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● Tin Tiêu Điểm ●  

 

● Tin GDNN / Đào Tạo Nghề ●  

Chính Sách 

 

Năm 2022, Đẩy Mạnh Công Tác Truyền Thông Về GDNN 

 

Để nâng cao nhận thức của xã hội về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của của GDNN và kỹ năng 

lao động và đẩy mạnh cung ứng nhân lực có kỹ năng nghề cho quá trình phục hồi và phát triển 

kinh tế - xã hội, gắn với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Tổng cục GDNN vừa yêu cầu 

đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về GDNN năm 2022. (Dan Sinh Ngày 28/2) 

 

Gắn Đào Tạo Nghề Với Doanh Nghiệp Giúp Học Viên Ra Trường Sớm Có Việc Làm 

 

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH cho biết, việc kết nối giữa DN và các cơ sở GDNN nhiều năm gần 

đây đã đạt hiệu quả, tạo được nhiều vị trí việc làm cho HSSV, người học trong các cơ sở GDNN. 

Điều này thể hiện thông qua việc gắn kết của nhiều cơ sở GDNN với DN trong và ngoài nước; 

cũng như ở trong mọi khâu của quá trình đào tạo. DN và cơ sở GDNN sẽ là mối quan hệ hữu cơ 

không thể tách rời trong cả hiện tại và tương lai, để tạo việc làm, duy trì việc làm và đảm bảo an 

sinh xã hội. Khoảng trên 80% người học tìm được việc làm hoặc tự tạo việc làm ngay sau khi tốt 

nghiệp, ở một số nghề và cơ sở GDNN đạt trên 90%. (Tin Tuc Ngày 28/2) 

 

Dạy Thực Hành Trong Trường Nghề: 5K Quá Khó, Phải Linh Hoạt 

 

Áp lực dạy thực hành trong tình hình mới rất lớn, đặc biệt khi dịch COVID-19 đang có dấu hiệu 

chuyển biến phức tạp. Dù đã có những kế hoạch hay tiêu chuẩn dạy thực hành nhưng khi triển 

khai thực tế có những tiêu chí không thể đáp ứng mà buộc phải linh hoạt. Tiến sĩ Trần Thanh 

Hải, hiệu trưởng Trường cao đẳng Viễn Đông (TP.HCM), rằng để đạt được tiêu chí giữ khoảng 

cách giữa các sinh viên khi thực hành rất khó. Mặc cho có chia nhỏ lớp học và tăng số lượng 

công cụ nhưng ít nhất cũng phải 3-5 em cùng thực hành trên một động cơ. Nhóm sinh viên này 

tiếp xúc gần, thậm chí rất gần với nhau, là không thể tránh khỏi. Tiến sĩ Đồng Văn Ngọc, hiệu 

trưởng Trường cao đẳng Cơ điện (Hà Nội), cho biết, có những máy móc rất mắc tiền, như trong 

ngành cơ khí một số loại lên tới hàng tỉ đồng, không thể nào bố trí cho mỗi em một máy riêng để 

thực hành. Tiến sĩ Trần Thanh Hải cũng cho biết trường sẽ phải sử dụng những tuần dự trữ ở cả 

2 học kỳ, đồng thời sẽ "lấn" sang đợt nghỉ hè để bù lại tiến độ thực hành cho sinh viên. (Tuoi Tre 

Ngày 25/2) 

 

Năm 2022, Đẩy Mạnh Công Tác Truyền Thông Về GDNN 

 

Để nâng cao nhận thức của xã hội về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của của GDNN và kỹ năng 

lao động và đẩy mạnh cung ứng nhân lực có kỹ năng nghề cho quá trình phục hồi và phát triển 

kinh tế - xã hội, gắn với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Tổng cục GDNN vừa ban hành 

https://baodansinh.vn/nam-2022-day-manh-cong-tac-truyen-thong-ve-giao-duc-nghe-nghiep-20220227185138.htm
https://baotintuc.vn/kinh-te/gan-dao-tao-nghe-voi-doanh-nghiep-giup-hoc-sinh-sinh-vien-ra-truong-som-co-viec-lam-20220226194239698.htm
https://tuoitre.vn/day-thuc-hanh-trong-truong-nghe-5k-qua-kho-phai-linh-hoat-20220225131729764.htm


 

 

 

công văn về Triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về GDNN năm 2022. Trong điều kiện 

cho phép của các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức các chương trình, sự kiện, cuộc thi, giải 

thưởng, danh hiệu nhằm tôn vinh người học, nhà giáo, người dạy nghề, cán bộ quản lý, người sử 

dụng lao động, lao động có kỹ năng, các tổ chức có nhiều thành tích, đóng góp cho hoạt động 

