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● Tin Tiêu Điểm ●

● Tin GDNN / Đào Tạo Nghề ●
Chính Sách
Quốc Hội Thông Qua Gói Hỗ Trợ Phục Hồi Kinh Tế
Chiều 11/1, Nghị quyết về chính sách tài khoá, tiền tệ để hỗ trợ chương trình phục hồi và phát
triển kinh tế xã hội được 424 đại biểu tán thành (84,97%). Quy mô gói chính sách tài khoá, tiền
tệ được Quốc hội thông qua khoảng 350.000 tỷ đồng để chủ động phòng, chống dịch và hỗ trợ
kịp thời cho phục hồi và phát triển bền vững kinh tế - xã hội. Ngoài ra, Nghị quyết cũng quy định
rõ về chính sách tài khóa khác trong gói hỗ trợ lần này như hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao
động có quan hệ lao động, đang ở thuê, ở trọ. Đối tượng là người lao động làm việc trong các
khu công nghiệp, khu chế xuất, khu vực kinh tế trọng điểm (sử dụng khoảng 6.600 tỷ đồng từ
nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2021). Đồng thời tăng hạn mức bảo lãnh
Chính phủ đối với trái phiếu phát hành trong nước cho Ngân hàng Chính sách Xã hội tối đa
38.400 tỷ đồng để cho vay hỗ trợ giải quyết việc làm; học sinh, sinh viên; các cơ sở giáo dục
mầm non, tiểu học ngoài công lập. (VnExpress, Dan Tri, Quoc Hoi, Thanh Nien, Tuoi Tre, Lao
Dong Ngày 11/1)
Việt Nam Xây Dựng Cơ Sở Dữ Liệu Phòng Chống Lao Động Cưỡng Bức
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký ban hành Quyết định số 2234/QĐ-TTg phê
duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước số 105 của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO). Xây dựng cơ
sở dữ liệu thông tin hỗ trợ công tác phòng, chống, xóa bỏ lao động cưỡng bức; thực hiện cơ chế
kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm… là những nhiệm vụ trọng tâm được đề ra trong Kế hoạch
thực hiện Công ước số 105 vừa được ban hành. Từ năm 2021-2023, Bộ LĐ-TB&XH chủ trì,
phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng tài liệu hướng dẫn cụ thể các nội dung cần thực
hiện của Công ước số 105 phù hợp với điều kiện của Việt Nam cho người lao động, người sử
dụng lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, các cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện.
Việc xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin hỗ trợ công tác phòng, chống, xóa bỏ lao động cưỡng bức;
xây dựng và thực hiện cơ chế kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm triển khai trong việc thực hiện
các quy định của pháp luật liên quan theo đúng quy định của Công ước số 105 sẽ được thực hiện
từ năm 2021-2025. Đồng thời, Bộ LĐ-TB&XH có trách nhiệm tăng cường hợp tác với các quốc
gia, nhất là các quốc gia có điều kiện chính trị, kinh tế, xã hội tương đồng, các tổ chức quốc tế, tổ
chức phi chính phủ nhằm trao đổi thông tin, hỗ trợ kỹ thuật liên quan đến việc thực hiện Công
