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● Tin Tiêu Điểm ●  

 

● Tin GDNN / Đào Tạo Nghề ●  

Chính Sách 

 

Nâng Cao Kỹ Năng Nghề Cho Sinh Viên Thông Qua Thực Tập Tại Doanh Nghiệp 

 

Tại tọa đàm do Tổng Cục GDNN tổ chức vừa qua, TS Vũ Xuân Hùng, Vụ trưởng Vụ Đào tạo 

chính quy (Tổng cục GDNN) cho biết sau Covid-19, các DN đều tăng tốc trở lại. Trong đó, vấn 

đề đưa SV đi thực hành tại DN là một nội dung quan trọng trong chương trình đào tạo của nhà 

trường. Hiện Tổng Cục đang trình Bộ LĐTBXH 2 Thông tư mới để khắc phục những hạn chế 

trước đây trong quá trình các trường đưa SV năm cuối đi thực hành, thực tập theo hình thức vừa 

học vừa làm sẽ có thể tổ chức thi tại DN. Đây là những nội dung còn đang vướng khi theo Thông 

tư 29 quy định, không được thi tốt nghiệp ở địa điểm ngoài trường. Đại diện một số DN đã hợp 

tác với cơ sở GDNN cho biết, có nhu cầu tuyển dụng lao động được đào tạo bởi các trường nghề. 

“Chúng tôi sử dụng SV trường nghề các tỉnh từ khu vực miền Bắc và miền Trung. Các bạn thực 

hiện đúng nội quy và quy chuẩn của nhà máy, chăm chỉ, cần cù, đạt được năng suất cao. DN rất 

hài lòng khi phối hợp với nhà trường ở cách quản lý SV học tập và làm việc tại nhà máy” – đại 

diện 1 công ty cho biết. Từ thực tiễn phối hợp với cơ sở GDNN, các DN đề nghị nhà trường 

không chỉ cho HS, SV năm cuối, mà cả các em học năm nhất, năm hai; có thời gian trải nghiệm 

lâu hơn, không phải 1, 2, 3 tháng mà có thể 6 tháng, thậm chí 1 năm; thực tập giờ hành chính và 

các khung giờ khác... (Bao Dan Sinh, Kinh Te Do Thi Feb 18) 

 

GDNN Đẩy Mạnh Thực Hành Khi Sinh Viên Trở Lại 

 

"Đưa học sinh, sinh viên năm cuối đi thực hành, thực tập tại doanh nghiệp" là nội dung cần được 

đẩy mạnh đã được Tổng cục GDNN đưa ra trong Hội nghị tổ chức mới đây. Thời điểm này, ngay 

khi sinh viên trở lại, các trường đang chủ động, đẩy mạnh hoạt động thực hành, đảm bảo tiến độ 

đào tạo. (VTV Ngày 20/2) 

 

Từ Ngày 1/7, 18 Dịch Vụ Công Lĩnh Vực GDNN Chỉ Nhận Hồ Sơ Trực Tuyến 

 

Tổng cục GDNN cho biết trước mắt, đơn vị này khuyến khích các trường nộp hồ sơ thực hiện 18 

thủ tục hành chính trực tuyến qua Cổng thông tin dichvucong.gdnn.gov.vn. Từ ngày 1/7, sẽ chỉ 

tiếp nhận hồ sơ gửi trực tuyến qua Cổng này. Trong thông báo mới gửi các cơ sở GDNN, Tổng 

cục GDNN cũng đề nghị các cơ sở này tiếp tục cập nhật dữ liệu theo yêu cầu của phần mềm, bao 

gồm: cập nhật toàn bộ dữ liệu của nhà trường, đơn vị tại thời điểm ngày 1/1/2022 và cập nhật dữ 

liệu bổ sung khi có thay đổi. Thời hạn các cơ sở GDNN cần hoàn thành việc cập nhập dữ liệu 

vào phần mềm cơ sở dữ liệu GDNN là trước ngày 30/6/2022. (VietnamNet Ngày 18/2) 

 

Ban Tuyên Giáo Trung Ương Làm Việc Với Tổng Cục GDNN Về Công Tác Đào Tạo Nghề  

 

https://baodansinh.vn/nang-cao-ky-nang-nghe-cho-sinh-vien-thong-qua-thuc-tap-tai-doanh-nghiep-20220217183059.htm
https://kinhtedothi.vn/huy-dong-hoc-sinh-sinh-vien-den-doanh-nghiep-thuc-tap-lao-dong-san-xuat.html#related
https://vtv.vn/giao-duc/giao-duc-nghe-nghiep-day-manh-thuc-hanh-khi-sinh-vien-tro-lai-20220220193704559.htm
https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/tu-ngay-1-7-18-dich-vu-cong-linh-vuc-giao-duc-nghe-nghiep-chi-nhan-ho-so-truc-tuyen-816665.html


