ họp trực tuyến lần thứ 6 của Tổ công tác lao động Việt 

Nam - LB Nga đã diễn ra dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Văn Hồi và 

Thiếu tướng Dimitriy Pavlovich Demidenko, Bộ Nội Vụ, Nga. Tại cuộc họp, hai bên đã đánh giá 

cao cơ chế họp định kỳ và luân phiên Tổ công tác, đồng thời khẳng định việc duy trì hiệu quả cơ 

chế này đã tạo ra một kênh hợp tác, trao đổi thông tin hiệu quả và kịp thời giữa hai cơ quan trực 

tiếp quản lý lao động ở cả hai nước, cũng như các cơ quan có liên quan về quản lí lao động di cư 

để cùng nhau tìm ra các giải pháp, thúc đẩy hợp tác lao động và cùng tháo gỡ các khó khăn phát 

https://baodansinh.vn/dao-tao-cac-nganh-cong-nghe-ky-thuat-trong-boi-canh-cach-mang-cong-nghiep-40-20211124085749.htm
https://baodansinh.vn/dao-tao-cac-nganh-cong-nghe-ky-thuat-trong-boi-canh-cach-mang-cong-nghiep-40-20211124085749.htm
http://baochinhphu.vn/Chi-dao-quyet-dinh-cua-Chinh-phu-Thu-tuong-Chinh-phu/Phat-trien-thi-truong-lao-dong-hien-dai-va-hoi-nhap/454284.vgp


 

 

 

sinh trong quá trình hợp tác. Hai bên cũng thống nhất kỳ họp lần thứ 7 sẽ được tổ chức trên lãnh 

thổ Việt Nam. Trong 9 tháng đầu năm 2021, Nga đã cấp 6.200 giấy phép cho người Việt Nam 

sang làm việc. (Dang Cong San, CAND, Nhan Dan, VOV Ngày 24/11) 

 

Nghiệp Đoàn Ở Nhật Cảm Ơn Đồng Tháp Phái Cử Lao Động Ưu Tú 

 

Nghiệp đoàn Tokyo Keiyukai Kyodo Kumiai (Nhật Bản) cho biết: mới đây sau cuộc làm việc 

với Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn Lê Minh Hoan đã có cuộc gặp gỡ Chủ tịch Nghiệp đoàn, ông Munemura Hideo. 

Tại buổi gặp gỡ, ông Munemura Hideo đã cảm ơn tỉnh Đồng Tháp đã thông qua các công ty phái 

cử đưa hàng trăm lao động ưu tú, kỉ luật tốt, kĩ năng làm việc thuần thục sang làm việc tại các 

nhà máy (lĩnh vực thăm dò địa chất, chế biến thực phẩm, cơ khí, in ấn) và ba sân bay lớn nhất tại 

Nhật. Đồng thời, ông Munemura Hideo cho biết sẽ mở rộng tuyển dụng nhiều lao động của tỉnh 

Đồng Tháp thời gian tới. (PLO Ngày 24/11) 

 

Tăng Cường Hợp Tác Nguồn Nhân Lực Giữa Việt Nam - Nhật Bản 

 

Từ ngày 22-25/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có chuyến thăm chính thức Nhật Bản. Tháp 

tùng cùng đoàn công tác của Thủ tướng có Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Bá Hoan. Thứ 

trưởng Nguyễn Bá Hoan và đoàn công tác của Bộ LĐ-TB&XH cũng đã tiếp Hiệp hội toàn quốc 

về hỗ trợ cùng phát triển nhân lực nước ngoài của Nhật Bản (NAGOMi) và chứng kiến lễ ký Bản 

ghi nhớ hợp tác (MOC) giữa Hiệp hội XKLĐ Việt Nam (VAMAS) với NAGOMi. Việc ký kết 

và triển khai MOC giữa VAMAS và NAGOMi sẽ góp phần thúc đẩy nâng cao chất lượng thực 

tập sinh, lao động; lành mạnh hóa hoạt động phái cử, tiếp nhận thực tập sinh, lao động Việt Nam 

sang Nhật Bản; bảo hộ và tăng quyền lợi của thực tập sinh, lao động Việt Nam học tập và làm 

việc tại Nhật Bản…(Dan Tri, MoLISA Ngày 27/11) 