ước số 105, đến năm 2025 sẽ đánh giá toàn diện việc triển khai thực hiện Công ước số 105 trong
giai đoạn 5 năm đầu sau khi gia nhập Công ước, rút kinh nghiệm và bổ sung giải pháp để triển
khai có hiệu quả Công ước 105 tại Việt Nam trong những giai đoạn tiếp theo. (Bao Chinh Phu,
Thoi Dai Ngày 5/1)

5 Vấn Đề Của Thị Trường Lao Động Trong Đại Dịch Covid-19
Tại phiên họp Quốc hội sáng 7/1, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thuỷ (đoàn Bắc Kạn) Đại biểu
đoàn Bắc Kạn nêu 5 vấn đề về lao động, việc làm trong dịch Covid-19: Thứ nhất, tình trạng mất
việc, giảm, giãn việc làm. 4 đợt dịch vừa qua đã gây ra những ảnh hưởng rất lớn tới người lao
động. Chỉ tính riêng quý 3, cả nước có hơn 28 triệu người lao động phải hứng chịu tác động tiêu
cực của đại dịch. Biến thể delta đã cuốn đi khoảng 1/4 mức lương hàng tháng của người lao động
ở miền Đông Nam bộ. Thứ 2, thị trường lao động bị đẩy vào trạng thái cả cung lao động và cầu
lao động bị thu hẹp. Đợt bùng phát dịch lần thứ tư đã khiến cho 1,3 triệu lao động phải dịch
chuyển về quê dẫn tới đứt gãy thị trường lao động, thiết hụt lao động tại các tỉnh phía Nam nhất
là những nơi tập trung đông khu công nghiệp, khu chế xuất. Thứ ba, dịch bệnh đã xuất hiện
những nhóm lao động bị tổn thương. Khác với các cuộc khủng hoảng trước đây, với sự gián đoạn
của chuỗi cung ứng, sự hạn chế đi lại và khả năng làm việc từ xa đã dẫn tới tình trạng cắt giảm
một lượng lớn việc làm. Lao động làm công việc giản đơn trở nên yếu thế trong đại dịch. Thứ tư,
tính bền vững của quan hệ lao động đang có nguy cơ bị xâm phạm. Do mất việc, nhiều lao động
ở khu vực chính thức có xu hướng tìm việc ở khu vực phi chính thức dẫn tới lao động tự do tăng
cao nhất trong 3 năm trở lại đây, chiếm 57% lao động có việc làm. Thứ năm, qua đại dịch đã bộc
lộ những hạn chế trong quản lý thị trường lao động thời công nghệ. Nhiều người lao động và
người sử dụng lao động thực sự có cung cầu về lao động nhưng chưa tìm được nhau. (Giao Duc
Thoi Dai, Dai Doan Ket Ngày 7/1)
Năm 2022, Phấn Đấu Khoảng 38% Lực Lượng Lao Động Tham Gia BHXH
Năm 2022, ngành BHXH phấn đấu số người tham gia BHXH đạt khoảng 37-38% lực lượng lao
động trong độ tuổi; Tham gia BH thất nghiệp đạt khoảng 31% lực lượng lao động trong độ tuổi;
Tham gia BHYT đạt tỷ lệ bao phủ 92% dân số. Tính đến hết ngày 31/12/2021, số người tham gia
BHXH hơn 16,5 triệu người, tăng 2,2% so với năm 2020, đạt 33,77% lực lượng lao động trong
độ tuổi; số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp gần 13,4 triệu người, tăng 0,4% so với năm
2020, đạt 27,34% lực lượng lao động trong độ tuổi; số người tham gia BHYT hơn 88,8 triệu
người, tăng 0,9% so với năm 2020, đạt tỷ lệ bao phủ 91,01% dân số. Số dư của 3 quỹ (BHXH,
bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp) đã đạt trên 1 triệu tỷ đồng, tăng 9% so với cuối năm 2020.