 

 

 

Nhằm chuẩn bị tổng kết, đánh giá thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 5/11/2012 của Ban Bí 

thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao 

động nông thôn, ngày 15/2, đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương đã có buổi làm việc 

với Tổng cục GDNN. Cụ thể đoạn 2010-2020, cả nước có gần 10 triệu lao động nông thôn được 

học nghề, trong đó hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng cho 4,57 triệu người; thực 

hiện đặt hàng dạy nghề trình độ cao đẳng, trung cấp; hơn 86,5% lao động nông thôn có việc làm 

sau học nghề; tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng và đào tạo nâng cao trình độ cho 549.874 

lượt cán bộ, công chức xã. (Dan Sinh Ngày 17/2) 

 

Thủ Tướng Phạm Minh Chính Nêu 3 Đột Phá Để Phục Hồi Kinh Tế 

 

Sáng 21/2, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự phiên cấp cao Diễn đàn 

doanh nghiệp (DN) Việt Nam (VN) (VBF) thường niên với chủ đề “Phục hồi kinh tế và phát 

triển chuỗi cung ứng trong bối cảnh bình thường mới”. Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Phạm 

Minh Chính cho biết, VN đang tập trung cho ba khâu đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng và 

nguồn nhân lực. Về đào tạo nguồn nhân lực, VN chuyển mạnh từ chủ yếu trang bị kiến thức sang 

phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học. (Bao Chinh Phu, VnEconomy, Vietnam 

Plus English, PLO, Tin Tuc, Dan Tri, QDND Ngày 21/2) 

 

● Tin Kinh Doanh & Thị Trường Lao Động ● 

Hợp tác Nước Ngoài 

 

Ra Mắt Nền Tảng congnhanviet.com Kết Nối Việc Làm Cho Công Nhân, Người Lao Động 

 

Tổ chức CARE quốc tế tại Việt Nam, TUVA Communication và cơ quan Hợp tác quốc tế Đức 

(GIZ) vừa công bố nền tảng congnhanviet.com kết nối việc làm dành cho công nhân và người lao 

động. Nền tảng ra đời với mục tiêu thúc đẩy cơ hội kết nối việc làm, tăng thu nhập và sinh kế 

cho người lao động trong bối cảnh hậu Covid-19 bằng việc ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo, 

dữ liệu lớn và mạng xã hội. Lễ ra mắt diễn ra theo hình thức trực tuyến và trực tiếp, được phát 

trực tiếp tới hơn 7.000 công nhân, người lao động và các đơn vị liên quan thông qua trang 

Facebook “8 tiếng trọn vẹn”. “Dự án Thúc đẩy Phát triển bền vững ngành dệt may tại các nước 

châu Á (FABRIC) của GIZ đã nỗ lực triển khai dự án tập trung vào người lao động ở các quốc 

gia khác nhau trong khu vực nhằm hỗ trợ điều kiện sống và làm việc tốt nhất cho họ. Trong đó, 

Việt Nam là một trong các quốc gia có vai trò quan trọng trong ngành công nghiệp dệt may toàn 

cầu. Chúng tôi rất vinh dự được đồng hành và hỗ trợ nền tảng công nhân việt để đẩy nhanh quá 

trình phục hồi của người lao động. Từ đó, thúc đẩy khả năng phát triển bền vững của ngành dệt 

may ở Việt Nam”, bà Trần Thị Thu Trang, đại diện dự án FABRIC của GIZ, cho biết. (Dan Sinh 

Ngày 21/2) 

 

Doanh Nghiệp Tỉnh Kagawa Sẵn Sàng Chờ Sinh Viên Thực Tập, Tuyển Dụng 

 

Đó là thông tin mà ông Bùi Văn Linh - giám đốc Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và cung ứng nguồn 

nhân lực (Bộ GD-ĐT) - phát biểu trong hội thảo 'Kết nối tài năng và kinh doanh toàn cầu tỉnh 

