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Chính Sách 

 

Không Cập Nhật Văn Bằng Đào Tạo Trên Trang Tra Cứu Sẽ Bị Đình Chỉ Hoạt Động 

 

Theo Nghị định số 24/2022/NĐ-CP, cơ sở GDNN, trung tâm GDNN – GDTX và doanh nghiệp 

bị đình chỉ hoạt động GDNN nếu không cập nhật văn bằng, chứng chỉ GDNN do cơ sở mình cấp 

trên Trang Thông tin tra cứu văn bằng GDNN tại địa chỉ http://vanbang.gdnn.gov.vn. Quy định 

trên nhằm tăng cường quản lý giáo dục, giúp các cơ quan, tổ chức, cá nhân dễ dàng tra cứu, hạn 

chế tình trạng gian lận. Nghị định số 24/2022/NĐ-CP cũng quy định cơ sở GDNN, trung tâm 

GDNN – GDTX và doanh nghiệp bị đình chỉ hoạt động GDNN nếu: Tổ chức hoạt động GDNN 

theo giấy chứng nhận đăng ký hoạt động GDNN, giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động 

GDNN được cấp không đúng thẩm quyền; Không công khai các điều kiện bảo đảm tổ chức hoạt 

động GDNN đối với các ngành, nghề đào tạo sau khi được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy 

chứng nhận đăng ký hoạt động GDNN, giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động GDNN trên 

trang thông tin điện tử của cơ sở mình; không gửi kết quả công khai về Sở LĐ-TB&XH nơi tổ 

chức hoạt động GDNN. (Bao Chinh Phu Ngày 12/4) 

 

Quy Định Mới Về Liên Kết Đào Tạo Nghề Với Nước Ngoài 

 

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 24/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định về 

điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực GDNN. Nghị định 24/2022/NĐ-CP cũng bổ sung 

Điều 26a về thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài. Theo 

đó, cơ sở GDNN, trung tâm GDNN - GDTX, doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký 

hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây: a) Vi 

phạm quy định về tổ chức hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài gây hậu quả nghiêm trọng; 

b) Hết thời hạn đình chỉ hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài đối với hành vi vi phạm quy 

định tại khoản 1 Điều 26 Nghị định này mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc bị 

đình chỉ; c) Vi phạm quy định của pháp luật về GDNN bị xử phạt vi phạm hành chính ở mức độ 

phải thu hồi; d) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, Nghị định 

24/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các quy định về liên kết đào tạo với nước ngoài quy định tại 

Nghị định 15/2019/NĐ-CP ngày 1/2/2019. Nghị định 24/2022/NĐ-CP cũng sửa đổi, bổ sung 

điều kiện liên kết đào tạo với nước ngoài. Cụ thể, về ngành, nghề và trình độ đào tạo: Cơ sở 

GDNN, trung tâm GDNN - GDTX và doanh nghiệp thực hiện liên kết đào tạo với cơ sở giáo 

dục, đào tạo nước ngoài theo các hình thức liên kết đào tạo theo quy định trên được liên kết đào 

tạo các trình độ GDNN thuộc các lĩnh vực theo quy định của nước ngoài và các ngành, nghề của 

Việt Nam, trừ ngành, nghề thuộc lĩnh vực chính trị, an ninh, quốc phòng, tôn giáo. (Bao Chinh 

Phu, Cong Luan, Thanh Tra, NLD, BNews, Nguoi Dua Tin Ngày 7/4) 

