
 

 

 

Vietnam GDNN Bulletin  
Ngày 03/02 – 09/02/2022 

 

Mục lục 

 

● TIN TIÊU ĐIỂM ●  

● TIN GDNN / ĐÀO TẠO NGHỀ ●  

CHÍNH SÁCH 
Đào Tạo Nghề - Đột Phá Gỡ "Điểm Nghẽn" Nhân Lực Và Phục Hồi Kinh Tế 
Hỗ Trợ Tiền Thuê Trọ 3 Tháng Cho Lao Động Trong Khu Công Nghiệp 
GDNN Lấy Doanh Nghiệp Là Trung Tâm Của Chuyển Đổi Số 
Tập Trung Cao Độ Ngay Cho Công Việc Trong Năm "Bước Ngoặt" 2022! 
Tổng Cục GDNN Triển Khai Nhiệm Vụ Đầu Xuân 2022 

● TIN KINH DOANH & THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG ●  

HỢP TÁC NƯỚC NGOÀI 
Chuyên Gia Phát Triển Dự Án Của Tổ Chức GIZ Tại Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Công Nghệ Nha Trang Được 
Vinh Dự Nhận Bằng Khen Của Lãnh Đạo Tỉnh Khánh Hòa 
Bộ Trưởng Đào Ngọc Dung Tiếp Tổng Giám Đốc Canon Việt Nam 
Đài Loan Tái Mở Cửa Đón Lao Động Việt 

TIN TRONG NƯỚC 
Nhu Cầu Tuyển Dụng Lao Động Tăng Dần Đến Quý II/2022 
Liệu Có Thiếu Hụt Lao Động Sau Tết Nguyên Đán? 
Đầu Năm, Cả Nước Có 13.000 Doanh Nghiệp Thành Lập Mới 
Việt Nam Đặt Mục Tiêu Tăng Trưởng Nông Lâm Thủy Sản 2,5% -3%/Năm Đến Năm 2030 
Nhân Sự Cấp Cao Ngành Nào "Hot" Nhất 2022? 
Hà Nội Phấn Đấu Giải Quyết Việc Làm Mới Cho 160.000 Lao Động Trong Năm 2022 
Hà Nội Đặt Mục Tiêu Tuyển Sinh, Đào Tạo Nghề Cho 224.500 Người 
Nghệ An: Hơn 5.000 Công Nhân Giày Da Không Vào Nhà Máy, Đòi Tăng Lương 
Hơn 6.800 Vị Trí Việc Làm Đầu Năm Chờ Người Lao Động Hà Tĩnh 
Quảng Nam Phấn Đấu Đưa 5.000 Lao Động Đi Làm Việc Ở Nước Ngoài 
Thừa Thiên-Huế Phấn Đấu Giải Quyết Việc Làm Cho 16.300 Lao Động Trong Năm 2022 
TP. HCM Cần Hàng Chục Nghìn Lao Động Sau Tết 
Bình Dương: Nhiều Doanh Nghiệp Có 80% Lao Động Trở Lại Nhà Máy Ngày Đầu Năm 
Bình Dương Cần Gấp 50.000 Lao Động Sau Tết, Mức Lương Cao 

 

# # # 

  



 

 

 

● Tin Tiêu Điểm ●  

 

● Tin GDNN / Đào Tạo Nghề ●  

Chính Sách 

 

Đào Tạo Nghề - Đột Phá Gỡ "Điểm Nghẽn" Nhân Lực Và Phục Hồi Kinh Tế 

 

Nhân dịp Tết Nhâm Dần 2022, TS. Trương Anh Dũng - Tổng cục trưởng Tổng Cục GDNN chia 

sẻ chiến lược phát triển GDNN nhằm giải quyết "điểm nghẽn" nguồn nhân lực. Theo ông, đào 

tạo nghề là chìa khóa để tháo gỡ “điểm nghẽn” nhân lực và phục hồi kinh tế. Bởi lẽ, ở Việt Nam, 

năm qua đại dịch Covid-19 khiến nhiều doanh nghiệp phải cho lao động ngừng, giãn hoặc nghỉ 

việc; tỷ lệ thất nghiệp tăng nhanh và mạnh, cùng với việc nhiều lao động rời bỏ thị trường lao 

động. Ngược lại, khi vắc xin đã được triển khai tiêm phòng trên diện rộng, dịch bệnh đang dần 

