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CHÍNH SÁCH
Trường Nghề Mòn Mỏi Đợi Hướng Dẫn Giảng Dạy Khối Phổ Thông
5 Hoạt Động Hỗ Trợ Phát Triển Nghề Nghiệp Để Giảm Nghèo Bền Vững
Hỗ Trợ Chuyển Đổi Nghề Đối Với Đồng Bào Dân Tộc Thiểu Số
Chương Trình Hành Động Của Chính Phủ Thực Hiện Nghị Quyết Số 09-NQ/TW Của Bộ Chính Trị
Năm 2022 Phấn Đấu Đạt Khoảng 37%-38% Lực Lượng Lao Động Trong Độ Tuổi Tham Gia BHXH
Điều Tra Tiền Lương, Mức Sống Tối Thiểu Ở 18 Tỉnh, Thành
Lương Công Nhân Không Đủ Sống: Đề Xuất Quy Định Lương Tối Thiểu Theo Giờ!
Việt Nam Dành Nhiều Ưu Tiên Ứng Phó Với Biến Đổi Khí Hậu Và Thực Hiện Bình Đẳng Giới
Đến Năm 2025, Giảm 4% Tần Suất Tai Nạn Lao Động Chết Người Hằng Năm
● TIN KINH DOANH & THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG ●
HỢP TÁC NƯỚC NGOÀI
Nhộn Nhịp Thị Trường Xuất Khẩu Lao Động
Gần 100 Lao Động Việt Nam Xuất Cảnh Sang Hàn Quốc
Việt Nam Và Malaysia Ký Kết Bản Ghi Nhớ Thứ 3 Về Tuyển Dụng, Việc Làm
Khai Giảng Khoá Đào Tạo Nghề Cắt Gọt Kim Loại Theo Tiêu Chuẩn Đức
Chuyên Gia Đức Kiểm Tra Năng Lực Sinh Viên Ngành Hàn Và Cắt Gọt Kim Loại
Lãnh Đạo Thành Phố Tiếp Chủ Tịch Tập Đoàn Taekwang
Năm 2022, Nghệ An Phấn Đấu Đưa 13.550 Người Đi Làm Việc Có Thời Hạn Ở Nước Ngoài
Quảng Bình Đưa Lao Động Thời Vụ Sang Hàn Quốc
Hàn Quốc Thắt Chặt Nhập Cảnh Từ Việt Nam
Bộ Trưởng Nguyễn Chí Dũng Tiếp Đại Sứ Hoa Kỳ Tại Việt Nam
Tạo Điều Kiện Thuận Lợi Để Nhà Đầu Tư Nhật Bản Thành Công Ở Bình Dương
Thúc Đẩy Hợp Tác Giáo Dục Giữa ASEAN Và Australia
Thủ Tướng Phạm Minh Chính Tiếp Bộ Trưởng Ngoại Giao Ả-Rập Xê-Út
Giám Đốc Học Viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Tiếp Đại Sứ Đặc Mệnh Toàn Quyền Nước Cộng Hòa Liên
Bang Đức
Tăng Cường Hợp Tác Trong Lĩnh Vực Điều Dưỡng Với Bang Rheinland-Pfalz, Đức
TIN TRONG NƯỚC
80%-85% Học Sinh, Sinh Viên Ra Trường Có Việc Làm Sau Khi Tốt Nghiệp
Bộ Trưởng Đào Ngọc Dung: Trung Tâm Quốc Gia Phải Đào Tạo Những Nghề Trường Khác Không Thể Làm
Được
Bài Toán Nhân Lực Du Lịch Trong Giai Đoạn Phục Hồi
Hà Giang: Đào Tạo Nghề Sơ Cấp Cho Người Thuộc Hộ Nghèo Và Cận Nghèo
Hà Nội Cần Tuyển Khoảng 100.000 Lao Động Trong Quý II-2022
Hà Nội Tổ Chức Đào Tạo Nghề Sơ Cấp Cho Hơn 21 Nghìn Người
Hải Phòng Gỡ Khó Cho Doanh Nghiệp FDI
Bắc Ninh Duyệt Quy Hoạch Khu Công Nghệ Thông Tin Tập Trung Rộng 274 Ha
Năm 2022, Quảng Trị Phấn Đấu Đào Tạo Nghề Cho 9.000 Lao Động
Bình Phước Cần Đẩy Mạnh Công Tác Đào Tạo Nghề Và Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực

###

● Tin Tiêu Điểm ●

● Tin GDNN / Đào Tạo Nghề ●
Chính Sách
Trường Nghề Mòn Mỏi Đợi Hướng Dẫn Giảng Dạy Khối Phổ Thông
Từ năm 2020, các cơ sở GDNN không được trực tiếp thực hiện hoạt động giảng dạy chương
trình giáo dục thường xuyên bậc THPT cho hệ 9+ và buộc phải liên kết với một trung tâm giáo
dục thường xuyên để đủ điều kiện giảng dạy chương trình cấp THPT. Mới đây nhất, Phó Thủ
tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương có văn bản hướng dẫn tạo điều
kiện cho các cơ sở GDNN tham gia tổ chức giảng dạy chương trình giáo dục thường xuyên cấp
THPT, đảm bảo quyền lợi học liên thông, suốt đời của người học. Tuy nhiên, các trường vẫn
đang chờ đợi hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về vấn đề trên. (VTV Ngày 20/3)
5 Hoạt Động Hỗ Trợ Phát Triển Nghề Nghiệp Để Giảm Nghèo Bền Vững
Chánh Văn phòng Quốc gia về Giảm nghèo (Bộ LĐ-TB&XH) Tô Đức cho rằng, để triển khai
Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, GDNN là một trong