 

Chủ Tịch Nước Thăm Thụy Sỹ: Cơ Hội Tuyệt Vời Để Tăng Cường Hợp Tác Năng Động  

 

Trong khuôn khổ chuyến thăm Thụy Sĩ, Diễn đàn doanh nghiệp cấp cao (Business Summit) sẽ 

được tổ chức dưới sự đồng chủ trì của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Thụy Sỹ 

Guy Parmelin. Đây là cơ hội để các nhà lãnh đạo, quan chức, cũng như các hiệp hội doanh 

nghiệp và công ty hai nước trao đổi với nhau, góp phần cải thiện khuôn khổ cho hợp tác kinh tế 

thương mại song phương ngày càng vững chắc. Các lĩnh vực hợp tác đầy hứa hẹn khác giữa Việt 

Nam và Thụy Sỹ còn có giáo dục, nghiên cứu, khoa học và đổi mới sáng tạo. Trong vòng 30 năm 

qua, chính phủ Thụy Sĩ đã cung cấp số vốn ODA trị giá 15.000 tỷ đồng để hỗ trợ Việt Nam phát 

triển từ một nước nghèo trở thành nước năng động có thu nhập trung bình với triển vọng tương 

lai tốt đẹp. Với hơn 100 công ty Thụy Sĩ ở Việt Nam tạo ra 20.000 việc làm, đầu tư trực tiếp của 

Thụy Sĩ vào Việt Nam lúc này đạt khoảng 50.000 tỷ đồng. (Bao Quoc Te, Zing News, NLD 

Ngày 26/11) 

 

Ra Mắt Trung Tâm Hợp Tác Đào Tạo Việt – Hàn 

 

https://dangcongsan.vn/xa-hoi/viet-nam-lien-bang-nga-tang-cuong-hop-tac-ve-lao-dong-598017.html
https://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/viet-nam--lien-bang-nga-tang-cuong-hop-tac-ve-lao-dong-i635877/#related
https://nhandan.vn/tin-tuc-xa-hoi/viet-nam-nga-hop-tac-ve-lao-dong-675338/#related
https://vov.vn/kinh-te/tang-cuong-hop-tac-viet-nam-lien-bang-nga-ve-lao-dong-907323.vov#related
https://plo.vn/kinh-te/nghiep-doan-o-nhat-cam-on-dong-thap-phai-cu-lao-dong-uu-tu-1029806.html
https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/tang-cuong-hop-tac-nguon-nhan-luc-giua-viet-nam-nhat-ban-20211127113224277.htm
http://www.molisa.gov.vn/Pages/tintuc/chitiet.aspx?tintucID=228927#related
https://baoquocte.vn/chu-tich-nuoc-tham-thuy-sy-co-hoi-tuyet-voi-de-tang-cuong-hop-tac-nang-dong-165810.html
https://zingnews.vn/pho-dai-su-thuy-si-tong-thong-rat-mong-duoc-tiep-chu-tich-nuoc-post1279776.html#related
https://nld.com.vn/chinh-tri/chu-tich-nuoc-nguyen-xuan-phuc-den-geneva-bat-dau-tham-chinh-thuc-thuy-sy-20211126153834745.htm#related


 

 

 

Ngày 30/11, Trung tâm Đào tạo Khu Công nghệ cao trực thuộc Khu công nghệ cao TP Hồ Chí 

Minh tổ chức lễ ra mắt Trung tâm Hợp tác đào tạo Việt – Hàn (VKTCC) theo hình thức trực tiếp 

và trực tuyến. VKTCC sẽ liên kết với các đối tác Hàn Quốc có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực 

đào tạo cung ứng nhân lực chất lượng cao tập trung vào các lĩnh vực cơ khí chính xác, tự động 

hóa, chuyển đổi số và nhà máy sản xuất thông minh. (Nhan Dan Ngày 30/11) 