GDNN và phát triển kỹ năng nghề tại các địa điểm công cộng, nơi vui chơi, trong khuôn viên 

nhà trường,… kết hợp với truyền thông và phát trực tiếp trên các trang mạng xã hội của nhà 

trường. (Bao Dan Sinh, Nguoi Dua Tin, TVET Ngày 28/2) 

 

Yêu Cầu Bộ GD-ĐT Cho Trường Nghề Dạy Chương Trình Giáo Dục Thường Xuyên 

 

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn gửi Bộ GD-ĐT về việc giảng dạy chương trình giáo dục 

thường xuyên tại các cơ sở GDNN. Công văn nêu ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức 

Đam yêu cầu Bộ GD-ĐT nghiên cứu, tiếp thu ý kiến Bộ Tư pháp để khẩn trương có văn bản 

hướng dẫn các địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở GDNN, cơ sở giáo dục đại học 

tham gia tổ chức giảng dạy chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT để đảm bảo quyền lợi 

học tập liên thông, suốt đời của người học. Cùng đó, yêu cầu Bộ GD-ĐT nghiên cứu, tiếp thu ý 

kiến của Bộ LĐ-TB&XH và các cơ quan có liên quan để khẩn trương hoàn thiện và ban hành 

văn bản quy định việc dạy khối lượng kiến thức văn hóa THPT trong các cơ sở GDNN. 

(VietnamNet, Bao Dan Sinh, Dan Tri, TVET Ngày 24/2) 

 

● Tin Kinh Doanh & Thị Trường Lao Động ●  

Hợp tác Nước Ngoài 

 

Thành Lập Hội Đồng Tư Vấn Nghề Cơ Điện Tử Tại Trường Cao Đẳng Nghề Ninh Thuận 

 

Nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận và các doanh nghiệp 

đối tác trong việc triển khai chương trình đào tạo theo định hướng tiêu chuẩn Đức cho nghề Cơ 

điện tử, vào ngày 18/2 vừa qua, hội nghị thành lập Hội đồng tư vấn nghề Cơ điện tử đã được tổ 

chức tại Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận với sự tham dự của các đại diện đến từ Sở LĐ-

TB&XH tỉnh Ninh Thuận; Chương trình “Đổi mới đào tạo nghề Việt Nam”-GIZ và 06 doanh 

nghiệp đối tác trong lĩnh vực Cơ điện tử gồm Công ty Cổ phần Thông Thuận, Công ty Cổ phần 

Thực phẩm Cánh đồng Việt, Công ty Cổ phần Cơ khí Vina Nha Trang, Công ty Cổ phần Anh 

Phát, Công ty Cổ phần Thực phẩm Hồng Phú – Nước mắm Kabin, Công ty Cổ phần Công nghệ 

Otanics và Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú. Trong bài phát biểu chào mừng, Ông 

Nguyễn Phan Anh Quốc – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận nhấn mạnh: “Trong 

đào tạo, việc gắn kết với doanh nghiệp là điều bắt buộc nếu không muốn nói là điều kiện tiên 

quyết vì đầu ra của nhà trường chính là đầu vào của doanh nghiệp. Vì vậy, dù nhà trường đào tạo 

có tốt đến đâu nhưng nếu không đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp thì vẫn không đạt chất 

lượng”. Trong buổi hội nghị, đại biểu đến từ các doanh nghiệp đã đưa ra những phản hồi, đề xuất 

về các nguyên tắc chung và trọng tâm hợp tác giữa doanh nghiệp và nhà trường. Ngoài ra, nội 

dung trao đổi, thảo luận còn bao gồm việc lựa chọn các mô-đun đào tạo tại doanh nghiệp; chuẩn 

bị kế hoạch đào tạo tại doanh nghiệp; lựa chọn và xây dựng năng lực cho cán bộ đào tạo tại 

doanh nghiệp và cơ chế trao đổi thông tin giữa doanh nghiệp và đội ngũ giảng viên. “Bản thân 

tôi rất ấn tượng với chương trình đào tạo phối hợp theo tiêu chuẩn Đức mà nhà trường đang triển 

https://baodansinh.vn/nam-2022-day-manh-cong-tac-truyen-thong-ve-giao-duc-nghe-nghiep-20220227185138.htm
https://www.nguoiduatin.vn/nang-cao-hinh-anh-cua-giao-duc-nghe-nghiep-la-nhiem-vu-chien-luoc-a544583.html#related
http://gdnn.gov.vn/AIAdmin/News/View/tabid/66/newsid/39063/seo/Nam-2022-day-manh-cong-tac-truyen-thong-ve-giao-duc-nghe-nghiep/Default.aspx#related
https://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/yeu-cau-bo-giao-duc-cho-cac-truong-nghe-day-chuong-trinh-giao-duc-thuong-xuyen-818047.html
https://baodansinh.vn/truong-nghe-duoc-day-chuong-trinh-giao-duc-thuong-xuyen-20220223173129.htm#related
https://dantri.com.vn/giao-duc-huong-nghiep/truong-nghe-tiep-tuc-duoc-day-chuong-trinh-giao-duc-thuong-xuyen-20220223175116940.htm#related
http://gdnn.gov.vn/AIAdmin/News/View/tabid/66/newsid/39057/seo/Yeu-cau-Bo-GD-DT-cho-truong-nghe-day-chuong-trinh-giao-duc-thuong-xuyen/Default.aspx#related