 

http://vanbang.gdnn.gov.vn/
https://baochinhphu.vn/khong-cap-nhat-van-bang-dao-tao-tren-trang-tra-cuu-se-bi-dinh-chi-hoat-dong-giao-duc-102220412105100615.htm
https://baochinhphu.vn/quy-dinh-moi-ve-lien-ket-dao-tao-nghe-voi-nuoc-ngoai-102220407184457232.htm
https://baochinhphu.vn/quy-dinh-moi-ve-lien-ket-dao-tao-nghe-voi-nuoc-ngoai-102220407184457232.htm
https://congluan.vn/chinh-phu-sua-doi-dieu-kien-lien-ket-dao-tao-nghe-voi-nuoc-ngoai-post189094.html#related
https://thanhtra.com.vn/xa-hoi/giao-duc/dao-tao-khong-duoc-gay-phuong-hai-den-quoc-phong-an-ninh-quoc-gia-khong-truyen-ba-ton-giao-xuyen-tac-lich-su-195913.html#related
https://nld.com.vn/cong-doan/sua-doi-dieu-kien-lien-ket-dao-tao-nghe-voi-nuoc-ngoai-20220408084225826.htm#related
https://bnews.vn/quy-dinh-moi-ve-lien-ket-dao-tao-voi-nuoc-ngoai-trong-linh-vuc-giao-duc-nghe-nghiep/239710.html#related
https://www.nguoiduatin.vn/bo-sung-quy-dinh-lien-ket-dao-tao-nghe-voi-nuoc-ngoai-a549102.html#related


 

 

 

Hai Hình Thức Liên Kết Đào Tạo Trong GDNN 

 

Bộ LĐ-TB&XH đã ban hành Thông tư 05/2022/TT-BLĐTBXH quy định về liên kết tổ chức 

thực hiện chương trình đào tạo trong GDNN. Liên kết đào tạo được tổ chức theo 2 hình thức sau: 

1- Liên kết phối hợp đào tạo: Đơn vị phối hợp liên kết đào tạo trực tiếp tham gia giảng dạy, phối 

hợp quản lý quá trình đào tạo và đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị để thực hiện liên kết 

đào tạo hoặc chỉ tham gia vào hoạt động giảng dạy trong chương trình liên kết đào tạo; 2- Liên 

kết đặt lớp đào tạo: Đơn vị phối hợp liên kết đào tạo không tham gia giảng dạy, chỉ phối hợp 

quản lý và đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị để thực hiện liên kết đào tạo. Thông tư có 

hiệu lực từ ngày 20/5/2022. (Bao Chinh Phu Ngày 12/4) 

 

Lương Tối Thiểu Vùng Tăng 6% 

 

Từ ngày 1/7, lương tối thiểu vùng dự kiến tăng 6%, tức thêm 180.000-260.000 đồng so với hiện 

nay, theo thống nhất của Hội đồng Tiền lương quốc gia. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lại 

kỳ vọng mức tăng 7-8% (dao động 215.000-354.000 đồng) vì mức này mới phù hợp sau hai năm 

chưa điều chỉnh và bù đắp phần nào trượt giá. Đại diện công đoàn chia sẻ khó khăn với doanh 

nghiệp, song người lao động cũng đã đến ngưỡng chịu đựng khi vật giá leo thang, giảm thu nhập 

do ảnh hưởng của đại dịch. GDP quý I/2022 đã tăng 5,03%. (VnExpress, NLD, Thanh Nien, Tin 

Tuc, Lao Dong, VnEconomy, Tuoi Tre, Thanh Nien 1, Hanoi Moi Ngày 12/4) 

 

16,4 Triệu Người Tham Gia BHXH Tháng 3/2022 

 

Báo cáo tại Hội nghị, ông Chu Mạnh Sinh- Chánh Văn phòng BHXH Việt Nam cho biết, tính 

đến hết tháng 3/2022, toàn quốc có trên 16,4 triệu người tham gia BHXH, trong đó có trên 15,1 

triệu người tham gia BHXH bắt buộc và trên 85,34 triệu người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ 

86,1% dân số. Tuy nhiên, nếu so với năm 2021, số tham gia BHYT giảm 3,49 triệu người. Tổng 

số thu BHXH, BHYT lũy kế hết tháng 3/2022 là 93.483 tỷ đồng, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm 

2021. Tổng số nợ BHXH, BHYT là 23.992 tỷ đồng, bằng 5,6% so với số phải thu (so với cùng 

kỳ năm 2021, số tiền nợ tăng 2.992 tỷ đồng, tỷ lệ nợ so với số phải thu tăng 1%). (Bao Hiem Xa 

