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Bình Phước Tuyển Sinh GDNN Đạt 82.375 Người Trong Giai Đoạn 2016-2021 
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● Tin Tiêu Điểm ●  

 

● Tin GDNN / Đào Tạo Nghề ●  

Chính Sách 

 

Giải Pháp Phát Triển Nguồn Nhân Lực Trẻ Chất Lượng Cao 

 

Tại Diễn đàn Thanh niên 2022 với chủ đề “Đào tạo nghề cho thanh niên” do Ủy ban Văn hóa, 

Giáo dục của Quốc hội phối hợp với Bộ LĐ-TB&XH, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam 

tổ chức, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Tấn Dũng đề xuất tám giải pháp nhằm phát triển nguồn 

nhân lực trẻ chất lượng cao trong thời gian tới, bao gồm: Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện hệ thống 

chính sách, pháp luật, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về GDNN; Thứ 

hai, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức của xã 

hội về GDNN; Thứ ba, đẩy nhanh chuyển đổi số, hiện đại hóa cơ sở vật chất thiết bị và đổi mới 

chương trình, phương thức đào tạo; Thứ tư, phát triển đội ngũ nhà giáo, nghệ nhân, chuyên gia, 

người dạy nghề và cán bộ quản lý trong GDNN; Thứ năm, đẩy mạnh đào tạo nhân lực trẻ có kỹ 

năng nghề cao đáp ứng yêu cầu nhân lực cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Thứ sáu, tăng cường 

gắn kết GDNN với thị trường lao động và việc làm bền vững; Thứ bảy, tăng cường nguồn lực và 

nâng cao hiệu quả đầu tư cho GDNN; Thứ tám, đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng khoa học và 

chuyển giao công nghệ. (Quoc Hoi Ngày 4/4) 

 

Hỗ Trợ Lao Động Nghèo Đi Làm Việc Ở Nước Ngoài 

 

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Thông tư quy định quản lý, sử 

dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Dự thảo Thông tư quy định cụ thể 

các điều khoản hỗ trợ học phí học nghề, học ngoại ngữ cho người nghèo, người cận nghèo, người 

dân tộc thiểu số, vùng nghèo, vùng sâu vùng xa,… (Bao Chinh Phu Ngày 31/3) 

 

Bộ Tài Chính Nói Về Mức Giảm Trừ Gia Cảnh Bị Chê Quá Thấp 

 

Trong khi các chuyên gia cho rằng với mức sống hiện nay, cần tăng giảm trừ bản thân, người 

phụ thuộc trong tính thuế thu nhập cá nhân, Bộ Tài chính cho rằng đã hợp lý. Sau đợt điều chỉnh 

mức giảm trừ bản thân người nộp thuế và giảm trừ người phụ thuộc tháng 7/2020, mức giảm trừ 

người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng/người. Bên cạnh đó, cũng có đề xuất cho rằng nên tăng 

mức giảm trừ người phụ thuộc lên bằng 70% mức giảm trừ bản thân người lao động (khoảng 7,7 

triệu). Một số người dân thừa nhận rằng mức 4,4 triệu đồng không đủ để chăm sóc một người 

phụ thuộc mỗi tháng, cũng như không được đề xuất dựa trên mức sinh kế tối thiểu, mức lương 

tối thiểu và các yếu tố khác. Bộ Tài chính cũng dẫn ví dụ cụ thể với cá nhân có thu nhập dưới 

100 triệu đồng/tháng. Cụ thể: cá nhân có thu nhập 22 triệu đồng/tháng thì số thuế TNCN phải 

nộp là 1,86%/thu nhập; thu nhập 40 triệu đồng/tháng thì số thuế TNCN phải nộp là 6.61%/thu 

nhập. Người có thu nhập 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng/tháng thì số thuế TNCN phải nộp là 

https://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?itemid=63412
https://baochinhphu.vn/ho-tro-lao-dong-ngheo-di-lam-viec-o-nuoc-ngoai-10222033111504792.htm


 

 

 

6,61% -11,86%/thu nhập. Theo Tổng cục Thuế, trong ba tháng đầu năm 2022, mức thu thuế thu 

nhập cá nhân của Việt Nam tăng hơn 20% lên 50,7 nghìn tỷ đồng, hoàn thành 43% kế hoạch cả 

năm. (Zing News, Vietnam Plus, VietnamNet Ngày 4/4) 

 

Hỗ Trợ Vay Vốn Mua Thiết Bị Học Trực Tuyến 10 Triệu Đồng/Học Sinh 

 

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 09/2022/QĐ-TTg ngày 4/4/2022 về tín dụng 

đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học 

tập trực tuyến. Quyết định nêu rõ, học sinh, sinh viên phải đáp ứng các điều kiện vay vốn sau: 

Thứ nhất, là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng: hộ nghèo, hộ cận nghèo, 

hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của pháp luật hoặc hộ gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 (có bố hoặc mẹ hoặc bố và mẹ mất do dịch COVID-

19). Thứ hai, không có máy tính, thiết bị đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu học tập trực tuyến và 

chưa được hưởng chính sách hỗ trợ máy tính, thiết bị học tập trực tuyến dưới mọi hình thức. Vốn 

vay được sử dụng để mua máy tính, thiết bị đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu học tập trực tuyến bao 

gồm: máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng và các thiết bị ghi hình kỹ thuật số 

(webcam), thiết bị thu thanh (microphone). Mức vốn cho vay tối đa 10 triệu đồng/học sinh, sinh 

viên. Thời hạn cho vay tối đa 36 tháng. Lãi suất cho vay 1,2%/năm. Nguồn vốn cho vay theo 

Quyết định này và cho vay theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2007 của 

Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên và các văn bản sửa đổi, bổ sung 

(nếu có) tối đa là 3.000 tỷ đồng từ nguồn phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh của 

Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định tại Nghị quyết số 11/NQ-CP .Quyết định có hiệu lực 

thi hành từ ngày 4/4/2022. (Bao Chinh Phu, Cong Luan, Bao Dan Toc, Thanh Tra, Tuoi Tre, 

SGGP, VTV, Thu Vien Phap Luat Ngày 4/4) 

 

Tài Liệu Thẩm Định Đối Với Dự Thảo Nghị Định Quy Định XPVPHC Trong Lĩnh Vực 

GDNN 

 

Bộ Tư pháp Việt Nam đã đưa ra dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực dạy nghề. (MoJ Ngày 31/3) 

 

Tăng Cường Đào Tạo Nghề Cho Lao Động Trong Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa 

 

Bộ LĐ-TB&XH vừa có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng 

cường triển khai hoạt động đào tạo nghề cho lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa. Định kỳ 

trước ngày 10/12 hằng năm, gửi báo cáo về Bộ LĐ-TB&XH (qua Tổng cục GDNN) về tình hình 

triển khai hỗ trợ hoạt động đào tạo nghề cho lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa theo phạm 

vi quản lý để tổng hợp. (Bao Chinh Phu Ngày 4/4) 

 