 

 

 

khai. Điều này sẽ mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp. Mô hình đào tạo tại doanh nghiệp sẽ 

tiết kiệm rất nhiều thời gian vì chúng tôi sẽ không cần đào tạo lại sinh viên sau khi tốt nghiệp”, 

Ông Vũ Văn Vân – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Otanics cho biết. Cuối buổi hội 

nghị, tất cả đại biểu đã thống nhất về các vị trí thành viên cho Hội đồng tư vấn nghề Cơ điện tử 

với hai cấp độ (cấp độ chiến lược và cấp độ triển khai). Ngoài ra, chủ đề cho cuộc họp tiếp theo 

sẽ bao gồm kế hoạch triển khai cho việc đào tạo tại doanh nghiệp và cơ chế phối hợp hoạt động 

chi tiết. Việc thành lập Hội đồng tư vấn nghề Cơ điện tử tại Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận 

đã đánh dấu một cột mốc quan trọng trong nỗ lực nhằm đảm bảo mối hợp tác hiệu quả, sâu sắc 

và chặt chẽ giữa nhà trường và các doanh nghiệp đối tác trong việc triển khai chương trình Cơ 

điện tử theo tiêu chuẩn Đức. (TVET Vietnam Ngày 25/2) 

 

TP.HCM: Đào Tạo Giáo Viên Hỗ Trợ GDNN Cho Người Khuyết Tật 

 

Sáng 1/3, Trung tâm Khuyết tật và phát triển (Trung tâm DRD) và Aus4Skills tổ chức buổi lễ ra 

mắt Khóa đào tạo - bồi dưỡng giáo viên/giảng viên hỗ trợ học viên khuyết tật trong giáo dục 

nghề nghiệp. Khóa đào tạo được triển khai tại TP.HCM với hơn 10 trường giáo dục nghề nghiệp 

cùng một số đơn vị, tổ chức của người khuyết tật. (Thanh Nien Ngày 1/3) 

 

Học Nghề Với Chuyên Gia Đức Và Cơ Hội Việc Làm Ở Châu Âu 

 

Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất (Bộ LĐ-TB&XH) đang đào tạo 2 lớp nghề chất lượng cao 

cấp độ quốc tế. Hoàn thành khóa học 3,5 năm, sinh viên được cấp bằng tương đương với trình độ 

bậc 4 theo khung trình độ của CHLB Đức. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ đáp ứng được yêu cầu 

tuyển dụng của doanh nghiệp trong nước cũng như của CHLB Đức và châu Âu. (Dan Sinh Ngày 

26/2) 

 

Thuỵ Điển Đẩy Mạnh Hỗ Trợ Việt Nam Trong Lĩnh Vực Quyền Lao Động 

 

Ngày 23/2, Đại sứ quán Thụy Điển, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và 

Chương trình Thụy Điển tại nơi làm việc (SWP) phối hợp tổ chức hội thảo “Đối thoại tại nơi làm 

việc đóng góp như thế nào tới kinh doanh bền vững trong và sau đại dịch”. Trong buổi hội thảo, 

các đại diện đến từ các công ty Thụy Điển, như IKEA, H&M, cũng chia sẻ những ví dụ bằng 

cách nào đối thoại xã hội đã cải thiện điều kiện sống và làm việc của người lao động, cũng như 

đóng góp hiệu quả kinh tế cho các ngành công nghiệp. Cụ thể, các doanh nghiệp này chia sẻ cách 

để thúc đẩy đối thoại tại nơi làm việc trong các lĩnh vực khác nhau. (VietnamNet, Lao Dong, 

Dang Cong San Ngày 23/2) 

 

Vĩnh Long Đưa 6,372 Lao Động Đi Làm Việc Ở Nước Ngoài Trong 5 Năm 

 

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW, Vĩnh Long có 6.372 trường hợp tham gia xuất khẩu 

lao động. Năm 2022, tỉnh Vĩnh Long đặt mục tiêu sẽ tạo việc làm mới cho 20.000 lao động, 

trong đó đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài 1.700 người. (Thoi Dai Ngày 25/2) 