Hoi, Tap Chi Bao Hiem Xa Hoi Ngày 6/4) 

 

● Tin Kinh Doanh & Thị Trường Lao Động ●  

Hợp tác Nước Ngoài 

 

Việt Nam phấn đấu có Huy chương tại Kỳ thi KNN Thế giới lần thứ 46- 2022 

 

Chiều ngày 7/4, Tổng cục GDNN đã chủ trì tổ chức buổi họp trực tiếp kết hợp trực tuyến, với 

nội dung tổng kết, đánh giá kết quả của kỳ thi KNN Quốc gia lần thứ 12 (đợt 1); phổ biến các kế 

hoạch, công tác chuẩn bị, tổ chức Kỳ thi kỹ năng nghề (KNN) Quốc gia lần thứ 12 (đợt 2). Đồng 

thời, xây dựng kế hoạch chuẩn bị lực lượng thí sinh tham dự kỳ thi KNN Thế giới lần thứ 46, tại 

Thượng Hải- Trung Quốc (2022). Phát biểu tại hội nghị PGS.TS Nguyễn Thị Việt Hương, 

Trưởng Ban tổ chức Kỳ thi KNN Quốc gia khẳng định, mục tiêu đoàn Viêt Nam tại Kỳ thi KNN 

https://baochinhphu.vn/2-hinh-thuc-lien-ket-dao-tao-trong-giao-duc-nghe-nghiep-102220412164506977.htm
https://vnexpress.net/de-xuat-tang-luong-toi-thieu-vung-7-8-4450267.html
https://nld.com.vn/cong-doan/tong-ldld-viet-nam-de-xuat-tang-luong-toi-thieu-vung-o-muc-7-8-20220411230242253.htm#related
https://thanhnien.vn/de-xuat-tang-luong-toi-thieu-cho-nguoi-lao-dong-o-muc-tren-7-8-post1447731.html#related
https://baotintuc.vn/van-de-quan-tam/tong-lien-doan-lao-dong-viet-nam-de-xuat-tang-luong-toi-thieu-vung-tren-78-tu-ngay-172022-20220412101438040.htm#related
https://baotintuc.vn/van-de-quan-tam/tong-lien-doan-lao-dong-viet-nam-de-xuat-tang-luong-toi-thieu-vung-tren-78-tu-ngay-172022-20220412101438040.htm#related
https://laodong.vn/cong-doan/tong-ldldvn-de-xuat-tang-luong-toi-thieu-vung-tren-7-8-tu-ngay-172021-1033114.ldo#related
https://vneconomy.vn/de-xuat-tang-luong-toi-thieu-vung-7-8-tu-1-7-2022.htm#related
https://tuoitre.vn/chot-de-xuat-tang-luong-toi-thieu-vung-6-20220412122809588.htm#related
https://thanhnien.vn/chot-xuat-tang-luong-toi-thieu-vung-6-tu-1-7-2022-post1447838.html#related
http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/1029265/chot-de-xuat-tang-luong-toi-thieu-vung-tu-ngay-1-7-2022-o-muc-6#related
https://baohiemxahoi.gov.vn/tintuc/Pages/hoat-dong-he-thong-bao-hiem-xa-hoi.aspx?ItemID=18369&CateID=0
https://baohiemxahoi.gov.vn/tintuc/Pages/hoat-dong-he-thong-bao-hiem-xa-hoi.aspx?ItemID=18369&CateID=0
http://tapchibaohiemxahoi.gov.vn/toan-nganh-bhxh-viet-nam-tiep-tuc-dong-long-quyet-tam-hoan-thanh-cac-nhiem-vu-duoc-giao-91051.html#related


 

 

 

nghề thế giới lần thứ 46 tới đây là có Huy chương. Kỳ thi KNN Thế giới lần thứ 46, tại Thượng 

Hải, Trung Quốc sẽ diễn ra vào tháng 10 năm 2022. Trong tổng số 26 nghề dự thi chính thức, có 