được kiểm soát, kinh tế bắt đầu hồi phục, doanh nghiệp thực hiện việc tăng tốc sản xuất, kinh 

doanh sẽ dẫn đến việc tăng cao nhu cầu lao động, lại xảy ra tình trạng thiếu hụt lao động. Tỷ lệ 

lao động quay trở lại làm việc sau dịch Covid-19 tại phần lớn doanh nghiệp hiện mới chỉ đạt 60 - 

70% so với nhu cầu doanh nghiệp. Ông Dũng cho rằng Việt Nam đang có lợi thế cơ cấu dân số 

vàng với 55 triệu lao động, nhưng "điểm nghẽn" lại chính là chất lượng nguồn nhân lực bởi tỷ lệ 

lao động qua đào có bằng cấp, chứng chỉ mới đạt 24,6%. Bên cạnh đó, tỷ lệ người lao động được 

đào tạo trình độ ĐH (đại học) trở lên nhưng lại làm những vị trí công việc chỉ yêu cầu trình độ 

CĐ (cao đẳng) trở xuống tăng nhanh trong 10 năm qua đã tăng từ 12% lên 25%. Đây là một 

trong những nguyên nhân dẫn tới năng suất lao động của chúng ta vẫn rất thấp, dù tăng trưởng 

kinh tế khá cao trong hai thập kỷ rưỡi qua. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức 

tạp, để góp phần bảo đảm chuỗi cung ứng lao động có kỹ năng, khôi phục sản xuất, kinh doanh, 

phát triển kinh tế - xã hội, GDNN sẽ tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy định pháp luật 

về GDNN; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tập trung xây dựng các chương trình, đề án, dự 

án trong và ngoài nước để định hướng và có nguồn lực cho phát triển GDNN trong trung hạn và 

dài hạn; chuẩn bị đào tạo những ngành nghề mới, kỹ năng tương lai. Các cơ sở GDNN cần nhanh 

chóng thích ứng để thay đổi phương thức trong đào tạo mở, linh hoạt, chú trọng tham gia đào tạo 

thường xuyên lực lượng lao động; có kế hoạch điều chỉnh danh mục ngành, nghề đào tạo phù 

hợp với yêu cầu của thị trường lao động; nhanh chóng xây dựng chương trình đào tạo dựa theo 

chuẩn đầu ra, bên cạnh kỹ năng cốt lõi cần chú trọng trang bị kỹ năng mềm, kỹ năng số, kỹ năng 

ngoại ngữ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp cho người học. (Dan Tri Ngày 3/2) 

 

Hỗ Trợ Tiền Thuê Trọ 3 Tháng Cho Lao Động Trong Khu Công Nghiệp 

 

Bộ trưởng LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung cho biết, trong năm mới 2022, sẽ triển khai gói hỗ trợ 

trị giá 6.600 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước để hỗ trợ tiền mặt cho người lao động thuê trọ. Đây 

là một trong các giải pháp nhằm khôi phục thị trường lao động sau dịch COVID-19. Cụ thể, hỗ 

trợ 3 tháng tiền thuê nhà, tiền thuê trọ với người lao động làm việc trong các khu công nghiệp, 

khu chế xuất, khu vực kinh tế trọng điểm; hỗ trợ 3 tháng tiền thuê nhà trọ với mức gấp đôi nhóm 

trên với người lao động quay lại thị trường. Tiếp tục triển khai chính sách hỗ trợ doanh nghiệp 

https://dantri.com.vn/giao-duc-huong-nghiep/dao-tao-nghe-dot-pha-go-diem-nghen-nhan-luc-va-phuc-hoi-kinh-te-20220202233833012.htm


 

 

 

vay vốn không có lãi suất để trả lương cho người lao động cho đến hết hết 31/3/2022. Bên cạnh 

đó, người lao động được vay vốn với lãi suất ưu đãi để phát triển sản xuất, với mức vay có thể 

tới hàng trăm triệu đồng. Năm nay cũng tiếp tục hỗ trợ cho doanh nghiệp đào tạo nghề cho người 

lao động theo gói hỗ trợ trị giá 7.500 tỷ đồng đã được cung cấp. Dự kiến, trước ngày 15/2/2022, 

Bộ LĐ-TB&XH sẽ trình Chính phủ để báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thông qua gói 6.600 

tỷ đồng hỗ trợ người lao động cũng như chính sách cho vay phục hồi sản xuất. (Tien Phong, 

VnEconomy, Lao Dong, VTV Ngày 4/2) 

 

GDNN Lấy Doanh Nghiệp Là Trung Tâm Của Chuyển Đổi Số 

 