 

https://www.tvet-vietnam.org/archives/news/kick-off-meeting-on-establishment-of-industry-advisory-board-iab-for-mechatronics-at-ninh-thuan-vocational-college-ntvc
https://thanhnien.vn/tp-hcm-dao-tao-giao-vien-ho-tro-giao-duc-nghe-nghiep-cho-nguoi-khuyet-tat-post1434192.html
https://baodansinh.vn/hoc-nghe-voi-chuyen-gia-duc-va-co-hoi-viec-lam-o-chau-au-20220226101021.htm
https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/viet-nam-va-the-gioi/thuy-dien-day-manh-ho-tro-viet-nam-trong-linh-vuc-quyen-lao-dong-818103.html
https://laodong.vn/the-gioi/thuy-dien-chia-se-kinh-nghiem-doi-thoai-tai-noi-lam-viec-1017069.ldo
https://dangcongsan.vn/kinh-te/thuc-day-doi-thoai-tai-noi-lam-viec-phuc-vu-cho-kinh-doanh-ben-vung-trong-va-sau-dai-dich-604578.html
https://thoidai.com.vn/vinh-long-chu-trong-dao-tao-nghe-ngoai-ngu-cho-lao-dong-di-lam-viec-o-nuoc-ngoai-163649.html


 

 

 

Doanh Nghiệp Đài Loan Muốn Mở Thêm 3 Nhà Máy Tại Thanh Hóa 

 

Tập đoàn Hoa Lợi (Đài Loan) có kế hoạch mở thêm 3 nhà máy lớn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, 

gồm: nhà máy ở huyện Thiệu Hóa với quy mô tạo việc làm cho 15.000-20.000 lao động; nhà 

máy ở huyện Hậu Lộc với quy mô tạo việc làm cho hơn 10.000 lao động; nhà máy ở Triệu Sơn 

sẽ mở rộng diện tích thu hút thêm nhiều lao động. Tỉnh Thanh Hóa cũng đề nghị Tập đoàn Hoa 

Lợi quan tâm đầu tư nhà máy sản xuất với số lượng thu hút khoảng 1.000 người lao động ở các 

huyện: Như Xuân, Bá Thước, Lang Chánh, Quan Hóa, Quan Sơn, Mường Lát… 

(VietnamFinance, Bao Xay Dung, Thuong Hieu Cong Luan Này 28/2) 

Tin Trong Nước 

 

Phấn Đấu Đến 2025, Có Khoảng 40% Số Xã Đạt Chuẩn Nông Thôn Mới Nâng Cao 

 

Ngân sách nhà nước bố trí cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai 

đoạn 2021 - 2025 tối thiểu là 196.332 tỷ đồng, trong đó, vốn ngân sách trung ương 39.632 tỷ 

đồng, vốn ngân sách địa phương 156.700 tỷ đồng. Chương trình có 11 nội dung thành phần gồm 

phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số, miền núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và chăm 

sóc sức khỏe người dân nông thôn, nâng cao chất lượng môi trường; xây dựng cảnh quan nông 

thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn; giữ gìn và khôi phục cảnh quan truyền thống của nông 

thôn Việt Nam, giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội nông thôn, nâng cao chất lượng 

đào tạo nghề cho lao động nông thôn, … (Bao Chinh Phu Ngày 1/3) 

 

Nghĩa Vụ Quân Sự Đối Với Sinh Viên Ra Trường Đã Có Việc Làm 

 

Căn cứ quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, nhu cầu tổ 

chức biên chế và yêu cầu nhiệm vụ của Quân đội; những năm qua, tỷ lệ công dân tốt nghiệp đào 

tạo trình độ cao đẳng, đại học nhập ngũ vào Quân đội chiếm khoảng 5% so với tổng chỉ tiêu 

công dân nhập ngũ. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ LĐ-TB&XH, hằng năm 

nước ta có hàng chục vạn thanh niên đào tạo trình độ cao đẳng, đại học tốt nghiệp ra trường; 

trong số đó, Nam công dân chiếm trên 65% và cơ bản còn trong độ tuổi gọi nhập ngũ (dưới 27 

tuổi); trong hai năm 2019- 2020, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp cao đẳng, đại học có việc làm đạt 

khoảng 70% chủ yếu ở các khu vực kinh tế sản xuất kinh doanh tại tất cả các tỉnh, thành phố 

trong cả nước. (MoD Ngày 23/2) 

 

Sau Loạt Bài Của VTC News: Yêu Cầu Thanh Tra Một Loạt Trường Trung Cấp Y - Dược 

 

Tổng cục GDNN yêu cầu thanh tra 4 trường trung cấp y, dược có dấu hiệu vi phạm trong công 

tác tuyển sinh, đào tạo mà VTC News phản ánh. Trước đó, Báo điện tử VTC News có loạt bài 

viết phản ánh tình trạng các trường trung cấp tổ chức đào tạo không đúng quy định, người học 

không cần hoặc học 3 - 4 tháng, chỉ cần nộp đủ tiền, học viên đã sở hữu được bằng tốt nghiệp 

trung cấp y - dược nhờ “thủ thuật ghép khoá sắp tốt nghiệp”. Tổng cục GDNN yêu cầu Sở LĐ-

