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● Tin Tiêu Điểm ●  

 

● Tin GDNN / Đào Tạo Nghề ●  

Chính Sách 

 

Kết Nối, Chia Sẻ Thông Tin Thị Trường Lao Động 

 

Theo Thông tư 01/2022/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐ-TB&XH hướng dẫn thu thập, lưu trữ, tổng 

hợp thông tin thị trường lao động, hệ thống thông tin thị trường lao động được kết nối, chia sẻ 

thông tin, dữ liệu với Cổng Dịch vụ công trực tuyến Bộ LĐ-TB&XH, Cổng Dịch vụ công Quốc 

gia và các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu khác theo quy định của pháp luật. Các thông tin được 

cập nhật, chia sẻ trên Cổng thông tin điện tử của Cục Việc làm bao gồm: Thông tin, dữ liệu về 

cung, cầu lao động, biến động cung, cầu lao động trên thị trường lao động, tình trạng, xu hướng 

việc làm; thông tin, dữ liệu về vị trí việc làm mà người sử dụng lao động đang có nhu cầu tuyển 

dụng. (Bao Chinh Phu Ngày 11/3) 

 

Đề Xuất Nâng Giới Hạn Giờ Làm Thêm Lên 72 Giờ/Tháng 

 

Chiều 10/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét dự thảo Nghị quyết về thời giờ làm thêm trong 

một tháng và trong một năm của người lao động. Theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, Chính phủ đề 

xuất nâng giới hạn số giờ làm thêm trong một tháng quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 107 Bộ 

luật Lao động khi người sử dụng lao động thỏa thuận với người lao động về việc làm thêm giờ từ 

không quá 40 giờ lên không quá 72 giờ. Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh cho rằng 

trong bối cảnh dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, để thực hiện chính sách thích ứng an toàn, linh 

hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, việc tăng thời giờ làm thêm trong thời điểm hiện nay được 

nhìn nhận và đánh giá như một giải pháp hỗ trợ khôi phục sản xuất, khắc phục những tổn thất do 

dịch COVID-19 gây ra cho người lao động và người sử dụng lao động trong hơn 2 năm vừa qua, 

góp phần cho quá trình phục hồi kinh tế - xã hội rất cần thiết. Tuy nhiên, theo bà Thúy Anh, 

Thường trực ủy ban thấy rằng việc áp dụng mức trần 300 giờ cho tất cả các ngành, nghề, công 

việc quá rộng, cơ quan soạn thảo chưa đánh giá tác động đầy đủ của việc nâng mức trần này đến 

sức khỏe, an toàn lao động của người lao động. Do đó, đề nghị chỉ nâng mức trần thời gian làm 

thêm theo tháng lên 150%, tương ứng từ 40 giờ lên 60 giờ, và chỉ áp dụng đối với đối tượng đã 

được quy định mức trần làm thêm trong năm là 300 giờ. (Tuoi Tre, Tien Phong, VnExpress, 

Vietnam Plus, Thanh Nien, VietnamBiz Ngày 10/3) 

 

Nhà Trường Đưa HS, SV Năm Cuối Đến Doanh Nghiệp Hỗ Trợ Sản Xuất 

 

Để phục hồi kinh tế, Tổng cục GDNN đề nghị các trường trung cấp, cao đẳng đẩy mạnh hoạt 

động hợp tác để đưa học sinh, sinh viên năm cuối đến DN thực hành, thực tập, hỗ trợ sản xuất, 

kinh doanh. Để thực hiện những nội dung này đạt kết quả, các trường trung cấp, cao đẳng lựa 

chọn DN đối tác có điều kiện phù hợp về nhu cầu sử dụng lao động, ngành nghề, địa điểm sản 

xuất, kinh doanh và đảm bảo chất lượng cho việc thực hành, thực tập để phối hợp liên kết đào 

https://baochinhphu.vn/ket-noi-chia-se-thong-tin-thi-truong-lao-dong-102220311130725532.htm
https://tuoitre.vn/noi-gioi-han-gio-lam-them-cua-nguoi-lao-dong-len-toi-da-72-gio-thang-la-qua-cao-20220310172908574.htm
https://tienphong.vn/de-xuat-tang-180-gioi-han-gio-lam-them-trong-thang-cua-nguoi-lao-dong-post1422167.tpo#related
https://vnexpress.net/de-xuat-noi-tran-gio-lam-them-len-72-gio-moi-thang-4437229.html#related
https://www.vietnamplus.vn/de-xuat-tang-so-gio-lam-them-trong-1-thang-va-1-nam-cua-nguoi-lao-dong/777492.vnp#related
https://thanhnien.vn/de-xuat-nang-gioi-han-gio-lam-them-cua-nguoi-lao-dong-post1437331.html#related
https://vietnambiz.vn/de-xuat-nang-gioi-han-gio-lam-them-len-72-gio-thang-20220311103650115.htm#related