TS Phạm Vũ Quốc Bình, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục GDNN cho biết với quá trình chuyển 

đổi số, Tổng cục GDNN xác định coi doanh nghiệp là trung tâm của chuyển đổi số. Ông cho 

rằng việc sử dụng các bài giảng hàng ngày giảng dạy trực tiếp và giờ giảng dạy qua các hệ thống 

như Zoom, Google meeting... chưa gọi là đào tạo trực tuyến. Đào tạo trực tuyến phải là một hệ 

thống thống nhất đồng bộ từ quản lý nội dung, quản lý học tập, kiểm tra đánh giá kết quả học 

tập. Ông cũng nhấn mạnh rằng thời gian các hoạt động GDNN vừa qua chỉ “mạnh ai, nấy làm”, 

chưa có định hướng hoạt động cụ thể. (DDDN Ngày 1/2) 

 

Tập Trung Cao Độ Ngay Cho Công Việc Trong Năm "Bước Ngoặt" 2022! 

 

Phát biểu tại hội nghị triển khai công tác năm 2022 diễn ra chiều 7/2/2022, Bộ trưởng Bộ LĐ-

TB&XH Đào Ngọc Dung nhấn mạnh đến 8 nhiệm vụ lớn của ngành trong năm. Về thị trường 

lao động, Bộ trưởng yêu cầu cần triển khai dự báo cung cầu của thị trường lao động, về việc đưa 

lao động xuất cảnh trong tháng 5 và 6, và dạy nghề. Ông cũng nhấn mạnh rằng không phải tự 

dung mà chính phủ dành 2.000 tỷ đồng để đào tạo người có trình độ, chất lượng cao, đây là 

những ngành nghề chất lượng cao, thay đổi nền tảng lao động, tay nghề cho lực lượng lao động 

của quốc gia. (Dan Tri, MoLISA Ngày 7/2) 

 

Tổng Cục GDNN Triển Khai Nhiệm Vụ Đầu Xuân 2022 

 

Ngày 7/2, Tổng cục GDNN đã tổ chức gặp mặt cán bộ, công chức viên chức và triển khai các 

nhiệm vụ năm 2022. Triển khai nhiệm vụ năm 2022, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Đào Ngọc 

Dung và Lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH, Tổng cục GDNN đã triển khai xây dựng chương trình, kế 

hoạch công tác với một số công tác trọng tâm. Một là: Tập trung ngay vào việc xây dựng văn 

bản, đề án theo nhiệm vụ đã được Bộ phân công nhằm khuyến khích doanh nghiệp tham gia đào 

tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động. Hai là: Triển khai đồng bộ chiến lược, quy hoạch, 

kế hoạch, các chương trình, đề án, dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Ưu tiên triển 

khai Chiến lược, các Đề án, Chương trình đã được phê duyệt trong năm 2021: Chiến lược phát 

triển GDNN giai đoạn 2021-2030. Ba là: Tập trung cao nhất việc chỉ đạo, hướng dẫn triển khai 

quy hoạch mạng lưới cơ sở GDNN ở các bộ, ngành, địa phương theo hướng tinh gọn nhưng hiệu 

quả. Bốn là: Tham mưu Bộ đề xuất sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến chức năng, 

nhiệm vụ của Tổng cục và các đơn vị thuộc Tổng cục sau khi Chính phủ ban hành Nghị định quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ LĐ-TB&XH. Năm là: Đẩy mạnh 

truyền thông, tư vấn hướng nghiệp, phân luồng trong GDNN. Sáu là: Thực hiện chuyển đổi số 

https://tienphong.vn/bo-truong-ld-tb-xh-dao-ngoc-dung-ho-tro-3-thang-tien-thue-tro-cho-cong-nhan-post1414021.tpo
https://vneconomy.vn/ho-tro-tien-thue-tro-3-thang-cho-lao-dong-trong-khu-cong-nghiep.htm#related
https://laodong.vn/cong-doan/ho-tro-3-thang-tien-thue-nha-cho-nguoi-lao-dong-tai-cac-khu-cong-nghiep-1000365.ldo#related
https://vtv.vn/kinh-te/ho-tro-3-thang-tien-thue-nha-cho-nguoi-lao-dong-tai-khu-cong-nghiep-2022013110014139.htm#related
https://diendandoanhnghiep.vn/giao-duc-nghe-nghiep-lay-doanh-nghiep-la-trung-tam-cua-chuyen-doi-so-216218.html
https://dantri.com.vn/an-sinh/tap-trung-cao-do-ngay-cho-cong-viec-trong-nam-buoc-ngoat-2022-20220207192210969.htm
http://www.molisa.gov.vn/Pages/tintuc/chitiet.aspx?tintucID=230147