TB&XH Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ngãi, Bình Phước tổ chức thanh tra, kiểm tra đột xuất theo 

https://vietnamfinance.vn/doanh-nghiep-dai-loan-muon-mo-them-3-nha-may-tai-thanh-hoa-20180504224265495.htm
https://baoxaydung.com.vn/thanh-hoa-tap-doan-hoa-loi-dai-loan-se-mo-them-3-nha-may-lon-tren-dia-ban-tinh-327311.html#related
https://thuonghieucongluan.com.vn/tap-doan-hoa-loi-se-mo-them-3-nha-may-lon-tren-dia-ban-tinh-thanh-hoa-a163761.html#related
https://baochinhphu.vn/phan-dau-den-2025-co-khoang-40-so-xa-dat-chuan-nong-thon-moi-nang-cao-102220301125907247.htm
http://mod.gov.vn/wps/portal/!ut/p/b1/vZPJjptQEEW_JR9g8RgNy8fMM-NjZmNBGxMzY8A0_vo4UZRdpzdJV61KOtK5d1FERiRE1uePW5Uvt6HP2593xp1VaGNeJCHgSRUAg6YCxpQNCjg0ERNJnb6L0gArRUlcMJutpdq505RjH7cYayED3DjgoLSc-8d2kOtKgSyaO-mRy4d6WPfvpoOjsb0o_CMVE6u53vpgdtWlyxU0b9mNFdesGjRtN8h-0bV5ft-7WbkuV6E8rlyl-hwyo1fQ9BUUfDAQfN4j-4VIGtSZowkAb2osMKAeYsGjaQDp38BfFOkLOH4oOVFEQCSAOfv1PhrP5onrJ3ascAW2WQJSjk5BrUd2oCJL8MlF2SgQxLsti65VQ3q5S5ttF-4lwqEIoSMI1vaJ0P9qoQT-t1BzdBUYKECs73jUS_3FDU__XoiIrGqH4vVrkZmOojwYmwLl69Zprk9e4H42fEEt8qnB-bRQzUFfoxJNWWb7w7MvsQ2h2EbmVHoTmXiup455Wl3Q_RLKzg2pNN-IVF2e6sma146r8Mnd48IVzafpMm4Y7Mx-ZgIplZaSbWLZrlMB4PXAcp5WFOmb0yABLTTt3Nt2ia6exA7125Gw9aEribF7mBzmyT9LV99-AEBk5KU!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/


 

 

 

thẩm quyền của sở với việc tuyển sinh, tổ chức đào tạo, cấp văn bằng tốt nghiệp các ngành nghề 

đào tạo thuộc khối ngành sức khoẻ của 4 trường trung cấp. (VTC Ngày 23/2) 

 

Hà Nội Cần Tuyển Dụng Đến 100.000 Việc Làm Trong Quý 1/2022 

 

Ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cho biết, trong quý 

1/2022, dự báo Hà Nội sẽ có nhu cầu tuyển dụng từ 80.000 – 100.000 vị trí việc làm, tập trung ở 

một số nhóm ngành nghề như: Kinh doanh thương mại, bán buôn bán lẻ, cơ khí, sửa chữa ô tô, 

kho bãi, nhóm ngành tài chính ngân hàng. (VnEconomy Ngày 01/3) 

 

Gần 20.000 Chỉ Tiêu Tuyển Dụng Phía Bắc Dịp Đầu Năm 

 

Ngày 24/2, Trung tâm DVVL Hà Nội đã tổ chức phiên GDVL trực tuyến, kết nối với 7 tỉnh 

thành phố: Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Lạng Sơn. Tham gia Phiên 

GDVL trực tuyến có 90 đơn vị, doanh nghiệp với 19.345 chỉ tiêu tuyển dụng. Riêng hệ thống 

Sàn GDVL Hà Nội có sự tham gia của 34 doanh nghiệp với 1.030 chỉ tiêu. Các vị trí việc làm đa 

dạng ngành, nghề như: Công nhân may, nhân viên bán hàng, nhân viên thu ngân, nhân viên y tế, 

nhân viên kinh doanh, kỹ sư, kế toán, công nhân sản xuất, kỹ thuật viên, lao động phổ thông. 

(Dan Sinh Ngày 24/2) 

 

Quảng Ninh: Đến Năm 2025, Ngành Chế Biến Chế Tạo Cần 798,28 Nghìn Lao Động 

 

Theo khảo sát của Nhóm nghiên cứu thuộc Đề án “Phát triển nguồn nhân lực tỉnh Quảng Ninh 

đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030” cho thấy, nhu cầu lao động cần có của tỉnh năm 2021 là 

742,77 nghìn lao động, năm 2025 là 798,28 nghìn lao động và đạt 874,25 nghìn vào năm 2030. 