những yếu tố then chốt, có tính chất quyết định thành công trong giảm nghèo bền vững. Có 5
hoạt động hỗ trợ phát triển nghề nghiệp để giảm nghèo bền vững gồm: Hỗ trợ đầu tư cơ sở vật
chất, thiết bị, phương tiện đào tạo cho các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh có huyện nghèo. Hỗ trợ
đầu tư xây dựng, sửa chữa nhà xưởng, phòng học, ký túc xá và các công trình phụ trợ cho
khoảng 40 trường Cao đẳng, Trung cấp trên địa bàn tỉnh có huyện nghèo. Hỗ trợ đầu tư mua sắm
máy móc, thiết bị, phương tiện đào tạo cho khoảng 150 cơ sở GDNN. Phát triển hệ thống đánh
giá cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; Phát triển hệ thống bảo đảm chất lượng GDNN; Phát
triển, chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý GDNN; Phát triển chương trình, giáo trình, tài
liệu, tài nguyên học liệu đào tạo. (Dan Sinh Ngày 19/3)
Hỗ Trợ Chuyển Đổi Nghề Đối Với Đồng Bào Dân Tộc Thiểu Số
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 15/2022/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự
nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân
tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025. Cụ thể, về
hỗ trợ chuyển đổi nghề: Trường hợp chính quyền địa phương không bố trí được đất sản xuất, thì
hộ không có đất hoặc thiếu đất sản xuất được hỗ trợ 01 lần chuyển đổi nghề. Mức hỗ trợ tối đa
10 triệu đồng/hộ để mua sắm nông cụ, máy móc làm dịch vụ sản xuất nông nghiệp, làm các
ngành nghề khác. Trường hợp không có nhu cầu mua sắm nông cụ, máy móc thì được hỗ trợ học
nghề để chuyển đổi nghề theo quy định tại Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/09/2015 của
Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng.
(Dan Sinh Ngày 22/3)

Chương Trình Hành Động Thực Hiện Nghị Quyết Số 09-NQ/TW Của Bộ Chính Trị
Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 42/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ
thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển
tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đến năm 2030, phấn đấu tỷ lệ lao động
phi nông nghiệp đạt 81,91%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 90%, trong đó có bằng cấp, chứng
chỉ đạt 40%. (MPI Ngày 22/3)
Năm 2022 Phấn Đấu 37%-38% Lực Lượng Lao Động Trong Độ Tuổi Tham Gia BHXH
BHXH Việt Nam phấn đấu đạt khoảng 37%-38% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia
BHXH và khoảng 31% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHTN năm 2022. Bên cạnh
đó, tỷ lệ tham gia BHYT đạt 92% dân số. Năm 2023 phấn đấu đạt khoảng 40,2% lực lượng lao
động trong độ tuổi tham gia BHXH, khoảng 31,7% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia
BHTN, tỷ lệ tham gia BHYT đạt 93,2% dân số. (Bao Hiem Xa Hoi Ngày 22/3)
Điều Tra Tiền Lương, Mức Sống Tối Thiểu Ở 18 Tỉnh, Thành
Từ 1/4, Bộ LĐ-TB&XH sẽ tổ chức điều tra lao động, tiền lương và mức sống tối thiểu để làm
căn cứ xây dựng các nội dung về lương tối thiểu vùng năm 2023 và các chính sách liên quan.
Cuộc điều tra nhằm xác định tình hình sử dụng lao động, việc áp dụng lương và thực tế mức
sống tối thiểu, phúc lợi của 2.000 doanh nghiệp ở 18 tỉnh, thành, trong đó có nhiều khu kinh tế
trọng điểm. Các nội dung chính được tìm hiểu ở doanh nghiệp là quỹ tiền lương theo công việc
hoặc chức danh, quỹ phụ cấp lương, quỹ tiền thưởng, ăn ca, chi phí tuyển dụng đào tạo, quỹ
công đoàn…(Dan Tri, Lao Dong, VnEconomy, Lao Dong 1 Ngày 19/3)
Lương Công Nhân Không Đủ Sống: Đề Xuất Quy Định Lương Tối Thiểu Theo Giờ!