 

 

 

trong GDNN. Bảy là: Chủ động các phương án ứng phó với ảnh hưởng của dịch Covid-19 sau 

Tết Nguyên đán tại cơ quan Tổng cục và hệ thống GDNN. (Dan Sinh, GDNN Ngày 8/2) 

 

● Tin Kinh Doanh & Thị Trường Lao Động ● 

Hợp tác Nước Ngoài 

 

Chuyên Gia Phát Triển Dự Án Của Tổ Chức GIZ Tại Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Công 

Nghệ Nha Trang Được Vinh Dự Nhận Bằng Khen Của Lãnh Đạo Tỉnh Khánh Hòa 

 

Tối 22/1, Tỉnh ủy, Hội Đồng Nhân Dân, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Khánh Hòa, Ủy ban Mặt trận Tổ 

Quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức buổi gặp mặt, chúc Tết các chuyên gia quốc tế và 

kiều bào đang công tác tại tỉnh nhân dịp xuân Nhâm Dần 2022. Nhân dịp này, UBND tỉnh Khánh 

Hòa đã trao tặng Bằng khen cho 8 tổ chức và 5 cá nhân có nhiều đóng góp xuất sắc cho sự phát 

triển kinh tế – xã hội của tỉnh trong năm 2021. Ông Alwin Matthias Angert – Chuyên gia phát 

triển dự án Chương trình Đổi mới đào tạo nghề Việt Nam – GIZ là một trong 5 cá nhân được 

vinh dự nhận Bằng khen. Ông Alwin Matthias Angert là Chuyên gia phát triển hỗ trợ nghề Công 

nghệ Ô tô tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang với mục tiêu hỗ trợ nhà Trường 

phát triển trở thành một trung tâm đào tạo nghề chất lượng cao. Chương trình “Đổi mới Đào tạo 

nghề Việt Nam” do Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ) tài trợ, tổ chức GIZ 

cùng với Bộ LĐ-TB&XH Việt Nam phối hợp thực hiện. (GDNN Ngày 28/1) 

 

Bộ Trưởng Đào Ngọc Dung Tiếp Tổng Giám Đốc Canon Việt Nam 

 

Ngày 25/1, tại Hà Nội, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã tiếp ông Nimura Minoru, Tổng Giám đốc 

Canon Việt Nam. Hai bên đã trao đổi về hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình đời sống của 

công nhân Canon Việt Nam và các giải pháp nhằm phục hồi sản xuất trong thời gian tới. Tại buổi 

tiếp, Tổng Giám đốc Canon Việt Nam cảm ơn Bộ LĐ-TB&XH trong thời gian qua đã có những 

chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, trong đó có Canon Việt Nam vượt qua đại dịch, khôi phục sản 

xuất. Tổng giám đốc cũng cho biết, công ty cũng có những hình thức thưởng, khuyến khích thi 

đua tạo động lực để NLĐ tiếp tục nỗ lực cống hiến, lao động sản xuất. Bộ trưởng Đào Ngọc 

Dung cho biết, bên cạnh việc liên tục tuyển mới người lao động theo phương thức truyền thống, 

Canon Việt Nam có thể tìm hiểu, tham khảo liên kết với Tập đoàn JHL để tuyển mới lao động đã 

qua đào tạo. Bởi “Dự án 30.000 lao động chất lượng cao" đã được Bộ LĐ-TB&XH đứng ra kết 

nối với các tỉnh, thành song hành cùng Tập đoàn JHL trong hoạt động tuyển chọn, tư vấn hướng 

nghiệp và bố trí việc làm cho nguồn lao động của địa phương. (Bao Dan Sinh, MoLISA Ngày 

25/1) 

 

Đài Loan Tái Mở Cửa Đón Lao Động Việt 

 

Lãnh đạo Trung tâm Chỉ huy Dịch tễ Đài Loan (CECC) Trần Thời Trung hôm 7/2 cho biết kể từ 

ngày 15/2, các chủ lao động Đài Loan có thể đón công nhân và điều dưỡng viên từ Việt Nam, 

Thái Lan, Philippines và Indonesia sang hòn đảo. Khi lao động nước ngoài nhập cảnh, chủ doanh 

nghiệp phải bố trí cho họ cách ly trong khách sạn. Sau khi hoàn thành 14 ngày cách ly, người lao 