 

 

 

tạo, đưa HS, SV năm cuối đến thực hành, thực tập. Đối với chương trình đào tạo được thực hiện 

theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tín chỉ, trong quá trình thực tập tại DN, khi HS, SV đã 

tích lũy đủ số mô đun, tín chỉ theo quy định, các trường tổ chức xét công nhận tốt nghiệp ngay 

cho người học để đảm bảo quá trình làm việc của HS, SV không bị gián đoạn. (Kinh Te Do Thi, 

Bao Dan Sinh, Bao Khanh Hoa, TVET Ngày 13/3) 

 

Giảm 50% Hiệu Suất, Doanh Nghiệp FDI Xin Tăng Trần Làm Thêm Tới 400 Giờ/Năm 

 

Trong kiến nghị gửi nhiều cơ quan quản lý, Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản đề xuất tăng "trần" 

thời gian làm thêm trong năm tới 400 giờ, bỏ quy định "trần" làm thêm trong tháng. Đồng thời, 

kiến nghị của Hiệp hội cũng nêu đề xuất bỏ tạm thời quy định Thông báo về việc tổ chức làm 

thêm giờ theo Điều 62, Nghị định 145/2020/NĐ-CP. Theo phân tích của Hiệp hội, khi doanh 

nghiệp có kế hoạch làm thêm giờ chỉ cần dựa trên thỏa thuận giữa người lao động và người sử 

dụng lao động. (Dan Tri, VietnamNet Ngày 15/3) 

 

● Tin Kinh Doanh & Thị Trường Lao Động ●  

Hợp tác Nước Ngoài 

 

Khóa Tập Huấn Về Tuyển Dụng Công Bằng Và Có Đạo Đức Chương Trình Di Cư & Ngoại 

Kiều (PMD) 

 

‘Chủ đề về tuyển dụng công bằng và có đạo đức có thể đã được các anh chị tham gia trong khóa 

tập huấn này biết tới, tuy nhiên quan trọng là cần xác định và hiểu được vai trò, quyền lợi, nghĩa 

vụ và trách nhiệm của các bên liên quan để đảm bảo tuyển dụng lao động di cư công bằng và có 

đạo đức. Điều này có thể thực hiện được nhờ có khóa tập huấn rất thực tiễn này. Khóa tập huấn 

sẽ giúp những bên tham gia vào quá trình tuyển dụng hiểu biết chuyên sâu hơn và nâng cao được 

chất lượng công việc của mình. Do vậy, khóa tập huấn sẽ giúp anh chị tự tin hơn khi tham gia 

vào quy trình tuyển dụng lao động di cư’ Ông Đặng Sĩ Dũng, Phó Cục trưởng, Cục Quản lý lao 

động ngoài nước phát biểu. Trong 03 buổi chiều ngày 02, 03 và 04/3, Chương trình Di cư & 

Ngoại Kiều – Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) đã phối hợp với Cục Quản lý Lao động 

Ngoài nước, Bộ LĐ-TB&XH tổ chức Khóa tập huấn trực tuyến về Tuyển dụng công bằng và có 

đạo đức. Khóa tập huấn này cung cấp kiến thức về các tiêu chuẩn và quy định quốc tế và nâng 

cao kĩ năng thực hiện tuyển dụng công bằng và có đạo đức trong quá trình tuyển dụng lao động 

di cư. Khóa tập huấn đã thu hút sự tham gia của 82 cán bộ gồm đại diện của Cục Quản lý Lao 

động Ngoài nước, các Sở LĐ-TB&XH và các cán bộ tư vấn của các Văn phòng Thông tin di cư, 

các Trung tâm Giới thiệu Việc làm của 13 tỉnh thành gồm có Thái Bình, Nam Định, Hải Dương 

Hưng Yên, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Phú Thọ, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Huế, Vĩnh Long và 

Cần Thơ và đại diện của dự án Triple win của tổ chức GIZ. Khóa tập huấn này là một hoạt động 

thuộc dự án nghiên cứu ‘Di cư lao động bền vừng’ được chương trình PMD tài trợ cho Trường 