 

Đoàn Công Tác Cơ Quan Hợp Tác Quốc Tế Nhật Bản Làm Việc Tại Yên Bái 

 

Ngày 29/11/2021, Đoàn công tác của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã thăm và làm 

việc tại tỉnh Yên Bái. Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Ngô Hạnh Phúc 

khẳng định, Yên Bái sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các tình nguyện viên đến công tác tại các 

địa phương và đề nghị JICA tiếp tục quan tâm, đầu tư cho Yên Bái trên các lĩnh vực giáo dục, y 

tế, bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu. Với sự giới thiệu và hỗ trợ của Cục Ngoại vụ, Bộ 

Ngoại giao, tỉnh Yên Bái cũng đã ký kết thỏa thuận thiết lập quan hệ hợp tác với thành phố 

Mimasaka, tỉnh Okayama (Nhật Bản) trên các lĩnh vực đào tạo nghề, trao đổi thực tập sinh, xuất 

khẩu lao động, nông nghiệp và du lịch... (Tin Tuc, Vietnam Plus English, www.yenbai.gov.vn 

Ngày 29/11) 

 

Xuất Khẩu Lao Động Ngành Ngư Nghiệp Sang Hàn Quốc: Cơ Hội Và Thách Thức 

 

Ngày 29/11, tại Seoul, Ban quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc, Đại sứ quán Việt Nam tại 

Hàn Quốc đã tổ chức cuộc hội thảo với chủ đề “Nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý và hỗ trợ 

lao động trong lĩnh vực ngư nghiệp”. Trưởng Ban quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc, bà 

Tạ Thị Thanh Thúy cho biết hiện có 17 doanh nghiệp Việt Nam tham gia chương trình cung cấp 

thuyền viên cho tàu đánh bắt cá biển gần Hàn Quốc. Tổng số lao động visa E-10 đang làm việc 

tại Hàn Quốc là 8.602 người. (Tin Tuc, Vietnam Plus Ngày 30/11) 

Hùng Nhơn Group Và De Heus Rót 1.450 Tỷ Đồng Vào Kon Tum 

 

Tập đoàn Hùng Nhơn và De Heus ký biên bản ghi nhớ với UBND tỉnh Kon Tum về hợp tác đầu 

tư Tổ hợp Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 65 triệu 

USD (tương đương với 1.450 tỷ đồng). Bên cạnh đó, hai Tập đoàn cũng quy hoạch phát triển 

vùng nguyên liệu phục vụ hệ thống nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi và trung tâm nghiên cứu 

con giống, đào tạo lao động lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. Dự án sẽ tạo cơ hội việc làm 

cho 250 - 300 người dân tộc thiểu số tại Kon Tum. (Nong Nghiep, Saigon Times, Dan Viet, kon 

Tum TV, BPTV, Tien Phong, Thanh Nien, Dau Tu, BNews, Bao Binh Phuoc Ngày 30/11) 

 

Đồng Tháp Đưa Hơn 260 Lao Động Đi Làm Việc Tại Hàn Quốc 

 

Ngày 23/11, Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Tháp thông tin, tính đến tháng 11/2021, toàn tỉnh 

đã đưa được 43 lao động đi làm việc thời vụ tại huyện Cheorwon, tỉnh GangWon (Hàn Quốc). 

Cũng theo Trung tâm Dịch vụ việc làm, trong giai đoạn 2018 – 2021, Đồng Tháp có 263 lao 

độngtham gia chương trình làm việc thời vụ tại Hàn Quốc. (Dong Thap, Dan Sinh Ngày 24/11) 