● Tin Kinh Doanh & Thị Trường Lao Động ●  

Hợp tác Nước Ngoài 

 

https://zingnews.vn/bo-tai-chinh-noi-ve-muc-giam-tru-gia-canh-bi-che-qua-thap-post1307213.html
https://www.vietnamplus.vn/chuyen-gia-sua-doi-de-thue-thu-nhap-ca-nhan-khong-con-lac-hau/781881.vnp#related
https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/tai-chinh/thue-thu-nhap-ca-nhan-luong-17-trieu-dong-thang-van-chua-phai-nop-thue-827769.html#related
https://baochinhphu.vn/ho-tro-vay-von-mua-thiet-bi-hoc-truc-tuyen-10-trieu-dong-hoc-sinh-102220404190041902.htm
https://congluan.vn/chinh-phu-ho-tro-vay-von-mua-thiet-bi-hoc-truc-tuyen-10-trieu-dong-hoc-sinh-post188590.html#related
https://baodantoc.vn/ho-tro-hoc-sinh-sinh-vien-toi-da-10-trieu-dong-vay-von-mua-thiet-bi-hoc-truc-tuyen-1649087413085.htm#related
https://thanhtra.com.vn/xa-hoi/giao-duc/ho-tro-vay-von-mua-thiet-bi-hoc-truc-tuyen-10-trieu-dong-hoc-sinh-195758.html#related
https://tuoitre.vn/hoc-sinh-sinh-vien-ngheo-duoc-vay-toi-da-10-trieu-dong-mua-may-tinh-20220404203749844.htm#related
https://www.sggp.org.vn/hoc-sinh-sinh-vien-kho-khan-duoc-vay-10-trieu-dong-mua-may-tinh-hoc-tap-804159.html#related
https://vtv.vn/kinh-te/hoc-sinh-sinh-vien-duoc-vay-von-de-mua-may-tinh-20220404191108286.htm#related
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Quyet-dinh-09-2022-QD-TTg-tin-dung-hoc-sinh-sinh-vien-co-hoan-canh-kho-khan-de-mua-may-tinh-509096.aspx#related
https://moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/chi-dao-dieu-hanh.aspx?ItemID=3449
https://baochinhphu.vn/tang-cuong-dao-tao-nghe-cho-lao-dong-trong-doanh-nghiep-nho-va-vua-102220404171047774.htm


 

 

 

Chương Trình “Đổi mới Đào Tạo Nghề Việt Nam” Tập Huấn Về Chẩn Đoán Lỗi Động Cơ 

Cho Giảng Viên Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Công Nghệ Nha Trang 

 

Nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn và thực hành cho các giáo viên liên quan, ông Alwin 

Matthias Angert, Chuyên gia phát triển của Chương trình “Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam” đã 

tổ chức buổi tập huấn về chẩn đoán lỗi động cơ cho 7 giáo viên bộ môn Công nghệ ô tô của 

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang trong ngày 30/3 vừa qua. Thông qua buổi tập 

huấn thực tế, ông Alwin Matthias Angert đã truyền đạt các kiến thức và kỹ năng để chẩn đoán 

tình trạng và lỗi phát sinh của động cơ (xăng-diesel) mà không cần tháo rời toàn bộ do các loại 

động cơ ngày càng được sản xuất với sự phức tạp trong cấu tạo. Kiến thức này giúp xác định 

chính xác tình trạng hao mòn và hư hỏng của động cơ. Chuyên gia cũng thảo luận và trình bày 

các phương pháp đo khác nhau và cách giải thích kết quả đo được hiển thị bằng các thiết bị đã 

được tổ chức GIZ hỗ trợ mua sắm trước đây như máy nội soi động cơ, máy đo áp suất động 

cơ,…Chuyên gia cũng nhấn mạnh đến các chỉ dẫn về an toàn lao động trong quá trình thực hành 

chẩn đoán. Bên cạnh đó, các giáo viên và chuyên gia GIZ đã thảo luận để đưa ra các ý kiến xây 

dựng nhằm bổ sung kinh nghiệm và kiến thức sẽ được áp dụng để thiết kế các bài học, giáo án 

giảng dạy phù hợp với thực tế trong lĩnh vực chẩn đoán tình trạng và lỗi của động cơ. Phát biểu 

tại buổi tập huấn, ông Huỳnh Hải Long – Trưởng bộ môn Công nghệ ô tô chia sẻ “Khóa tập huấn 

về chẩn đoán động cơ là một hoạt động rất thực tế trong hoạt động giảng dạy bộ môn Công nghệ 

ô tô cho các giáo viên. Đây là cơ hội quý báu để các giáo viên được cập nhật kiến thức về công 

nghệ và nâng cao năng lực chuyên môn về động cơ ô tô, từ đó nâng cao chất lượng và tính định 

hướng thị trường trong công tác giảng dạy”. Kết thúc buổi tập huấn, tất cả giáo viên tham dự đều 

có phản hồi tích cực với nội dung và kết quả của buổi tập huấn. Các giáo viên cũng đề xuất với 

Chuyên gia của Chương trình nên tổ chức thêm các khóa tập huấn chuyên sâu khác để có cơ hội 

được đào sâu kiến thức và gọt giũa thêm các kỹ năng liên quan.  Trường Cao đẳng Kỹ thuật 

Công nghệ Nha Trang được hỗ trợ bởi Chương trình hợp tác Việt-Đức “Đổi mới Đào tạo nghề 

Việt Nam” để trở thành trung tâm đào tạo nghề chất lượng cao. Chương trình “Đổi mới Đào tạo 

nghề Việt Nam” do Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ) tài trợ, tổ chức GIZ 

cùng với Bộ LĐ-TB&XH Việt Nam phối hợp thực hiện. Chương trình nhằm mục đích gắn kết 

công tác đào tạo nghề tốt hơn với thế giới việc làm đang không ngừng thay đổi, ngày càng trở 

nên xanh và được số hóa hơn. (TVET Ngày 1/4) 

 

Xây Dựng Tiêu Chuẩn Chuyên Môn Dành Cho Người Dạy Nghề Đến Từ Doanh Nghiệp 

 

Ngày 5/4, tại trụ sở Tổng cục GDNN diễn ra Hội thảo lấy ý kiến về dự thảo Thông tư quy định 

chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ đối với người đào tạo nghề là người của doanh nghiệp. Hội 

thảo lắng nghe ý kiến của ông Bùi Thế Dũng, Chuyên gia tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ) 

trình bày tham luận về "Sự cần thiết của việc quy định chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ đối với 

người đào tạo là người của doanh nghiệp; kinh nghiệm của CHLB Đức trong việc xây dựng, phát 

triển đội ngũ người đào tạo là người của doanh nghiệp". Để mở rộng trao đổi, chia sẻ các kinh 

nghiệm về chủ đề này, hội thảo cũng dành thời gian để thảo luận và lắng nghe các ý kiến của các 

đại biểu đến từ các cơ quan quản lý nhà nước, các cơ sở GDNN, và cả từ phía các hiệp hội, tổ 

chức nghề nghiệp, các doanh nghiệp và tổ chức GIZ. Khảo sát của nhóm chuyên gia dựa trên 

phản hồi từ 221 doanh nghiệp, cho thấy gần 72% doanh nghiệp có người đào tạo chuyên trách. 