Đại học Khoa học Ứng dụng Bonn-Rhein-Sieg thực hiện. Với sự điều hành của 02 chuyên gia 

nghiên cứu của trường Đại học Liên Hợp Quốc – Viện Nghiên cứu kinh tế và Xã hội về đổi mới 

và Công nghệ (UNU-MERIT) và trường Đại học Maastricht. Khóa tập huấn đã cung cấp các 

kiến thức chuyên sâu về các quy trình tuyển dụng công bằng và có đạo đức, khung pháp lý và 

các trường hợp nghiên cứu từ các quốc gia khác nhau. (TVET Ngày 13/3)  

https://kinhtedothi.vn/nha-truong-dua-hs-sv-nam-cuoi-den-doanh-nghiep-ho-tro-san-xuat.html
https://baodansinh.vn/sinh-vien-truong-nghe-co-the-thi-tot-nghiep-tai-doanh-nghiep-20220311195113.htm#related
https://baokhanhhoa.vn/xa-hoi/giao-duc/202203/sinh-vien-truong-nghe-co-the-thi-tot-nghiep-tai-doanh-nghiep-8245720/#related
http://gdnn.gov.vn/AIAdmin/News/View/tabid/66/newsid/39075/seo/Sinh-vien-truong-nghe-co-the-thi-tot-nghiep-tai-doanh-nghiep/Default.aspx#related
https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/giam-50-hieu-suat-doanh-nghiep-fdi-xin-tang-tran-lam-them-toi-400-gionam-20220315102355069.htm
https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/tu-van-tai-chinh/giam-50-hieu-suat-doanh-nghiep-fdi-xin-tang-tran-lam-them-toi-400-gio-nam-822874.html#related
https://www.tvet-vietnam.org/vi/archives/news/khoa-tap-huan-truc-tuyen-ve-tuyen-dung-cong-bang-va-co-dao-duc-chuong-trinh-di-cu-ngoai-kieu-pmd-to-chuc-hop-tac-phat-trien-duc-phoi-hop-voi-cuc-quan-ly-lao-dong-ngoai-nuoc-bo-lao-dong


 

 

 

 

Quản Lý Học Viên Khuyết Tật Trong GDNN 

 

Hòa nhập người khuyết tật (NKT) trong GDNN không những đáp ứng nhu cầu và khả năng khác 

nhau của người học; bảo đảm quyền học tập bình đẳng; tôn trọng sự đa dạng, khác biệt của 

người học mà còn giúp các cơ sở GDNN tăng giá trị thương hiệu, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tạo 

tác động xã hội và đa dạng hóa nguồn học viên. Hướng tới xây dựng một môi trường đào tạo và 

hòa nhập, Chương trình Hợp tác Việt-Đức “Đổi mới Đào tạo nghề ở Việt Nam” đã tổ chức hai 

khóa tập huấn trực tuyến “Quản lý Người khuyết tật trong cơ sở Giáo dục Nhà nước” cho 23 

thầy cô là giáo viên và cán bộ nhân viên của 11trường nghềvào ngày 23/2 và 24/2. Khóa tập 

huấn nhằm trang bị cho giáo viên, cán bộ nhân viên tại trườngkiến thức và kỹ năng liên quan đến 

khái niệm, quy trình quản lý NKT, cách đánh giá nhu cầu NKT, các nguồn lực hỗ trợ liên quan 

đến giáo dục, cách thức lập kế hoạch hỗ trợ dựa trên nhu cầu của NKT và nguồn lực tại trường. 

Đồng thời khóa tập huấn cũng giúp giáo viên, cán bộ nhân viên tại trường thấy được tầm quan 

trọng của việc khảo sát và tìm hiểu nhu cầu của NKT, qua đó tối ưu hóa hiệu quả của công tác 

hòa nhập NKT trong GDNN. Theo kết quả lượng giá, toàn bộ các thầy cô và cán bộ nhân viên tại 

11 trường đều cho rằng khóa tập huấn đã giúp trang bịđủ kiến thức, kỹ năng cần thiết về công tác 

quản lý NKT, bao gồm từ khái niệm đến quy trình thực hiện; hiểu được cách thức thu thập thông 

tin, đánh giá nhu cầu NKT, xác định nguồn lực hỗ trợ, xây dựng kế hoạch hỗ trợ và theo dõi, 

giám sát hiệu quả của công tác quản lý NKT; hiểu hơn về các chính sách hỗ trợ NKT liên quan 

đến giáo dục trong Luật NKT. 100% thành viên tham gia đều đồng ý và hoàn toàn đồng ý rằng 

khóa tập huấn rất hữu ích vàmang tính thực tiễn, có thể áp dụng ngay vào công tác quản lý NKT 

tại trường. Thấy được tầm quan trọng và tính hữu ích của dự án, các trường đã đề xuất ban dự án 

tổ chức thêm các khóa tập huấn tập trung để tăng tính tương tác (thay vì tổ chức trực tuyến do 

điều kiện dịch bệnh), chia sẻ thêm các tài liệu về quản lý NKT vàkết nối, giới thiệu các tổ chức 

liên quan để các trường phối hợp hoạt động trong công tác đào tạo cho NKT. Hoạt động nằm 

trong khuôn khổ chương trình “Đổi mới Đào tạo nghề ở Việt Nam”, do Bộ Hợp tác Kinh tế và 