15 nghề sử dụng toàn bộ kinh phí xã hội hóa. Danh sách nghề thi của đoàn Việt Nam dự kiến 

tham dự 26/63 nghề tại kỳ thi này. (Dan Sinh Ngày 8/4) 

 

Hơn 2.400 Lao Động Đi Làm Việc Ở Nước Ngoài Trong 3 Tháng Đầu Năm 

 

Trong 3 tháng đầu năm 2022, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 2.455 lao 

động, đạt 2,72% kế hoạch năm 2022. Trong đó, thị trường Nhật Bản 612 lao động (239 lao động 

nữ); Đài Loan 439 lao động (100 lao động nữ), Hàn Quốc 336 lao động (1 lao động nữ); 

Singapore 331 lao động nam; Trung Quốc 1.245 lao động nam; Hungary 99 lao động (46 lao 

động nữ); Liên bang Nga 71 lao động (2 lao động nữ); Ba Lan 68 lao động (4 lao động nữ); 

Rumani 65 lao động (1 lao động nữ) và các thị trường khác. Năm 2022, kế hoạch đưa lao động 

Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là 90.000 lao động. (VnEconomy, ANTD, 

Bao Ninh Binh Ngày 7/4) 

 

Việt Nam Tham Dự Cuộc Họp Ủy Ban Hợp Tác Chung ASEAN-Trung Quốc Lần Thứ 23 

 

Đại sứ Nguyễn Hải Bằng, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại ASEAN, đã tham dự cuộc họp lần thứ 

23 Ủy ban Hợp tác chung ASEAN-Trung Quốc (ACJCC) tại Jakarta dưới hình thức trực tuyến. 

Các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam, ghi nhận những kết quả tích cực trong quan hệ 

ASEAN-Trung Quốc thời gian qua và kêu gọi Trung Quốc tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong một 

số lĩnh vực then chốt như phát triển bền vững, thành phố thông minh, kinh tế số, giáo dục và đào 

tạo nghề, thu hẹp khoảng cách phát triển, và đặc biệt tranh thủ cơ hội mà Hiệp định Đối tác Kinh 

tế Toàn diện khu vực (RCEP) vừa có hiệu lực từ 1/1/2022 sẽ mang lại. (Bao Quoc Te, Vietnam 

Plus Ngày 7/4) 

 

Đào Tạo Thực Hành Lắp Đặt Điện Mặt Trời Mái Nhà 

 

Trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa dự án Năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng 

(dự án 4E), Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) triển 

khai một chuỗi hoạt động được nhằm năng cao năng lực các kỹ thuật viên lắp đặt cho thị trường 

điện mặt trời mái nhà đang phát triển tại Việt Nam. Chuỗi hoạt động này bao gồm hội thảo trực 

tuyến "Giới thiệu tài liệu và phương pháp giảng dạy hiệu quả” vào ngày 30/3 và chương trình 

đào tạo "Thực hành lắp đặt điện mặt trời mái nhà tại Việt Nam" diễn ra từ ngày 4/4 đến ngày 8/4 

tại trường Cao đẳng Điện lực thành phố Hồ Chí Minh. Mục tiêu của hội thảo trực tuyến và 

chương trình đào tạo là hỗ trợ đào tạo thực tế các kỹ năng về lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái 

nhà. Đối tượng của khóa đào tạo này là giảng viên của ba trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc, 

Cao đẳng Điện lực miền Trung và Cao đẳng Điện lực thành phố Hồ Chí Minh. (Nang Luong 

Sach Vietnam Ngày 5/4) 

 