(CafeF, Tin Tuc, Lao Dong Ngày 11/1)
● Tin Kinh Doanh & Thị Trường Lao Động ●
Hợp tác Nước Ngoài
Khoảng 580 Nghìn Người Lao Động Việt Nam Làm Việc Ở Nước Ngoài
Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH), Việt Nam tổ chức chuyến bay cho
45.000 lao động đi ra nước ngoài và về nước trong năm 2021, giảm 42.3% so với năm 2020 do
dịch Covid-19. Ước tính số lượng người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài hiện nay có
khoảng 580 nghìn người. Cụ thể: Đài Loan có 230.000 người; Nhật Bản có gần 250.000 người;
Hàn Quốc có gần 50.000 người. Còn lại ở các thị trường khác (Trung Đông - châu Phi, Đông
Nam Á và châu Âu). Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài chủ yếu trong các lĩnh

vực: Sản xuất chế tạo (cơ khí, dệt may, giầy da, lắp ráp điện tử...), xây dựng, nông nghiệp, thủy
sản, dịch vụ (chăm sóc người già, người bệnh, giúp việc gia đình). (Nhan Dan, Bao Dan Sinh
Ngày 6/1)
Đặt Mục Tiêu Đưa 90 Nghìn Lao Động Đi Làm Việc Ở Nước Ngoài
Trong năm 2022, Bộ LĐ-TB&XH đặt mục tiêu đưa 90.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở
nước ngoài, tập trung vào các thị trường có thu nhập cao, ổn định. Tổng số lao động Việt Nam đi
làm việc ở nước ngoài trong năm 2021 là hơn 45 nghìn người, trong đó có hơn 15 nghìn lao động
nữ. Con số này chỉ đạt khoảng 50% kế hoạch được giao của năm, dự kiến 90 nghìn lao động.
Trong đó, thị trường Đài Loan (Trung Quốc) là 19.531 lao động (6.487 nữ); Nhật Bản 19.510 lao
động (8.335 nữ); Hàn Quốc 1.036 lao động (6 nữ); Trung Quốc 1.820 lao động; Rumani 795 lao
động (131 nữ); Singapore 713 lao động nam; Hungary 465 lao động (114 nữ); Serbia 304 lao
động nam… Về công tác đàm phán, ký kết và triển khai các Thỏa thuận quốc tế, năm 2021 Việt
Nam đã ký gia hạn Bản Ghi nhớ về việc đưa lao động sang làm việc tại Hàn Quốc theo Chương
trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc (EPS); hoàn thiện hồ sơ, thống
nhất nội dung gia hạn Bản Ghi nhớ giữa Việt Nam và Malaysia về tuyển dụng lao động. Đồng
thời, báo cáo Chính phủ thành lập đoàn và khởi động đàm phán Hiệp định giữa Việt Nam và
Israel về tuyển dụng người lao động Việt Nam làm việc có thời hạn tại Israel; phối hợp với các
đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Thỏa thuận về tuyển dụng lao động giữa Việt Nam và Thái
Lan…(VnEconomy, Lao Dong, Bao Dan Toc Ngày 11/1)
Tăng Mức Hỗ Trợ Lao Động Đi Làm Việc Ở Nước Ngoài Theo Hợp Đồng Gặp Rủi Ro
Chính phủ ban hành Quyết định 40/2021/QĐ-TTg trong đó quy định mức hỗ trợ cho người lao
động từ Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước từ ngày 21-2-2022. Quyết định số 40/2021/QĐ-TTg
nêu rõ, người lao động phải về nước trước thời hạn do bị tai nạn lao động, tai nạn rủi ro, ốm đau,
bệnh tật đến mức không còn khả năng tiếp tục làm việc ở nước ngoài được hỗ trợ từ 10 triệu
đồng đến 30 triệu đồng/trường hợp. Trước đó, theo quy định tại Quyết định số 144/2007/QĐTTg ngày 31/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định số 144/2007), người lao động gặp rủi
ro như trên chỉ được hỗ trợ tối đa 5 triệu đồng/trường hợp. Trong trường hợp phải về nước trước
hạn vì người sử dụng lao động ở nước ngoài bị giải thể, phá sản hoặc thu hẹp sản xuất do thiên
tai, dịch bệnh, bất ổn chính trị, chiến tranh, suy thoái kinh tế hoặc vì lý do bất khả kháng khác,
người lao động được hỗ trợ từ 7 triệu đồng đến 20 triệu đồng/trường hợp. Trong trường hợp phải
về nước trước thời hạn do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động khi bị người sử dụng lao
động ngược đãi, cưỡng bức lao động hoặc có nguy cơ rõ ràng đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức
khỏe hoặc bị quấy rối tình dục trong thời gian làm việc ở nước ngoài, mức hỗ trợ cho người lao
động cũng từ 7 triệu đồng đến 20 triệu đồng với mỗi trường hợp. Hỗ trợ thuê chỗ ở tạm thời cho
người lao động theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền trong thời gian giải quyết tranh chấp
hợp đồng lao động với người sử dụng lao động mà người lao động không được bố trí chỗ ở.