Tin Trong Nước 

 

https://nhandan.vn/tin-tuc-giao-duc/ra-mat-trung-tam-hop-tac-dao-tao-viet--han-676141/
https://baotintuc.vn/thoi-su/doan-cong-tac-co-quan-hop-tac-quoc-te-nhat-ban-lam-viec-tai-yen-bai-20211129171834520.htm
https://en.vietnamplus.vn/jica-delegation-works-in-yen-bai/216301.vnp#related
https://www.yenbai.gov.vn/noidung/tintuc/Pages/chi-tiet-tin-tuc.aspx?ItemID=27512&l=Tintrongtinh#related
https://baotintuc.vn/kinh-te/xuat-khau-lao-dong-nganh-ngu-nghiep-sang-han-quoc-co-hoi-va-thach-thuc-20211130075209615.htm
https://www.vietnamplus.vn/xuat-khau-lao-dong-ngu-nghiep-sang-han-quoc-co-hoi-va-thach-thuc/756905.vnp#related
https://nongnghiep.vn/hung-nhon-group-va-de-heus-rot-1450-ty-dong-vao-kon-tum-d309174.html
https://thesaigontimes.vn/dau-tu-to-hop-khu-nong-nghiep-ung-dung-cong-nghe-cao-o-kon-tum/#related
https://danviet.vn/kon-tum-tap-doan-hung-nhon-va-de-heus-dau-tu-gan-1500-ty-dong-vao-thu-phu-sam-ngoc-linh-20211129211450747.htm#related
https://kontumtv.vn/tin-tuc/kinh-te/tinh-kon-tum-ky-ket-hop-tac-voi-tap-doan-hung-nhon-viet-nam-va-tap-doan-de-heus-ha-lan#related
https://kontumtv.vn/tin-tuc/kinh-te/tinh-kon-tum-ky-ket-hop-tac-voi-tap-doan-hung-nhon-viet-nam-va-tap-doan-de-heus-ha-lan#related
https://bptv.vn/news/4/128656/tap-doan-hung-nhon-va-de-heus-dau-tu-65-trieu-usd-phat-trien-nong-nghiep-ung-dung-cong-nghe-cao#related
http://tienphong.vn/kon-tum-sap-dau-tu-xay-dung-to-hop-khu-nong-nghiep-ung-dung-cong-nghe-cao-post1396971.amp#related
https://thanhnien.vn/post-1406349.html#related
https://baodautu.vn/de-heus-va-hung-nhon-xay-dung-du-an-nong-nghiep-cong-nghe-cao-65-trieu-usd-tai-kon-tum-d156569.html#related
https://bnews.vn/ky-ket-hop-tac-xay-dung-to-hop-du-an-nong-nghiep-cong-nghe-cao-tai-kon-tum/222862.html#related
https://baobinhphuoc.com.vn/news/4/128656/tap-doan-hung-nhon-va-de-heus-dau-tu-65-trieu-usd-phat-trien-nong-nghiep-ung-dung-cong-nghe-cao#related
https://www.baodongthap.vn/xa-hoi/dong-thap-dua-263-lao-dong-di-lam-viec-thoi-vu-tai-han-quoc-102173.aspx
https://baodansinh.vn/dong-thap-dua-hon-260-lao-dong-di-lam-viec-tai-han-quoc-20211124120127.htm


 

 

 

Nhiều Sinh Viên Mới Ra Trường Muốn Lương 10-15 Triệu Đồng 

 

Hầu hết sinh viên mới ra trường mong muốn mức lương 10-15 triệu đồng mỗi tháng nhưng đa 

phần doanh nghiệp trả 6-10 triệu, theo Adecco. Phản hồi từ các nhà tuyển dụng cho thấy, những 

lo ngại chính của họ khi tuyển sinh viên mới tốt nghiệp, bao gồm thiếu kỹ năng mềm, kỳ vọng 

không thực tế và sự thiếu ổn định. Bên cạnh đó, các sinh viên mới tốt nghiệp không có kinh 

nghiệm thực tế, nên thường bị vỡ mộng bởi tin vào những câu chuyện truyền miệng viển vông 

hay những chuyện thành công trong ngành. Thời gian qua, do ảnh hưởng của Covid-19, nhu cầu 

tìm kiếm sinh viên mới ra trường bị ảnh hưởng đáng kể. Gần 39% doanh nghiệp giảm nhu cầu 

tuyển dụng. Gần 19% nhà tuyển dụng giảm trên 50% nhu cầu tuyển dụng. (VnExpress, Phu Nu 