Phát triển Liên bang Đức (BMZ) tài trợ, tổ chức GIZ cùng với Tổng cục GDNN thuộc Bộ LĐ-

TB&XHViệt Nam phối hợp thực hiện. (TVET Ngày 8/3) 

 

Thúc Đẩy Hợp Tác Giữa Tỉnh Bình Dương Và Bang Hessen, Đức 

 

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Đức, ngày 8/3, đoàn công tác của tỉnh Bình 

Dương do ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy dẫn đầu đã có buổi làm 

việc với Bộ Khoa học và nghệ thuật bang Hessen. Liên quan đến vấn đề nguồn nhân lực, Tổng 

Lãnh sự Lê Quang Long đề xuất hai bên có thể hợp tác để xây dựng trường đào tạo nghề song 

hành theo mô hình Đức. Nhất trí với đề xuất này, ông Nguyễn Hoàng Thao đề nghị Bình Dương 

và Hessen có thể ký Thỏa thuận hợp tác giữa hai bên để thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực này và 

mời lãnh đạo bang Hessen sang thăm Bình Dương để trao đổi cụ thể hơn. Giới thiệu khái quát về 

tình hình kinh tế xã hội của tỉnh, ông Nguyễn Hoàng Thao cho rằng, với sự phát triển nhanh, 

nằm trong top 5 các tỉnh thành phố của Việt Nam hiện nay, Bình Dương sẽ có nhu cầu lớn về 

nguồn nhân lực chất lượng cao, trong đó có các sinh viên của Đại học Việt-Đức. Ông Stock cảm 

ơn lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã quan tâm hỗ trợ hoạt động của trường Đại học Việt-Đức tại tỉnh 

và cho rằng, đây là dự án hải đăng trong quan hệ hai nước, sẽ góp phần đào tạo nguồn nhân lực 

https://www.tvet-vietnam.org/vi/archives/news/quan-ly-hoc-vien-khuyet-tat-trong-giao-duc-nghe-nghiep


 

 

 

chất lượng cao cho tỉnh, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và môi trường. (Bao Quoc Te 

Ngày 8/3) 

 

Thứ Trưởng Nguyễn Thị Hà Tiếp Đại Sứ Cộng Hòa Maldives 

 

Chiều ngày 11/3, tại Trụ sở Bộ LĐ-TB&XH, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà đã có buổi tiếp Ngài 

Mohamed Jinah, Đại sứ Cộng hòa Maldives. Đại sứ Mohamed Jinah mong muốn, thời gian tới, 

Việt Nam và Maldives có thể thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nghề, đặc biệt là các ngành 

nghề như du lịch, xây dựng để phục vụ hợp tác về lao động trong bối cảnh Maldives đang chủ 

trương đa dạng hóa nguồn lao động từ nước ngoài vào làm việc. Ngài Đại sứ khẳng định 

Maldives luôn mong muốn thúc đẩy hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là hợp tác trong lĩnh vực 

bình đẳng giới và lao động. Chia sẻ với Ngài Đại sứ, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà cho biết, trong 

năm qua, đối mặt với làn sóng COVID-19, Bộ LĐ-TB&XH đã nỗ lực hỗ trợ người dân, người 

lao động duy trì đời sống. Thứ trưởng cho biết thêm, trong giai đoạn 5 năm tới (2021 – 2025) Bộ 

LĐTBXH sẽ ưu tiên triển khai 05 nhiệm vụ. Một trong những nhiệm vụ đó là thúc đẩy công tác 

đưa người Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài, duy trì hợp tác với các thị trường tiếp nhận lao 

động truyền thống như Hàn Quốc, Nhật Bản và mở rộng hợp tác với các thị trường khác, trong 

đó có Cộng hòa Maldives. (MoLISA Ngày 11/3) 

 

Việt Nam-Nhật Bản Hợp Tác Nâng Cao Trình Độ Của Điều Dưỡng Bệnh Viện 

 

Ngày 13/3, tại Hà Nội, khóa tập huấn xây dựng hệ thống quản lý đào tạo liên tục cho điều đưỡng 

bệnh viện dựa trên năng lực lâm sàng đã được khai mạc. Đây là chương trình hợp tác giữa Hội 

Điều dưỡng Việt Nam (VNA) và Tập đoàn Itabashi Medical System (IMS) của Nhật Bản. Vì đây 

là khóa học kết hợp lý thuyết với thực hành, học viên được yêu cầu xây dựng Kế hoạch phát 

triển hệ thống Quản lý đào tạo liên tục cho từng bệnh viện nên khóa học gồm 7 ngày chia thành 

7 đợt mỗi đợt 1 ngày. Trong qua trình đào tạo, chuyên gia IMS và VNA sẽ góp ý cho nản Kế 

hoạch của từng bệnh viện. (Vietnam Plus, Suc Khoe Doi Song, Bao Quoc Te, QDND Ngày 13/3) 