Trong đó, ngành công nghiệp chế biến chế tạo 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 này cần khoảng 96.517 người năm 2025 và 141.711 người năm 2030. Dự 

kiến đến năm 2025 tỷ lệ lao động qua đào tạo sẽ đạt 85%. (Dan Sinh Ngày 28/2) 

 

Thanh Hóa Khởi Công Cụm Nhà Máy Sản Xuất, Lắp Ráp Ô Tô, Máy Xây Dựng  

 

Ngày 22/2, tại xã Đại Lộc, huyện Hậu Lộc, Công ty Cổ phần Giải trí nghe nhìn Toàn cầu thuộc 

Tập đoàn Đầu tư Tài chính (TF Group) đã tổ chức Lễ khởi công Cụm các nhà máy sản xuất, lắp 

ráp ô tô, máy xây dựng, với tổng mức đầu tư 6.900 tỷ đồng. Công ty đặt mục tiêu sản xuất đa 

dạng gồm lắp ráp ô tô điện, sản xuất pin, lắp ráp các loại máy thi công. Thị trường tiêu thụ chủ 

yếu là các quốc gia Đông Nam Á. Sau khi hoàn thiện hai giai đoạn và đưa vào sản xuất, Công ty 

phấn đấu đạt mục tiêu 17 sản phẩm chiến lược, doanh thu ước đạt 12.000 tỷ đồng/năm, tạo việc 

làm cho 11.000 lao động địa phương với mức lương khởi điểm gần 6,1 triệu đồng/người/tháng, 

được đóng bảo hiểm xã hội và hưởng đầy đủ các quyền lợi khác của người lao động theo quy 

định của pháp luật; đóng góp cho ngân sách địa phương khoảng 1.000 tỷ/năm. (Bao Dan Sinh, 

Nguoi Dua Tin, Dai Doan Ket, Thuong Hieu Cong Luan, Cong Thuong Ngày 23/2) 

 

https://vtc.vn/sau-loat-bai-cua-vtc-news-yeu-cau-thanh-tra-mot-loat-truong-trung-cap-y-duoc-ar662734.html
https://vneconomy.vn/ha-noi-can-tuyen-dung-den-100-000-viec-lam-trong-quy-1-2022.htm
https://baodansinh.vn/gan-20000-chi-tieu-tuyen-dung-dip-dau-nam-20220224182437.htm
https://baodansinh.vn/quang-ninh-den-nam-2025-nhan-luc-nganh-che-bien-che-tao-can-79828-nghin-lao-dong-20220227200508.htm
https://baodansinh.vn/thanh-hoa-khoi-cong-cum-cac-nha-may-san-xuat-lap-rap-o-to-may-xay-dung-6900-ty-dong-20220223095232.htm
https://www.nguoiduatin.vn/thanh-hoa-khoi-cong-du-an-nha-may-o-to-tren-khu-dat-cu-cua-vinaxuki-a543874.html#related
http://daidoanket.vn/khoi-cong-nha-may-san-xuat-lap-rap-o-to-6900-ty-dong-5680292.html#related
https://thuonghieucongluan.com.vn/khoi-cong-cum-cac-nha-may-san-xuat-lap-rap-o-to-may-xay-dung-tai-thanh-hoa-a163195.html#related
https://congthuong.vn/thanh-hoa-khoi-cong-cum-cac-nha-may-san-xuat-lap-rap-o-to-may-xay-dung-172326.html#related


 

 

 

Ký Kết Chương Trình Phối Hợp Hoạt Động Giữa Sở LĐ-TB&XH Nghệ An Và Tỉnh Đoàn 

 

Sáng 28/2, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nghệ An và Tỉnh đoàn đã tham gia Lễ ký kết Chương trình phối 

hợp hoạt động giai đoạn 2022 - 2025. Chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2025 giữa Sở LĐ-

TB&XH và Tỉnh đoàn đã xây dựng 8 nội dung cơ bản, trong đó có công tác tư vấn hướng 

nghiệp, GDNN và giải quyết việc làm cho thanh thiếu niên. (Nghe An Ngày 28/2) 

 

Quảng Trị: Trên 11.000 Lao Động Được Tạo Việc Làm Mới 

 

Ước tính đến 31/12/2021, toàn tỉnh Quảng Trị có 11.025 lao động được tạo việc làm mới. Trong 

đó: làm việc trong tỉnh 8.625 lao động, làm việc ngoài tỉnh 1.594 lao động, làm việc ở nước 

ngoài 806 lao động (làm việc ở Lào 86 lao động, xuất khẩu lao động các nước 720 lao động). Về 

GDNN, tính đến 15/12/2021, toàn tỉnh đã tuyển sinh đào tạo GDNN cho 8.837 người; trong đó: 

trình độ cao đẳng 122 người, trung cấp 628 người; trình độ sơ cấp và đào tạo thường xuyên 

8.087 người. Ước tính đến cuối năm 2021, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 68,5%; tỷ lệ lao động 

qua đào tạo nghề đạt 48,5%; lao động qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ đạt 32%. (Dan Sinh 