Moi Ngày 26/11) 

 

Tình Hình Đăng Ký Doanh Nghiệp 11 Tháng Năm 2021: GSO 

 

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, tính chung 11 tháng năm 2021, cả nước có 105,6 nghìn 

doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.454,2 nghìn tỷ đồng và tổng số 

lao động đăng ký là 784,2 nghìn lao động, giảm 15% về số doanh nghiệp, giảm 22,6% về vốn 

đăng ký và giảm 19,2% về số lao động so với cùng kỳ năm trước. Vốn đăng ký bình quân một 

doanh nghiệp thành lập mới trong 11 tháng đạt 13,8 tỷ đồng, giảm 8,9% so với cùng kỳ năm 

trước. (GSO Ngày 29/11) 

 

Mất Cơ Hội Đầu Tư Vì Thiếu Nhân Lực Chất Lượng Cao 

 

Khi Foxconn muốn mở rộng cơ sở sản xuất máy tính bảng tại Bắc Ninh thì không tìm ra nguồn 

nhân lực. Hơn 300.000 lao động trong các khu công nghiệp thì tỉnh Bắc Ninh chỉ cung cấp được 

khoảng 25%, còn lại là từ các tỉnh khác, lúc đó Foxconn phải chuyển sang nước khác. 

(VnEconomy Ngày 26/11) 

 

36 Dự Án Đoạt Giải Cuộc Thi Startup Kite Của Sinh Viên GDNN 

 

Chiều 26/11, Tổng cục GDNN (Bộ LĐ-TB&XH) phối hợp Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) 

tại Việt Nam, với sự hỗ trợ của Chính phủ Nhật Bản, tổ chức trao giải cuộc thi “Ý tưởng khởi 

nghiệp học sinh, sinh viên GDNN” - Startup Kite 2021. Ban Tổ chức đã lựa chọn được 67 ý 

tưởng, dự án vào Vòng chung kết. Ban Tổ chức đã chọn 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 29 

giải Khuyến khích và 1 giải Đội Startup được yêu thích nhất thông qua bình chọn trên fanpage 

của chương trình. Trong khuôn khổ Vòng chung kết cuộc thi, Tổng cục GDNN đã ký kết thỏa 

thuận hợp tác các doanh nghiệp: Công ty TNHH Phú Thái Holding và khu công nghiệp Nam Cầu 

Kiền triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”. (Dan Sinh, Dan 

Sinh, Nhan Dan Ngày 26/11) 

 

Tổng Cục GDNN Và Sun Group Hợp Tác Đào Tạo Nhân Lực 

 

Ngày 26/11, Tổng cục GDNN (Bộ LĐ-TB&XH) và Tập đoàn Sun Group tổ chức lễ ký kết 

Chương trình hợp tác về việc tăng cường gắn kết giữa GDNN với doanh nghiệp. Phát biểu tại 

https://vnexpress.net/nhieu-sinh-vien-moi-ra-truong-muon-luong-10-15-trieu-dong-4394904.html
https://phunumoi.net.vn/43-sinh-vien-moi-tot-nghiep-mong-muon-luong-tu-10-15-trieu-dong-d242301.html#related
https://phunumoi.net.vn/43-sinh-vien-moi-tot-nghiep-mong-muon-luong-tu-10-15-trieu-dong-d242301.html#related
https://www.gso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2021/11/bao-cao-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-thang-11-va-11-thang-nam-2021/
https://vneconomy.vn/mat-co-hoi-dau-tu-vi-thieu-nhan-luc-chat-luong-cao.htm
http://www.molisa.gov.vn/Pages/tintuc/chitiet.aspx?tintucID=228917
https://baodansinh.vn/67-y-tuong-du-an-duoc-chon-vao-vong-chung-ket-cuoc-thi-startup-kite-2021-20211125115357.htm
https://baodansinh.vn/67-y-tuong-du-an-duoc-chon-vao-vong-chung-ket-cuoc-thi-startup-kite-2021-20211125115357.htm
https://nhandan.vn/tin-tuc-giao-duc/36-du-an-doat-giai-cuoc-thi-startup-kite-cua-sinh-vien-giao-duc-nghe-nghiep-675704/