Theo ông Lê Đình Quảng, Phó trưởng Ban Chính sách pháp luật Tổng Liên đoàn Lao động Việt
Nam - thành viên Hội đồng Tiền lương quốc gia, đề xuất quy định lương tối thiểu theo giờ, bên
cạnh việc nghiên cứu điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng để bảo vệ người lao động, duy trì
ổn định sản xuất, tránh xảy ra bất đồng giữa người lao động và chủ sử dụng lao động. Hội đồng
Tiền lương Quốc gia quy định mức tiền lương tối thiểu thành 4 vùng từ 1/1/2020, vùng đô thị,
mức cao nhất là 4,4 triệu đồng/người/tháng, vùng 4 thấp nhất là trên 3 triệu đồng/người/tháng.
Hai năm nay, lương tối thiểu cũng chưa được điều chỉnh, chưa đảm bảo được ý nghĩa lương tối
thiểu đảm bảo mức sống của người lao động và gia đình. Theo ông Quảng, tới đây, cơ quan này
sẽ đề xuất quy định mức tiền lương tối thiểu theo giờ bên cạnh lương tối thiểu theo tháng, vùng.
Việc này nhằm đảm bảo đúng thực tế là nhiều lao động hiện nay làm theo giờ, quy định sẽ có độ
bao phủ rộng hơn cho mọi đối tượng. (Dan Tri Ngày 17/3)
Việt Nam Dành Nhiều Ưu Tiên Ứng Phó Với Biến Đổi Khí Hậu Và Bình Đẳng Giới
Việt Nam luôn coi trọng việc thực hiện nghiêm túc các nghĩa vụ quốc tế, dành nhiều ưu tiên,
quyết tâm và cam kết mạnh mẽ trong ứng phó với biến đổi khí hậu và đạt được bình đẳng giới

cũng như trao quyền đầy đủ cho phụ nữ và trẻ em gái, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc
Dung thay mặt đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam phát biểu tại Khóa họp thường niên lần thứ 66
của Ủy ban Địa vị phụ nữ Liên hợp quốc (CSW) với chủ đề: “Đạt bình đẳng giới và trao quyền
cho phụ nữ và trẻ em gái trong bối cảnh biến đổi khí hậu, xây dựng chương trình và chính sách
về giảm thiểu rủi ro thiên tai và môi trường. Tại phiên thảo luận chung, ông Đào Ngọc Dung cho
biết, trong khoảng hơn 10 năm trở lại đây, nhiều chính sách, chiến lược, Chương trình quốc gia
về ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tăng trưởng xanh, giảm nghèo, phát triển
GDNN tại Việt Nam đã được xây dựng và triển khai thực hiện, trong đó vấn đề bình đẳng giới
được lồng ghép và bao trùm trong các chính sách này. (Dang Cong San, MoLISA, CAND,
TBTCVN, Bao Dan Sinh Mar 18)
Đến Năm 2025, Giảm 4% Tần Suất Tai Nạn Lao Động Chết Người Hằng Năm
Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2021-2025 đặt mục tiêu đến năm
2025, giảm 4% tần suất tai nạn lao động chết người hằng năm, số lao động được khám bệnh nghề
nghiệp tăng 5%. (Vietnam Plus, TBTCVN Ngày 17/3)
● Tin Kinh Doanh & Thị Trường Lao Động ●
Hợp tác Nước Ngoài
Nhộn Nhịp Thị Trường Xuất Khẩu Lao Động
Theo thống kê của Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ LĐ-TB&XH, từ đầu năm 2022 đến
ngày 15/3, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là 2.026 người.