 

Thứ Trưởng Lê Văn Thanh Tiếp Đoàn Hội Đồng Kinh Doanh Hoa Kỳ - ASEAN 

 

Chiều 9/3, tại trụ sở Bộ LĐ-TB&XH, Thứ trưởng Lê Văn Thanh đã có buổi tiếp đoàn Doanh 

nghiệp cấp cao Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (Hội đồng) do ông Vũ Tú Thành, Phó 

Giám đốc điều hành khu vực Hội đồng làm trưởng đoàn. Thứ trưởng Lê Văn Thanh cho biết, 

trong lĩnh vực GDNN, Bộ sẽ xây dựng và thực thi cơ chế hợp tác 3 Nhà (Nhà nước, Nhà trường 

và Doanh nghiệp) trong các hoạt động GDNN trên cơ sở hài hòa lợi ích và trách nhiệm xã hội. 

Xây dựng các mô hình gắn kết GDNN với doanh nghiệp, chú trọng đến đối tượng đặc thù, lao 

động từ khu vực phi chính thức, lao động thất nghiệp và có nguy cơ thất nghiệp; đẩy mạnh dự 

báo nhu cầu đào tạo nghề nghiệp, đặc biệt trong các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, công nghệ; tăng 

cường năng lực của hệ thống đánh giá, công nhận và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia. Ông 

cũng cho biết, trong lĩnh vực này, các doanh nghiệp Hoa Kỳ có thể tham gia vào các hoạt động 

hợp tác với cơ sở GDNN để thực hiện quá trình đào tạo, đào tạo lại cho người lao động; tham gia 

tiếp nhận người học trong các cơ sở GDNN đến thực hành, thực tập tại các doanh nghiệp, hỗ trợ 

kỹ thuật, trang thiết bị, máy móc và cử cán bộ tham gia, hỗ trợ. Đề cập đến lĩnh vực quan hệ lao 

https://baoquocte.vn/thuc-day-hop-tac-giua-tinh-binh-duong-va-bang-hessen-duc-176328.html
http://www.molisa.gov.vn/Pages/tintuc/chitiet.aspx?tintucID=230230
https://www.vietnamplus.vn/viet-namnhat-ban-hop-tac-nang-cao-trinh-do-cua-dieu-duong-benh-vien/777895.vnp
https://suckhoedoisong.vn/hoi-dieu-duong-viet-nam-hop-tac-nang-cao-trinh-do-nang-luc-cua-dieu-duong-169220313172145105.htm#related
https://baoquocte.vn/japan-helps-vietnam-build-continuous-training-management-system-for-nurses-176837.html#related
https://en.qdnd.vn/social-affairs/news/japan-helps-vietnam-build-continuous-training-management-system-for-nurses-539206#related


 

 

 

động, theo lãnh đạo Bộ, Bộ LĐ-TB&XH tập trung triển khai 3 giải pháp. Một là triển khai chủ 

trương, đường lối của Đảng trong thúc đẩy và hỗ trợ phát triển quan hệ lao động hài hòa, cơ chế 

đối thoại, thương lượng tập thể trong việc xác lập quan hệ lao động giữa người lao động và 

người sử dụng lao động. Hai là nâng cao năng lực của hòa giải viên lao động, trọng tài viên lao 

động, từng bước phát huy hiệu quả các thiết chế hòa giải, giải quyết tranh chấp lao động này, góp 

phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ. Ba là ứng dụng công nghệ thông tin 

và xây dựng mạng lưới cung cấp thông tin từ địa phương tới Trung ương để chủ động nắm bắt 

tình hình, kịp thời xử lý những vướng mắc phát sinh trong quan hệ lao động, đồng thời cung cấp 

số liệu phục vụ quản lý, điều hành của các cơ quan Nhà nước. Về phần mình, ông Vũ Tú Thành, 

Phó Giám đốc điều hành khu vực, Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN cho biết, các doanh 

nghiệp Hoa Kỳ đang theo sát các xu hướng của nền kinh tế toàn cầu: chuyển đổi số và chuyển 

đổi xanh. Trao đổi tại buổi tiếp, đại diện các doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Việt Nam chia sẻ những 

ưu tiên của mình trong việc đảm bảo nguồn nhân lực, phân bổ hợp lý lực lượng lao động; GDNN 

thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0; an toàn, vệ sinh lao động, giúp đảm bảo và nâng 

cao sức khỏe người lao động; thúc đẩy bình đẳng giới trong hoạt động sản xuất kinh doanh của 

doanh nghiệp; đảm bảo an sinh xã hội, đặc biệt đối với phụ nữ và trẻ em. (MoLISA, Bao Dan 

Sinh Ngày 10/3) 

 

VCCI Đồng Hành Cùng Taekwang Đầu Tư Tại Việt Nam 

 