(Dan Tri Ngày 5/4) 

https://www.tvet-vietnam.org/vi/archives/news/khoa-tap-huan-ve-chan-doan-loi-dong-co-la-mot-hoat-dong-rat-thuc-te-trong-hoat-dong-giang-day-bo-mon-cong-nghe-o-to
https://dantri.com.vn/giao-duc-huong-nghiep/xay-dung-tieu-chuan-chuyen-mon-danh-cho-nguoi-day-nghe-den-tu-doanh-nghiep-20220405110921494.htm


 

 

 

 

ILO Việt Nam Có Giám Đốc Mới 

 

Văn phòng Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tại Việt Nam chào đón Giám đốc mới, bà Ingrid 

Christensen, nhậm chức từ ngày 1/4/2022. Bà Christensen mang quốc tịch Đan Mạch, từng đảm 

nhận nhiều vị trí tại ILO và Chính phủ Đan Mạch. Trước khi sang Việt Nam, bà là Giám đốc 

ILO tại Pakistan từ năm 2016 đến năm 2022. (Bao Dan Sinh, ilo.org Ngày 3/4) 

 

Phó Chủ Tịch Thường Trực Tổng LĐLĐVN Tiếp Xã Giao Phó Đại Sứ Cộng Hoà Cuba 

 

Chiều 4/4, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 

- tiếp xã giao ông Joy Puentes Saldise - Phó đại sứ Cộng hoà Cuba tại Việt Nam. Ông Trần 

Thanh Hải mong rằng trong nhiệm kỳ công tác của mình, ông Joy Puentes Saldise sẽ quan tâm, 

tạo điều kiện cho việc thúc đẩy và phát triển hơn nữa các hoạt động hợp tác chặt chẽ giữa tổ chức 

Công đoàn Việt Nam và Công đoàn Cuba, cũng như đóng góp tích cực và làm sâu sắc hơn nữa 

quan hệ giữa hai nước. (Lao Dong Ngày 4/4) 

 

Hàn Quốc Tăng Cường Sử Dụng Lao Động Nước Ngoài, Trong Đó Có Việt Nam 

 

Bộ Tư pháp Hàn Quốc (MOJ) quyết định gia hạn tự động thời gian lưu trú cho hơn 130.000 lao 

động nước ngoài và 950 thủy thủ đoàn tàu cá (trong đó có khoảng 3.000 lao động Việt Nam) hết 

hạn thị thực trong giai đoạn từ ngày 13/4 đến hết ngày 31/12/2022. MOJ cho biết có kế hoạch 

giúp các ngành công nghiệp địa phương bị thiếu hụt nhân lực (chẳng hạn như chế biến cá) trong 

nửa cuối năm 2022 bằng việc sử dụng lao động nhập cư. Trao đổi với Phóng viên TTXVN tại 

Hàn Quốc, ông Phạm Minh Đức, Trưởng Văn phòng Quản lý lao động Việt Nam theo Chương 

trình EPS (Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài) cho biết: “Từ đầu năm đến 

nay, trung bình mỗi tuần có khoảng trên dưới 100 lao động theo Chương trình EPS nhập cảnh 

Hàn Quốc song phải cách ly y tế tập trung. (Tin Tuc, Vietnam Plus Ngày 4/4) 

 

Doanh Nhân Việt Nam Tại Hàn Quốc Thúc Đẩy Hợp Tác Với Tỉnh Jeju 

 

Nhân dịp chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt 

Nam-Hàn Quốc, ngày 1-4, đoàn công tác của Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn 

Quốc (VKBIA) do ông Trần Hải Linh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 

Chủ tịch VKBIA dẫn đầu, đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Jeju, Hàn Quốc. Nhân dịp này, 

VKBIA đã thực hiện các hoạt động ký kết hợp tác với các công ty, trường đại học ở Jeju trong 

một số lĩnh vực như giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trình độ cao, tay nghề cao, 

kết nối tuyển dụng lao động mùa vụ, lao động lành nghề, thúc đẩy phát triển du lịch Việt-Hàn.         

Về lĩnh vực giáo dục và đào tạo, VKBIA đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện với 

Trường Đại học quốc tế Jeju (Hàn Quốc) nhằm đào tạo nguồn nhân lực có trình độ, có tay nghề 

cao và có hiểu biết văn hóa, ngôn ngữ tiếng Hàn. Về lĩnh vực tuyển dụng lao động và giới thiệu 

việc làm, VKBIA đã ký kết hợp tác toàn diện với Tập đoàn Nông nghiệp và xuất nhập khẩu nông 

sản Taeyang của tỉnh Jeju (Hàn Quốc) trong việc giới thiệu tuyển dụng lao động mùa vụ, lao 

động lành nghề, lao động có kỹ thuật trong các ngành nông, lâm, ngư nghiệp; đồng thời phát 

https://baodansinh.vn/ilo-viet-nam-co-giam-doc-moi-20220402051046.htm
https://ilo.org/hanoi/Informationresources/Publicinformation/Pressreleases/WCMS_841054/lang--en/index.htm#related
https://laodong.vn/cong-doan/pho-chu-tich-thuong-truc-tong-ldldvn-tiep-xa-giao-pho-dai-su-cong-hoa-cuba-1030591.ldo
https://baotintuc.vn/kinh-te/han-quoc-tang-cuong-su-dung-lao-dong-nuoc-ngoai-trong-do-co-viet-nam-20220404104656180.htm
https://www.vietnamplus.vn/han-quoc-tang-cuong-su-dung-lao-dong-nuoc-ngoai-trong-do-co-viet-nam/781816.vnp#related


 

 

 

triển hợp tác xuất nhập khẩu nông thủy sản, các sản phẩm từ gỗ. (QDND, Bao Quoc Te, Thoi 

Dai, CAND Ngày 1/4) 

 

Hỗ Trợ Việt Nam Đào Tạo Nhân Lực Y Tế Cộng Đồng 

 

Ngày 31/3, tại Hà Nội, Học viện Health Careers International (HCI) thành lập tại Australia đã tổ 

chức lễ ký kết với các đối tác chiến lược tại Việt Nam để tăng cường đào tạo nhân lực y tế cộng 

đồng. Ông Simon Schweigert, Giám đốc điều hành Viện Y tế và Quản lý Học viện HCI chia sẻ, 

Học viện Health Careers International sẽ cùng với các đối tác chiến lược tại Việt Nam đào tạo 

các cử nhân y tế cộng đồng. Bằng cấp học viên được nhận sau khi kết thúc chương trình đào tạo 

không chỉ được chấp nhận tại Australia, Việt Nam, mà được chấp nhận trên toàn thế giới. 

(Vietnam Plus English, Hanoi Moi Ngày 31/3) 

 

Việt Nam Và Anh Thúc Đẩy Hợp Tác Trong GDNN 

 

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung thay mặt Chính phủ Việt Nam và Đại sứ Vương 

quốc Anh và Bắc Ai-len tại Việt Nam Ga-rét Wat thay mặt Chính phủ Liên hiệp Vương quốc 

Anh và Bắc Ai-len ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực GDNN. Các nội dung của Bản 

ghi nhớ bao gồm: Chia sẻ kiến thức chuyên môn về GDNN; hỗ trợ xây dựng và thực hiện các 

chính sách GDNN bền vững; chia sẻ kinh nghiệm về cải thiện chất lượng GDNN, tăng cường sự 

tham gia của doanh nghiệp nhằm đảm bảo cung-cầu của ngành; hợp tác cải thiện năng lực quản 

trị, lãnh đạo, giảng dạy và đánh giá năng lực tại các cơ sở GDNN; thúc đẩy công nghệ kỹ thuật 

số trong đào tạo trực tuyến; cải thiện khung thể chế GDNN; triển khai các chương trình ngôn 

ngữ phù hợp trong GDNN; thúc đẩy quan hệ đối tác giữa các cơ sở GDNN được hai bên công 

nhận; công nhận bằng cấp và các chương trình đào tạo trong khuôn khổ công nhận nghề nghiệp, 

các hoạt động  đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng GDNN; phát triển hệ thống cơ sở dữ 

liệu về GDNN. Trong khuôn khổ Lễ ký, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung và ông 

