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● Tin Tiêu Điểm ●  

 

● Tin GDNN / Đào Tạo Nghề ●  

Chính Sách 

 

Phục Hồi Thị Trường Lao Động 

 

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác dạy nghề 

đối với việc phục hồi thị trường lao động. Hiện nay 65% lực lượng lao động nước ta đã qua đào 

tạo, nhưng chỉ có 24,5% có chứng chỉ bằng cấp, so với mặt bằng chung của các nước ASEAN. 

Ông cho rằng hệ thống đào tạo nghề cần tiếp tục theo hướng mở liên thông, linh hoạt và bao 

trùm gắn với học tập và nâng cao tay nghề suốt đời, tập trung nguồn lực, ưu tiên cho phát triển 

nguồn nhân lực và đi tắt đón đầu các xu hướng mới, hội nhập trong lĩnh vực phát triển nguồn 

nhân lực. Bộ trưởng cũng đề ra các giải pháp để bảo đảm phát triển thị trường lao động trong bối 

cảnh thích ứng với trạng thái bình thường mới, gồm (i) tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách 

hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và người 

dân gặp thiên tai, rủi ro; (ii) hỗ trợ phục hồi và phát triển thị trường lao động; (iii) tiếp tục hoàn 

thiện thể chế về phát triển thị trường lao động - việc làm; (iv) phát triển GDNN, tăng cường đào 

tạo thường xuyên, đào tạo lại lao động và tăng cường chuẩn hóa chất lượng lao động trình độ kỹ 

năng nghề; (v) tăng cường hiệu quả các chính sách an sinh xã hội hiện hành, nỗ lực hướng tới hệ 

thống an sinh đáp ứng với các cú sốc diện rộng. (Dien Dan Doanh Nghiep Ngày 13/2) 

 

Hình Thành Nền Tảng Số GDNN Quốc Gia Vào Năm 2025 

 

Theo Quyết định số 2222/QĐ-TTg của Chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số trong 

GDNN giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, chương trình đặt mục tiêu hình thành 

nền tảng số GDNN quốc gia và kho học liệu, tài nguyên số dùng chung phục vụ cho hoạt động 

dạy và học vào năm 2025. Về phát triển năng lực số cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý 

GDNN phấn đấu 50% đến năm 2025 và 100% đến năm 2030 nhà giáo và cán bộ quản lý được 

đào tạo bổ sung nâng cao năng lực số, kỹ năng, phương pháp sư phạm phù hợp để triển khai đào 

tạo trên môi trường số. Nhà giáo của các cơ sở GDNN được đào tạo phát triển học liệu số phấn 

đấu đạt 50% đến năm 2025 và 100% đến năm 2030. Phấn đấu 50% vào năm 2025 và 100% vào 

năm 2030 trường cao đẳng, trường trung cấp có hạ tầng số, nền tảng số để kết nối, khai thác với 

nền tảng số GDNN quốc gia. Theo Quyết định, Bộ LĐ-TB&XH là đơn vụ chủ trì, phối hợp, 

hướng dẫn các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng 

chương trình, kế hoạch thực hiện Chương trình, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình. (Dan 

Tri, SGGP Ngày 15/2) 

 

Hoàn Thiện Cơ Chế, Chính Sách Về Nguồn Lực Cho Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật 

 

Chiều 10/2, tại trụ sở Chính phủ, Hội đồng Phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương tổ 

chức phiên họp triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ 

https://diendandoanhnghiep.vn/phuc-hoi-thi-truong-lao-dong-216779.html
https://dantri.com.vn/giao-duc-huong-nghiep/hinh-thanh-nen-tang-so-giao-duc-nghe-nghiep-quoc-gia-vao-nam-2025-20220215082747208.htm
https://dantri.com.vn/giao-duc-huong-nghiep/hinh-thanh-nen-tang-so-giao-duc-nghe-nghiep-quoc-gia-vao-nam-2025-20220215082747208.htm
https://www.sggp.org.vn/hinh-thanh-nen-tang-so-giao-duc-nghe-nghiep-quoc-gia-786257.html#related


 

 