(Nhan Dan, Nguoi Lao Dong, Cong Luan, Bao Chinh Phu, Bao Dan Sinh Ngày 7/1)
Hàng Ngàn Công Nhân Pouchen Ngừng Việc Do Tiền Thưởng Tết Giảm

Ngày 7/1, hàng trăm công nhân của Công ty TNHH PouChen Việt Nam (phường Hóa An, TP
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) bất ngờ ngừng làm việc, yêu cầu giữ nguyên mức thưởng Tết như năm
2021, sau khi công ty thông báo giảm tiền thưởng Tết. Sáng 10.1, công nhân Công ty TNHH
Pouchen Việt Nam (P.Hóa An, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) tiếp tục đình công. Đây là ngày thứ 3
liên tiếp công nhân đình công nhằm đòi quyền lợi. Trước đó, trưa 7.1, các công nhân bắt đầu
đình công, yêu cầu giữ nguyên mức thưởng tết như năm ngoái. Hàng trăm công nhân đã ngừng
việc tập thể, kéo theo hơn 16.000 công nhân trong công ty phải nghỉ việc theo. Cụ thể, những
công nhân này cho biết trước đó một ngày (ngày 6/1), doanh nghiệp thông báo mức thưởng Tết
là 1 tháng lương cho người làm việc từ 1 đến dưới 5 năm và tăng dần theo thâm niên, lên mức
cao nhất là 1,54 tháng lương cho những lao động làm việc từ 12 năm trở lên. Năm 2021, mức
thưởng Tết tại Pouchen cao nhất bằng 1,9 tháng lương và trước đó nữa là 2,2 tháng lương. Tháng
10/2021, công ty mới mở cửa hoạt động sản xuất trở lại. (Tuoi Tre, VTC, Tien Phong, 24H,
Thanh Nien Ngày 7/1)
Khởi Công Trường Trung Học Nghề Hữu Nghị Lào - Việt Nam
Sáng 5/1, tại huyện Nong Bok, tỉnh Khammuan, Trung Lào đã diễn ra lễ khởi công xây dựng
trường Trung học nghề kiểu mẫu Hữu nghị Lào-Việt Nam trị giá 5 triệu USD, quà tặng của
Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào được trao
trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức Lào của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc
vào tháng 8/2021. Được xây dựng trên diện tích 3,7ha, trường Trung học nghề kiểu mẫu Hữu
nghị Lào-Việt Nam sẽ là trường đầu tiên tại tỉnh Khammuan vừa dạy học vừa dạy nghề. Dự kiến,
sau khi được bàn giao vào tháng 12/2022, trường sẽ bước đầu đào tạo 5 nghề cho các học sinh
trung học, những người chưa có việc làm, những người có nhu cầu chuyển đổi việc làm, đặc biệt
là những lao động ở nước ngoài bị mất việc phải trở về nước do tác động của đại dịch COVID19. (Tin Tuc, Vietnam Plus Ngày 5/1)
Long An: Chuẩn Bị Sẵn Sàng Nguồn Lao Động Làm Việc Nước Ngoài
Theo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Long An, trong giai đoạn 2020-2025, tỉnh đặt mục tiêu mỗi năm đưa