Gra-ham Stu-át, Đặc phái viên của Thủ tướng Anh về Thương mại cũng đã làm việc song 

phương. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đánh giá cao những hỗ trợ từ phía Anh trong thời gian qua, 

đặc biệt trong lĩnh vực GDNN, thông qua Hội đồng Anh. Hai bên cũng chia sẻ thông tin về một 

số hoạt động hợp tác liên quan tới hỗ trợ nạn nhân mua bán người, chăm sóc, bảo vệ trẻ em và 

nhất trí cần tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực GDNN mà phía Anh có thế 

mạnh, góp phần phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam trong thời gian tới. (Tin Tuc, Lao Dong 

Ngày 5/4) 

 

Giới Doanh Nghiệp Đức Kỳ Vọng Lớn Vào Sự Hợp Tác Với Việt Nam 

 

Nhân dịp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Đức Olaf 

Scholz tiến hành điện đàm ngày 31/3, dư luận giới doanh nghiệp Đức rất quan tâm tới sự hợp tác 

với Việt Nam, đồng thời bày tỏ tin tưởng quan hệ song phương, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, 

sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới. Theo ông Marko Walde - Trưởng đại diện 

Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức (AHK) tại Việt Nam, cuộc điện đàm là dấu hiệu tốt để 

làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước trên mọi lĩnh vực. Trưởng đại diện AHK tại Việt 

Nam khẳng định Việt Nam là đối tác chiến lược rất quan trọng đối với Đức. Theo ông, sau đại 

https://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/doanh-nhan-viet-nam-tai-han-quoc-thuc-day-hop-tac-voi-tinh-jeju-690446
https://baoquocte.vn/doanh-nhan-kieu-bao-thuc-day-hop-tac-toan-dien-voi-tinh-jeju-han-quoc-179001.html#related
https://thoidai.com.vn/doanh-nhan-viet-nam-tai-han-quoc-thuc-day-hop-tac-toan-dien-voi-tinh-jeju-165845.html#related
https://thoidai.com.vn/doanh-nhan-viet-nam-tai-han-quoc-thuc-day-hop-tac-toan-dien-voi-tinh-jeju-165845.html#related
https://cand.com.vn/giao-duc/dai-hoc-quoc-te-jeju-ho-tro-xay-dung-chuong-trinh-dao-tao-giang-vien-cho-viet-nam-i648951/#related
https://en.vietnamplus.vn/vietnamese-australian-firms-cooperate-in-training-public-health-workers/224434.vnp
http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Suc-khoe/1028338/ho-tro-viet-nam-dao-tao-nhan-luc-y-te-cong-dong#related
https://baotintuc.vn/thoi-su/viet-nam-va-anh-thuc-day-hop-tac-trong-giao-duc-nghe-nghiep-20220405124136071.htm
https://laodong.vn/doi-ngoai/ban-ghi-nho-hop-tac-trong-linh-vuc-giao-duc-nghe-nghiep-1030907.ldo#related


 

 

 

dịch COVID-19, hai nước có thể tận dụng những tiềm năng to lớn, đặc biệt là Hiệp định thương 

mại tự do giữa Liên minh châu Âu (EU) và Việt Nam (EVFTA). Ông cho biết, tại khu vực châu 

Á, Việt Nam đang ngày càng hấp dẫn các nhà đầu tư Đức và chắc chắn sẽ có những làn sóng đầu 

tư vào Việt Nam trong thời gian tới. Ông khẳng định tiềm năng hợp tác giữa hai nước rất lớn, 

đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, ngoài ra trao đổi đào tạo nghề và đào tạo lao động tay nghề cao là 

những lĩnh vực hai nước có thể đẩy mạnh hợp tác. (Tin Tuc, Vietnam Plus Ngày 1/4) 

 

Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng Điện Đàm Với Thủ Tướng Đức Olaf Scholz 

 

Chiều 31/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã điện đàm cấp cao 

với Thủ tướng Liên bang Đức, lãnh đạo Đảng Dân chủ Xã hội Đức Olaf Scholz. Tổng Bí thư 

khẳng định sự coi trọng đối với quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Đức trong đường lối đối 

ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa, là bạn, đối tác tin cậy và thành viên tích cực, có trách nhiệm 

trong cộng đồng quốc tế. Tổng Bí thư đề nghị hai nước tăng cường quan hệ chính trị trong đó có 

việc trao đổi đoàn, nhất là cấp cao, thúc đẩy quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với các đảng 

chính trị ở Đức, trong đó có Đảng Dân chủ Xã hội cầm quyền; đề nghị nâng cao hợp tác giữa hai 

nước về đầu tư, thương mại, khoa học, công nghệ, giáo dục, quốc phòng, an ninh lên tầm cao 

mới, thực sự đúng tầm quan hệ đối tác chiến lược, tận dụng cơ hội mở ra từ EVFTA và cùng với 

đó là hợp tác trong các lĩnh vực mà hai nước cùng coi trọng là tăng trưởng xanh, chống biến đổi 

khí hậu, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số, phòng, chống dịch COVID-19, giáo dục, đào tạo và 

dạy nghề. (Bao Chinh Phu, Vnanet, Tin Tuc, Vietnam Plus, www.einnews.com, QDND Ngày 

31/3) 

 

Tuyển 160 Điều Dưỡng Viên Đi Học Tập Và Làm Việc Tại Đức 

 

Dự án "Tuyển chọn học viên Việt Nam trở thành điều dưỡng viên tương lai tại CHLB Đức" vừa 

thông báo tuyển chọn 160 ứng viên (ƯV) Việt Nam đi học tập và làm việc tại CHLB Đức trong 

ngành điều dưỡng đa khoa. ƯV sẽ phải tham gia khóa học tiếng Đức 12 tháng để đạt trình độ B2 

tiếng Đức và học tiếng Đức chuyên ngành cùng phong tục tập quán, văn hóa, pháp luật của nước 

Đức. ƯV được bố trí ăn, ở nội trú tại địa điểm của dự án, miễn phí tiền ở. Tại Đức, ƯV được 

tham gia khóa đào tạo 3 năm để trở thành điều dưỡng viên đa khoa, được cấp chứng chỉ quốc gia 

của Đức. Sau khi kết thúc khóa học thành công, các ƯV sẽ được bố trí làm việc và xem xét cho 

phép định cư lâu dài tại Đức theo quy định pháp luật của Đức. (NLD, www.dolab.gov.vn Ngày 

31/3) 

 

Trường Cao Đẳng Lào Cai Khai Giảng Chương Trình English Access Microscholarship 

Miễn Phí 

 

Ngày 01.04.2022 Trường Cao Đẳng Lào Cai phối hợp với Đại Sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội tổ 

chức Lễ khai giảng Chương trình English Access Microscholarship, khoá 2022-2023 và trao 25 

suất học bổng cho học sinh nghèo tỉnh Lào Cai. Trước đó, lớp học được Trường Cao Đẳng Lào 