 

tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp. Bộ 

GD&ĐT, Bộ LĐTB&XH trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, tăng cường chỉ đạo triển 

khai các nhiệm vụ PBGDPL trong nhà trường và các cơ sở GDNN, trọng tâm là đổi mới nội 

dung, hình thức giảng dạy, học tập môn học pháp luật và giáo dục công dân theo hướng tiên tiến, 

hiện đại, phù hợp; kiểm tra, đánh giá công tác giáo dục pháp luật trong nhà trường và các cơ sở 

GDNN. (Cong Ly Ngày 11/2) 

 

Ban Hành Chương Trình Tổng Thể Về Thực Hành Tiết Kiệm, Chống Lãng Phí 2022 

 

Chính phủ vừa ban hành Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 

nhằm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo 

đảm trật tự an toàn xã hội để khôi phục và phát triển kinh tế, phấn đấu thực hiện cao nhất các 

mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã được Quốc hội đề ra để góp phần đưa tổng sản 

phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 6-6,5%, quy mô GDP bình quân đầu người khoảng 3.900 

USD/người. Chính phủ đặt ra một số mục tiêu như sau: (i) Thực hiện triệt để tiết kiệm chi 

thường xuyên, tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển lên khoảng 28 - 29% tổng chi ngân sách nhà 

nước và cắt giảm bình quân 10% dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước của cơ quan 

quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể. (ii) ưu tiên ngân sách nhà nước cho phát triển giáo dục và đẩy 

mạnh cơ chế tự chủ đối với các cơ sở giáo dục đại học, GDNN. (Thanh Tra, Chinh Phu, Thu 

Vien Phap Luat, Noi Chinh Ngày 8/2) 

 

● Tin Kinh Doanh & Thị Trường Lao Động ●  

Hợp tác Nước Ngoài 

 

Thanh Hóa: Các Nhà Đầu Tư Ấn Độ Khảo Sát Dự Án Khu Công Nghiệp Dược Phẩm 

 

Ngày 13/2, Đoàn công tác của các nhà đầu tư Ấn Độ cùng đối tác chiến lược là Công ty Cổ phẩn 

Tập đoàn phát triển khu công nghiệp và đô thị Đại An đã đến thăm, khảo sát, tìm hiểu về dự án 

Khu công nghiệp dược phẩm tại tỉnh Thanh Hóa. Dự án có quy mô khoảng 1.006ha, trong đó 

giai đoạn 1 có quy mô khoảng 500-600ha; mức đầu tư ban đầu khoảng 500 triệu USD; doanh thu 

xuất khẩu dự kiến đạt khoảng 3 tỷ USD mỗi năm và tạo việc làm cho 50.000 lao động trực tiếp 

và 200.000 lao động gián tiếp. (VnEconomy, Bao Xay Dung, Thoi Dai, Bao Thanh Hoa Ngày 

13/2) 

 

Thừa Thiên - Huế Kích Cầu Lao Động Đi Làm Việc Ở Nước Ngoài 

 

Theo Kế hoạch Chương trình việc làm tỉnh giai đoạn 2021-2025, Thừa Thiên - Huế phấn đấu 

đưa 10.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, trong đó, năm 2021: 1.800 người; 

năm 2022: 2.000 người; năm 2023: 2.050 người; năm 2024: 2.050 người và năm 2025: 2.100 

người. Giai đoạn 2017-2020, toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế đã giải quyết cho 3.686 lao động đi làm 

việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Giai đoạn này chủ yếu tập trung vào ba thị trường chính: Nhật 

Bản, Hàn Quốc, Đài Loan. (Thoi Dai Ngày 15/2) 

 

