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● Tin Tiêu Điểm ●
● Tin GDNN / Đào Tạo Nghề ●
Chính Sách
Điều Chỉnh Chương Trình Giáo Dục Thường Xuyên Từ Khóa 2022-2023
Theo công văn của Bộ Giáo dục và đào tạo gửi Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, với những khóa
tuyển sinh từ năm học 2021-2022 trở về trước, cơ sở GDNN được tiếp tục dạy chương trình giáo
dục thường xuyên cấp THPT. Từ khóa 2022-2023 phải phối hợp với trung tâm giáo dục thường
xuyên để dạy. Lý giải việc các cơ sở GDNN không được tiếp tục dạy chương trình giáo dục
thường xuyên với phó thủ tướng, thứ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo dẫn ra Luật giáo dục 2019
quy định chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT phải thực hiện với thời lượng đủ 3 năm
học, được linh hoạt tùy điều kiện. Luật GDNN quy định thời gian đào tạo theo niên chế trình độ
trung cấp với người tốt nghiệp THCS trở lên là từ 1 đến 2 năm học. Do đó, học sinh tốt nghiệp
THCS học trung cấp trong thời gian 1-2 năm không thể vừa hoàn thành chương trình GDNN vừa
hoàn thành chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT. Trước đó, Văn phòng Chính phủ đã
có công văn gửi Bộ Giáo dục và đào tạo, yêu cầu khẩn trương có văn bản hướng dẫn các địa
phương tạo điều kiện để các cơ sở GDNN, đại học tham gia tổ chức giảng dạy chương trình giáo
dục thường xuyên cấp THPT. (Tuoi Tre, SGGP Ngày 22/4)
Tháo Gỡ "Nút Thắt" Hỗ Trợ Đào Tạo Nghề Cho Lao Động Bị Ảnh Hưởng Covid-19
Tổng cục trưởng Tổng cục GDNN Trương Anh Dũng cho biết, trong quá trình thực hiện, các cơ
quan quản lý nhà nước cũng chỉ ra những vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách, hiện
nay đang được tích cực tháo gỡ. Ông Dũng cho biết, theo kế hoạch đã đặt ra, đến ngày 30/6/2022
sẽ kết thúc thời gian các doanh nghiệp được nộp hồ sơ và phê duyệt phương án tổ chức đào tạo,
đồng thời trong năm 2022 phải kết thúc hoạt động đào tạo. Ông Trương Anh Dũng cho hay, tính
đến hết tháng 3/2022, theo báo cáo của các địa phương, có gần 200 doanh nghiệp yêu cầu hỗ trợ
và đề nghị được hướng dẫn về thủ tục thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo để duy trì việc làm cho
gần 100.000 người lao động trong cả nước, kinh phí dự kiến gần 500 tỷ đồng. Sở LĐ-TB&XH
của 13 tỉnh, thành phố đã thẩm định, phê duyệt cho 30 đơn vị, hỗ trợ đào tạo để duy trì việc làm
cho trên 3.200 lao động, kinh phí hỗ trợ trên 13 tỷ đồng. Ông Trương Anh Dũng nêu lên những
nguyên nhân này. Nguyên nhân khách quan lớn nhất là do dịch bệnh. Thứ hai, thời gian triển
khai dự án vào lúc doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đang gặp khó nên chưa thể "thấm" hết được về
mặt tư tưởng, nhận thức đối với chính sách đào tạo, các đối tượng người lao động được thụ
hưởng chính sách cũng vậy. Thứ ba, sự vào cuộc của các bên liên quan chưa thực sự quyết liệt,
có những nơi còn "đủng đỉnh" do thấy chưa hết hạn. (Dan Tri Ngày 22/4)
Thay Đổi Tư Duy Khi Hướng Nghiệp Cho Học Sinh, Tránh Việc "Ép Buộc"
Việt Nam nên đổi mới công tác hướng nghiệp cho học sinh trung học cơ sở và tránh việc "ép"
học sinh có học lực chưa tốt không thi vào lớp 10 mà phải chọn con đường học nghề. Trao đổi
với Lao Động, TS Hoàng Ngọc Vinh - nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp (Bộ

GDĐT) cho rằng trường nghề cần làm thế nào để có thể hấp dẫn học sinh bằng chất lượng đào
tạo. Nghĩa là học nghề để có kỹ năng và việc làm. Ngoài ra, trường nghề cần trực tiếp tham gia
hướng nghiệp cho học sinh, giáo viên, nhà trường chỉ tư vấn, không được phép tác động hay gây
ảnh hưởng đến quyền được học và quyền được thi vào lớp 10 của các em. Hoàng Ngọc Vinh
cũng lưu ý, trong quá trình phân luồng, hướng nghiệp, nếu để giáo viên chủ nhiệm tư vấn và
khuyên nhủ học sinh sớm học nghề sau lớp 9 thì rất cần các trường nghề tham gia tư vấn. Như
vậy sẽ tạo được tính khách quan và tránh gây ra hiểu nhầm trong trường hợp giáo viên chủ
nhiệm không đủ kỹ năng tư vấn. (Lao Dong Ngày 25/4)
Nâng Cao Kỹ Năng Nguồn Nhân Lực Đáp Ứng Cách Mạng Công Nghiệp Lần Thứ Tư
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Thông tư quy định nội dung và
mức chi thực hiện một số hoạt động của Chương trình “Đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng
nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”. Dự thảo nêu rõ về
các nội dung chi và mức chi đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ thuật nguồn nhân lực đáp ứng yêu
cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư thuộc Chương trình: Bộ LĐ-TB&XH tổ chức đặt
hàng với các cơ sở GDNN, doanh nghiệp có đủ điều kiện để tham gia đào tạo, đào tạo lại của
Chương trình theo quy định của pháp luật về đặt hàng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách
nhà nước. (Bao Chinh Phu Ngày 22/4)
Dự Thảo Chương Trình Của Chính Phủ Thực Hiện Phát Triển Kinh Tế Tư Nhân
Dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW về
phát triển kinh tế tư nhân được xây dựng nhằm phát triển kinh tế tư nhân thực sự trở thành một
động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần phát triển
kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, nâng cao tính tự chủ, tự cường của nền kinh tế. Dự thảo đề xuất
tiếp tục tập trung hỗ trợ kinh tế tư nhân đổi mới sáng tạo, hiện đại hóa công nghệ và phát triển
nguồn nhân lực, nâng cao năng suất. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học
và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông, các bộ, cơ quan liên quan, các địa phương và hiệp
hội đẩy mạnh triển khai chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. (Bao Chinh Phu,
Tin Tuc, VietnamNet, reatimes.vn Ngày 21/4)
Triệu Tập Kỳ Họp Thứ 3, Quốc Hội Khóa XV
Tổng Thư ký Quốc hội vừa có văn bản thông báo quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
(UBTVQH) về việc triệu tập kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, khai mạc vào ngày 23/5 và dự
kiến bế mạc vào ngày 17/6. Trên cơ sở xem xét đề nghị của cơ quan liên quan và tình hình chuẩn
bị thực tế, UBTVQH dự kiến đề nghị Quốc hội cho phép rút dự án Luật Đất đai (sửa đổi) ra khỏi
dự kiến chương trình kỳ họp do còn một số vấn đề lớn cần có thêm thời gian chuẩn bị. Đồng
thời, UBTVQH đề nghị bổ sung 3 dự thảo nghị quyết trình Quốc hội xem xét, thông qua theo
quy trình tại một kỳ họp. Đó là nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh
Khánh Hòa; nghị quyết về thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề
cho phạm nhân ngoài trại giam; nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi). (SGGP,
Quoc Hoi, Dau Tu Ngày 25/4)

Đề Xuất COVID-19 Là Bệnh Nghề Nghiệp, Được Hưởng BHXH
Bộ Y tế đang dự thảo thông tư bổ sung bệnh COVID-19 vào danh mục bệnh nghề nghiệp được
hưởng BHXH. Theo đó, trong dự thảo đề xuất 6 nhóm ngành, nghề có nguy cơ lây nhiễm SARSCoV-2 cao được đề xuất là bệnh nghề nghiệp hưởng BHXH... Theo hướng dẫn chẩn đoán, giám
định bệnh COVID-19 nghề nghiệp tại dự thảo này thì nghề, công việc thường gặp và nguồn tiếp
xúc với vius SARS-CoV-2 bao gồm: Người làm nghề, công việc tại cơ sở y tế; Người làm nghề,
công việc trong phòng thí nghiệm, lấy mẫu, vận chuyển mẫu, xử lý, bảo quản và tiêu hủy mẫu
SARS-CoV-2; Người làm nghề, công việc trong khu cách ly tập trung, cách ly y tế tại nhà, cách
ly y tế vùng có dịch, hỗ trợ chăm sóc người bệnh COVID-19 tại nhà; Người làm nghề, công việc
vận chuyển, phục vụ người bệnh COVID-19; Người làm nghề, công việc vận chuyển, khâm
liệm, bảo quản, hỏa táng, mai táng thi hài người bệnh COVID-19; Người làm nghề, công việc
phòng chống dịch, phục vụ, cứu trợ người nhiễm SARS-CoV-2 gồm: Giám sát, điều tra, xác
minh dịch; Nhân viên hải quan ngoại giao, nhân viên làm công tác xuất nhập cảnh; Sĩ quan, quân
nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc
phòng; Chiến sĩ, sĩ quan thuộc lực lượng công an; Người làm nghề, công việc khác được cử tham
gia phòng chống dịch COVID-19. (Suc Khoe Doi Song, Tien Phong, Thanh Nien, NLD, VTV
Ngày 20/4)
● Tin Kinh Doanh & Thị Trường Lao Động ●
Hợp tác Nước Ngoài
Hội Nghị Chuyên Đề ‘Di Cư Lao Động Bền Vững’
Ngày 24/3, tại giảng đường Sankt Augustin thuộc trường Đại học Khoa học ứng dụng BonnRhein-Sieg đã tổ chức Hội nghị chuyên đề “Di cư lao động bền vững” với sự tham gia của những
bên liên quan đến từ các quốc gia: Đức, Goergia, Kosovo và Việt Nam. Đây là sự kiện trong
khuôn khổ của dự án nghiên cứu ‘Quản lý di cư lao động bền vững và được xã hội chấp nhận’
được Chương trình Di cư và Ngoại kiều (PMD) / Tổ chức Hợp tác phát triển Đức (GIZ) hỗ trợ.