từ 1.000 lao động trở lên đi làm việc nước ngoài. Năm 2020, tỉnh Long An đưa được 500 người
đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng. (Vietnam Plus Ngày 7/1)
Đường Dây Đưa Người Việt Sang Đảo Jeju, Hàn Quốc Lao Động Trái Phép
Hôm nay (7/1), TAND TP Hà Nội tuyên phạt Kang Joon Ho (SN 1948, quốc tịch Hàn Quốc) 6
năm tù; Trịnh Bá Huy (SN 1986, ở Chương Mỹ) 36 tháng tù treo và Phạm Văn Sang (SN 1980,
ở Hà Đông) 4 năm tù vì cùng tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép. Trước đó,
ngày 1/6/2020, Cơ quan An ninh điều tra, Công an Hà Nội tiếp nhận hồ sơ vụ việc liên quan đến
6 người trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội sử dụng visa du lịch trốn đi đảo JeJu, Hàn Quốc để
lao động do Cục Quản lý xuất nhập cảnh- Bộ Công an chuyển. Tại cơ quan Công an, 5/6 trường
hợp trên thừa nhận, ngày 5/10/2019 đã xuất cảnh đi JeJu, Hàn Quốc bằng visa du lịch để ở lại lao
động trái phép. Họ thừa nhận được Trịnh Bá Huy giới thiệu xuất cảnh đi Hàn Quốc lao động

bằng hình thức đi du lịch, sau đó trốn ở lại. (VietnamNet, Vietnam Plus, Hanoi Moi, CAND,
Cong An HCMC Ngày 7/1)
Tin Trong Nước
Số Lao Động Làm Công Việc Tự Sản Tự Tiêu Năm 2021 Là Hơn 4,4 Triệu Người
Theo Tổng cục Thống kê, số lao động làm công việc tự sản tự tiêu trong năm 2021 là hơn 4,4
triệu người, tăng khoảng 872,4 nghìn người so với năm trước. Số lao động này chủ yếu ở khu
vực nông thôn (chiếm 90,3%). Trong tổng số hơn 4,4 triệu người là lao động sản xuất tự sản tự
tiêu, hơn 2,6 triệu người đang trong độ tuổi lao động (chiếm 58%). Số lao động nữ giới làm công
việc tự sản tự tiêu năm 2021 tăng gần 584 nghìn người so với năm trước, chiếm 62,7%. Đây là
nhóm lao động yếu thế và chịu nhiều ảnh hưởng từ diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 lần thứ
4. Số lao động làm công việc tự sản tự tiêu quý IV năm 2021 là 4,9 triệu người (thấp hơn 0,3
triệu người so với quý trước nhưng vẫn cao hơn 1,8 triệu người so với cùng kỳ năm trước), số
lao động này chủ yếu biến động ở khu vực nông thôn. Hầu hết tất cả lao động sản xuất tự sản tự
tiêu đều không có bằng cấp, chứng chỉ. (GSO, CafeF Jan 6)
Hỗ Trợ Kỹ Năng Nghề, Việc Làm Cho Học Sinh, Sinh Viên Gắn Với Chuyển Đổi Số
Ngày 8/1, Trung tâm hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nhân lực (Bộ GD&ĐT) ký kết thỏa thuận hợp
tác với Công ty cổ phần cung ứng nhân lực chất lượng cao CLC nhằm hỗ trợ đào tạo, phân luồng
trong cung ứng nguồn nhân lực, thúc đẩy chuyển đổi số trong đào tạo, tư vấn hướng nghiệp.