https://congly.vn/khan-truong-hoan-thien-co-che-chinh-sach-ve-nguon-luc-danh-cho-pho-bien-giao-duc-phap-luat-203418.html
https://thanhtra.com.vn/phap-luat/tuyen-truyen-phap-luat/chuong-trinh-tong-the-cua-chinh-phu-ve-thuc-hanh-tiet-kiem-chong-lang-phi-nam-2022-193848.html
https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=204402#related
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Quyet-dinh-2262-QD-TTg-2021-Chuong-trinh-thuc-hanh-tiet-kiem-chong-lang-phi-2022-499379.aspx#related
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Quyet-dinh-2262-QD-TTg-2021-Chuong-trinh-thuc-hanh-tiet-kiem-chong-lang-phi-2022-499379.aspx#related
https://noichinh.vn/tin-tuc-su-kien/tin-trung-uong/202202/chinh-phu-ban-hanh-chuong-trinh-tong-the-ve-thuc-hanh-tiet-kiem-chong-lang-phi-nam-2022-310647/#related
https://vneconomy.vn/thanh-hoa-trai-tham-do-moi-doanh-nghiep-an-do-xay-dung-cong-vien-duoc-pham.htm
https://baoxaydung.com.vn/thanh-hoa-cac-nha-dau-tu-an-do-khao-sat-tim-hieu-ve-du-an-khu-cong-nghiep-duoc-pham-326361.html#related
https://thoidai.com.vn/nha-dau-tu-an-do-kha-o-sa-t-ti-m-hie-u-ve-du-an-duoc-pham-tai-thanh-hoa-163100.html#related
https://baothanhhoa.vn/thoi-su/doan-cong-tac-cua-cac-nha-dau-tu-an-do-khao-sat-tim-hieu-dau-tu-du-an-khu-cong-nghiep-duoc-pham-tai-tinh-thanh-hoa/153119.htm#related
https://thoidai.com.vn/thua-thien-hue-kich-cau-lao-dong-di-lam-viec-o-nuoc-ngoai-163096.html


 

 

 

THACO Tạo Việc Làm Cho Hơn 1.600 Bà Con Gốc Việt Ở Biển Hồ 

 

THAGRICO (Tập đoàn con của THACO) có nhu cầu tuyển dụng bổ sung 6.500 lao động, trong 

đó: 5.000 lao động người Campuchia và tăng cường 1.500 lao động kỹ thuật từ Việt Nam để đào 

tạo cho công nhân địa phương trong năm 2022. Trong năm 2021, mặc dù dịch bệnh kéo dài 

nhưng THAGRICO vẫn bảo đảm việc làm cho hơn 15.900 lao động, trong đó có hơn 14.400 

người Campuchia, cùng với 1.400 người Việt Nam và Philippines là các chuyên gia và đội ngũ 

lãnh đạo, quản lý. Đặc biệt THAGRICO đã tuyển dụng hơn 1.600 lao động từ chương trình 

chuyển đổi nghề nghiệp cho người Việt ở Biển Hồ. (NLD Ngày 15/2) 

Tin Trong Nước 

 

62/63 Tỉnh, Thành Phố Cho Học Sinh Tiểu Học Đến Trường Từ 21/2 

 

Theo kế hoạch, kể từ ngày 21/2, 63/63 tỉnh, thành phố sẽ cho 100% học sinh THCS và THPT đi 

học trực tiếp. Số liệu thống kê của Bộ Giáo dục - đào tạo tính tới ngày 15-2 cho thấy có 93,71% 

số học sinh cả nước đã trở lại trường học trực tiếp. Trong đó, cấp mầm non có 54/63 tỉnh, thành 

phố đã tổ chức cho toàn bộ trẻ mầm non học trực tiếp. Cấp tiểu học có 59/63 tỉnh, thành phố cho 

học sinh tiểu học học trực tiếp. Cấp THCS và THPT có 63/63 tỉnh, thành phố cho học sinh đi học 

trực tiếp. Trong đó, số học sinh cả nước đi học ở cấp THCS đạt tỉ lệ 94,41%, cấp THPT đạt tỉ lệ 

99%. (Dau Tu, Suc Khoe Doi Song, VietnamNet, VTC, Tien Phong, Tuoi Tre, NLD, Tin Tuc 

Ngày 15/2) 

 

Xuất Hiện Hạn Chế, Thách Thức Mới Về Dân Số, Lao Động 

 

Hạn chế, thách thức lớn là cơ cấu dân số vàng đang qua nhanh, cơ cấu dân số già đến nhanh và 

hiện đan xen, làm cho đất nước đứng trước nguy cơ “chưa giàu đã già”. Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi 

trở lên đang làm việc giảm trong dân số gần như liên tục trong mấy năm qua (từ 58,2% năm 

2013, xuống 57,6% năm 2015, còn 54,9% năm 2020 và còn 49,8% năm 2021). Tỷ trọng trong 

tổng số lao động đang làm việc của số lao động từ 15-29 tuổi giảm (từ 31% năm 2010 xuống còn 