Cụ thể, Nhật Bản tiếp nhận 451 lao động, Singapore là 363 lao động, Hàn Quốc là 325 lao động,
Đài Loan có 248 lao động, Trung Quốc là 174 lao động, Hungary là 99 lao động... (NLD Ngày
21/3)
Gần 100 Lao Động Việt Nam Xuất Cảnh Sang Hàn Quốc
Gần 100 lao động Việt Nam đã nhập cảnh Hàn Quốc qua sân bay quốc tế Incheon ngày 17-3
theo Chương trình EPS. Đây là chuyến bay có số lượng lao động EPS nhập cảnh Hàn Quốc
nhiều nhất từ khi nước này nối lại việc tiếp nhận lao động Việt Nam sau khi tạm dừng do dịch
Covid-19 bùng phát. (NLD, Vietnam Plus, BNews Ngày 17/3)
Việt Nam Và Malaysia Ký Kết Bản Ghi Nhớ Thứ 3 Về Tuyển Dụng, Việc Làm
Ngày 21/3, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung đã trao đổi “Bản ghi nhớ về tuyển dụng,
việc làm và hồi hương lao động giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Malaysia” với Bộ
trưởng Bộ Ngoại giao Malaysia Saifuddin Abdullah. Bản ghi nhớ là sự tiếp nối của Bản ghi nhớ
lần đầu tiên về tuyển dụng lao động Việt Nam giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Malaysia
ký tháng 12/2003 và được ký mới vào tháng 8/2015. Từ đó đến nay, có khoảng 100.000 lượt
người lao động Việt Nam sang làm việc tại Malaysia. Hiện nay, có khoảng 8.000 người lao động

Việt Nam đang làm việc hợp pháp tại Malaysia, tập trung phần lớn trong lĩnh vực sản xuất chế
tạo, xây dựng, số còn lại trong lĩnh vực dịch vụ (phục vụ trong các nhà hàng, khách sạn, khu giải
trí, sòng bạc, bán hàng tại các cửa hàng, siêu thị), giúp việc gia đình, nông nghiệp. (Vietnam
Plus, Dan Tri, TBTCVN, SGGP Ngày 21/3)
Khai Giảng Khoá Đào Tạo Nghề Cắt Gọt Kim Loại Theo Tiêu Chuẩn Đức
Chiều 18/3, Trường cao đẳng Công nghệ Quốc tế Lilama 2 (H.Long Thành, tỉnh Đồng Nai) đã tổ
chức lễ khai giảng khóa đào tạo nghề cắt gọt kim loại theo tiêu chuẩn Đức. Theo đó, có 50 học
viên đã vượt qua kỳ thi ứng tuyển và đủ tiêu chuẩn để tham gia khóa đào tạo, trong đó có 21% là
nữ. Các học viên được miễn 100% học phí và được nhận học bổng 39 euro/tháng. Riêng học
viên nữ được nhận học bổng 79 Euro/tháng. Khóa học kéo dài trong 1,5 năm bao gồm các kiến
thức chuyên môn, kỹ năng nghề, tiếng Đức và văn hoá Đức. Kết thúc khóa đào tạo, các học viên
sẽ được nhận bằng Trung cấp nghề của Việt Nam. Sau khi tốt nghiệp, 50% học viên sẽ làm việc
tại Việt Nam và 50% sẽ có cơ hội sang CHLB Đức làm việc. Những học viên sang Đức sẽ được
cơ quan có thẩm quyền tại Đức hỗ trợ cấp chứng nhận văn bằng phù hợp. Đồng thời, những học
viên này cũng được đào tạo bổ sung khóa học ngôn ngữ chuyên sâu và được đồng hành trong
quá trình di cư đến Đức. Khóa đào tạo thuộc khuôn khổ chương trình Cơ chế đối tác thúc đẩy
GDNN và di cư lao động định hướng phát triển (PAM). Chương trình do Trường cao đẳng Công
nghệ Quốc tế Lilama 2 và tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) thực hiện dưới sự uỷ quyền của
Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ) hợp tác cùng Tổng cục GDNN (Bộ LĐTB&XH). (Bao Dong Nai Ngày 18/3)
Chuyên Gia Đức Kiểm Tra Năng Lực Sinh Viên Ngành Hàn Và Cắt Gọt Kim Loại
Ông Dirk Lange và ông Alexander Schafer, chuyên gia của Tập đoàn Đào tạo Avestos, CHLB
Đức đã đến Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu kiểm tra năng lực của sinh
viên và hỗ trợ giảng viên đào tạo nghề Hàn và nghề Cắt gọt kim loại cấp độ quốc tế theo chương
trình được chuyển giao từ CHLB Đức. Các chuyên gia làm việc tại trường từ ngày 07/3/2022 đến
ngày 18/3 với các nội dung: kiểm tra trang thiết bị và tài liệu đào tạo; kiểm tra tiến độ giảng dạy;
kiểm tra vệ sinh, an toàn lao động; hướng dẫn giảng viên xây dựng giáo án và cách thức kiểm
tra, đánh giá; hướng dẫn sử dụng các sổ sách, mẫu biểu theo quy định của Đức; hướng dẫn giảng
viên và sinh viên chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp phần I; thăm các doanh nghiệp nơi sinh viên đi
thực tập, kiểm tra cách thức giảng dạy tại doanh nghiệp; dự giờ đánh giá các tiết học; giải đáp
các thắc mắc, câu hỏi của nhà trường trong quá trình đào tạo. Hai lớp cao đẳng Hàn và Cắt gọt
kim loại cấp độ quốc tế là lớp thí điểm, theo chương trình phối hợp của Tổng cục GDNN và Tập
đoàn Đào tạo Avestos của Đức. (Dan Tri Ngày 20/3)
Lãnh Đạo Cần Thơ Tiếp Chủ Tịch Tập Đoàn Taekwang
Ngày 17/3, ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, tiếp đoàn Chủ tịch và các
lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn Taekwang Hàn Quốc đến thăm và làm việc với TP Cần Thơ. Tại
buổi tiếp, Chủ tịch Tập đoàn Taekwang Park Joo-Hwan cho biết tập đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh
các hoạt động kinh doanh, mở rộng đầu tư tại Việt Nam trong thời gian tới. Hiện công ty có nhu

cầu tuyển dụng thêm khoảng 10.000 lao động để đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh.