Thời gian tới, Tập đoàn Taekwang (Hàn Quốc) cho biết sẽ tiếp tục thúc đẩy mở rộng đầu tư vào 

thị trường Việt Nam, ông Park Joo-Hwan, Chủ tịch Tập đoàn Taekwang, chia sẻ trong cuộc họp 

với ông Phạm Tấn Công, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Cụ 

thể, thông tin tới Chủ tịch VCCI, ông Park Joo-Hwan cho biết, Tập đoàn Taekwang Group đã và 

đang đầu tư tại Việt Nam từ năm 1994 và hiện là một trong những nhà đầu tư lớn nhất trong lĩnh 

vực sản xuất giày dép tại Việt Nam và Châu Á, có nhiều nhà máy sản xuất đặt tại miền Nam Việt 

Nam như Đồng Nai, Cần Thơ, Mộc Bài, Đắc Lắc với gần 70.000 công nhân và chuyên gia. (Dien 

Dan Doanh Nghiep Ngày 15/3) 

Tin Trong Nước 

 

Gần 31.300 Cơ Hội Việc Làm Tại Phiên Giao Dịch Kết Nối 6 Tỉnh Phía Bắc 

 

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ phối hợp với trung tâm dịch vụ việc làm các tỉnh Thái 

Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên, Vĩnh Phúc tổ chức phiên giao dịch việc làm trực 

tuyến vào ngày 17/3 tới. Tham gia phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 6 tỉnh, thành phố 

có 79 đơn vị, doanh nghiệp với 31.299 chỉ tiêu tuyển dụng. (VietnamPlus Ngày 15/3) 

 

Sơn La: Năm 2022, Chuyển Đổi, Tạo Việc Làm Mới Cho 20.000 Lao Động 

 

UBND tỉnh Sơn La yêu cầu trong năm 2022, chuyển đổi, tạo việc làm mới cho 20.000 lao động. 

Trong đó, tạo việc làm từ chương trình phát triển kinh tế - xã hội cho 14.535 lao động (nông, 

lâm, ngư nghiệp 3.425 lao động; công nghiệp 3.610 lao động; xây dựng là 3.200 lao động; 

thương mại và dịch vụ là 3.300 lao động; du lịch là 1.000 lao động). (Dan Sinh Ngày 8/3) 

 

http://www.molisa.gov.vn/Pages/tintuc/chitiet.aspx?tintucID=230226
https://baodansinh.vn/thu-truong-le-van-thanh-tiep-doan-doanh-nghiep-cap-cao-hoi-dong-kinh-doanh-hoa-ky-asean-20220310002339.htm#related
https://baodansinh.vn/thu-truong-le-van-thanh-tiep-doan-doanh-nghiep-cap-cao-hoi-dong-kinh-doanh-hoa-ky-asean-20220310002339.htm#related
https://diendandoanhnghiep.vn/vcci-tang-cuong-ho-tro-tap-doan-taekwang-han-quoc-218906.html
https://diendandoanhnghiep.vn/vcci-tang-cuong-ho-tro-tap-doan-taekwang-han-quoc-218906.html
https://www.vietnamplus.vn/gan-31300-co-hoi-viec-lam-tai-phien-giao-dich-ket-noi-6-tinh-phia-bac/778231.vnp
https://baodansinh.vn/son-la-nam-2022-chuyen-doi-tao-viec-lam-moi-cho-20000-lao-dong-20220308134809.htm


 

 

 

Bắc Giang: Đào Tạo Nghề Cho Người Lao Động Vùng Đồng Bào Dân Tộc Thiểu Số 

 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang vừa ban hành kế hoạch đào tạo nghề cho người lao động vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2022 – 2025. Cụ thể, đến năm 

2025, tỷ lệ lao động người dân tộc thiểu số qua đào tạo đạt 70%; tỷ lệ lao động qua đào tạo có 

văn bằng, chứng chỉ đạt 17%. Giai đoạn 2022 - 2025 thực hiện tuyển sinh, đào tạo nghề cho tổng 

số lao động là 40.800 người. Theo kế hoạch, tổng nhu cầu kinh phí thực hiện giai đoạn 2022-

2025: là gần 51,8 tỉ đồng, trong đó, kinh phí từ Chương trình Mục tiêu quốc gia 1719 là 42,5 tỉ 

đồng; kinh phí từ ngân sách tỉnh là gần 9,23 tỉ đồng. (Lao Dong Ngày 15/3) 

 

Tập Đoàn FPT Xây Dựng Tổ Hợp Giáo Dục Và Đào Tạo Tại Tỉnh Hà Nam 

 

Chiều 13/3, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Khu đại 

học Nam Cao, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam cho Tổ chức Giáo dục FPT - FPT Edu thuộc Tập 