22,1% năm 2020), của số lao động từ 45 tuổi trở lên tăng (từ 20,54% lên 37,8%). Hạn chế, thách 

thức lớn khác là năng suất lao động còn thấp (năm 2021 tính bằng USD theo tỷ giá hối đoái mới 

khoảng 7.386 USD/người, thấp xa so với nhiều nước). Nguyên nhân chủ yếu là tỷ lệ lao động 

qua đào tạo còn thấp; tỷ trọng lao động của nông, lâm nghiệp - thủy sản còn cao. Lao động trong 

nông nghiệp ở một số nơi vẫn chủ yếu là “lấy công làm lãi”; lao động trong công nghiệp ở nhiều 

ngành nghề, doanh nghiệp còn mang nặng tính gia công, lắp ráp; lao động trong dịch vụ còn có 

tính kiêm nhiệm. Một hạn chế, thách thức mới xuất hiện là tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm 

gia tăng. Tỷ trọng lao động làm việc trong khu vực phi chính phủ còn ở mức khá cao (trên 50%). 

(Dau Tu Ngày 12/2) 

 

Tham Vấn Định Hướng Dạy Nghề Cho Lao Động Nông Thôn Giai Đoạn 2021-2030 

 

Mới đây Tổng cục GDNN - Bộ LĐ-TB&XH tổ chức hội thảo tham vấn về định hướng công tác 

đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2021 - 2030. Tại hội thảo, các đại biểu đã chia sẻ 

và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tổ chức đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho lao 

https://nld.com.vn/kinh-te/thaco-tao-viec-lam-cho-hon-1600-ba-con-goc-viet-o-bien-ho-20220215144648933.htm
https://baodautu.vn/6263-tinh-thanh-pho-cho-hoc-sinh-tieu-hoc-den-truong-tu-212-d160710.html
https://suckhoedoisong.vn/ca-nuoc-con-9-tinh-thanh-pho-chua-cho-tre-mam-non-toi-truong-169220215115403731.htm#related
https://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/59-tinh-thanh-da-cho-hoc-sinh-tieu-hoc-hoc-truc-tiep-815683.html#related
https://vtc.vn/nhung-dia-phuong-nao-chua-cho-hoc-sinh-tro-lai-truong-hoc-truc-tiep-ar661382.html#related
https://tienphong.vn/tu-21-2-chi-con-4-dia-phuong-chua-cho-tre-mam-non-di-hoc-post1416362.tpo#related
https://tuoitre.vn/9371-so-hoc-sinh-ca-nuoc-da-di-hoc-truc-tiep-20220215120559431.htm#related
https://nld.com.vn/giao-duc-khoa-hoc/9-tinh-thanh-chua-cho-tre-mam-non-di-hoc-truc-tiep-20220215122037487.htm#related
https://baotintuc.vn/giao-duc/ca-nuoc-don-hoc-sinh-cap-thcs-thpt-den-truong-hoc-truc-tiep-20220215113456395.htm#related
https://baodautu.vn/xuat-hien-han-che-thach-thuc-moi-ve-dan-so-lao-dong-d160502.html


 

 

 

động nông thôn góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tăng năng lực cạnh tranh quốc gia góp 

phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và 

Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược 

phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

(Dan Tri, Tam Nhin Ngày 14/2) 

 

Nhu Cầu Tuyển Dụng Lao Động Tăng Mạnh Đầu Năm 

 

Thiếu công nhân sản xuất là tình cảnh chung của nhiều doanh nghiệp sau kỳ nghỉ Tết Nguyên 

đán. Ông Yoshida Tsuneo, Tổng Giám đốc Công ty Fujikin Việt Nam, cho biết, các đơn hàng đã 

chốt đến hết năm nhưng việc tuyển dụng đúng và đủ người tương đối khó dù công ty đã kết nối 

với nhiều kênh việc làm và cả các trường nghề. TS. Vũ Xuân Hùng, Vụ trưởng Vụ Đào tạo chính 

quy, Tổng cục GDNN, cho biết, lao động có kỹ năng thì đại học chỉ chiếm 20% còn lại là lao 

động kỹ thuật. (VTV Ngày 13/2) 

 

Thủ Tướng Chủ Trì Hội Nghị Trực Tuyến Toàn Quốc Về Kinh Tế Tập Thể, HTX 

 