Ngày 28/2) 

 

Thừa Thiên-Huế: Hơn 9.600 Lao Động Tham Gia Phiên Giao Dịch Đầu Năm 2022 

 

Theo thống kê, đã có hơn 9.600 lao động tham gia phỏng vấn, tương tác và tìm hiểu thông tin 

việc làm theo các kênh trực tiếp và trực tuyến tại Phiên giao dịch việc làm đầu năm - Xuân 

Nhâm Dần 2022 do Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức. Theo lãnh đạo 

Trung tâm, đã có 45 doanh nghiệp đăng ký tham gia phiên giao dịch việc làm đầu năm để tuyển 

dụng lao động, đào tạo nghề, với 9.684 vị trí cần tuyển. (Dan Sinh Ngày 23/2) 

 

Thừa Thiên-Huế Hỗ Trợ Hơn 81 Tỷ Đồng Cho Người Gặp Khó Khăn Do Dịch COVID-19 

 

Thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết 

của HĐND tỉnh về hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động chịu khó khăn do ảnh hưởng 

của Covid-19, tính đến nay, tỉnh Thừa Thiên Huế đã thực hiện hỗ trợ hơn 81 tỷ đồng. (Dan Sinh 

Ngày 24/2) 

 

TP. HCM: Hơn 5.000 Vị Trí Việc Làm Đang Chờ Người Lao Động 

 

Ngày 27/2, Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh niên TP.HCM đã chính thức khởi động Chương 

trình “Tiếp sức người lao động và sàn giao dịch việc làm” năm 2022. Chương trình có sự tham 

gia của hơn 40 doanh nghiệp tuyển dụng trực tiếp và hơn 20 doanh nghiệp tuyển trực tuyến với 

trên 5.000 chỉ tiêu lao động ở những ngành như: lắp ráp các linh kiện, thiết bị, đóng gói lương 

thực, thực phẩm, may mặc, tài chính, marketing, vận tải, bảo hiểm, bất động sản. (Dan Sinh 

Ngày 27/2) 

 

35 Doanh Nghiệp Có Nhu Cầu Tuyển Dụng Gần 8.500 Lao Động Tại Đồng Nai 

 

https://baonghean.vn/ky-ket-chuong-trinh-phoi-hop-hoat-dong-giua-so-lao-dong-thuong-binh-xa-hoi-va-tinh-doan-303079.html
https://baodansinh.vn/quang-tri-tren-11000-lao-dong-duoc-tao-viec-lam-moi-20220227201228.htm
https://baodansinh.vn/hon-9600-lao-dong-tham-gia-cac-hoat-dong-tai-phien-giao-dich-dau-nam-2022-20220223084730.htm
https://baodansinh.vn/thua-thien-hue-ho-tro-hon-81-ty-dong-cho-nguoi-lao-dong-va-nguoi-su-dung-lao-dong-gap-kho-khan-do-dai-dich-covid-19-20220223164410.htm
https://baodansinh.vn/tphcm-hon-5000-vi-tri-viec-lam-dang-cho-nguoi-lao-dong-20220227151311.htm


 

 

 

Nhằm kết nối việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động, đáp ứng mục tiêu, kế hoạch sản 

xuất của các doanh nghiệp trong năm 2022. Sáng 25/2, Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Nai đã 

tổ chức sàn giao dịch việc làm trực tiếp đầu năm với 35 đơn vị tham gia tuyển dụng với tổng nhu 

cầu khoảng 8.482 lao động. (Dan Sinh Ngày 25/2) 

 

Bình Dương Gỡ Khó Để GDNN Phát Triển 

 

Nhằm tạo điều kiện cho các trường trung cấp, cao đẳng công lập trên địa bàn tỉnh phát triển 

mạnh hơn, đáp ứng được nhu cầu lao động việc làm của tỉnh, ngay từ những ngày đầu năm, lãnh 

đạo UBND tỉnh Bình Dương vừa có buổi làm việc với các trường để lắng nghe, tháo gỡ những 

khó khăn đang tồn tại. Tính đến cuối năm 2021, toàn tỉnh có 108 cơ sở GDNN (GDNN), trong 

đó có 7 trường cao đẳng, 1 phân hiệu Cao đẳng Đường sắt phía Nam, 10 trường trung cấp, 19 

trung tâm GDNN và 71 cơ sở khác có đăng ký hoạt động GDNN. Tỷ lệ học sinh, sinh viên, 

người học nghề có việc làm sau khi tốt nghiệp của tỉnh là khoảng 90%. Mức lương trung bình 

của người học nghề sau khi tốt nghiệp trong khoảng từ 5 - 9 triệu đồng/tháng. Sở LĐ-TB&XH đã 