Cai thông báo tuyển từ ngày 18/2/2022 với hình thức xét tuyển: Vòng 1: Nhà trường xét hồ sơ dự 

tuyển của các em học sinh; Vòng 2: Đại Sứ Quán Hoa Kỳ sẽ phỏng vấn để chọn ra 25 học sinh 

xuất sắc nhất đáp ứng các tiêu chí đề ra. Các em sau khi vào học được cung cấp sách, vở và đồ 

https://baotintuc.vn/kinh-te/gioi-doanh-nghiep-duc-ky-vong-lon-vao-su-hop-tac-voi-viet-nam-20220401090924489.htm
https://www.vietnamplus.vn/gioi-doanh-nghiep-duc-ky-vong-lon-vao-su-hop-tac-voi-viet-nam/781376.vnp#related
https://baochinhphu.vn/tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-dien-dam-voi-thu-tuong-duc-olaf-scholz-102220331192226748.htm
https://vnanet.vn/en/anh/vna-photos-1027/party-leader-holds-phone-talks-with-german-chancellor-6029449.html#related
https://baotintuc.vn/chinh-tri/tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-dien-dam-voi-thu-tuong-duc-olaf-scholz-20220331170442610.htm#related
https://www.vietnamplus.vn/hinh-anh-tong-bi-thu-dien-dam-voi-thu-tuong-duc-olaf-scholz/781261.vnp#related
http://www.einnews.com/pr_news/567111827/vi-t-nam-germany-agree-to-further-develop-cooperation#related
https://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/tan-dung-evfta-thuc-day-thuong-mai-viet-nam-duc-680415#related
https://nld.com.vn/cong-doan/tuyen-160-dieu-duong-vien-di-hoc-tap-va-lam-viec-tai-duc-20220330214526582.htm
http://www.dolab.gov.vn/New/View2.aspx?Key=7106#related


 

 

 

dùng học tập miễn phí; được hỗ trợ toàn bộ tiền ăn và tiền đi lại nếu học cả ngày theo chương 

trình hoặc tham gia chương trình ngoại khóa. (GDNN, Bao Phap Luat Ngày 2/4) 

 

Hỗ Trợ Đào Tạo Nghề Cho Thanh Niên Có Hoàn Cảnh Khó Khăn Tại Hà Nội, Hải Dương, 

Đà Nẵng 

 

Ngày 31/3, Viện REACH công bố tiếp tục chương trình hợp tác với Công ty Dịch vụ Tài chính 

Toàn cầu J.P.Morgan nhằm hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tại các 3 

tỉnh, thành phố là Hà Nội, Hải Dương và Đà Nẵng. (Dan Sinh Ngày 31/3) 

 

Tập Đoàn Hoa Lợi Đầu Tư Hai Dự Án Lớn Vào Khu Công Nghiệp Nghệ An 

 

Tập đoàn Hoa Lợi (HuaLi Group) (Đài Loan, Trung Quốc) sẽ đầu tư 2 dự án sản xuất giày, dép 

xuất khẩu có tổng mức đầu tư hơn 110 triệu USD tại Khu công nghiệp WHA Industrial Zone 1-

Nghệ An và Khu công nghiệp Hoàng Mai 1. Theo đó,Tập đoàn Hoa Lợi sẽ đầu tư dự án sản xuất 

gia công giày, dép xuất khẩu (không bao gồm công đoạn thuộc da), với quy mô 25 triệu đôi sản 

phẩm/năm tại Khu công nghiệp Hoàng Mai 1, thị xã Hoàng Mai thuộc Khu Kinh tế Đông Nam. 

Tổng mức đầu tư 75 triệu USD, dự kiến sẽ khởi công vào tháng 6/2022 và hoàn thành đi vào 

hoạt động tháng 3/2023. Dự án thứ 2 sản xuất gia công giày, dép xuất khẩu (không bao gồm 

công đoạn thuộc da), với quy mô 13 triệu đôi sản phẩm/năm sẽ đầu tư tại Khu công nghiệp 

WHA Industrial Zone 1-Nghệ An, huyện Nghi Lộc (Khu kinh tế Đông Nam). Dự án có tổng vốn 

đầu tư 38 triệu USD, dự kiến khởi công tháng 8/2022 và hoàn thành đi vào hoạt động tháng 

6/2023. Hai dự án này đi vào hoạt động sẽ thu hút khoảng 24.000 lao động địa phương. (Dau Tu, 

Bao Nghe An, Bao Dan Sinh, Doanh Nghiep Hoi Nhap, VietnamFinance, Nhan Dan Ngày 2/4) 

 

UNICEF Kêu Gọi Việt Nam Mở Cửa Trường Học Tất Cả Các Cấp Cho Trẻ Em 

 

Lo ngại tình trạng trẻ em Việt Nam mất đi cơ hội học tập và nguy cơ bất bình đẳng đang gia tăng 

đối với quá nhiều trẻ trên khắp cả nước, UNICEF kêu gọi mở cửa trường học ở tất cả các cấp. 

Đây là tuyên bố của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tại Việt Nam vừa đưa ra về cần 

việc mở cửa trường học cho trẻ em Việt Nam. UNICEF cho rằng khi số ca nhiễm Covid-19 đang 

giảm và tỷ lệ tiêm chủng cho người trưởng thành đạt ở mức cao, nguy cơ trẻ em nghỉ học lớn 

hơn rất nhiều so với rủi ro sức khỏe các em phải đối mặt ở trường. Viện dẫn sức khỏe là lý do để 

đóng cửa trường học chính là phủ nhận thực tế rằng khi trẻ không được đến trường hằng ngày, 

việc học tập và sự phát triển của trẻ đang bị ảnh hưởng tiêu cực, sức khỏe tâm thần của trẻ bị ảnh 

hưởng trong khi nguy cơ lây nhiễm và mắc bệnh hiểm nghèo ở trẻ em vẫn ở mức thấp hơn. 

(Thanh Nien, www.unicef.org, VOV Ngày 1/4) 

 

Sinh Viên Việt Nam Mất Tích 6 Năm Trước Nghi Được Tìm Thấy Thi Thể Tại Israel 

 

Theo Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel vừa có thông tin về trường hợp nam công 

dân Việt Nam mất tích tại Israel. Theo đó, công dân Việt Nam sinh năm 1993, là sinh viên 

Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh tham gia chương trình vừa học, vừa làm tại Israel 

do Trung tâm AICAT (Avara) tổ chức từ ngày 2/8/2016 và mất liên lạc vào ngày 17/9/2016. Vừa 