động nước ngoài tiếp tục ở lại khách sạn để tự theo dõi sức khỏe 7 ngày trước khi tới nơi làm 

https://baodansinh.vn/tong-cuc-giao-duc-nghe-nghiep-trien-khai-nhiem-vu-dau-xuan-2022-20220207142839.htm
http://gdnn.gov.vn/AIAdmin/News/View/tabid/66/newsid/39041/seo/Tong-cuc-Giao-duc-nghe-nghiep-trien-khai-nhiem-vu-dau-xuan-2022/Default.aspx
https://www.tvet-vietnam.org/vi/archives/news/chuyen-gia-phat-trien-du-an-cua-to-chuc-giz-tai-truong-cao-dang-ky-thuat-cong-nghe-nha-trang-duoc-vinh-du-nhan-bang-khen-cua-lanh-dao-tinh-khanh-hoa
https://baodansinh.vn/bo-truong-dao-ngoc-dung-tiep-tong-giam-doc-canon-viet-nam-20220125145450.htm
http://www.molisa.gov.vn/Pages/tintuc/chitiet.aspx?tintucID=230130#related


 

 

 

việc. Đài Loan từ tháng 5/2021 áp lệnh cấm nhập cảnh với toàn bộ người nước ngoài sau khi hòn 

đảo ghi nhận các ca Covid-19 tăng cao. (VnExpress Ngày 8/2) 

Tin Trong Nước 

 

Nhu Cầu Tuyển Dụng Lao Động Tăng Dần Đến Quý II/2022 

 

Theo Bộ LĐ-TB&XH, các doanh nghiệp sẽ hoạt động trở lại với công suất cao vào cuối quý I và 

II/2022. Dự kiến trong năm 2022, số lao động có nhu cầu tuyển dụng khoảng 700.000 người. Bộ 

trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, nhân lực sau Tết đáp ứng được 85% nhu cầu doanh nghiệp. 

Ông cho rằng, không đến mức thiếu trầm trọng nguồn lao động, nhưng cái thiếu hiện nay chính 

là nguồn nhân lực chất lượng cao. Do đó, các doanh nghiệp vừa tiếp nhận, vừa đào tạo. Những 

ngành nghề có thể sử dụng được ngay, đòi hỏi công nghệ thấp thì có thể có lực lượng ngay, 

nhưng những ngành nghề đòi hỏi công nghệ cao thì phải có thời gian phục hồi. Do đó, các doanh 

nghiệp hiện đang phối hợp rất chặt chẽ với các cơ sở GDNN, các Trung tâm hướng nghiệp để 

thực thi nhiệm vụ này. Theo ông Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, việc thiếu hụt lao 

động sẽ bớt căng thẳng khi các doanh nghiệp và các cấp chính quyền địa phương thực hiện các 

giải pháp, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và bảo đảm an sinh xã hội, sức khỏe cho người lao 

động trong điều kiện trạng thái bình thường mới. (VOV, Bao Dan Sinh, Tap Chi Mat Tran, Thoi 

Dai Ngày 7/2) 

 

Liệu Có Thiếu Hụt Lao Động Sau Tết Nguyên Đán? 

 

Thị trường lao động đang khởi sắc sau ảnh hưởng của dịch COVID-19. Sau Tết Nguyên đán, Bộ 

LĐ-TB&XH dự báo cũng chỉ thiếu hụt lao động từ 10-15%. Nhận định về thị trường lao động 

sau Tết Nguyên đán, Bộ trưởng Dung cho rằng, thông thường hằng năm, trước Tết Nguyên đán 

thường thiếu khoảng 10% lực lượng lao động, sau Tết thường thiếu 20%. Theo Bộ trưởng, 95% 

lực lượng lao động ở các khu công nghiệp, khu chế xuất, các trung tâm lao động đã hoạt động trở 

lại. (Lao Dong, VnEconomy, VOV Ngay 30/1) 

 

Đầu Năm, Cả Nước Có 13.000 Doanh Nghiệp Thành Lập Mới 

 

Thông tin từ Tổng cục Thống kê, trong tháng 01/2022, cả nước có 13 nghìn doanh nghiệp thành 

lập mới với số vốn đăng ký hơn 192,3 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký gần 77,1 nghìn lao 

động, tăng 15,9% về số doanh nghiệp, tăng 22,6% về vốn đăng ký và tăng 10,5% về số lao động 

so với tháng trước. So với cùng kỳ năm trước, tăng 28,9% về số doanh nghiệp, tăng 24% về số 

vốn đăng ký và giảm 33,5% về số lao động. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập 

mới trong tháng đạt 14,8 tỷ đồng, tăng 5,8% so với tháng trước và giảm 3,7% so với cùng kỳ 

năm 2021. (GSO, Bao Quoc Te, CafeF, BNews Ngày 6/2) 