Sáng ngày 15/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc 

tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về kinh tế tập thể và tổng kết 10 năm thi 

hành Luật Hợp tác xã (HTX) năm 2012. Đến 31/12/2021, cả nước có trên 27.000  HTX, gấp 2,5 

lần so với năm 2001 và tăng khoảng 41% so với năm 2013; khu vực HTX thu hút gần 6 triệu 

thành viên và tạo việc làm cho khoảng 1 triệu lao động. (Bao Chinh Phu Ngày 15/2) 

 

6 Mục Tiêu, 7 Giải Pháp Của Ngành Lâm Nghiệp Giai Đoạn 2021-2025 

 

Tổng cục Lâm nghiệp ban hành Quyết định số 60 về định hướng phát triển ngành giai đoạn 

2021-2025, với 6 mục tiêu và 7 giải pháp nhằm phát huy tối đa tiềm năng, vai trò và tác dụng của 

rừng. Trong đó, phấn đấu tỷ lệ lao động làm việc trong lâm nghiệp được đào tạo nghề khoảng 

45% vào 2025. (Nong Nghiep Ngày 10/2) 

 

Trợ Giúp Người Khuyết Tật Vươn Lên 

 

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Văn Hồi thông tin, hiện cả nước có 1.900 cơ sở GDNN 

tham gia dạy nghề cho người khuyết tật, trong đó có 3.000 giáo viên trực tiếp dạy nghề cho 

nhóm lao động đặc thù này. Đặc biệt, nội dung đào tạo nghề, tạo việc làm với người khuyết tật... 

được quy định rõ tại Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021-2030. (Hanoi Moi 

Ngày 15/2) 

 

Hà Nội: Học Sinh, Sinh Viên Trường Nghề Đi Học Trực Tiếp Từ Ngày 14/2 

 

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng đã ký Công văn số 338/UBND-KGVX ngày 

8/2/2022 về việc đồng ý với đề xuất của Sở LĐTB&XH Hà Nội tại Tờ trình số 438/TTr-

SLĐTBXH ngày 28/1/2022 về việc cho học sinh, sinh viên, học viên đang học tập tại các cơ sở 

https://dantri.com.vn/giao-duc-huong-nghiep/tham-van-dinh-huong-day-nghe-cho-lao-dong-nong-thon-giai-doan-20212030-20220214072803383.htm
https://tamnhin.trithuccuocsong.vn/dinh-huong-dao-tao-nghe-cho-lao-dong-nong-thon-giai-doan-2020-2030-118056.html
https://vtv.vn/kinh-te/nhu-cau-tuyen-dung-lao-dong-tang-manh-dau-nam-20220213210111636.htm
https://baochinhphu.vn/thu-tuong-chu-tri-hoi-nghi-truc-tuyen-toan-quoc-ve-kinh-te-tap-the-htx-102220215083004287.htm
https://nongnghiep.vn/6-muc-tieu-7-giai-phap-cua-nganh-lam-nghiep-giai-doan-2021-2025-d315297.html
http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/1024729/tro-giup-nguoi-khuyet-tat-vuon-len


 

 

 

hoạt động GDNN trên địa bàn TP đi học trở lại theo hình thức trực tiếp từ ngày 14/2/2022. (Dan 

Sinh Ngày 9/2) 

 

Danko Group Tổ Chức Ngày Hội Tuyển Dụng 2022 Tại Hà Nội Và Thái Nguyên 

 

Trong 2 ngày 18 và 19/2 tới, tại hai chi nhánh Hà Nội và Thái Nguyên, Danko Group sẽ tổ chức 

Ngày hội Tuyển dụng đầu xuân 2022, đem đến 1.200 cơ hội việc làm cho các nhân sự trẻ đang 

tìm kiếm vị trí, yêu thích môi trường thuộc lĩnh vực Đầu tư, quản lý thiết kế, quản lý xây dựng, 

giải phóng mặt bằng, đấu thầu, marketing, tài chính, kiểm soát nội bộ. (Dan Sinh Ngày 12/2) 

 

Bắc Giang: Doanh Nghiệp FDI Tăng Cường Tuyển Lao Động 

 

Đầu năm, nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI) của tỉnh Bắc Giang 

đã tăng cường tuyển dụng lao động để đáp ứng được nhu cầu mở rộng sản xuất, hoàn thành các 