(Bao Can Tho, Thoi Dai Mar 17)
Năm 2022, Nghệ An Phấn Đấu Đưa 13.550 Người Đi Làm Việc Có Thời Hạn Ở Nước Ngoài
Năm 2022, tỉnh Nghệ An phấn đấu giải quyết việc làm cho 42.900 người, trong đó đưa 13.550
người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Năm 2021, Nghệ An, đã giải quyết việc
làm cho 40.294 người (vượt 4.66% kế hoạch), trong đó, có 11.210 người đi xuất khẩu lao động
theo hợp đồng. (Dan Sinh Ngày 20/3)
Quảng Bình Đưa Lao Động Thời Vụ Sang Hàn Quốc
Bà Đinh Thị Ngọc Lan, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Bình, cho biết lãnh đạo tỉnh
này vừa có buổi làm việc với đại diện thành phố Yeongju, tỉnh Gyeongsangbuk (Hàn Quốc) về
việc triển khai thực hiện thỏa thuận đưa người lao động (NLĐ) tỉnh Quảng Bình đi làm việc thời
vụ trong lĩnh vực nông nghiệp tại thành phố Yeongju. Theo đó, thời gian thực hiện đưa lao động
Quảng Bình sang Hàn Quốc làm việc được chia làm 2 đợt mỗi năm. NLĐ sẽ được làm việc tại
Hàn Quốc từ 90 đến 150 ngày/đợt hoặc 5 tháng/đợt. Ngành nghề tuyển chọn lao động là thu
hoạch, trồng trọt và quản lý hoa màu nông sản. (NLD Ngày 20/3, Lao Dong Ngày 19/3)
Hàn Quốc Thắt Chặt Nhập Cảnh Từ Việt Nam
Chính phủ Hàn Quốc đã đưa Việt Nam vào nhóm “Quốc gia tăng cường kiểm tra y tế," theo đó
từ ngày 1/4, tất cả những người từ Việt Nam nhập cảnh vào Hàn Quốc sẽ phải tự cách ly trong 7
ngày cho dù đã được tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19. Bà Tạ Thị Thanh Thúy - Trưởng Ban
quản lý lao động, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cho biết quyết định mới của chính phủ
Hàn Quốc sẽ tác động đến nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực hợp tác lao động. Việc Hàn Quốc
áp đặt quy chế bắt buộc cách ly đối với người nhập cảnh từ Việt Nam sẽ làm gia tăng chi phí với
người lao động, khiến các chủ sử dụng lao động Hàn Quốc phải chờ đợi thêm thời gian.
(Vietnam Plus Ngày 21/3, VTV Ngày 22/3)
Bộ Trưởng Nguyễn Chí Dũng Tiếp Đại Sứ Hoa Kỳ Tại Việt Nam
Ngày 15/3/2022, tại trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã tiếp Đại sứ
Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Evans Knapper đến chào xã giao nhân dịp Ông nhận nhiệm vụ công
tác. Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, trong thời gian tới, Việt Nam mong muốn Hoa Kỳ
hỗ trợ trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo nhân lực... (MPI Ngày 15/3)
Tạo Điều Kiện Thuận Lợi Để Nhà Đầu Tư Nhật Bản Thành Công Ở Bình Dương
Tối 17/3, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi đã có buổi tiếp và làm việc với Đại sứ
đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio. Buổi gặp gỡ thể hiện sự đồng hành
và tạo điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư Nhật Bản tiếp tục đầu tư và thành công tại Bình
Dương. Đại sứ Yamada Takio đề nghị tỉnh Bình Dương tăng cường đào tạo nguồn nhân lực chất

lượng cao để đáp ứng nhu cầu các doanh nghiệp Nhật Bản đang quan tâm đầu tư rất lớn vào tỉnh
Bình Dương. (Vietnam Plus Ngày 17/3)
Thúc Đẩy Hợp Tác Giáo Dục Giữa ASEAN Và Australia
Tại cuộc làm việc với Nhóm 8 trường Đại học lớn của Australia (Go8) về những cơ hội hợp tác
giáo dục thực chất giữa các nước ASEAN và Australia, Đại sứ Việt Nam tại Australia Nguyễn
Tất Thành đề nghị Go8 quan tâm các nội dung về chuyển đổi số và phát triển xanh, đẩy mạnh
các chương trình đào tạo kỹ thuật, đào tạo nghề (TVET) với sự tham gia ngày càng sâu sắc của
cộng đồng doanh nghiệp. Đại sứ cũng đề xuất Go8 và các đại học Australia nói chung cân nhắc
các khuôn khổ hợp tác giáo dục-đào tạo ba-bốn bên, đặc biệt là với các nước tiểu vùng Mekong.