 

Việt Nam Đặt Mục Tiêu Tăng Trưởng Nông Lâm Thủy Sản 2,5% -3%/Năm Đến Năm 2030 

 

Việt Nam đặt mục tiêu ngành nông-lâm-thủy sản đạt mức tăng trưởng hàng năm 2,5% -3% đến 

năm 2030, theo Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, 

tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào cuối tháng trước. Theo đó, 

https://vnexpress.net/dai-loan-tai-mo-cua-don-lao-dong-viet-4425032.html
https://vov.vn/xa-hoi/viec-lam/thi-truong-lao-dong-sau-tet-nguyen-dan-khong-lo-thieu-hut-post922568.vov
https://baodansinh.vn/nhu-cau-tuyen-dung-lao-dong-tang-dan-den-quy-ii-2022-20220203064924.htm#related
http://tapchimattran.vn/kinh-te/nhu-cau-tuyen-dung-lao-dong-tang-dan-den-quy-ii2022-43520.html#related
https://thoidai.com.vn/can-tuyen-dung-700000-lao-dong-den-quy-ii2022-162509.html#related
https://thoidai.com.vn/can-tuyen-dung-700000-lao-dong-den-quy-ii2022-162509.html#related
https://laodong.vn/cong-doan/lieu-co-thieu-hut-lao-dong-sau-tet-nguyen-dan-1000212.ldo
https://vneconomy.vn/thi-truong-lao-dong-dang-phuc-hoi-kha-quan.htm#related
https://vov.vn/xa-hoi/viec-lam/thi-truong-lao-dong-sau-tet-nguyen-dan-khong-lo-thieu-hut-post922568.vov#related
https://www.gso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2022/01/bao-cao-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-thang-01-nam-2022/
https://baoquocte.vn/dau-nam-ca-nuoc-co-13000-doanh-nghiep-thanh-lap-moi-173170.html#related
https://cafef.vn/dau-nam-2022-hon-13000-doanh-nghiep-moi-duoc-thanh-lap-20220131170745276.chn#related
https://bnews.vn/thang-1-2022-so-doanh-nghiep-thanh-lap-moi-tang-ro-ret/230481.html#related


 

 

 

Việt Nam đặt mục tiêu tăng năng suất lao động nông lâm thủy sản hàng năm 5,5% -6% và tăng 

giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản 5% -6%/năm. Tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao 

động xã hội giảm xuống dưới 20% và tỷ lệ lao động nông nghiệp được đào tạo đạt trên 70%. 

(Luat Viet Nam) 

 

Nhân Sự Cấp Cao Ngành Nào "Hot" Nhất 2022? 

 

Navigos Group vừa đưa ra dự báo về nhu cầu tuyển dụng nhân sự trung và cao cấp tại thị trường 

trong quý I-2022. Công ty cho biết nhu cầu tuyển dụng quy mô lớn trong mảng tại chính ngân 

hàng sẽ tiếp tục tăng cao trong năm 2022. Công nghệ thông tin và viễn thông (ICT) vẫn là ngành 

sôi động trên thị trường tuyển dụng. Trong quý I-2022, như cầu tuyển dụng trong các doanh 

nghiệp ngành hàng tiêu dùng sẽ bắt đầu nhộn nhịp trở lại do các doanh nghiệp bắt đầu sử dụng 

nguồn ngân sách mới. (VietnamNet, Nguoi Lao Dong Ngày 21/1) 

 

Hà Nội Phấn Đấu Giải Quyết Việc Làm Mới Cho 160.000 Lao Động Trong Năm 2022 

 

Thành phố Hà Nội phấn đấu trong năm 2022, giải quyết việc làm mới cho 160.000 lao động; 

giảm tỷ lệ thất nghiệp thành thị dưới 4%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 72,2%. Đây là những chỉ 

tiêu được đề ra tại Kế hoạch số 34/KH-UBND về hỗ trợ, phát triển thị trường lao động, giải 

quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022 đã được UBND 

thành phố Hà Nội ban hành. (Dan Sinh Ngày 7/2) 

 

Hà Nội Đặt Mục Tiêu Tuyển Sinh, Đào Tạo Nghề Cho 224.500 Người 

 