http://gdnn.gov.vn/AIAdmin/News/View/tabid/66/newsid/39151/seo/Truong-Cao-Dang-Lao-Cai-phoi-hop-voi-Dai-Su-quan-Hoa-Ky-tai-Ha-Noi-to-chuc-Le-khai-giang-Chuong-trinh-English-Access-Microscholarship-khoa-2022-2023/Default.aspx
https://baophapluat.vn/truong-cao-dang-lao-cai-khai-giang-chuong-trinh-english-access-microscholarship-mien-phi-post440489.html
https://baodansinh.vn/ho-tro-dao-tao-nghe-cho-thanh-nien-co-hoan-canh-kho-khan-tai-ha-noi-hai-duong-va-da-nang-20220331160744.htm
https://baodautu.vn/tap-doan-hoa-loi-dau-tu-hai-du-an-lon-vao-khu-cong-nghiep-nghe-an-d163287.html
https://baonghean.vn/tap-doan-hoa-loi-dau-tu-hai-du-an-lon-can-khoang-24000-lao-dong-o-nghe-an-304630.html#related
https://baodansinh.vn/co-hoi-viec-lam-cho-24000-lao-dong-tai-nghe-an-20220404090511.htm#related
https://doanhnghiephoinhap.vn/nghe-an-tap-doan-hoa-loi-ky-ket-thoa-thuan-hop-tac-dau-tu-2-du-an-voi-tong-tri-gia-113-trieu-usd.html#related
https://vietnamfinance.vn/doanh-nghiep-dai-loan-muon-lam-2-du-an-110-trieu-usd-tai-nghe-an-20180504224266997.htm#related
https://nhandan.vn/tin-tuc-kinh-te/nghe-an-ky-thoa-thuan-dau-tu-2-du-an-san-xuat-giay-dep-xuat-khau-hon-110-trieu-usd-691671/#related
https://thanhnien.vn/unicef-keu-goi-viet-nam-mo-cua-truong-hoc-tat-ca-cac-cap-cho-tre-em-post1444479.html
https://www.unicef.org/vietnam/vi/th%C3%B4ng-c%C3%A1o-b%C3%A1o-ch%C3%AD/c%E1%BA%A7n-m%E1%BB%9F-c%E1%BB%ADa-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-h%E1%BB%8Dc-%E1%BB%9F-t%E1%BA%A5t-c%E1%BA%A3-c%C3%A1c-c%E1%BA%A5p-cho-tr%E1%BA%BB-em-vi%E1%BB%87t-nam-b%E1%BA%A5t-k%E1%BB%83-t%C3%ACnh-tr%E1%BA%A1ng-ti%C3%AAm#related
https://vov.vn/the-gioi/cuoc-song-do-day/unicef-hang-tram-trieu-tre-em-van-phai-nghi-hoc-vi-dai-dich-covid-19-post934222.vov#related


 

 

 

qua, ngay sau khi được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Quốc tế (Interpol) tại Israel thông báo đã 

tìm thấy một thi thể cùng giấy tờ tùy thân tại khu vực hoang mạc Naot Hakikar (Arava) và xác 

định là của công dân nói trên, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đã làm việc với Bộ Ngoại giao 

Israel, cảnh sát sở tại để phối hợp xử lý, triển khai công tác bảo hộ công dân. Theo Đại sứ quán, 

hiện công tác pháp y đang được hoàn tất và phía Israel khẳng định sẽ phối hợp sát sao với phía 

Việt Nam trong việc giải quyết vấn đề hậu sự. Đại sứ quán cũng đã thông báo cho các cơ quan 

chức năng Việt Nam và Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh về việc này. Theo cơ quan chức 

năng, Bình đã đột ngột mất tích và mất liên lạc với gia đình chỉ sau 45 ngày tới Israel vào năm 

2016. Năm 2016, cảnh sát Israel cũng đã liên lạc với Bộ Công an Việt Nam và gia đình của Bình 

để lấy mẫu xét nghiệm ADN. (Tin Tuc, Tuoi Tre, BNews, Thanh Nien, VTC, VTV, NLD, Tuoi 

Tre 1, Dan Viet, VietnamNet Ngày 4/4) 

Tin Trong Nước 

 

Đẩy Mạnh Đào Tạo Nghề Cho Thanh Niên, Gắn Với Chương Trình Phục Hồi Và Phát 

Triển KT-XH 

 

Phát biểu kết luận các nội dung tại Diễn đàn chính sách quốc gia về thanh niên (Diễn đàn Thanh 

niên 2022) với chủ đề “Đào tạo nghề cho thanh niên”, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục 

Nguyễn Đắc Vinh đã tổng kết sáu nhóm vấn đề và các giải pháp đáng lưu ý về đào tạo nghề cho 

thanh niên trong giai đoạn hiện nay. Thứ nhất, cần tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện thể chế về 

công tác đào tạo nghề nói chung và cho từng đối tượng cho thanh niên; xây dựng đồng bộ 08 

chính sách đã được quy định tại Luật Thanh niên. Thứ hai, tăng cường công tác tư vấn nghề 

nghiệp, hướng nghiệp và định hướng nghề nghiệp cho thanh niên; nâng cao giá trị xã hội của 

công tác đào tạo nghề cho thanh niên gắn với dự báo nhu cầu thị trường lao động. Thứ ba, ứng 

dụng khoa học, công nghệ, nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề. Đổi mới, hoàn thiện nội 

dung, chương trình và phương thức đào tạo phù hợp, hiệu quả, đối với từng trình độ, lĩnh vực, 

đối tượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế - xã hội; nhất là nâng cao chất lượng, hiệu 

quả đào tạo ngắn hạn đối với lực lượng lao động đang trực tiếp sản xuất kinh doanh. Thứ tư, tiếp 

tục đổi mới và hoàn thiện quy hoạch mạng lưới đào tạo nghề đáp ứng với đòi hỏi đa tầng của 

trình độ lực lượng sản xuất - trình độ công nghệ và đặc điểm của các vùng, lĩnh vực trong giai 

đoạn mới. Thứ năm, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, không gian khởi nghiệp trong các cơ sở 

GDNN; đào tạo khởi nghiệp cho thanh niện học nghề để giúp thanh niên đổi mới, sáng tạo khởi 

nghiệp và tự tạo việc làm. Thứ sáu, huy động tối đa các nguồn lực để phát triển công tác tạo nghề 

cho thanh niên. Ông Vinh cũng lưu ý những vấn đề tồn tại trong đào tạo nghề cho thanh niên, 

bao gồm việc đào tạo không phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động , không đáp ứng được 

nhu cầu của lực lượng lao động, đang tụt hậu so với Công nghiệp 4.0 và các ngành khác. Năm 

2016 - 2020, Việt Nam tuyển 11 triệu lao động vào đào tạo nghề, trong đó, 22,3% (chủ yếu là 

thanh niên) vào học cao đẳng và trung cấp. Trong giai đoạn 2011-2020, Việt Nam đào tạo nghề 

theo chính sách cho 4,6 triệu lao động nông thôn, trong đó thanh niên chiếm 57,3%. (Tin Tuc, 

Bao Dan Sinh, QDND, Quoc Hoi, VOV, SGGP, Lao Dong Ngày 30/3) 

 

Phát Triển Nguồn Nhân Lực, Đào Tạo Nghề Gắn Với Tạo Việc Làm, Chuyển Dịch Cơ Cấu 

Lao Động Nông Thôn Việt Nam  
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Theo ông Lê Quân, Giám đốc Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, phát triển nguồn nhân lực, đào 

tạo nghề gắn với việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn là nhiệm vụ quan trọng nhằm 

phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới theo chủ trương lớn của 

Đảng và Nhà nước. Về đào tạo trong lĩnh vực nông nghiệp, theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, hiện cả nước có 34 cơ sở đào tạo với 373 ngành nghề đào tạo. Công tác tuyên truyền, 

tư vấn hướng nghiệp cho học sinh, người lao động được quan tâm thực hiện với trên 22,4 triệu 

lượt lao động nông thôn được tuyên truyền, tư vấn học nghề và việc làm, trong đó giai đoạn 