Nhất trí với những tiềm năng hợp tác giáo dục giữa Australia với ASEAN nói chung và Việt
Nam nói riêng, Đại sứ Việt Nam Nguyễn Tất Thành chia sẻ, giáo dục-đào tạo là lĩnh vực ưu tiên
hàng đầu trong Chiến lược tăng cường hợp tác kinh tế Việt Nam-Australia vừa được thông qua,
hoan nghênh các đại học Australia. (Bao Quoc Te, VOV, Vnanet Mar 17)
Thủ Tướng Phạm Minh Chính Tiếp Bộ Trưởng Ngoại Giao Ả-Rập Xê-Út
Ngày 17/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Faisal Bin Farhan Al
Saud, Bộ trưởng Ngoại giao Vương quốc Saudi Arabia. Về hợp tác lao động, Thủ tướng Chính
phủ cảm ơn phía Ả-rập Xê-út đã tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam sinh sống và làm
việc tại Ả-rập Xê-út trong thời gian qua, đặc biệt là trong thời gian dịch Covid-19 bùng phát; đề
nghị Ả-rập Xê-út tăng cường tiếp nhận lao động tay nghề cao của Việt Nam trong các lĩnh vực
dịch vụ (nhà hàng, khách sạn, bán lẻ...) và chăm sóc y tế (y tá, bác sĩ...)...; đồng thời đề nghị các
cơ quan chức năng Ả-rập Xê-út có các biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm an toàn và các quyền
lợi hợp pháp của người lao động Việt Nam đang làm việc tại Ả-rập Xê-út. (Thoi Dai, Kinh Te va
Du Bao, Vietnam Plus, Tin Tuc Mar 17)
Giám Đốc Học Viện Chính trị Quốc Gia Hồ Chí Minh Tiếp Đại Sứ Đức
Chiều ngày 16/3, tại Hà Nội, GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học
viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì buổi tiếp và
làm việc với Đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam Guido Hildner. Tại buổi tiếp và làm
việc, hai bên đã trao đổi, thảo luận và thống nhất cơ bản về thời gian dự kiến, thành phần đoàn,
chương trình làm việc và các chủ đề trao đổi cụ thể. Trong đó, nội dung quan trọng của chuyến
công tác là hoạt động đối thoại cấp cao lần thứ 7 về phát triển bền vững với chủ đề “Tăng trưởng
xanh và năng lượng tái tạo” giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng SPD - một sự kiện thường
niên trong khuôn khổ thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa Đức và Việt Nam. Trong chuyến
thăm lần này, Đoàn công tác cũng sẽ trao đổi và tăng cường quan hệ song phương trong lĩnh vực
giáo dục đào tạo, nghiên cứu và tư vấn chính sách, thúc đẩy thương mại và đầu tư bền vững với
các đối tác Đức. (HCMA Ngày 17/3)
Tăng Cường Hợp Tác Trong Lĩnh Vực Điều Dưỡng Với Bang Rheinland-Pfalz, Đức

Ngày 15/3, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Frankfurt Lê Quang Long đã đến thăm và làm việc tại
Viện dưỡng lão Zehnthof (thuộc Tập đoàn Azurit Hansa) và trụ sở chính của Tập đoàn Azurit
Hansa. Tiếp Viện trưởng Hendrik Meinen, Phụ trách dự án Việt Nam Heinrich, Tổng Lãnh sự Lê
Quang Long đánh giá cao Azurit Hansa trong việc kết nối tìm kiếm nguồn nhân lực điều dưỡng
tại Việt Nam và chương trình đào tạo nghề song hành của Đức. Tuy nhiên, số lượng học viên
Việt Nam tham gia chương trình này chưa nhiều, có thể do những nguyên nhân. Thứ nhất,
chương trình đào tạo nghề điều dưỡng của Đức vẫn chưa được đông đảo học viên Việt Nam biết
đến. Thứ hai, thời gian học tiếng, học nghề tại Đức khá lâu (3,5 năm), khiến cho học viên phải
tốn kém nhiều khoản chi phí cho sinh hoạt, trong khi nếu thi không đạt, học viên buộc phải quay
trở về Việt Nam. Thứ ba, tiếng Đức là một ngôn ngữ khó, chưa phổ biến tại Việt Nam, nên để
đạt được trình độ B1 tại Việt Nam không phải đơn giản. Khẳng định, Tổng Lãnh sự quán luôn
sẵn sàng hỗ trợ Tập đoàn trong việc thu hút, tuyển dụng học viên điều dưỡng từ Việt Nam, Tổng
Lãnh sự Lê Quang Long bày tỏ mong muốn Azurit Hansa sẽ tích cực hỗ trợ, phát triển công tác
đào tạo nghề chất lượng cao tại các trường dạy nghề Việt Nam trong thời gian tới. Ông
Puttkamer bày tỏ mong muốn thúc đẩy hơn nữa hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực điều dưỡng,
cụ thể là được hợp tác liên kết với các trường dạy nghề điều dưỡng tại Việt Nam thông qua các
hình thức như hỗ trợ đào tạo, đầu tư... (Bao Quoc Te Ngày 16/3)
Tin Trong Nước
80%-85% Học Sinh, Sinh Viên Ra Trường Nghề Công Đoàn Có Việc Làm Sau Tốt Nghiệp
Năm 2021, các cơ sở GDNN của tổ chức Công đoàn đã tổ chức đào tạo nghề cho trên 30 nghìn
người lao động có tay nghề. Đặc biệt, sau khi tốt nghiệp, có 80-85% học sinh, sinh viên có việc
làm tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoặc ở các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chế