Sở LĐ-TB&XH Hà Nội thông tin, năm 2022, mạng lưới 380 cơ sở GDNN trên địa bàn thành 

phố tiếp tục hoạt động với tinh thần đổi mới, sáng tạo, gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp và thị 

trường lao động để tổ chức đào tạo nghề theo sát nhu cầu. Các nhà trường đặt mục tiêu năm nay 

tuyển sinh, đào tạo nghề 224.500 người, bảo đảm hơn 80% số người học nghề có việc làm ngay 

sau khi tốt nghiệp hoặc vẫn làm nghề cũ, nhưng tạo ra năng suất, thu nhập cao hơn.  Năm 2021, 

dù gặp nhiều khó khăn, các cơ sở GDNN đã tuyển sinh, đào tạo nghề cho hơn 220.500 người, đạt 

100% so với kế hoạch đề ra. (Hanoi Moi Ngày 28/1) 

 

Nghệ An: Hơn 5.000 Công Nhân Giày Da Không Vào Nhà Máy, Đòi Tăng Lương 

 

Cho rằng mức lương cơ bản còn thấp, hơn 5.000 công nhân một công ty giày da ở huyện Diễn 

Châu, tỉnh Nghệ An đồng loạt nghỉ việc đòi tăng lương, phụ cấp thâm niên. Theo một số người, 

lý do họ nghỉ việc vì hiện tại mức lương cơ bản và phụ cấp thâm niên còn thấp. So với sức lao 

động, thu nhập hiện tại không đủ trang trải cuộc sống. Tương tư, sau dịp nghỉ Tết năm 2021, tập 

thể công nhân Công ty Viet Glory đã có đơn kiến nghị lên ban giám đốc với 12 nội dung như đề 

nghị tăng lương hằng năm cho công nhân viên, phụ cấp xăng xe, tiền cơm cho công nhân làm 

tăng ca đến 19h…(Tuoi Tre, baonghean Ngày 7/2) 

 

Hơn 6.800 Vị Trí Việc Làm Đầu Năm Chờ Người Lao Động Hà Tĩnh 

 

https://luatvietnam.vn/chinh-sach/quyet-dinh-150-qd-ttg-thu-tuong-chinh-phu-216436-d1.html
https://vietnamnet.vn/en/business/banking-industry-forecasts-large-scale-recruitment-demand-813280.html
https://nld.com.vn/cong-doan/nhan-su-cap-cao-nganh-nao-hot-nhat-2022-20220121125459097.htm
https://baodansinh.vn/ha-noi-phan-dau-giai-quyet-viec-lam-moi-cho-160000-lao-dong-trong-nam-2022-20220205173358.htm
http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/giao-duc/1023622/ha-noi-dat-muc-tieu-tuyen-sinh-dao-tao-nghe-cho-224500-nguoi
https://tuoitre.vn/nghe-an-hon-5-000-cong-nhan-giay-da-khong-vao-nha-may-doi-tang-luong-20220207165554015.htm
https://baonghean.vn/dien-chau-van-dong-tuyen-truyen-cong-nhan-cong-ty-tnhh-viet-glory-som-tro-lai-lam-viec-302206.html#related


 

 

 

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh thông tin, 63 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đang có nhu 

cầu tuyển dụng 6.850 vị trí việc làm trong tháng 2/2022. Các ngành nghề tuyển dụng số lượng 

lao động lớn gồm: may mặc, kinh doanh, xây dựng, điện tử, sửa chữa máy móc… Trong số 

6.850 vị trí việc làm, các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng 6.631 lao động phổ thông, 160 lao 

động có trình độ trung cấp và 59 lao động trình độ đại học. (Bao Ha Tinh Ngày 8/2) 

 

Quảng Nam Phấn Đấu Đưa 5.000 Lao Động Đi Làm Việc Ở Nước Ngoài 

 

Tỉnh Quảng Nam phấn đấu giai đoạn 2022 – 2025 sẽ đưa 5.000 lao động đi làm việc có thời hạn 

ở nước ngoài theo hợp đồng. Trong đó, thị trường Nhật Bản khoảng 85%, thị trường Hàn Quốc, 

Đài Loan... khoảng 15%, chia ra các năm 2022 đưa 1.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài; 

năm 2023: 1.200 lao động; năm 2024: 1.300 lao động và năm 2025 sẽ đưa 1.500 lao động đi làm 

việc ở nước ngoài theo hợp đồng. (Dan Sinh Ngày 8/2) 

 

Thừa Thiên-Huế Phấn Đấu Giải Quyết Việc Làm Cho 16.300 Lao Động Trong Năm 2022 

 

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình việc làm năm 2022. 