Kagawa - Nhật Bản' ngày 21/2, tại Hà Nội. Hội thảo có sự tham gia của hơn 60 doanh nghiệp 

https://baodansinh.vn/ban-tuyen-giao-trung-uong-lam-viec-voi-tong-cuc-giao-duc-nghe-nghiep-ve-cong-tac-dao-tao-nghe-cho-lao-dong-nong-thon-20220216174131.htm
https://baochinhphu.vn/thu-tuong-pham-minh-chinh-xay-dung-nen-kinh-te-doc-lap-tu-chu-phuc-hoi-nhanh-phat-trien-ben-vung-102220221123913287.htm
https://vneconomy.vn/tim-ke-sach-phuc-hoi-kinh-te-va-phat-trien-chuoi-cung-ung-trong-boi-canh-binh-thuong-moi.htm#related
https://en.vietnamplus.vn/pm-attends-vietnam-business-forums-highlevel-session/222389.vnp#related
https://en.vietnamplus.vn/pm-attends-vietnam-business-forums-highlevel-session/222389.vnp#related
https://plo.vn/thoi-su/thu-tuong-pham-minh-chinh-neu-3-dot-pha-de-phuc-hoi-kinh-te-1044507.html#related
https://baotintuc.vn/kinh-te/vbf-no-luc-khoi-phuc-va-phat-trien-vung-chac-nen-kinh-te-sau-dai-dich-20220221113828940.htm#related
https://dantri.com.vn/kinh-doanh/thu-tuong-pham-minh-chinh-xay-dung-nen-kinh-te-doc-lap-tu-chu-20220221145356063.htm#related
https://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/thu-tuong-pham-minh-chinh-chinh-phu-va-doanh-nghiep-loi-ich-hai-hoa-rui-ro-chia-se-686551#related
https://baodansinh.vn/ra-mat-nen-tang-congnhanvietcom-ket-noi-viec-lam-cho-cong-nhan-nguoi-lao-dong-20220220213051.htm


 

 

 

đến từ tỉnh Kagawa (Nhật Bản) và 1.000 sinh viên đến từ 28 trường đại học trên cả nước, do Tập 

đoàn BK Holdings (thuộc Trường đại học Bách khoa Hà Nội) phối hợp chủ trì. Hội thảo nhằm 

nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, hội nhập quốc tế và giải quyết tốt việc làm. Hiện nay có gần 

900.000 doanh nghiệp sẵn sàng chờ sinh viên thực tập, tuyển dụng. (Tuoi Tre Ngày 21/2) 

 

Việt Nam-Đức Trao Đổi Biện Pháp Tháo Gỡ Vướng Mắc Trong Sử Dụng Nguồn Vốn ODA 

 

Ngày 21/2, tại trụ sở Bộ, Thứ trưởng Ngoại giao Vũ Quang Minh đã chủ trì cuộc trao đổi giữa 

các cơ quan Việt Nam và Đức về những biện pháp tháo gỡ vướng mắc trong việc sử dụng nguồn 

vốn hợp tác phát triển chính thức (ODA) của Đức. Về phía Đức có ông Sebastian Paust, Tham 

tán phụ trách Hợp tác phát triển Đại sứ quán Đức tại Hà Nội; bà Regina Ecker, Giám đốc Cơ 

quan Hợp tác phát triển Đức (GIZ); bà Anette Haller, Giám đốc Văn phòng Hà Nội của Ngân 

hàng Tái thiết Đức (KfW). Trên cơ sở đánh giá Việt Nam là nước sử dụng hiệu quả ODA của 

Đức, từ năm 2020, trong chiến lược hợp tác phát triển mới của mình, Đức đã xác định Việt Nam 

là đối tác toàn cầu và chủ trương tăng cường hợp tác hai nước trong các lĩnh vực ưu tiên như: 

năng lượng, bảo vệ môi trường và đào tạo nghề. (Bao Quoc Te Ngày 21/2) 

 

Đại Sứ Guido Hildner: Quan Hệ Bền Chặt Việt - Đức Sẽ Tiếp Tục Phát Triển Sâu Rộng 

 

Tiến sĩ Guido Hildner - Đại sứ CHLB Đức tại Việt Nam, phát biểu, năm 2020, hai nước Việt - 

Đức kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; năm 2021 kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác 

chiến lược. Đặc biệt, trong chính sách phát triển mới của Đức, Việt Nam được xếp vào nhóm 

quốc gia đối tác toàn cầu. Điều này càng củng cố tầm quan trọng của sự hợp tác. Ba ưu tiên trước 

đây là bảo vệ môi trường, năng lượng/ khí hậu và đào tạo nghề đã được chứng minh là lựa chọn 

đúng đắn và sẽ được tiếp tục. Đức đang cung cấp cho Việt Nam khoản tiền bổ sung hơn 140 triệu 

EUR trong hai năm tới. Đại sứ nêu bật hai vấn đề mà tôi mong đợi sẽ đặc biệt quan trọng đối với 

quan hệ tương lai của chúng ta. Đó là biến đổi khí hậu, hòa bình và an ninh quốc tế. (Kinh Te Do 