xuất. Tổng số học sinh, sinh viên tốt nghiệp là 67.780 người. Trong đó, học sinh, sinh viên tốt
nghiệp học nghề là 24.202 người, cao đẳng nghề 496 người, trung cấp nghề 3.746 người và sơ
cấp nghề và dạy nghề thường xuyên 19.698. Sau khi tốt nghiệp, có 80 - 85% học sinh, sinh viên
có việc làm tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoặc ở các doanh nghiệp trong khu công nghiệp,
khu chế xuất với thu nhập bình quân 5-7 triệu đồng/người/tháng. (Lao Dong, LDTD Ngày 18/3)
Trung Tâm Quốc Gia Phải Đào Tạo Những Nghề Trường Khác Không Thể Làm Được
Ngày 17/3, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung cùng đoàn công tác của Bộ đã đến thăm
và làm việc tại Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II. Bộ trưởng chỉ đạo, Trung tâm Quốc gia Đào tạo và
Thực hành nghề chất lượng cao miền Nam phải đào tạo những ngành xã hội đang cần mà các
trường khác chưa làm và không thể làm được. Hiện nay, nhà trường đang đào tạo gần 5.000 học
sinh, sinh viên với 27 ngành, nghề. Dự kiến tới năm 2030, trường sẽ thu hút khoảng 8.000 học
sinh, sinh viên. (Dan Tri, MoLISA Ngày 17/3)
Bài Toán Nhân Lực Du Lịch Trong Giai Đoạn Phục Hồi
Du lịch đã mở cửa trở lại, nhưng tuyển dụng lại và đào tạo mới nhân lực đang là bài toán cân đối
về hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp sau 2 năm bị hao tổn vì dịch. Trong hai năm qua,

COVID-19 đã ảnh hưởng tới 2,5 triệu lao động du lịch, trong đó 800.000 người trực tiếp tham
gia vào lĩnh vực này và bị ảnh hưởng nặng nề nhất là hướng dẫn viên du lịch và nhân viên từ các
cơ sở lưu trú và điều hành tour. (Tin Tuc Mar 22)
Hà Giang: Đào Tạo Nghề Sơ Cấp Cho Người Thuộc Hộ Nghèo Và Cận Nghèo
UBND tỉnh Hà Giang ban hành kế hoạch GDNN năm 2022. Theo đó, chỉ tiêu của tỉnh là đào tạo
nghề cho 8.000 người, bao gồm: cao đẳng 150 người, trung cấp 750 người, trình độ sơ cấp và
dưới 3 tháng 7.100 người. Năm 2021, tỉnh Hà Giang tuyển mới GDNN 5.000 người. (Dan Sinh
Ngày 22/3)
Hà Nội Cần Tuyển Khoảng 100.000 Lao Động Trong Quý II-2022
Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội (Sở LĐ-TB&XH Hà Nội), hiện thành phố thiếu hụt
khoảng 50.000 lao động, tập trung vào những ngành, nghề: Dịch vụ thương mại, sản xuất, xây
dựng, ngân hàng, du lịch... Dự báo trong quý II, các đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng
khoảng 100.000 lao động. (Hanoi Moi Ngày 21/3)
Hà Nội Tổ Chức Đào Tạo Nghề Sơ Cấp Cho Hơn 21 Nghìn Người
UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3
tháng theo Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về quy
định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng trên địa bàn Thủ đô năm
2022. Theo đó, toàn Thành phố sẽ tổ chức đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng cho
21.239 người thuộc các đối tượng theo quy định tại Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg của Thủ
tướng Chính phủ bằng hình thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu theo quy định. Qua đó,
góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo của thành phố đạt 72,2%. (Dan Sinh Ngày 20/3)
Hải Phòng Gỡ Khó Cho Doanh Nghiệp FDI
Ngày 17/3, ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy Hải Phòng cùng đoàn công tác đã đi thực địa
và làm việc tại một số dự án đầu tư FDI trong Khu công nghiệp DEEP C. Giải đáp những kiến
nghị của các doanh nghiệp về thực trạng thiếu nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực có tay
nghề vững vàng, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang nêu rõ, Hải Phòng không phải là địa phương
có lợi thế về nguồn lao động song thành phố sẽ đầu tư cơ sở hạ tầng, nâng cao đời sống cho
người dân để thu hút người lao động đến sinh sống và làm việc tại đây. Đoàn công tác đã thăm
khu vực sản xuất và khu vực đang triển khai dự án của các Công ty Trách nhiệm hữu hạn
Pegatron Việt Nam, USI Việt Nam, Tesa Site Việt Nam. Tại cuộc làm việc với Bí thư Thành ủy
Hải Phòng, ông Chen Hsin Cheng, Tổng giám đốc Công ty TNHH Pegatron Việt Nam bày tỏ
mong muốn thành phố hỗ trợ tạo điều kiện để tuyển dụng được nguồn lao động địa phương, cũng
như tạo điều kiện để tuyển dụng của lao động ngoại tỉnh. Dự kiến, nhu cầu lao động của Công ty
vào năm 2023 là 13.000 lao động, năm 2024 là 18.000 lao động và năm 2025 là 23.000 lao động.