đoàn FPT. Khu tổ hợp giáo dục của Tổ chức giáo dục FPT UniSchool Hà Nam gồm các công 

trình giáo dục Phổ thông và GDNN dự kiến khởi công trong năm 2022 và đưa vào hoạt động sau 

1 năm. Sau khi hoàn thành, Tổ hợp Giáo dục FPT tại Hà Nam có thể tiếp nhận đào tạo khoảng 

10.000 học sinh, sinh viên/năm và sẽ cung cấp khoảng 1.000 việc làm cho nhân lực tại Hà Nam 

và các địa phương lân cận. (CafeBiz, VietnamPlus Ngày 13/3) 

 

Thanh Hóa: Gần 17.000 Vị Trí Việc Làm Đang Chờ Người Lao Động 

 

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Hóa, đầu năm 2022 còn khoảng 16.800 vị trí việc làm 

trống, tập trung ở các nhóm ngành như dệt may, giầy da, nhựa, bao bì, kinh doanh, bán hàng, 

mộc, mỹ nghệ, tiểu thủ công nghiệp, vận tải, kho bãi, xuất nhập khẩu, dịch vụ du lịch, nhà hàng, 

khách sạn,… (Dan Tri Ngày 10/3) 

 

Trung Tâm Dạy Nghề Liên Kết Với Doanh Nghiệp Đào Tạo Lao Động Đi Xuất Khẩu 

 

Từ năm 2021 đến nay, Trung tâm GDNN - GDTX Thạch Hà đã đào tạo cho Công ty TNHH 

Alivina 160 lao động có tay nghề hàn G6 đạt chuẩn quốc tế, trong đó có 100 người đã chính thức 

sang làm việc ở Hàn Quốc, số còn lại đang hoàn thành các hồ sơ, thủ tục xuất khẩu lao động. Từ 

nay đến hết năm 2022, công ty tiếp tục đặt hàng với Trung tâm GDNN - GDTX Thạch Hà đào 

tạo 300 lao động nghề hàn công nghệ cao và 350 lao động nghề sơn tàu biển. (Bao Ha Tinh Ngày 

11/3) 

 

Hà Tĩnh Tuyển Dụng Hơn 4.700 Lao Động 

 

Chiều 10/3, thông tin từ Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh, trong tháng 3, trên địa bàn toàn 

tỉnh, 41 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng 4.771 vị trí việc làm. (Dan Sinh Ngày 10/3) 

 

Ninh Thuận: Gần 730 Tỷ Đồng Thực Hiện Chương Trình Giảm Nghèo Bền Vững 

 

https://laodong.vn/viec-lam/bac-giang-dao-tao-nghe-cho-nguoi-lao-dong-vung-dong-bao-dan-toc-thieu-so-1023479.ldo
https://cafebiz.vn/fpt-xay-truong-pho-thong-va-day-nghe-10-ha-tai-ha-nam-se-dao-tao-10-nghin-hssv-nam-cho-tinh-nha-20220314111100031.chn
https://www.vietnamplus.vn/tap-doan-fpt-xay-dung-to-hop-giao-duc-va-dao-tao-tai-tinh-ha-nam/777913.vnp
https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/gan-17000-vi-tri-viec-lam-dang-cho-nguoi-lao-dong-20220309153306997.htm
https://baohatinh.vn/lao-dong-viec-lam/khi-trung-tam-day-nghe-lien-ket-voi-doanh-nghiep-dao-tao-lao-dong-di-xuat-khau/228464.htm
https://baodansinh.vn/ha-tinh-tuyen-dung-hon-4700-lao-dong-20220310155519.htm


 

 

 

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận Nguyễn Long Biên vừa ký ban hành Kế hoạch 

số 890/KH-UBND về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững 

giai đoạn đến năm 2025. Chương trình tập trung thực hiện các giải pháp giảm nghèo nhanh và 

bền vững theo chuẩn nghèo đa chiều trên địa bàn với tổng kinh phí dự kiến thực hiện gần 730 tỷ 

đồng. Để đạt mục tiêu đề ra, chương trình giảm nghèo của tỉnh sẽ tập trung thực hiện với 7 dự án 

thành phần gồm hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội các huyện nghèo, các xã đặc biệt 

khó khăn vùng bãi ngang, ven biển; đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; hỗ trợ 

phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng; phát triển GDNN, việc làm bền vững; hỗ trợ nhà ở cho 

hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện nghèo; truyền thông và giảm nghèo về thông tin và 

nâng cao năng lực cho người làm công tác giảm nghèo ở các cấp, nhất là cấp cơ sở. 