Theo đó, tỉnh Thừa Thiên Huế phấn đấu kết nối giải quyết việc làm cho trên 16.300 lao động, 

phấn đấu duy trì tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 2,3%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đến 

cuối năm 2022 đạt 68%; tỷ trọng lao động làm việc trong ngành nông nghiệp đến cuối năm 2022 

giảm còn 25,6 %. (Dan Sinh Ngày 4/2) 

 

TP. HCM Cần Hàng Chục Nghìn Lao Động Sau Tết 

 

Dự kiến nhu cầu nhân lực sau Tết Nguyên Đán, TP. HCM cần khoảng 44.800 - 55.600 chỗ làm 

việc. Các nhóm nghề có nhu cầu tuyển dụng cao sau Tết như: Kinh doanh thương mại; dịch vụ 

phục vụ cá nhân, bảo vệ; dịch vụ tư vấn - nghiên cứu khoa học và phát triển; công nghệ thông 

tin; dệt may - giày da; dịch vụ du lịch - lưu trú và ăn uống; công nghệ lương thực - thực phẩm; 

dịch vụ vận tải - kho bãi - dịch vụ cảng; kỹ thuật điện - điện lạnh - điện công nghiệp - điện tử… 

Nhu cầu nhân lực đã qua đào tạo chiếm 86,39%. (VnEconomy Ngày 26/1) 

 

Bình Dương: Nhiều Doanh Nghiệp Có 80% Lao Động Trở Lại Nhà Máy Ngày Đầu Năm 

 

Bà Đặng Thị Kim Chi - Chủ tịch CĐ KCN VSIP cho biết, có 315/384 doanh nghiệp có công 

đoàn cơ sở đã trở lại hoạt động. Số lao động trở lại nhà máy sản xuất đến đầu giờ chiều ngày 7/2 

là 135.817 lao động. Công ty TNHH Apparel Far Eastern Viet Nam là một trong doanh nghiệp 

đông lao động, có 4.368/5.200 người trở lại nhà máy sản xuất, đạt 84%.Liên đoàn Lao động tỉnh 

Bình Dương cho biết thêm, một trong những doanh nghiệp đông lao động là Công ty TNHH 

Shyang Hung Cheng, có khoảng 6.650 công nhân đã trở lại nhà máy, đạt 83%. (Lao Dong Ngày 

7/2) 

 

Bình Dương Cần Gấp 50.000 Lao Động Sau Tết, Mức Lương Cao 

 

https://baohatinh.vn/lao-dong-viec-lam/hon-6-800-vi-tri-viec-lam-dau-nam-cho-nguoi-lao-dong-ha-tinh/226973.htm
https://baodansinh.vn/quang-nam-phan-dau-dua-5000-lao-dong-di-lam-viec-o-nuoc-ngoai-20220208161418.htm
https://baodansinh.vn/thua-thien-hue-phan-dau-giai-quyet-viec-lam-cho-16300-lao-dong-trong-nam-2022-20220204075945.htm
https://vneconomy.vn/tp-hcm-can-hang-chuc-nghin-lao-dong-sau-tet.htm
https://laodong.vn/cong-doan/binh-duong-nhieu-doanh-nghiep-co-80-lao-dong-tro-lai-nha-may-ngay-dau-nam-1001794.ldo


 

 

 

Ngày 7/2, thông tin từ Sở LĐ-TB&XH Bình Dương, hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn đã 

mở cửa hoạt động trở lại với tỉ lệ lao động khoảng 60%. Các doanh nghiệp hiện đang gấp rút 

tuyển dụng lao động để đáp ứng các đơn hàng đã ký kết, đơn hàng mới nên khả năng thiếu hụt 

lao động rất cao. Dự kiến, ngay trong tháng 2, các doanh nghiệp sẽ cần từ 40.000-50.000 lao 

động, chủ yếu là lao động phổ thông với mức thu nhập 5-8 triệu đồng. Nhiều vị trí chuyên gia, 

công nhân lành nghề, kỹ thuật viên... cũng được tuyển dụng với mức lương lên đến 15 triệu 

đồng/tháng. Các ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng lao động nhiều như: giày da, dệt may, điện 

tử, gỗ, thực phẩm, thương mại dịch vụ. (Dan Tri Ngày 7/2) 

 

https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/binh-duong-can-gap-50000-lao-dong-sau-tet-muc-luong-cao-20220207140553910.htm