(PetroTimes Ngày 9/1)
Hơn 150 Doanh Nghiệp Góp Mặt Trong Ngày Hội Việc Làm Trực Tuyến - JOB FAIR 2022
Ngày 6/1, Trường Đại học Hoa Sen (HSU) phối hợp với Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
(HIU) và Công ty CP Công nghệ & Đào tạo YOOT tổ chức Ngày hội việc làm trực tuyến – JOB
FAIR ONLINE 2022. Sự kiện được tổ chức theo hình thức trực tuyến qua nền tảng Google Meet
đã thu hút hơn 3000 sinh viên và hơn 150 doanh nghiệp lớn nhỏ tham gia. (GDTD Ngày 7/1)
Hà Nội Sẽ Thành Lập 2- 5 Khu Công Nghiệp Mới
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 65/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án
Thành lập 2 - 5 khu công nghiệp mới giai đoạn 2021 - 2025. Thành phố Hà Nội xác định và phấn
đấu hoàn thành mục tiêu thành lập 5 khu công nghiệp mới trong giai đoạn 2021 - 2025, gồm:
Khu công nghiệp Sạch Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, diện tích 302,8 ha ở hai xã Minh Trí và Tân
Dân; Khu công nghiệp Đông Anh, huyện Đông Anh, diện tích 300 ha ở các xã Nguyên Khê,
Xuân Nộn, Thụy Lâm, Liên Hà và thị trấn Đông Anh; Khu công nghiệp Bắc Thường Tín, huyện
Thường Tín, diện tích 112 ha ở các xã Văn Bình, Ninh Sở, Liên Phương; Khu công nghiệp Phú
Nghĩa mở rộng, huyện Chương Mỹ, diện tích 389 ha ở các xã Phú Nghĩa, Trường Yên, Ngọc
Hòa; Khu công nghiệp Phụng Hiệp, huyện Thường Tín, diện tích 174,88 ha ở các xã Dũng Tiến,
Nghiêm Xuân, Tô Hiệu, Thắng Lợi. Tính đến đầu tháng 12-2021, các khu công nghiệp của Hà
Nội đã thu hút được trên 700 dự án, trong đó có 303 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với

tổng vốn đầu tư đăng ký gần 6,1 tỷ USD. Các khu công nghiệp của Hà Nội đã thu hút gần 165
nghìn lao động (trong đó lao động nước ngoài là 1.100 người). (Vietnam Plus English, CafeF,
VietnamBiz, Cong Luan, BNews, Hanoi Moi, Moi Truong va Do Thi, Tien Phong, To Quoc,
Kinh Te Do Thi, Gia Dinh Ngày 11/1)
Gần 50.000 Công Nhân Lao Động Mất Và Thiếu Việc Làm Trên Địa Bàn Hà Nội
Ngày 10.1, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội cho biết, tuần đầu tiên của năm 2022 (tính
đến 7.1), 7.280 lao động trên địa bàn thành phố mất việc, 41.080 người thiếu việc (tăng 600
người). (Lao Dong, VTV Ngày 10/11)
Năm 2021 Tỉnh Bắc Ninh Giải Quyết Việc Làm Cho Gần 28.000 Lao Động
Năm 2021, tỉnh Bắc Ninh giải quyết việc làm cho gần 28.000 lao động, tuyển sinh dạy nghề
trong các cơ sở GDNN được 56 nghìn người, hỗ trợ gần 800 lao động nông thôn học nghề, nâng
tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 76%. (Dan Sinh Ngày 5/1)
Hàng Chục Nghìn Lao Động Về Quê Ninh Bình Tránh Dịch Được Giải Quyết Việc Làm
Trong năm, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho gần 19,9 nghìn lao động. Trong đó có 800 lao
động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; tổ chức đào tạo nghề cho 17,5 nghìn lao động; tư
vấn, giới thiệu việc làm cho 27,6 nghìn lao động. Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên trên địa
bàn tỉnh Ninh Bình năm 2021 ước tính 568,5 nghìn người, tăng 0,9% so với năm trước. Khu vực
thành thị 106,8 nghìn người, chiếm 18,8%; khu vực nông thôn 461,7 nghìn người, chiếm 81,2%.