đơn hàng sau giai đoạn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Nguyễn Văn Huế - Giám đốc Trung 

tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bắc Giang - cho biết, trong quý I/2022, các doanh nghiệp đăng ký 

tuyển dụng với tổng số trên 35.000 vị trí việc làm. Doanh nghiệp tuyển dụng nhiều nhất là Tập 

đoàn Khoa học kỹ thuật Hồng Hải (10.000 lao động); Công ty TNHH Luxshare - ICT Việt Nam 

(8.000 lao động). Ngoài ra, mới đây, do mở rộng sản xuất, Công ty TNHH Công nghệ Lens Việt 

Nam đề nghị tuyển dụng thêm khoảng 3.000 lao động trong tháng 2,3.2022. (Lao Dong Ngày 

11/2) 

 

Bắc Ninh: Hơn 2.000 Công Nhân Đình Công Đòi Tăng Lương 

 

Sáng 14/2, hơn 2,000 công nhân Công ty TNHH Cresyn Hà Nội đặt tại cụm công nghiệp Đông 

Thọ, huyện Yên Phong (Bắc Ninh) đã đình công tập thể đòi tăng lương cơ bản, phụ cấp và các 

chế độ phúc lợi khác. Theo biên bản làm việc, đại diện lãnh đạo Công ty TNHH Cresyn Hà Nội 

đáp ứng một số yêu cầu như: Tổ chức test COVID -19 định kỳ hàng tuần cho công nhân; tăng 

tiền ăn từ 18.000 đồng lên 20.000 đồng/bữa; đồng ý cấp phát đồng phục cho người lao động 1 

lần/năm; cơi nới nhà để xe. Các vấn đề quan trọng khác như tăng lương cơ bản, tăng phụ cấp 

lương, tiền thưởng ngày lễ Tết ..., công ty sẽ bàn lại và trả lời cho người lao động vào ngày 25/2. 

(Tien Phong Ngày 15/2) 

 

Đáp Ứng Nguồn Nhân Lực Phục Vụ Ngành Công Nghiệp Chế Biến, Chế Tạo 

 

Tỉnh Quảng Ninh xác định đẩy mạnh công nghiệp chế biến, chế tạo (CBCT) trở thành một trong 

ba trụ cột chính của ngành công nghiệp, động lực cho phát triển kinh tế. Chính vì vậy, nhu cầu 

nguồn nhân lực chất lượng cao ngành công nghiệp CBCT của tỉnh đang tăng dần, hiện tỉnh đang 

tập trung các giải pháp để đào tạo cũng như thu hút lao động phục vụ ngành công nghiệp này. 

Ngành công nghiệp CBCT, dự báo đến năm 2025 cần khoảng 128.767 lao động và đến năm 

2030 cần khoảng 178.455 lao động; nhu cầu lực lượng lao động có chứng chỉ nghề trở lên của 

ngành CBCT cần khoảng 96.517 người năm 2025 và 141.711 người năm 2030. Để hiện thực hoá 

được mục tiêu này, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn tới, hiện Quảng Ninh đang tích 

cực xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù về thu hút, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, góp 

https://baodansinh.vn/ha-noi-hoc-sinh-sinh-vien-truong-nghe-di-hoc-truc-tiep-tu-ngay-14-2-20220209181242.htm
https://baodansinh.vn/ha-noi-hoc-sinh-sinh-vien-truong-nghe-di-hoc-truc-tiep-tu-ngay-14-2-20220209181242.htm
https://baodansinh.vn/danko-group-to-chuc-ngay-hoi-tuyen-dung-2022-tai-ha-noi-va-thai-nguyen-20220212101732.htm
https://laodong.vn/cong-doan/bac-giang-doanh-nghiep-fdi-tang-cuong-tuyen-lao-dong-1013103.ldo
https://tienphong.vn/bac-ninh-hon-2-000-cong-nhan-dinh-cong-doi-tang-luong-post1416229.tpo


 

 

 

phần khắc phục tình trạng thiếu hụt lao động. Cùng với đó là quy hoạch, sắp xếp lại mạng lưới 

cơ sở giáo dục đại học và GDNN, hướng đến xây dựng các trường chất lượng cao, thực hiện đào 

tạo các chương trình của các nước tiên tiến trên thế giới, tiếp cận trình độ đào tạo nghề các nước 