(VietnamPlus Ngày 14/3) 

 

Tiền Giang Dự Kiến Tuyển Sinh Và Đào Tạo Nghề Cho 13.120 Học Viên 

 

Năm 2022, các cơ sở GDNN tỉnh Tiền Giang dự kiến tuyển sinh đào tạo 13.120 học sinh, sinh 

viên và học viên. Trong đó có 1.285 sinh viên cao đẳng, 2.535 học sinh trung cấp 2.580 sơ cấp 

và 6.720 học viên dạy nghề dưới 3 tháng. (Dan Sinh Ngày 11/3) 

 

Đồng Tháp Phấn Đấu Hỗ Trợ Đào Tạo Nghề Phi Nông Nghiệp Cho Hơn 13.000 Người 

 

Trong năm 2022, tỉnh Đồng Tháp hỗ trợ đào tạo nghề phi nông nghiệp cho 13.053 người (trong 

đó, sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng là 8.452 người, trung cấp 2.414 người, cao đẳng 2.187 người). 

(Dan Sinh Ngày 13/3) 

 

An Giang: Nhiều Doanh Nghiệp Có Nhu Cầu Tuyển Dụng Lao Động 

 

Theo khảo sát, hiện nay toàn tỉnh An Giang có khoảng 20 doanh nghiệp đang cần tuyển dụng 

trên 15.500 lao động phổ thông, tập trung ở các lĩnh vực: May mặc, thủy sản, da giày, cơ khí,… 

(Dan Sinh Ngày 14/3) 

 

Long An "Khát" Lao Động Tay Nghề Cao 

 

Tỉnh Long An dự báo, năm 2022, các doanh nghiệp trên địa bàn có nhu cầu tuyển dụng khoảng 

51.000 vị trí việc làm. Trong đó, lao động phổ thông chiếm 71,8%; chế biến, chế tạo chiếm 

17,75%; kỹ thuật cơ khí, công nghệ chiếm 7,57% và kinh tế, văn phòng chiếm 7,58%. Chỉ riêng 

trong tháng 1 và tháng 2/2022, tỉnh này có 210 doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng gần 5.000 vị trí 

việc làm, phần lớn cần lao động có tay nghề. (VOV Ngày 10/3) 

 

Long An Tỉnh Đầu Tiên Cho F0 Đi Làm Có Điều Kiện 

 

Long An là địa phương đầu tiên trên cả nước cho F0, F1 được phép đi làm nếu có sự đồng ý của 

người quản lý. Đây là giải pháp đưa ra trước thực trạng thiếu hụt lớn lượng lao động do số ca 

mắc tăng cao. F0, F1 khi đi làm cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch, thường xuyên 

theo dõi sức khỏe, xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định. Bộ Y tế cho biết, theo thống kê sơ 

https://www.vietnamplus.vn/ninh-thuan-gan-730-ty-dong-thuc-hien-chuong-trinh-giam-ngheo-ben-vung/777985.vnp
https://baodansinh.vn/tien-giang-tuyen-sinh-va-dao-tao-nghe-cho-13120-hoc-vien-20220311074100.htm
https://baodansinh.vn/dong-thap-ho-tro-dao-tao-nghe-phi-nong-nghiep-cho-hon-13000-nguoi-20220312215343.htm
https://baodansinh.vn/an-giang-nhieu-doanh-nghiep-co-nhu-cau-tuyen-dung-lao-dong-20220314145808.htm
https://vov.vn/kinh-te/long-an-khat-lao-dong-tay-nghe-cao-post929626.vov


 

 

 

bộ, tính đến 01/3/2022, cả nước có khoảng 920.000 F0 điều trị tại nhà và có nhu cầu cấp giấy 

chứng nhận mắc COVID-19 để hưởng chế độ, trong đó có chế độ nghỉ hưởng BHXH. (VTV, 

VTV 1 Ngày 10/3) 

 

Hơn 63.000 Vị Trí Việc Làm Cần Tuyển Dụng ở Cần Thơ 

 

Ngày 15-3, Trung tâm dịch vụ việc làm TP Cần Thơ (TTDVVL) tổ chức phiên giao dịch việc 

làm trực tuyến khu vực ĐBSCL và Đông Nam bộ cho người lao động đang có nhu cầu tìm việc, 

tạo điều kiện để người lao động tìm được công việc phù hợp. Tại phiên giao dịch lần này có 149 

đơn vị tham gia tuyển dụng bằng hình thức trực tuyến, với trên 63.000 vị trí việc làm. (SGGP 

Ngày 15/3) 

 

https://vtv.vn/xa-hoi/tinh-dau-tien-cho-f0-di-lam-co-dieu-kien-20220310121645245.htm
https://vtv.vn/xa-hoi/de-xuat-7-loai-giay-to-de-f0-dieu-tri-tai-nha-huong-bao-hiem-xa-hoi-2022030810232595.htm#related
https://www.sggp.org.vn/hon-63000-vi-tri-viec-lam-can-tuyen-dung-799754.html