Hàn Quốc Đứng Đầu Danh Sách Nhà Đầu Tư Vào Tỉnh Bắc Giang 

 

https://baodansinh.vn/viet-nam-phan-dau-co-huy-chuong-tai-ky-thi-knn-the-gioi-lan-thu-46-2022-20220407215415.htm
https://vneconomy.vn/hon-2-400-lao-dong-di-lam-viec-o-nuoc-ngoai-trong-3-thang-dau-nam.htm
https://www.anninhthudo.vn/hon-2-400-lao-dong-di-lam-viec-o-nuoc-ngoai-trong-3-thang-dau-nam-post500967.antd#related
https://baoninhbinh.org.vn/quy-i-gan-2-500-nguoi-di-lam-viec-o-nuoc-ngoai-theo-hop/d2022040616232384.htm#related
https://baoquocte.vn/viet-nam-tham-du-cuoc-hop-uy-ban-hop-tac-chung-asean-trung-quoc-lan-thu-23-179488.html
https://www.vietnamplus.vn/viet-nam-tham-du-cuoc-hop-uy-ban-hop-tac-chung-aseantrung-quoc/782366.vnp#related
https://www.vietnamplus.vn/viet-nam-tham-du-cuoc-hop-uy-ban-hop-tac-chung-aseantrung-quoc/782366.vnp#related
https://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Dao-tao-thuc-hanh-lap-dat-dien-mat-troi-mai-nha-6-1962-15915
https://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Dao-tao-thuc-hanh-lap-dat-dien-mat-troi-mai-nha-6-1962-15915


 

 

 

Theo ông Lê Ánh Dương, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc 

Giang, hiện Hàn Quốc là quốc gia đứng thứ nhất về số dự án đầu tư vào địa bàn tỉnh với 321 dự 

án; đứng thứ hai về tổng vốn đăng ký với gần 1,4 tỷ USD. Các doanh nghiệp Hàn Quốc chiếm 

khoảng 25% tổng giá trị sản xuất công nghiệp của khối FDI toàn tỉnh; 30% giá trị, nhập xuất 

khẩu; 21,3% vào ngân sách; giải quyết việc làm cho khoảng trên 185.000 lao động, chiếm 25,3% 

số lao động trong các doanh nghiệp FDI trên toàn tỉnh. Bên cạnh đó, với khoảng 1.235 lao động 

Hàn Quốc làm việc tại Bắc Giang đã mang đến cho tỉnh một nguồn lực vô cùng quan trọng. 

(DDDN Ngày 7/4) 

 

TP.HCM Mong Muốn Đại Học RMIT Mở Rộng Đào Tạo 8 Ngành Nghề 

 

Chiều 5/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành 

phố đã tiếp Giáo sư Alec Cameron, Chủ tịch Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne, 

Australia (Đại học RMIT) đang ở thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Phát biểu tại 

cuộc họp, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn thời gian tới, ngoài những nội dung đã 

đào tạo tại thành phố trước đây, Đại học RMIT có thể mở rộng đào tạo 8 ngành nghề theo tiêu 

chuẩn ASEAN như cơ khí, tự động hóa, y tế, trí tuệ nhân tạo, quản lý đô thị, công nghệ thông 

tin… cũng như nhiều ngành nghề khác. Tại buổi tiếp, hai bên trao đổi một số nội dung liên quan 

đến đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển của Thành phố Hồ Chí 

Minh, trong đó không chỉ đào tạo ở bậc cử nhân mà đào tạo nghề theo tiêu chuẩn quốc tế. 

(Vietnam Plus, VTC, HCM CPV, Nha Dau Tu Ngày 5/4) 

Tin Trong Nước 

 

Doanh Nghiệp Tham Gia Vào Định Hướng Nghề Nghiệp Cho Sinh Viên 

 

Chiều 8/4, Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nhân lực, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ 

ký kết thỏa thuận hợp tác với 02 đơn vị: Công ty Cổ phần Tập đoàn Bách gia Trăm họ Việt Nam; 

Công ty Cổ phần Đầu tư FIBO CAPITAL Việt Nam (FBC). Việc ký kết biên bản ghi nhớ hợp 

tác giữa Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nhân lực với hai đơn vị nhằm đẩy mạnh hợp tác 

xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp trong các trường học; tìm kiếm các cơ hội, quỹ đầu tư tiếp tục 

ươm tạo thành công các dự án khởi nghiệp tiềm năng cho học sinh, sinh viên. Các nội dung hợp 

tác sẽ được triển khai trong giai đoạn từ 2022 đến 2026. (Nguoi Dua Tin Ngày 8/4) 