ASEAN-4, phục vụ phát triển ngành công nghiệp CBCT. Tỉnh cũng đang xây dựng các giải pháp 

đẩy mạnh gắn kết giữa 3 nhà: Nhà nước, nhà trường và nhà doanh nghiệp trong đào tạo và giải 

quyết việc làm đáp ứng thị trường lao động. Cùng với đó, tích cực đẩy mạnh hoạt động truyền 

thông để nhân dân và những người trong độ tuổi lao động nhận thức đúng về vị trí, vai trò của 

đào tạo nghề trong phát triển kinh tế - xã hội. Quan tâm xây dựng các thiết chế văn hóa, chăm lo 

đời sống cho công nhân, người lao động trong các khu kinh tế, khu công nghiệp, tạo những điều 

kiện thuận lợi nhất nhằm khắc phục những khó khăn, hỗ trợ người lao động để người lao động 

yên tâm làm việc... (Quang Ninh Ngày 15/2) 

 

Thanh Hóa Kỳ Vọng Vào “Dự Án 30.000 Lao Động Chất Lượng Cao” 

 

Việc hợp tác triển khai thực hiện “Dự án 30.000 lao động chất lượng cao” theo mô hình dịch 

chuyển lao động quốc tế gắn với đào tạo kỹ năng nghề vừa được ký kết giữa Sở LĐ-TB&XH với 

Công ty CP Tập đoàn cung ứng nguồn nhân lực JHL Việt Nam vào trung tuần tháng 12-2021 

được đánh giá sẽ góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy phát triển thị trường 

lao động, phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Ông Nghiêm Quốc Hưng, Chủ tịch HĐQT Công 

ty CP Tập đoàn cung ứng nguồn nhân lực JHL, cho biết: Dự án sẽ tuyển chọn 30.000 lao động 

Thanh Hóa để đào tạo, cung ứng 10.000 vị trí việc làm tại các doanh nghiệp FDI, 10.000 vị trí 

việc làm tại các doanh nghiệp trong nước, 5.000 lao động cho thị trường Nhật Bản và 5.000 lao 

động cho thị trường Đài Loan. (Bao Thanh Hoa Ngày 9/2) 

 

Nghệ An: Cán Bộ Công Đoàn Đón 5.000 Công Nhân Đi Làm Trở Lại 

 

Sau 6 ngày ngừng việc tập thể và được đáp ứng các yêu cầu, khoảng 5.000 công nhân Công ty 

TNHH Viet Glory đã đi làm trở lại. Sau nhiều lần đối thoại, Công ty TNHH Viet Glory đã đồng 

ý tăng 6% lương cơ bản cho người lao động. Bổ sung phụ cấp thâm niên cho công nhân kể từ 

ngày 1/2/2022, áp dụng cho những công nhân làm việc từ 1 năm trở lên. Trong đó, mức hỗ trợ 

30.000 đồng/tháng đối với người thâm niên 1 năm và 210.000 đồng/tháng đối với người thâm 

niên 7 năm. Đặc biệt, những ngày công nhân đình công từ 7/2 đến 12/2, công ty sẽ tính theo chế 

độ nghỉ phép xưởng. Với những bổ sung phúc lợi cho công nhân nói trên, dự kiến mỗi tháng 

Công ty TNHH Viet Glory phải chi trả thêm khoảng 1,5 tỉ đồng. Sáng 14/2, 100% công nhân 

Công ty TNHH Viet Glory đã đi làm trở lại. (Lao Dong, Lao Dong 1, Bao Dan Sinh, Tin Tuc 

Ngày 14/2) 

 

Nghệ An: Doanh Nghiệp Đến Trường "Săn" Lao Động 

 

Thống kê của trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp thuộc Đại học Vinh, 

trong giai đoạn 2016-2021 trung tâm đã kết nối đến hơn 200 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để 

giới thiệu việc làm cho gần 4.000 vị trí. Trong đó tỉ lệ học sinh, sinh viên trường nghề có việc 

làm ngay sau khi tốt nghiệp đạt trên 80%. Ở một số trường có uy tín, tỉ lệ tốt nghiệp có việc làm 