Thi Ngày 19/2) 

 

Doanh Nghiệp Hàn Quốc Đóng Góp 30% Giá Trị Xuất Khẩu Của Việt Nam 

 

Chiều 18/2, tại Hà Nội, Bộ Tài chính phối hợp với Đại sứ quán Hàn Quốc và Phòng Thương mại 

công nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức “Hội nghị đối thoại giữa Bộ Tài chính Việt Nam 

với các doanh nghiệp Hàn Quốc về chính sách, thủ tục hành chính Thuế - Hải quan năm 2022” 

theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân 

Hà nhấn mạnh, doanh nghiệp Hàn Quốc đã thu hút và sử dụng khoảng gần 1 triệu lao động, đóng 

góp 30% giá trị xuất khẩu của Việt Nam và thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định, đồng thời 

tích cực trong việc thực hiện trách nhiệm xã hội. (Lao Dong Thu Do, Vietnam Plus, Bao Chinh 

Phu Ngày 19/2) 

 

EU Viện Trợ Không Hoàn Lại 210 Triệu Euro Cho Việt Nam 

 

Phó Chủ tịch Điều hành Ủy ban châu Âu Fans Timmermans đã có chuyến thăm Việt Nam từ 

ngày 17-19/2. Trong chương trình Hợp tác Định hướng Đa niên (MIP) 2021-2027, EU sẽ cung 

https://tuoitre.vn/doanh-nghiep-tinh-kagawa-san-sang-cho-sinh-vien-thuc-tap-tuyen-dung-20220221150215815.htm
https://baoquocte.vn/viet-nam-duc-trao-doi-bien-phap-thao-go-vuong-mac-trong-su-dung-nguon-von-oda-174703.html
https://kinhtedothi.vn/moi-quan-he-ben-chat-viet-duc-se-tiep-tuc-phat-trien-sau-rong.html
https://kinhtedothi.vn/moi-quan-he-ben-chat-viet-duc-se-tiep-tuc-phat-trien-sau-rong.html
https://laodongthudo.vn/doanh-nghiep-han-quoc-dong-gop-30-gia-tri-xuat-khau-cua-viet-nam-136472.html
https://www.vietnamplus.vn/doi-thoai-chinh-sach-thuehai-quan-voi-doanh-nghiep-han-quoc/773756.vnp#related
https://baochinhphu.vn/viet-nam-tao-thuan-loi-toi-da-cho-cac-dn-trong-do-co-dn-han-quoc-102220218183230963.htm#related
https://baochinhphu.vn/viet-nam-tao-thuan-loi-toi-da-cho-cac-dn-trong-do-co-dn-han-quoc-102220218183230963.htm#related


 

 

 

cấp viện trợ không hoàn lại tối đa 210 triệu euro trong 4 năm đầu tiên (2021-2024) để củng cố 

hợp tác song phương và thúc đẩy các lợi ích chung trong các lĩnh vực ưu tiên: Nền kinh tế tuần 

hoàn số thích ứng với khí hậu; tinh thần khởi nghiệp có trách nhiệm và nâng cao tay nghề để 

hướng đến việc làm xứng đáng; cũng như tăng cường quản trị, pháp quyền và cải cách thể chế. 

(Dan Tri, Tuoi Tre, Sputnik News VN, VnExpress Ngày 19/2) 

 

Lao Động Việt Hưởng Lợi Gì Khi Nhiều Thị Trường Nước Ngoài Mở Cửa Trở Lại? 

 

Đại diện Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) cho biết đang xúc tiến làm việc với 

phía Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc để đánh giá mức độ mở cửa, trình tự thủ tục để chủ động 

trong phương án đưa công dân, người lao động sang làm việc. Được biết, đầu tháng 2/2022, 

Trung tâm Chỉ huy dịch tễ Đài Loan (CECC) đã thông báo tiến hành nới lỏng các quy định khắt 

khe về nhập cảnh do Covid-19 trước đây áp dụng cho lao động từ Việt Nam, Indonesia, Thái Lan 

và Philippines từ ngày 15/2. Đến đầu tháng 3/2022, phía Nhật Bản sẽ gỡ bỏ đồng loạt đối với 

người nhập cảnh có các visa như thực tập sinh, du học sinh lần đầu nhập cảnh và nhiều loại visa 

khác nhau. (Dan Tri Ngày 16/2) 

 

Samsung Đầu Tư Thêm 920 Triệu USD Ở Thái Nguyên 

 

Công ty TNHH Samsung Electro-Mechanics Việt Nam (Samsung Điện cơ) sẽ dốc thêm 920 triệu 