 

 

 

buổi lễ ký kết, TS. Trương Anh Dũng, Tổng cục trưởng Tổng cục GDNN (Bộ LĐ-TB&XH) 

nhấn mạnh, trong thời gian qua, Bộ LĐ-TB&XH có nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng đào 

tạo nguồn nhân lực tại các cơ sở GDNN. Đặc biệt là có những chính sách cụ thể để khuyến khích 

huy động doanh nghiệp tham gia phát triển GDNN. Một trong những chính sách được ông 

Trương Anh Dũng nhấn mạnh là phần chi phí đào tạo, hỗ trợ đào tạo cho GDNN được khấu trừ 

vào doanh thu trước thuế của doanh nghiệp. (Dan Sinh Ngày 26/11) 

 

Tuyên Quang: Đẩy Mạnh Hỗ Trợ Đào Tạo Nghề Cho Lao Động Nông Thôn 

 

Xác định đào tạo nghề là một trong những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, 

thời gian qua, tỉnh Tuyên Quang đã đẩy mạnh thực hiện các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, góp 

phần vào phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Giai đoạn 2016 - 2020 toàn tỉnh đã đào tạo 

nghề cho trên 48.000 người, số lao động nông thôn được đào tạo nghề trên 18.772 người; góp 

phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo chung của tỉnh từ 45,8% năm 2015 lên 60,3% năm 2020, 

trong đó lao động qua đào tạo nghề tăng từ 27,5% năm 2015 lên 39,2% năm 2020; giải quyết 

việc làm cho 121.964 lao động. Hiện nay, toàn tỉnh Tuyên Quang có 11 cơ sở GDNN, trong đó 

có 1 trường cao đẳng, 1 trường trung cấp, 1 phân hiệu trường trung cấp, 8 trung tâm GDNN. 

(Dan Toc Ngày 24/11) 

 

Vĩnh Phúc: Giải Quyết Việc Làm Cho 16 Nghìn Lao Động 

 

Uớc tính đến hết năm 2021, toàn tỉnh Vĩnh Phúc sẽ giải quyết việc làm cho khoảng 16.080 lao 

động. Trong đó, tỷ lệ người lao động qua đào tạo đạt 77,6%, được cấp bằng, chứng chỉ đạt 

34,7%. Tính đến đầu tháng 11/2021, toàn tỉnh đã hỗ trợ trên 20 tỷ đồng cho nhóm đối tượng thụ 

hưởng là người sử dụng lao động, trên 24,6 tỷ đồng cho khoảng 63.000 lượt người lao động. 

(Doanh Nghiep Hoi Nhap Ngày 29/11) 

 

Vĩnh Long Dự Báo Nhu Cầu Học Nghề, Việc Làm, Gắn Với Hướng Nghiệp, Khởi Nghiệp 

 

Tỉnh Vĩnh Long đã triển khai Đề án hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng trên địa 

bàn tỉnh giai đoạn 2021- 2025, theo quyết định của UBND tỉnh trên tinh thần triển khai thực hiện 

Quyết định 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Hoạt động hỗ trợ đào 

tạo trình độ sơ cấp, dưới 3 tháng cho người lao động bao gồm: đào tạo các ngành nghề phi nông 

nghiệp; đào tạo các ngành nghề lĩnh vực nông nghiệp; tổ chức thực hiện các mô hình hỗ trợ đào 

tạo. Việc tổ chức thực hiện các mô hình hỗ trợ đào tạo các ngành nghề lĩnh vực nói trên luôn gắn 

với hỗ trợ giải quyết việc làm, đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp 

đồng, hỗ trợ giảm nghèo, xây dựng các công trình, hoạt động phúc lợi xã hội, xây dựng nông 

thôn mới. (Vinh Long Ngày 23/11) 

 

Thanh Hóa Cần Trên 33.000 Lao Động Làm Việc Tại Các Doanh Nghiệp 

 