 

65,4% Sinh Viên Năm Nhất Chưa Hiểu Hết Mục Đích Ngành Học 

 

Theo khảo sát của Bộ GD&ĐT, 65,4% sinh viên (SV) năm thứ nhất chưa hiểu hết về mục đích, ý 

nghĩa của ngành học; 50,8% không biết học xong sẽ làm việc gì và nơi nào tuyển dụng họ; 

75,6% SV ít thỏa mãn với nghề đã chọn, học rồi mới thấy không hợp; 32,4% SV muốn được thi 

lại vào năm sau… (Dan Sinh Ngày 8/4) 

 

Ngân Hàng Chính Sách Đã Rót Gần 4.800 Tỷ Đồng Trả Lương Phục Hồi Sản Xuất 

 

Đến nay, Ngân hàng Chính sách xã hội cũng đã giải ngân được 4.787 tỷ đồng cho 3.561 lượt 

người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho 1.181.578 lượt 

https://diendandoanhnghiep.vn/bac-giang-se-tao-moi-truong-dau-tu-kinh-doanh-thong-thoang-minh-bach-de-doanh-nghiep-phat-trien-220625.html
https://www.vietnamplus.vn/tphcm-mong-muon-dai-hoc-rmit-mo-rong-dao-tao-8-nganh-nghe/782122.vnp
https://vtc.vn/tp-hcm-mong-muon-dai-hoc-rmit-quan-tam-dao-tao-nghe-ar669855.html#related
https://www.hcmcpv.org.vn/tin-tuc/tphcm-tao-moi-dieu-kien-ho-tro-de-dai-hoc-rmit-dau-tu-mo-rong-phat-trien-1491892498#related
https://nhadautu.vn/tphcm-mong-muon-dai-hoc-quoc-te-dau-tu-linh-vuc-dao-tao-nghe-d65051.html#related
https://www.nguoiduatin.vn/doanh-nghiep-tham-gia-vao-dinh-huong-nghe-nghiep-cho-sinh-vien-a549208.html
https://baodansinh.vn/654-sinh-vien-nam-nhat-chua-hieu-het-muc-dich-nganh-hoc-20220408160017.htm


 

 

 

người lao động tại 63 tỉnh, thành phố. Với tiến độ trên, việc cho vay hỗ trợ trả lương ngừng việc, 

trả lương phục hồi sản xuất cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đã hoàn thành 

63,8% kế hoạch trong tổng số 7.500 tỷ đồng nguồn vốn cân đối cho chương trình. (TBTCVN, 

MoF, Dang Cong San, CAND, Vietnam Plus Ngày 3/4) 

 

Hà Nội: Đề Nghị Phê Duyệt, Điều Chỉnh Chủ Trương Đầu Tư 44 Dự Án 

 

Sáng 8/4, tại kỳ họp thứ tư, HĐND thành phố Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội đã trình HĐND 

thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư 44 dự án đầu tư công trung 

hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 của thành phố Hà Nội. Trong đó, có 6 dự án giáo dục, đào tạo và 

GDNN. (Hanoi Moi Ngày 8/4) 

 

Thí Điểm Thi Tuyển Giám Đốc Trung Tâm GDNN - GDTX Quận Cầu Giấy 

 

Theo Chánh Văn phòng Quận ủy Cầu Giấy Vũ Quang Dương, Quận ủy Cầu Giấy sẽ chỉ đạo tổ 

chức thực hiện kế hoạch thí điểm thi tuyển chức danh Giám đốc Trung tâm GDNN - Giáo dục 

thường xuyên quận. (Hanoi Moi Ngày 12/4) 

 

Vĩnh Phúc Đẩy Mạnh Thu Hút Vốn FDI Vào Lĩnh Vực Công Nghệ Cao 

 

Ngày 7/4, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng 

Kinh tế và Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Vĩnh Phúc 

năm 2022. Hội nghị nhằm tăng cường thu hút nguồn vốn đầu tư từ Đài Loan (Trung Quốc) vào 

các lĩnh vực tỉnh ưu tiên thu hút đầu tư như công nghệ cao, cơ khí, điện tử, bán dẫn, thiết bị y tế, 