2010-2015 là 10,9 triệu lượt người, giai đoạn 2016-2020 là gần 11,5 triệu lượt người, tăng 5,4% 

so với giai đoạn 2010-2015. Đã có 3,95 triệu lao động nông thôn có việc làm sau học nghề, 

chiếm 86,5% tổng số người được hỗ trợ đào tạo (4,57 triệu người). Thực tiễn phát triển nhân lực 

và đào tạo nghề cho LĐNT hơn 10 năm qua cho thấy bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn những 

vấn đề cần phải giải quyết trong thời gian tới, cụ thể: Nhu cầu về đào tạo, giải quyết việc làm là 

rất lớn; Sự di cư của LĐNT gây tình trạng thiếu việc làm cho thành thị, đồng thời gây thiếu hụt 

lao động ở nông thôn; Quy mô lao động có việc làm ở khu vực nông thôn liên tục tăng nhưng 

chưa bền vững; Tỷ lệ lao động qua đào tạo ở khu vực nông thôn thấp, quy mô đào tạo các ngành 

nghề trong lĩnh vực nông nghiệp ở các cơ sở đào tạo ngày càng giảm mạnh, lao động đã qua đào 

tạo, nhất là lao động chất lượng cao không muốn về nông thôn; Ứng dụng công nghệ cao, công 

nghệ thông minh (công nghệ 4.0) trong nông nghiệp còn gặp nhiều khó khăn. Để tiếp tục thực 

hiện tốt các chủ trương của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nhất là chỉ tiêu, định 

hướng trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, việc phát triển nhân 

lực, đào tạo nghề cho LĐNT từ nay đến 2030, tầm nhìn 2045 cần tập trung vào một số giải pháp 

sau: (1) Tăng cường đầu tư cho giáo dục đào tạo; thực hiện tốt công tác hướng nghiệp, phân 

luồng từ bậc phổ thông tại khu vực nông thôn; (2) Xây dựng, hoàn thiện chế độ, chính sách thu 

hút cán bộ quản lý, lãnh đạo giỏi về với nông thôn; các nhà khoa học trong lĩnh vực công nghệ 

cao vào làm việc trong ngành nông nghiệp, đội ngũ cán bộ trẻ có năng lực, trình độ đến công tác 

ở nông thôn; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ xây dựng nông thôn 

mới; (3) Tiếp tục đẩy mạnh các chương trình, đề án, dự án về đào tạo nghề nói chung, đào tạo 

nghề cho LĐNT nói riêng để đào tạo cho được đội ngũ “công nhân nông nghiệp” có kỹ năng 

nghề, có kiến thức khoa học kỹ thuật. (Tuyen Giao Ngày 28/3) 

 

Những Ngành Nghề Nào Sẽ Được Săn Đón Trong Thời Gian Tới? 

 

Theo báo cáo Cập nhật thị trường lao động Quý 1/2022 mới được công bố của Adecco Việt 

Nam, với chiến lược thích ứng an toàn với COVID-19, nền kinh tế đang có nhiều dấu hiệu lạc 

quan, kéo theo đó là thị trường tuyển dụng sôi động ngay từ những tháng đầu năm. Cụ thể, so với 

cùng kỳ năm ngoái, trong quý 1/2022, số lượng yêu cầu tuyển dụng khá tương đương. Tuy 

nhiên, số người chủ động tìm việc và ứng viên giảm khoảng 20%. Giải thích về điều này, ông 

Nguyễn Hoàng Thanh Chương, Phó Giám đốc bộ phận Tuyển dụng, Adecco TPHCM, cho biết: 

“Đa số các nhân sự có kinh nghiệm nhận thấy bản thân có chỗ đứng tốt và quyết định ở lại công 

ty hiện tại trong bối cảnh nền kinh tế đang phục hồi với nhiều triển vọng phía trước. Còn bà 

Nguyễn Thu Hà, Giám đốc Văn phòng Adecco Hà Nội, cũng chỉ ra nhu cầu tuyển dụng cấp thiết 

trong các lĩnh vực sử dụng số lượng lớn lao động như may mặc, điện tử, chế biến thực phẩm, da 

giày,…. Theo bà Hà, một bộ phận người lao động ở lại quê nhà vì họ đã tìm được kế sinh nhai 

khác. Một số mối lo ngại của những người lao động này là lo sợ về nguy cơ bị lây nhiễm dịch 

bệnh và một đợt bùng phát khác, đặc biệt là những người phải chăm sóc trẻ nhỏ hoặc người thân 

https://www.tuyengiao.vn/khoa-giao/giao-duc/phat-trien-nguon-nhan-luc-dao-tao-nghe-gan-voi-tao-viec-lam-chuyen-dich-co-cau-lao-dong-nong-thon-viet-nam-138286


 

 

 

lớn tuổi. Thêm vào đó, chi phí sinh hoạt cao cùng với mức lương chưa tương xứng cũng khiến 

người lao động ngần ngại trong việc quay trở lại các vùng đô thị. Dự báo của Adecco Việt Nam 

cho biết, du lịch - một trong những lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi COVID-19 - cũng 

đang tuyển dụng với quy mô lớn. Trong quý này, các nhà tuyển dụng trong các lĩnh vực fintech, 

bán lẻ và tiêu dùng cũng tăng cường tuyển dụng các vị trí về bán hàng và tiếp thị, sản phẩm và 

công nghệ, kỹ thuật. (Lao Dong, NLD, CafeF Ngày 4/4) 

 

Bộ Lao Động Cần Kiểm Tra Việc Tuyển Sinh Của Phổ Thông Cao Đẳng Fpt Polytechnic 

 

Trước các thắc mắc, phản ánh của độc giả và các chuyên gia giáo dục về việc Phổ thông cao 

đẳng FPT Polytechnic quảng cáo chiêu sinh "học cao đẳng từ tuổi 15", ngày 29/3, phóng viên 

Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã gửi thông tin tới ông Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ LĐ-

TB&XH. Liên quan đến phản ánh của độc giả, chuyên gia về việc "Phổ thông Cao đẳng FPT 

Polytechnic", trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, bà Bùi Thị An - Phó 

Giáo sư Bùi Thị An (Chủ tịch Hội nữ trí thức Thành phố Hà Nội, Đại biểu Quốc hội khóa XIII) 

cho biết, "Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic" thực chất là tuyển vào đào tạo Trung cấp, sau 

đó hoàn thành chương trình cao đẳng, đủ điều kiện thì liên thông lên cao đẳng nhưng tại sao lại 

quảng cáo chiêu sinh "học cao đẳng tử tuổi 15"? (Giao Duc, Giao Duc Ngày 4/4) 

 

Hà Nội Tăng Cường Hợp Tác Doanh Nghiệp Nâng Cao Chất Lượng GDNN 

 

Ngày 31/3 tại Hà Nội, Lễ ký kết hợp tác phát triển nguồn nhân lực đã diễn ra giữa Sở LĐ-

TB&XH Hà Nội, Công ty cổ phần Tập đoàn Mặt trời (Sun Group) và các trường đào tạo nghề. 