đề xuất, tham mưu xây dựng kinh phí ngân sách Nhà nước hàng năm để thường xuyên tổ chức 

các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, sư phạm nghề, đánh giá kỹ năng nghề và cấp 

chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho cán bộ, nhà giáo GDNN của tỉnh; đầu tư cơ sở vật chất, 

trang thiết bị cho các cơ sở GDNN công lập để đạt trường chất lượng cao, trường có ngành nghề 

trọng điểm để nâng cao chất lượng đào tạo. (Binh Duong Ngày 24/2) 

 

Cơ Sở Đào Tạo Nghề Ở Cà Mau Từ Chối Nhận Học Viên Là Bộ Đội Xuất Ngũ 

 

Những ngày qua, hàng chục thanh niên là bộ đội xuất ngũ trên địa bàn thành phố Cần Thơ phản 

ánh về việc họ cầm thẻ học nghề đến các cơ sở đào tạo xin học nghề nhưng không được tiếp 

nhận. Có hơn 80 bộ hồ sơ của bộ đội xuất ngũ đi xin học nghề tại các cơ sở đào tạo nhưng thực 

tế, số lượng này còn lớn hơn nhiều. Các thanh niên này đang rất lo lắng bởi thẻ học nghề chỉ có 

hiệu lực trong 12 tháng. Theo giải thích từ nhân viên của một cơ sở đào tạo nghề về việc từ chối 

tiếp nhận bộ đội xuất ngũ, lý do bởi cơ sở này từng nhận đào tạo một số bạn, dù đã tốt nghiệp lấy 

bằng rồi nhưng bên Sở lao động vẫn chưa làm quyết toán chi phí đào tạo nên năm 2022 tạm 

ngưng tiếp nhận học viên. Tuy nhiên, Đại diện Sở LĐ-TB&XH TP Cần Thơ cho biết, việc quyết 

toán chi phí học nghề cho bộ đội xuất ngũ năm 2021 được thực hiện đầy đủ và đúng quy định. Vị 

này khẳng định đến thời điểm này của năm 2022 chưa nghe bộ đội xuất ngũ phản ánh là các cơ 

sở đào tạo từ chối tiếp nhận. Mới đây, sự việc này đã được khắc phục, hiện tại các cơ sở dạy 

nghề tại đây đã tiếp nhận bộ đội xuất ngũ. (VTV, VTV Ngày 24/2) 

 

Trà Vinh Sẽ Có Thêm 4 Công Trình Điện Gió Hòa Vào Lưới Điện Quốc Gia 

 

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh Nguyễn Quỳnh Thiện cho biết, theo kế hoạch, cuối 

năm 2022, tỉnh Trà Vinh có thêm 4 công trình điện gió hoàn thành và hòa vào lưới điện quốc gia 

với tổng vốn đầu tư 15.428 tỷ đồng. Dự kiến khi đưa vào vận hành khai thác, hàng năm 4 công 

trình này sẽ cung cấp nguồn năng lượng sạch với sản lượng điện hơn 1.450 triệu kWh/năm, 

doanh thu khoảng 1.700 tỷ đồng, nộp ngân sách 700 tỷ đồng và giải quyết việc làm cho 450 lao 

động. (Tin Tuc, VietnamPlus Ngày 24/2) 

https://baodansinh.vn/35-doanh-nghiep-co-nhu-cau-tuyen-dung-gan-8500-lao-dong-ngay-phien-gia-dich-viec-lam-dau-nam-tai-dong-nai-20220225132409.htm
https://baobinhduong.vn/go-kho-de-giao-duc-nghe-nghiep-phat-trien-a265937.html
https://vtv.vn/giao-duc/co-so-dao-tao-nghe-tu-choi-nhan-hoc-vien-la-bo-doi-xuat-ngu-20220224031709347.htm
https://vtv.vn/xa-hoi/sau-phan-anh-cua-vtv-bo-doi-xuat-ngu-da-duoc-nhan-dao-tao-nghe-2022030102085667.htm
https://baotintuc.vn/dia-phuong/tra-vinh-se-co-them-4-cong-trinh-dien-gio-hoa-vao-luoi-dien-quoc-gia-20220224090305524.htm
https://www.vietnamplus.vn/tra-vinh-se-co-them-4-cong-trinh-dien-gio-hoa-vao-luoi-dien-quoc-gia/774666.vnp#related


 

 

 

 

Cà Mau Dành 352 Tỉ Giải Quyết Việc Làm Cho 40.000 Lao Động 

 

Năm 2022 tỉnh Cà Mau phấn đấu giải quyết việc làm cho gần 40.000 lao động, để đạt được con 

số này, tỉnh Cà Mau cần kinh phí hơn 352 tỉ đồng từ nguồn kinh phí địa phương và Trung ương. 

(Lao Dong Ngày 26/2) 

 
 

https://laodong.vn/cong-doan/ca-mau-danh-350-ti-giai-quyet-viec-lam-cho-40000-lao-dong-1017998.ldo