đào tạo lao động, nông nghiệp công nghệ cao…(VnEconomy, Bao Vinh Phuc Ngày 7/4) 

 

Quảng Ngãi: Trên 85% Sinh Viên Các Cơ Sở GDNN Có Việc Làm 

 

Theo bà Nguyễn Thị Ánh Lan - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Quảng Ngãi, toàn tỉnh hiện có 25 cơ 

sở GDNN. Chất lượng đào tạo của các cơ sở GDNN tại Quảng Ngãi được nâng lên. Đó là lý do 

có đến 85% sinh viên các điểm trường này tìm được việc làm ngay sau khi tốt nghiệp. (Dan Tri 

Ngày 8/4) 

 

Thừa Thiên-Huế Phấn Đấu Hỗ Trợ Đào Tạo Nghề Cho Khoảng 1.100 Thanh Niên Hoàn 

Thành Nghĩa Vụ Quân Sự, Công An 

 

Thừa Thiên-Huế đặt ra mục tiêu trong năm 2022, hỗ trợ đào tạo cho khoảng từ 1.000 đến 1.100 

thanh niên có thẻ học nghề; gắn kết đào tạo với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, đảm bảo trên 90% 

thanh niên sau khi đào tạo nghề có việc làm phù hợp và thu nhập ổn định. (Dan Sinh Ngày 8/4) 

 

Bình Định: 735 Lao Động Được Đào Tạo Nghề 

 

UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành Quyết định “Về việc phân bổ chi tiết kinh phí đào tạo nghề 

năm 2022 cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế”. Theo đó, trong số 735 lao 

https://thoibaotaichinhvietnam.vn/ngan-hang-chinh-sach-da-rot-gan-4800-ty-dong-tra-luong-phuc-hoi-san-xuat-102910.html
https://mof.gov.vn/webcenter/portal/vclvcstc/pages_r/l/chi-tiet-tin?dDocName=MOFUCM227747#related
https://dangcongsan.vn/ngan-hang-chinh-sach-xa-hoi-vi-muc-tieu-xoa-doi-giam-ngheo#related
https://cand.com.vn/doanh-nghiep/ngan-hang-chinh-sach-giai-ngan-gan-4-800-ty-dong-tra-luong-phuc-hoi-san-xuat-i649295/#related
https://www.vietnamplus.vn/da-giai-ngan-gan-4800-ty-dong-cho-vay-tra-luong-phuc-hoi-san-xuat/781519.vnp#related
http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Kinh-te/1028969/ha-noi-de-nghi-phe-duyet-dieu-chinh-chu-truong-dau-tu-44-du-an
https://nhipsonghanoi.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/co-so/826494/thi-diem-thi-tuyen-giam-doc-trung-tam-giao-duc-nghe-nghiep---giao-duc-thuong-xuyen-quan-cau-giay
https://vneconomy.vn/vinh-phuc-day-manh-thu-hut-von-fdi-vao-linh-vuc-cong-nghe-cao.htm
http://baovinhphuc.com.vn/thoi-su/75978/xuc-tien-thu-hut-dau-tu-tu-dai-loan-trung-quoc.html#related
https://dantri.com.vn/giao-duc-huong-nghiep/tren-85-sinh-vien-cac-co-so-giao-duc-nghe-nghiep-co-viec-lam-20220408185001562.htm
https://baodansinh.vn/thua-thien-hue-phan-dau-ho-tro-dao-tao-nghe-cho-khoang-1100-thanh-nien-hoan-thanh-nghia-vu-quan-su-cong-an-20220408061811.htm


 

 

 

động của các DN thuộc KCN, KKT, trong đó có các ngành nghề: Gia công sản phẩm mộc, hàn 

cơ khí, nghiệp vụ lễ tân, nghiệp vụ lưu trú, nghiệp vụ nhà hàng, kỹ thuật chế biến món ăn… 