Bên cạnh đó, mong muốn Thành phố sẽ tạo điều kiện hỗ trợ hoàn thiện việc đấu nối tiện ích, cơ
sở hạ tầng của khu vực cũng như hỗ trợ san lấp hoàn thiện khu đất để Công ty sớm tiến hành xây

dựng khu ký túc xá mới được cấp phép đầu năm 2022. Công ty TNHH USI Việt Nam đề nghị TP
quan tâm đến công tác đào tạo nghề cho người lao động. Trước những ý kiến, kiến nghị của các
doanh nghiệp, ông Lê Trung Kiên, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng cho biết: Hiện
nay, nguồn lao động trong các khu công nghiệp của TP đang thiếu hụt gần 50.000 lao động. Thời
gian tới, TP Hải Phòng sẽ quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng để thu hút người lao
động ở các địa phương khác về công tác sinh sống, làm việc tại Hải Phòng. Về đào tạo nghề, TP
sẽ tạo ra sàn giao dịch lao động, có động thái tích cực để tìm kiếm thêm nguồn lao động cho các
doanh nghiệp; đồng thời các doanh nghiệp cũng cần có sự phối hợp với TP trong việc đào tạo lao
động như: cung cấp thông tin về nhu cầutuyển dụng lao động; có chương trình, dịch vụ hỗ trợđào
tạo nghề,… Tuy nhiên, theo ông Quang ý nghĩa quyết định trong cuộc cạnh tranh thu hút nguồn
lao động là lương, phụ cấp chế độ, văn hoá của doanh nghiệp. (Dau Tu,
thanhphohaiphong.gov.vn, Phap Luat Plus, BNews Mar 17)
Bắc Ninh Duyệt Quy Hoạch Khu Công Nghệ Thông Tin Tập Trung Rộng 274 Ha
Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Đào Quang Khải vừa ký ban hành quyết định phê duyệt
nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu công nghệ thông tin tập trung tỉnh Bắc
Ninh. Khu công nghệ thông tin tập trung tỉnh Bắc Ninh thuộc các phường Khắc Niệm, Võ
Cường (thành phố Bắc Ninh) và các xã Liên Bão, Hiên Vân (huyện Tiên Du) có diện tích khoảng
274ha, quy mô về số lượng lao động, chuyên gia dự kiến khoảng 20.000 người.
(VietnamFinance, Tai Chinh Doanh Nghiep, CafeLand Ngày 22/3)
Năm 2022, Quảng Trị Phấn Đấu Đào Tạo Nghề Cho 9.000 Lao Động
Triển khai thực hiện công tác GDNN năm 2022, Quảng Trị đặt ra mục tiêu tuyển sinh, đào tạo
cho 9.000 người, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70,27%, trong đó tỷ lệ lao động có bằng
cấp, chứng chỉ đạt 32,5%. Được biết, trong năm 2021, toàn tỉnh Quảng Trị đã tuyển sinh, tổ chức
đào tạo nghề cho 8.837 người, trong đó: Cao đẳng 122 sinh viên; trung cấp 628 học sinh; sơ cấp,
dưới 3 tháng 8.087 học viên. Đến cuối năm, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 68,5%; lao động qua
đào tạo có bằng cấp chứng chỉ đạt 32%. (Dan Sinh Ngày 17/3)
Bình Phước Cần Đẩy Mạnh Công Tác Đào Tạo Nghề Và Chất Lượng Nguồn Nhân Lực
Chiều ngày 20/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình
Phước. Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung lưu ý trong thời gian tới, tỉnh Bình Phước
cần quy hoạch lại hệ thống GDNN, đẩy mạnh đào tạo nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
và chú trọng hơn công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. (MoLISA Ngày 21/3)