đạt 100%. (Cong Thuong Ngày 14/2)  

https://baoquangninh.com.vn/nang-cao-chat-luong-nguon-nhan-luc-phuc-vu-nganh-cong-nghiep-che-bien-che-tao-3174468.html
https://baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/du-an-30-000-lao-dong-chat-luong-cao-thuc-day-dich-chuyen-lao-dong-quoc-te-gan-voi-dao-tao-ky-nang-nghe/152950.htm
https://laodong.vn/cong-doan/nghe-an-can-bo-cong-doan-don-5000-cong-nhan-di-lam-tro-lai-1013959.ldo
https://laodong.vn/cong-doan/nghe-an-can-bo-cong-doan-don-5000-cong-nhan-di-lam-tro-lai-1013959.ldo#related
https://baodansinh.vn/tat-ca-cong-nhan-cong-ty-tnhh-viet-glory-dong-tai-nghe-an-da-di-lam-tro-lai-20220214095815.htm#related
https://baotintuc.vn/xa-hoi/cong-ty-tnhh-viet-glory-chap-thuan-tang-luong-sau-5-ngay-cong-nhan-dinh-cong-20220212192059916.htm#related
https://congthuong.vn/nghe-an-doanh-nghiep-den-truong-san-lao-dong-172009.html


 

 

 

 

Hơn 9.000 Vị Trí Việc Làm Cần Lao Động Tại Thừa Thiên-Huế 

 

Ngày 15/2, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thừa Thiên-Huế thông tin, ngày 20/2 tới, sẽ tổ chức Phiên giao 

dịch việc làm đầu năm 2022. Dự kiến, chương trình có 41 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng với 

tổng nhu cầu là 9.260 người. Ngoài ra, có 3 doanh nghiệp tuyển dụng lao động làm việc tại Nhật 

Bản và Đài Loan. (Dan Tri Ngày 15/2) 

 

TP. HCM: Ngành May Tuyển Dụng Thêm 10 - 15% Lao Động 

 

Sau Tết, do nhu cầu sản xuất, nhiều doanh nghiệp ngành Dệt may, da giày tại TP. Hồ Chí Minh 

có nhu cầu tuyển dụng thêm cả ngàn lao động. Qua nắm bắt thông tin từ các doanh nghiệp, hiện 

nay, đơn hàng khá dồi dào, nhiều công ty cho biết đã ký đơn hàng đến hết tháng 6/2022. Chính 

vì thế, các doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng số lượng lao động khá lớn, từ 6.000 - 9.000 

công nhân, tương đương từ 10% - 15% số lao động hiện tại. Mức lương bình quân cho lao động 

tuyển dụng mới khoảng 8 triệu - 8,5 triệu đồng/người/tháng. (Dan Sinh Ngày 14/2) 

 

Đồng Tháp: Giải Quyết Việc Làm Cho Hơn 12.000 Lao Động Trong Tháng 1 

 

Trong năm 2021, tỉnh Đồng Tháp giải quyết việc làm cho trên 43.000 lao động, trong đó có 

khoảng 13.000 lao động ngoài tỉnh trở về địa phương; trên 1.500 lao động đi làm việc ở nước 

ngoài theo hợp đồng, đạt kế hoạch đề ra. Công tác giải quyết việc làm cho lao động cũng được 

tập trung thực hiện ngay từ đầu năm 2022. Tính đến hết tháng 1/2022, các đơn vị đã kết nối giải 

quyết việc làm cho hơn 12.000 lao động. Hiện tại số lao động có nhu cầu tìm việc là gần 38.000 

người. Dự kiến trong tháng 2 và 3/2022, tỉnh sẽ tiếp tục giải quyết việc làm cho trên 30.000 lao 

động. Sở LĐ-TB&XH cho biết, trong năm 2022, sẽ đề ra kế hoạch giải quyết việc làm cho từ 

32.000 lao động trở lên, trong đó đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng từ 1.500 

lao động trở lên. (Thanh Tra Ngày 11/2) 

 

https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/hon-9000-vi-tri-viec-lam-can-lao-dong-tai-thua-thien-hue-20220215105714201.htm
https://baodansinh.vn/nganh-may-tuyen-dung-them-10-15-lao-dong-20220214154725.htm
https://thanhtra.com.vn/kinh-te/lao-dong-viec-lam/dong-thap-giai-quyet-viec-lam-cho-hon-12-000-lao-dong-193957.html