USD vào dự án Samsung Electro-Mechanics để nâng vốn đầu tư của nhà máy Samsung Electro-

Mechanics tại Thái Nguyên lên 2,27 tỷ USD. Kể từ khi đi vào hoạt động từ tháng 2/2015, 

Samsung Electro-Mechanics đã duy trì hoạt động sản xuất - kinh doanh ổn định, đóng góp lớn 

cho kinh tế - xã hội địa phương, giải quyết việc làm cho trên 6.500 lao động. (Dau Tu Ngày 

16/2) 

 

Bộ Công Thương, Samsung Ký Biên Bản Ghi Nhớ Phát Triển Nhà Máy Thông Minh 

 

Ngày 22/2, tại Hà Nội, Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) phối hợp với Samsung Việt Nam tổ 

chức lễ ký kết "Biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển Nhà máy thông minh giữa Bộ Công Thương 

và Samsung Việt Nam”. Trên cơ sở đó, Bộ Công Thương và Samsung Việt Nam đã nghiên cứu 

xây dựng Dự án hợp tác phát triển Nhà máy thông minh tại Việt Nam với mục tiêu đào tạo 100 

chuyên gia Việt Nam và hỗ trợ tư vấn, cải tiến 50 doanh nghiệp áp dụng Nhà máy thông minh 

trong 02 năm (2022 – 2023) nhằm nâng cao khả năng chuyên môn của đội ngũ chuyên gia tư vấn 

trong nước, cải tiến năng lực vận hành sản xuất trên nền tảng công nghệ thông tin của doanh 

nghiệp. (Tin Tuc, Tuoi Tre, Cong Thuong, VietnamNet Ngày 22/2) 

 

Huawei Việt Nam Hợp Tác Hình Thành 15 Học Viện Huawei 

 

Theo ông David Wei, Tổng Giám đốc, Huawei Việt Nam, chiến lược quan trọng của Huawei tại 

Việt Nam trong tương lai là hợp tác với các đối tác hình thành 15 học viện Huawei, phối hợp với 

100 cơ sở (của các trường đại học và các tổ chức) để đào tạo hơn 10.000 sinh viên trong ngành. 

Huawei sẵn sàng hợp tác với các trường đại học và học viện của Việt Nam để phát triển nguồn 

nhân lực chất lượng cao tại địa phương, thông qua việc tăng cường chuyển giao kiến thức, thúc 

https://dantri.com.vn/the-gioi/eu-vien-tro-khong-hoan-lai-210-trieu-euro-cho-viet-nam-20220219175221756.htm
https://tuoitre.vn/eu-vien-tro-khong-hoan-lai-cho-viet-nam-210-trieu-euro-20220219220958368.htm#related
https://vn.sputniknews.com/20220220/eu-vien-tro-210-trieu-euro-de-giup-viet-nam-tu-chu-nang-luong-13816753.html#related
https://vnexpress.net/eu-san-sang-ho-tro-viet-nam-phat-trien-xanh-4429837.html#related
https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/lao-dong-viet-huong-loi-gi-khi-nhieu-thi-truong-nuoc-ngoai-mo-cua-tro-lai-20220215174802676.htm
https://baodautu.vn/samsung-dau-tu-them-920-trieu-usd-o-thai-nguyen-d160751.html
https://baotintuc.vn/kinh-te/bo-cong-thuong-va-samsung-viet-namky-ket-bien-ban-ghi-nho-hop-tac-phat-trien-nha-may-thong-minh-20220222110130722.htm
https://tuoitre.vn/bo-cong-thuong-bat-tay-samsung-phat-trien-nha-may-thong-minh-20220222111910791.htm#related
https://congthuong.vn/samsung-hop-tac-cung-bo-cong-thuong-phat-trien-nha-may-thong-minh-tai-viet-nam-172320.html#related
https://vietnamnet.vn/vn/hop-tac/cong-nghiep-ho-tro/chinh-sach-va-thi-truong/viet-nam-se-co-50-nha-may-thong-minh-tham-gia-sau-chuoi-cung-ung-vao-nam-2023-817620.html#related


 

 

 

đẩy sự hiểu biết và quan tâm nhiều hơn đến lĩnh vực công nghệ thông tin cũng như sự tham gia 

trong cộng đồng kỹ thuật số. (VOV Ngày 21/2) 

Tin Trong Nước 

 

28 Cuộc Ngừng Việc Tập Thể Xảy Ra Trên Cả Nước Trước Và Sau Tết 

 