(Dan Sinh Ngày 31/3) 

 

Gần 18.000 Chỉ Tiêu Tuyển Dụng Tại Phiên Giao Dịch Việc Làm Thanh Hóa 

 

Phiên giao dịch việc làm tổ chức tại Trung tâm GDNN - GDTX huyện Cẩm Thủy với sự tham 

gia của 25 doanh nghiệp tuyển dụng việc làm trong, ngoài nước và 1 đơn vị tuyển sinh. Tổng 

nhu cầu tuyển dụng là 17.644 vị trí việc làm. (Dan Sinh Ngày 2/4) 

 

Thu Chi Ngoài Sổ Sách, Giám Đốc Trung Tâm GDNN Bị Bắt 

 

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Hưng Nguyên, Nghệ An vừa khởi tố Lê Thị Dung 

(SN 1971, trú tại thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền 

hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại Khoản 2, Điều 356, Bộ luật Hình sự. Thời điểm bị 

bắt, bà Lê Thị Dung là Giám đốc Trung tâm GDNN - Giáo dục thường xuyên huyện Hưng 

Nguyên. Trước đó, qua công tác xác minh, điều tra, cơ quan điều tra đã thu nhiều tài liệu, chứng 

cứ liên quan đến vi phạm thu, chi ngoài sổ sách tài chính của đối tượng Lê Thị Dung. (VOV, 

Truyen Hinh Nghe An, Nong Nghiep, Nghe An, Cong Luan Ngày 30/3) 

 

Hà Tĩnh Tư Vấn Việc Làm, Hướng Nghiệp Cho Hơn 200 Lao Động 
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Sáng 31/3, Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh phối hợp với Tổ chức Di cư quốc tế tại Việt Nam (IOM) tổ 

chức ngày hội việc làm, hướng nghiệp cho hơn 200 người có mong muốn di cư, người di cư 

trong hoàn cảnh dễ bị tổn thương và nạn nhân mua bán người. (Dan Sinh Ngày 31/3) 

 

Hà Tĩnh: Giải Quyết Việc Làm Và Xuất Khẩu Lao Động Cho 6.498 Lượt Người 

 

Chiều 30/3, thông tin từ Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh, đầu năm 2022 đến nay, Hà Tĩnh có thêm 

6.498 người được giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động, tăng 9,17% so cùng kỳ năm 2021. 

(Dan Sinh Ngày 30/3) 

 

Phân Luồng Sau THCS Ở Hà Tĩnh: Không Quá 72% Học Sinh Vào Lớp 10 THPT Công 

Lập 

 

Năm học 2022 - 2023, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh tiếp tục tham mưu tỉnh về tỷ lệ tuyển sinh vào lớp 

10 THPT các trường công lập không quá 72% học sinh lớp 9. Năm nay, Hà Tĩnh có gần 18.700 

học sinh lớp 9. (Bao Ha Tinh Ngày 4/4) 

 

Đà Nẵng Đưa Nội Dung Bình Đẳng Giới Vào Hệ Thống Cơ Sở GDNN 

 

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình truyền thông về 

bình đẳng giới đến năm 2030 trên địa bàn thành phố. UBND TP Đà Nẵng giao Sở LĐ-TB&XH 

triển khai đưa nội dung bình đẳng giới vào chương trình giảng dạy chính thức trong hệ thống các 

cơ sở GDNN, đồng thời phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn về bình đẳng giới 

cho đội ngũ nhà giáo, học viên trong các cơ sở GDNN. (Dan Sinh Ngày 4/4) 
 

Thành Đoàn TP. HCM Tổ Chức Hội Thi "Học Sinh, Sinh Viên Giỏi Nghề" Năm 2022 

 

Ngày 3/4, Thành Đoàn TP. HCM phối hợp cùng Sở LĐ-TB&XH TP tổ chức Hội thi "Học sinh, 

sinh viên giỏi nghề" năm 2022. Hội thi thu hút 549 thí sinh từ 25 trường trung cấp, cao đẳng, cơ 

sở GDNN trên địa bàn TP HCM tham gia, với 19 ngành nghề. (NLD Ngày 4/4) 

 

400 Nhân Viên Y Tế TP HCM Xin Nghỉ Việc 

 

Trong 3 tháng đầu năm, 400 nhân viên y tế tại TP HCM xin nghỉ việc với lý do môi trường 

không phù hợp hoặc thu nhập thấp, bằng gần 70% so với cả năm 2020. Giải pháp khả thi để níu 

chân nhân viên y tế ở lại được ngành y tế TP.HCM kỳ vọng là một số cơ chế, chính sách hỗ trợ, 

đặc biệt là nhân viên y tế tuyến cơ sở dự kiến được HĐND TP.HCM thông qua trong tuần này. 

Năm 2021, thành phố ghi nhận hơn 1.000 nhân viên y tế nghỉ việc. Theo tìm hiểu của 

VnExpress, những nguyên nhân chính khiến nhân viên trạm y tế nghỉ việc là thu nhập thấp; 

không có cơ hội nâng cao tay nghề; hoặc kiệt sức vì quá tải do dịch bệnh nhưng thu nhập không 

đủ trang trải chi phí cuộc sống. TP HCM đang có tỷ lệ nhân viên y tế thấp nhất nước, chỉ khoảng 

2,31 trên 10.000 dân, thấp hơn số trung bình cả nước là 7. (VnExpress, Tuoi Tre, Thanh Nien 

Ngày 4/4) 
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Bình Phước Tuyển Sinh GDNN Đạt 82.375 Người Trong Giai Đoạn 2016-2021 

 

Theo báo cáo của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Phước, hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 02 Trường 

Cao đẳng; 03 trường Trung cấp; 08 trung tâm GDNN – Giáo dục thường xuyên; 04 trung tâm 

GDNN; 06 đơn vị có đăng ký hoạt động GDNN. Kết quả tuyển sinh và đào tạo giai đoạn 2016 - 

2021 được 82.375 người, đạt 92,6% kế hoạch. Giai đoạn 2022-2025, Bình Phước phấn đấu đến 

năm 2025 có ít nhất 40% học sinh tốt nghiệp THCS, ít nhất 45% học sinh tốt nghiệp THPT tiếp 

tục học tập tại các cơ sở GDNN; tuyển sinh đào tạo khoảng 75.000 người. (Bao Dan Sinh Ngày 

5/4) 

 

Thu Nhập Ở Bà Rịa - Vũng Tàu Cao Nhất Cả Nước 

 

Năm 2020, Bà Rịa - Vũng Tàu đứng đầu cả nước về mức thu nhập bình quân đầu người tính theo 

sức mua tương đương với 34.580 USD, theo báo cáo về chỉ số phát triển con người (HDI) trong 

giai đoạn 2016-2020.  Chỉ số thu nhập GNI của Bà Rịa - Vũng Tàu lần lượt là 31.866 USD vào 

năm 2016, 40.312 vào năm 2018, và 34.580 USD trong năm 2020. Tiếp theo danh sách này lần 

lượt là Bình Dương với 20.006 USD, Quảng Ninh với 21.499 USD, Bắc Ninh vơi 19.462 USD 

và TP.HCM với 18.924 USD. Trong khi đó, 5 địa phương có chỉ số thu nhập thấp nhất cả nước 

là Bắc Kạn, Yên Bái, Cao Bằng, Điện Biên và Hà Giang với mức dao động 3.940-5.500 USD. 

(Zing News, Tuoi Tre, GSO Ngày 31/3) 

https://baodansinh.vn/giao-duc-nghe-nghiep-phai-la-trong-tam-dot-pha-trong-phat-trien-nguon-nhan-luc-cua-binh-phuoc-20220404172210.htm
https://zingnews.vn/thu-nhap-o-ba-ria-vung-tau-cao-nhat-ca-nuoc-post1306405.html
https://tuoitre.vn/thu-nhap-nguoi-dan-ba-ria-vung-tau-dan-dau-ca-nuoc-tp-hcm-xep-thu-5-2022033116112801.htm#related
https://www.gso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2022/03/bao-cao-chi-so-phat-trien-con-nguoi-viet-nam-giai-doan-2016-2020/#related