(THCL Ngày 6/4) 

 

TP. Hồ Chí Minh Cần 65.500 Lao Động Trong Quý II Năm 2022 

 

Ngày 11/4, Trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP. HCM cho 

biết, trong điều kiện tình hình dịch bệnh tiếp tục được kiểm soát, trong quý II năm 2022, Thành 

phố cần khoảng 59.600 – 65.500 lao động, giảm khoảng 8% so với quý I. Khảo sát nhu cầu nhân 

lực năm 2022 của Falmi cho thấy, nhu cầu tuyển dụng trong doanh nghiệp nhà nước chỉ có 

1,17% tổng nhu cầu nhân lực; nhu cầu doanh nghiệp ngoài nhà nước chiếm 89,66%; doanh 

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 9,17%.Nhu cầu nhân lực tập trung ở khu vực thương mại - 

dịch vụ chiếm 65,41% tổng nhu cầu nhân lực năm 2022, tiếp đó là khu vực công nghiệp - xây 

dựng chiếm 33,63% và khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 0,96%.Khảo sát từ các doanh 

nghiệp cũng cho thấy, nhu cầu nhân lực qua đào tạo chiếm 86,28%. Trong đó, nhu cầu nhân lực 

có trình độ sơ cấp chiếm 22,52%, trung cấp chiếm 24,43%, cao đẳng chiếm 18,59% và đại học 

trở lên chiếm 20,74%.Toàn Thành phố ước có khoảng 4,9 triệu lao động làm việc. Lao động làm 

việc trong các doanh nghiệp là khoảng hơn 3 triệu người. (BNews, Vietnam Plus Ngày 11/4) 

 

Ngày Hội Tư Vấn Tuyển Sinh Tại TP. HCM: Gần 200 Gian Tư Vấn Với Nhiều Hoạt Động  

 

Từ 7h ngày 17/4, Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2022 tại TP. HCM sẽ chính thức 

diễn ra trong khuôn viên Trường ĐH Bách khoa TP. HCM (268 Lý Thường Kiệt, Q.10). Ngày 

hội do báo Tuổi Trẻ, Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và đào tạo), Tổng cục GDNN (Bộ LĐ-

TB&XH) phối hợp tổ chức. (Tuoi Tre Ngày 11/4) 

 

TP. HCM Kiến Nghị Chi Hơn 138 Tỉ Đồng Mỗi Năm Để Hỗ Trợ Nhân Viên Trạm Y Tế 

 

Tại kỳ họp thứ 5 HĐND TP. HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra ngày 7/4, Phó Chủ tịch 

UBND TP. HCM Phan Thị Thắng đã trình chính sách đặc thù về củng cố, nâng cao năng lực 

trạm y tế phường, xã, thị trấn trong giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 

dịch Covid-19 đến năm 2025. Cụ thể, bác sĩ đang trong thời gian tham gia chương trình thí điểm 

thực hành tại bệnh viện đa khoa gắn với trạm y tế nhận mức hỗ trợ 60 triệu đồng trong 18 tháng. 

Điều dưỡng, hộ sinh đang trong thời gian tham gia thực hành tại trạm y tế nhận hỗ trợ 30 triệu 

đồng trong 9 tháng. Chính sách thu hút nhân viên y tế về hưu, người có chuyên môn bác sĩ sẽ 

làm hợp đồng với mức lương 9 triệu đồng/tháng; người có chuyên môn y tế khác, trình độ từ cao 

đẳng trở lên hoặc trung cấp y sĩ nhận mức lương 7 triệu đồng/tháng. Chính sách hỗ trợ kinh phí 

hợp đồng nhân viên vệ sinh, bảo vệ làm việc tại trạm y tế là 5,5 triệu đồng/tháng... Hiện TP. 

HCM có 310 trạm y tế phường, xã, thị trấn. Như vậy, kinh phí hỗ trợ hằng năm cho những đối 

tượng trên khoảng 138,5 tỉ đồng. (NLD, Tuoi Tre Ngày 7/4) 
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