Theo khảo sát của Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa và Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, hiện 

nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh là trên 33.000 lao động. 

https://baodansinh.vn/tong-cuc-giao-duc-nghe-nghiep-va-sun-group-hop-tac-dao-tao-nhan-luc-20211126120206.htm
https://baodantoc.vn/tuyen-quang-day-manh-ho-tro-dao-tao-nghe-cho-lao-dong-nong-thon-1637900331899.htm
https://doanhnghiephoinhap.vn/vinh-phuc-giai-quyet-viec-lam-cho-16-nghin-lao-dong.html
http://www.baovinhlong.com.vn/xa-hoi/202111/du-bao-nhu-cau-hoc-nghe-viec-lam-gan-voi-huong-nghiep-khoi-nghiep-3090720/#.YaXw2NBByjN


 

 

 

Trong đó, lao động nữ chiếm 70%. Nhiều nhất là các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Thanh 

Hóa có nhu cầu tuyển dụng từ 12.000 đến 15.000 lao động. (Dan Sinh Ngày 25/11) 

 

TP Hồ Chí Minh Cần Tuyển Khoảng 42.000 Lao Động Dịp Cuối Năm 

 

Chiều 29/11, ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP Hồ Chí Minh cho biết, 

từ nay đến cuối năm, các doanh nghiệp cần tuyển từ 33.000 - 42.000 lao động, chủ yếu là lao 

động phổ thông để hoàn thành các đơn hàng cuối năm. Trong đó, 70% nhu cầu tuyển lao động 

phổ thông liên quan các ngành như may mặc, giày da, cơ điện - điện tử, chế biến và các ngành 

thương mại, dịch vụ khác. (Tin Tuc Ngày 30/11) 

 

TPHCM: Doanh Nghiệp Sản Xuất Phục Vụ Xuất Khẩu Hoạt Động Trở Lại Đạt 100% 

 

Chiều 22/11, thông tin tại buổi họp báo định kỳ, ông Lê Huỳnh Minh Tú, Phó Giám đốc Sở 

Công thương TPHCM, cho biết 100% doanh nghiệp (DN) sản xuất lương thực, thực phẩm đã 

hoạt động trở lại với công suất 85%, riêng DN sản xuất phục vụ xuất khẩu đạt 100%.Theo ông 

Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc LĐ-TB&XH TPHCM, hiện đã có 37.949 lao động quay trở lại 

TPHCM làm việc, trong đó lao động ở vùng Tây Nam Bộ khoảng 14.745 người, Tây Nguyên 

478 người, còn lại ở các tỉnh miền Đông hơn 22.000 người. (Hai Quan Online Ngày 22/11) 

 

Hơn 46.400 Vị Trí Việc Làm Đang Cần Người Lao Động Miền Tây 

 

Ngày 26/11, Trung tâm dịch vụ việc làm Cần Thơ phối hợp các đơn vị tổ chức Phiên giao dịch 

việc làm trực tuyến khu vực ĐBSCL và các tỉnh lân cận lần thứ 2. Phiên giao dịch có sự tham gia 

của 153 đơn vị tuyển dụng, với hơn 46.400 vị trí việc làm ở nhiều ngành nghề, lĩnh vực, như: kỹ 

sư, nhân viên kế toán, nhân viên bán hàng, tài xế lái xe, công nhân may, nhân viên kinh doanh... 

(Thanh Nien Ngày 26/11) 

 

https://baodansinh.vn/thanh-hoa-can-tren-33000-lao-dong-lam-viec-tai-cac-doanh-nghiep-20211125095235.htm
https://baotintuc.vn/xa-hoi/tp-ho-chi-minhcan-tuyen-khoang-42000-lao-dong-dip-cuoi-nam-20211129212826799.htm
https://haiquanonline.com.vn/tphcm-doanh-nghiep-san-xuat-phuc-vu-xuat-khau-hoat-dong-tro-lai-dat-100-155835.html
https://thanhnien.vn/hon-46-400-vi-tri-viec-lam-dang-can-nguoi-lao-dong-mien-tay-post1405422.html