Ngày 15/2, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam (Tổng LĐLĐVN) cho biết, từ đầu năm 2022 đến 

nay, cả nước xảy ra 28 cuộc tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể, giảm 7 cuộc so với cùng kỳ 

năm 2021. Nguyên nhân là do người lao động yêu cầu tăng lương cơ bản, tăng phụ cấp độc hại; 

bổ sung chế độ phụ cấp thâm niên, chế độ hỗ trợ cho người lao động mắc Covid-19; phản ánh 

việc trả lương tháng thứ 13 theo thời gian làm việc chưa công bằng. Bên cạnh đó còn có nguyên 

nhân thái độ của một số quản lý người nước ngoài không đúng mực với người lao động… 

(Thanh Nien, Tuoi Tre, Lao Dong Ngày 15/2) 

 

Nông Nghiệp Tiếp Tục Cơ Cấu Lại Theo 3 Trục Sản Phẩm Chính 

 

Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 (Chiến lược) được Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành ký bán hành đã giao 

ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn (NNPTNT) nhiều mục tiêu quan trọng. Đến năm 

2050, Việt Nam sẽ trở thành một trong những nước có nền nông nghiệp hàng đầu thế giới với 

ngành công nghiệp chế biến nông sản hiện đại, hiệu quả, thân thiện với môi trường. Nông thôn 

Việt Nam không còn hộ nghèo và trở thành “nơi đáng sống” văn minh, xanh, đẹp... Trong đó, đặt 

mục tiêu cụ thể đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng GDP nông nghiệp đạt bình quân từ 2,5-

3%/năm, tốc độ tăng năng suất lao động nông nghiệp đạt bình quân từ 5,5-6%/năm; mở rộng và 

phát triển thị trường, nhất là thị trường xuất khẩu. Tốc độ tăng giá trị xuất khẩu nông lâm thủy 

sản đạt bình quân từ 5-6%/năm… (Lao Dong Ngày 17/2) 

 

Hà Nội Chi 1.900 Tỉ Đồng Để Chống Kẹt Xe, Giảm Tai Nạn 

 

Hà Nội dự kiến chi gần 1.900 tỉ đồng để thực hiện chương trình mục tiêu nhằm giảm thiểu ùn tắc 

và bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn TP giai đoạn 2021-2025. Theo kế hoạch, thành phố 

sẽ bố trí 336 tỷ đồng cho năm 2021, 343 tỷ đồng cho năm 2022, 401 tỷ đồng cho năm 2023, 25,8 

tỷ đồng cho năm 2024 và 359 tỷ đồng cho năm 2025. Ngoài ra, các điểm sản xuất công nghiệp 

gây ô nhiễm môi trường, các trường đại học, dạy nghề, các trường học và các đơn vị hành chính 

sẽ được di dời ra khỏi trung tâm thành phố và tăng quỹ đất cho các hoạt động giao thông. (Tuoi 

Tre, VTV Go, Vietnam Plus English Ngày 14/2) 

 

Nhiều Huyện Ở Hà Nội Sẽ Có Thêm Khu Công Nghiệp Mới 

 

Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã phê duyệt đề án "Thành lập 2-5 khu công nghiệp mới, 

giai đoạn 2021-2025". Đề án được triển khai với mục đích cụ thể hóa nhiệm vụ và giải pháp về 

rà soát, phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng công nghiệp và kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào các 

khu công nghiệp, khu công nghệ cao trên địa bàn Thành phố. Hà Nội xác định phấn đấu hoàn 

thành mục tiêu thành lập 5 KCN mới gồm có KCN Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn; KCN Đông Anh, 

https://vov.vn/xa-hoi/thieu-nhan-luc-cong-nghe-thong-tin-nhat-la-nhan-luc-chat-luong-cao-cho-chuyen-doi-so-post925417.vov
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https://vtvgo.vn/tin-tuc/ha-noi-du-kien-chi-1900-ty-dong-de-chong-ket-xe-giam-tai-nan-chuyen-dong-24h-857188.html#related
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huyện Đông Anh; KCN Bắc Thường Tín, huyện Thường Tín; KCN Phú Nghĩa mở rộng, huyện 

Chương Mỹ và KCN Phụng Hiệp, huyện Thường Tín. Hiện nay, Hà Nội có 10 KCN đang hoạt 

động với diện tích 1.347,42 ha, thu hút được 6,1 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài với 303 dự án. 