(Dan Tri Ngày 7/1)
Năm 2022, Thừa Thiên-Huế Phấn Đấu Đạt Trên 68% Tỷ Lệ Lao Động Qua Đào Tạo
Năm 2022, các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế phấn đấu tuyển sinh, đào tạo
trình độ sơ cấp, trung cấp và cao đẳng khoảng 15 ngàn người. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên
68%. (Dan Sinh Ngày 11/1)
Huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc: Giải Quyết Việc Làm Cho 2.253 Lao Động
Năm 2021, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc đã quyết việc làm mới cho 2.253 lao động, tăng 19%
so cùng kỳ và tăng 12% so với kế hoạch, trong đó có 44 người đi làm việc có thời hạn ở nước
ngoài. (Dan Sinh Ngày 10/1)
Sau Tết 2022, TP. HCM Cần Tuyển 45.000 Lao Động Ngành Cơ Khí, Điện Tử
Ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP. HCM, cho biết đối với nhóm lực
lượng lao động sau Tết, thành phố dự kiến cần khoảng 45.000 lao động lành nghề, tập trung các
ngành kinh doanh thương mại, da giày, điện tử, cơ khí, điện lạnh. (SGTP Ngày 10/1)

TP. HCM: Đào Tạo Nghề Cho 371.000 Lao Động Trong Năm 2021
Tại hội nghị triển khai phát triển kinh tế - xã hội TP.HCM năm 2022 diễn ra vào sáng 8/1, ông
Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH cho biết TP.HCM giải quyết việc làm cho 300.000 lao
động, trong đó có 140.000 việc làm mới; đào tạo nghề cho 371.000 lao động. (Dan Sinh Ngày
8/1)
Trong số hơn 220.000 tân sinh viên, học viên các trường CĐ, trung cấp, trung tâm, có tới hơn
50% theo học các ngành thương mại, bảo hiểm, bất động sản; hơn 40% học ngành cơ khí, ô tô,
điện - điện tử, công nghệ thông tin... (Thanh Nien Ngày 10/1)
TP. HCM Sẽ Ưu Tiên Phân Bổ Ngân Sách Cho GDNN
UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị số 24/CT-TTg của Thủ
tướng Chính phủ trên địa bàn TP.HCM. Chỉ thị này nhằm đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ
năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng trưởng năng lực cạnh tranh quốc gia
trong tình hình mới. Một trong những điểm đáng chú ý mà UBND TP.HCM đề cập trong nội
dung triển khai kế hoạch là rà soát, tổ chức, sắp xếp lại cơ sở GDNN trên địa bàn theo hướng
tinh gọn, hiệu quả, ổn định tổ chức, đa dạng hóa nguồn lực đầu tư. Sẽ ưu tiên phân bổ ngân sách
cho các hoạt động GDNN trong tổng chi ngân sách nhà nước của TP dành cho giáo dục, đào tạo;
chủ động thu hút và ưu tiên sử dụng vốn ODA theo quy định của pháp luật để đầu tư cho các cơ
sở GDNN trên địa bàn. Đặc biệt, cần tập trung đầu tư, nâng cao chất lượng các trường được lựa
chọn xây dựng chất lượng cao, trường có nghề trọng điểm, gắn với các lĩnh vực mũi nhọn trong
thời gian tới như công nghệ thông tin - truyền thông - trí tuệ nhân tạo; tự động hóa - robot; y tế;
quản trị doanh nghiệp; tài chính - ngân hàng; du lịch. Ngoài ra, thành phố yêu cầu cần tăng
cường gắn kết chặt chẽ giữa "Nhà nước - Nhà trường - Nhà doanh nghiệp" trong hoạt động
GDNN. (Tuoi Tre Ngày 10/1)
TP.HCM Tạo Mọi Điều Kiện Đào Tạo Nghề Cho Người Chấp Hành Xong Hình Phạt Tù
UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch về đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm cho người chấp
hành xong hình phạt tù tại TP. UBND TP.HCM chỉ đạo các cơ sở GDNN trên địa bàn tổ chức tư
vấn để vận động người chấp hành xong hình tù tham gia các khóa học nghề phù hợp. (Dan Sinh
Ngày 7/1)