Các KCN hiện đang hoạt động của Hà Nội đã tạo việc làm cho gần 165.000 người lao động 

trong năm 2021, bình quân 1ha đất tạo ra việc làm cho hơn 160 lao động. (CafeF, CafeBiz Ngày 

17/2) 

 

Vĩnh Phúc: Tăng Cường Đào Tạo Nguồn Nhân Lực Chất Lượng Cao Cho Doanh Nghiệp 

 

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có gần 350 dự án FDI và DDI đang hoạt động sản xuất, 

kinh doanh trong các khu công nghiệp, sử dụng trên 110 nghìn lao động; khoảng 5.000 doanh 

nghiệp đang hoạt sản xuất, kinh doanh ngoài khu công nghiệp, sử dụng khoảng 120 nghìn lao 

động. Dự kiến trong giai đoạn 2021-2025, kinh phí toàn tỉnh bố trí cho hoạt động đào tạo nhân 

lực chất lượng cao gần 210 tỷ đồng. Phấn đấu đào tạo cho hơn 125 nghìn lượt lao động, trong đó 

đào tạo theo chương trình chất lượng cao khoảng 3.000 lao động. (DNHN Ngày 20/2) 

 

Tập Đoàn Sun Group Ký Kết Hợp Tác Với Sở LĐ-TB&XH Tỉnh Quảng Ninh 

 

Tập đoàn Sun Group và Sở LĐ-TB&XH Quảng Ninh đã ký kết thỏa thuận hợp tác về việc tăng 

cường gắn kết GDNN với doanh nghiệp để phát triển nguồn nhân lực. Theo đó, hai bên sẽ tăng 

cường kết nối, trao đổi thông tin về chính sách của Nhà nước cho doanh nghiệp khi tham gia 

hoạt động GDNN; khả năng cung ứng nguồn nhân lực lao động qua đào tạo của các cơ sở 

GDNN cũng như nhu cầu sử dụng nhân lực theo từng lĩnh vực ngành nghề, phù hợp với hoạt 

động kinh doanh của Tập đoàn Sun Group. Thông qua chương trình hợp tác, hai bên cũng sẽ 

phối hợp trong công tác đào tạo, đào tạo lại, đào tạo tại chỗ cho người lao động; công tác tuyển 

sinh theo chương trình riêng đặc thù và mục tiêu sản xuất, kinh doanh của Sun Group cũng như 

công tác đào tạo, tuyển dụng, đánh giá nhân sự trong và ngoài Tập đoàn. Đồng thời, phối hợp 

trong công tác truyền thông của hai bên. Theo ông Nguyễn Thanh Tuấn, đại diện Sở, mỗi năm, 

Quảng Ninh đang thiếu từ 20.000- 30.000 lao động. Ông Phạm Ngọc Khánh, Giám đốc Trung 

tâm Giới thiệu việc làm Quảng Ninh cho biết, mỗi năm, trung tâm phải “nhập khẩu” 6.000-8.000 

lao động từ các tỉnh như Tuyên Quang, Hà Giang... (Thanh Tra, Dan Tri Ngày 20/2) 

 

Thanh Hóa: Sau Tết, Nhu Cầu Tuyển Dụng Lao Động Tăng Cao 

 

Qua khảo sát sơ bộ của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thanh Hóa có khoảng 220 doanh nghiệp có nhu cầu 

tuyển dụng lao động sau tết Âm lịch với số lao động cần tuyển là 32.000 lao động (trong đó lao 

động nữ chiếm 70%) như: Tập đoàn Vingoup nhu cầu tuyển dụng ngay 9.000 lao động; Công ty 

TNHH NY Hoa Việt tuyển dụng 2.000 lao động; Công ty TNHH Giầy Aleron Hoàng Long cần 

tuyển 2.000 lao động; Công ty TNHH Giầy SunJade tuyển 2.000 lao động... Ngoài ra, có khoảng 

30 doanh nghiệp đã đăng ký nhu cầu tuyển dụng lao động đi làm việc ở nước ngoài ngay trong 

quý I năm 2022 với trên 3.500 lao động tại các thị trường như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, 

khu vực Trung Đông... (Dan Sinh Ngày 18/2) 
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Quảng Bình: Quyết Tâm Giải Quyết Việc Làm Cho 18.000 Lao Động 

 

Ngày 21.2, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Bình cho biết, trong năm 2022, tỉnh đặt ra mục tiêu tạo 

công ăn việc làm cho khoảng 18.000 lao động, trong đó có khoảng 3.600 lao động sẽ làm việc có 

thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Trong năm 2022 này, dự kiến các cơ sở GDNN tại Quảng 

Bình sẽ tuyển sinh được 16.600 người, trong đó: cao đẳng 600 người, trung cấp 2.200 người, sơ 

cấp và dưới 3 tháng là 13.800 người. (Lao Dong Ngày 21/2) 

 

Đắk Lắk Ký Thỏa Thuận Hợp Tác Hỗ Trợ Đào Tạo, Cung Ứng Nhân Lực 

 

Ngày 19/2, tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Trung tâm hỗ trợ đào tạo, cung ứng 

nhân lực (Bộ Giáo dục và Đào tạo) tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Sở Giáo dục và Đào 

tạo, Sở LĐ-TB&XH, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Trường Đại học Tây Nguyên, Phòng Giáo dục 

và Đào tạo thành phố Buôn Ma Thuột về chương trình hợp tác hỗ trợ đào tạo cung ứng nguồn 

nhân lực chất lượng cao cho tỉnh này. Các nội dung hợp tác sẽ được các bên triển khai trong giai 

đoạn 2022-2026. (Dan Sinh Ngày 20/2) 

 

Đắk Nông Giải Quyết Việc Làm Cho Hàng Nghìn Lao Động 

 

Theo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đắk Nông, trong năm 2021, số lao động được tạo việc làm mới và 

việc làm tăng thêm là 18.171 lượt người, vượt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Trong đó, số lao động 

được tạo việc làm mới và việc làm tăng thêm trong nước là 17.971 lượt người, chiếm 98,89% 

tổng số lao động được tạo việc làm. Năm 2022, ngành LĐ-TB&XH đặt mục tiêu tạo việc làm 

mới và việc làm tăng thêm cho khoảng 18.000 lượt lao động. Trong đó, xuất khẩu lao động là 

200 người và nâng tỉ lệ lao động qua đào tạo là 50%, tổ chức đào tạo nghề cho 4.000 người. (Lao 

Dong Ngày 22/2) 

 

Long An: Gần 1.100 Tỷ Đồng Hỗ Trợ Cho Người Lao Động Theo Nghị Quyết 68/NQ-CP 

 

Tính đến ngày 18/2, tỉnh Long An đã hỗ trợ cho 664.451 người thuộc 11/12 nhóm đối tượng theo 

Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, tổng kinh phí hơn 1.091 tỷ đồng. 

(Dan Sinh Ngày 21/2) 

 

Cần Thơ: Hàng Ngàn Chỗ Làm Chờ Người Lao Động 

 

Theo Trung tâm dịch vụ việc làm TP.Cần Thơ, tình hình dịch Covid-19 dần được kiểm soát đã 

giúp thị trường tuyển dụng lao động khởi sắc trở lại. Tính đến đầu tháng 2.2022, trung tâm rao 

tuyển 6.676 vị trí. Hiện trung tâm đã kết nối với DN 1.755 lượt lao động, còn lại 4.921 vị trí 

đang chờ ứng viên. Năm 2022, đơn vị dự tuyển 16.600 lượt lao động cho thị trường trong và 

ngoài nước. Tuy nhiên, tình hình xuất khẩu lao động sang Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc… vẫn 

còn rất dè dặt. (Thanh Nien Ngày 19/2) 

 

Cà Mau Đặt Mục Tiêu Giải Quyết Việc Làm Cho Hơn 39.000 Lao Động Trong Năm 2022 

 

https://laodong.vn/xa-hoi/quang-binh-quyet-tam-giai-quyet-viec-lam-cho-18000-lao-dong-1016190.ldo
https://baodansinh.vn/dak-lak-ky-thoa-thuan-hop-tac-ho-tro-dao-tao-cung-ung-nhan-luc-20220220104132.htm
https://laodong.vn/cong-doan/dak-nong-giai-quyet-viec-lam-cho-hang-nghin-lao-dong-1015649.ldo
https://laodong.vn/cong-doan/dak-nong-giai-quyet-viec-lam-cho-hang-nghin-lao-dong-1015649.ldo
https://baodansinh.vn/long-an-gan-1100-ty-dong-ho-tro-cho-nguoi-lao-dong-theo-nghi-quyet-68-nq-cp-20220220220315.htm
https://thanhnien.vn/hang-ngan-cho-lam-cho-nguoi-lao-dong-post1431113.html


 

 

 

UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện công tác giải quyết việc làm 

năm 2022. Theo đó, tỉnh đặt ra mục tiêu giải quyết việc làm cho 39.700 lao động, địa phương 

phấn đấu đạt 46% tỷ lệ lao động ở khu vực nông – lâm - ngư nghiệp; 53% đối với tỷ lệ lao động 

xã hội qua đào tạo. (1 The Gioi Ngày 22/2) 

 

https://1thegioi.vn/ca-mau-dat-muc-tieu-giai-quyet-viec-lam-cho-hon-39-000-lao-dong-trong-nam-2022-178344.html