Dự án nghiên cứu này do trường Đại học Khoa học ứng dụng Bonn-Rhein-Sieg thực hiện từ
tháng 12 năm 2020 đến tháng 8 năm 2022. Dự án nghiên cứu đã đề cập đến nhận thức về ‘di cư
lao động bền vững’ của các bên có liên quan tại (03) ba quốc gia thực hiện nghiên cứu về quan
hệ đối tác di cư lao động xuyên quốc gia gồm Georgia, Kosovo và Việt Nam. Hội thảo chuyên
đề trình bày những kết qủa ban đầu, những khuyến nghị và kế hoạch tới của nhóm nghiên cứu.
Tại phiên hội thảo song song của 3 quốc gia thảo luận về chủ đề di cư lao động. Trong hội thảo
quốc gia Việt Nam, gồm có các đại diện đến từ Bộ LĐ-TB&XH, Đại sứ quán Đức, Tổng cục
GDNN, Cục quản lý Lao động ngoài nước, Hiệp hội Xuất khẩu lao động Việt Nam, Trường cao
đẳng công nghệ quốc tế Lilama 2, và Đại học kinh tế Quốc dân. Trong bài phát biểu của mình,
Tiến sỹ Bùi Sỹ Tuấn, Phó chánh văn phòng, Bộ LĐTB&XH chia sẻ di cư lao động là một chủ đề
rất quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế – xã hôi. Chính phủ Việt Nam và chính phủ Đức
đã có truyền thống hợp tác trong lĩnh vực này từ những năm 1980. Ông cho biết ‘chúng tôi đánh
giá cao những nỗ lực tạo điều kiện thuận lợi cho di cư lao động xuyên quốc gia của Chính phủ
Đức như việc phê duyệt Luật di cư cho lao động có tay nghề vào tháng 3 năm 2020. Việt Nam
hy vong sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa hai chính phủ trong lao động di cư hoặc đào tạo nghề kết

hợp với di cư lao động”. Với vai trò là đối tác nghiên cứu tại Việt Nam, những kết quả ban đầu
từ nghiên cứu và phỏng vấn một số chuyên gia trong nước của Đại học Kinh tế Quốc dân đã
chứng minh được tầm quan trọng của đào tạo nghề và di cư lao động trong cho chiến lược phát
triển của Việt Nam. Trường sẽ tiếp tục phỏng vấn các bên liên quan tại Việt Nam trong tháng 4
năm 2022. (TVET Ngày 21/4)
LILAMA 2 Mở Rộng Chương Trình Đào Tạo Ứng Dụng Công Nghiệp Về Lập Trình Máy
CNC Theo Tiêu Chuẩn DIN/ISO
Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2 tiếp tục nâng cấp chương trình đào tạo hiện tại
của mình thông qua các khóa đào tạo về Lập trình Máy tiện và Máy Phay với Ngôn ngữ Lập
trình Cấp cao và Đo thông số dụng cụ cắt và phôi bằng các chu trình được tích hợp trên hệ điều
khiển của máy tiện và phay CNC. Hai khóa đào tạo nâng cao đánh dấu bước hoàn tất mô-đun
đào tạo được xây dựng mới về Lập trình nâng cao máy Tiện và Phay CNC theo tiêu chuẩn
DIN/ISO. Mô-đun gồm 320h này sẽ được đào tạo cho sinh viên tốt nghiệp cao đẳng như là một
chương trình nâng cao năng lực bổ sung – nằm ngoài chương trình đào tạo ban đầu. Mô-đun
được cấu trúc thành năm khóa đào tạo ngắn hạn, nên sẽ là điểm thu hút các kỹ thuật viên, kỹ sư
và đào tạo viên doanh nghiệp vì đây là cơ hội đào tạo nâng cao về kỹ thuật vận hành và lập trình
CNC ứng dụng trong ngành công nghiệp 4.0. Mô-đun và các tài liệu giảng dạy và học tập tương
ứng được đồng xây dựng bởi các giảng viên chuyên môn của LILAMA 2 và Bildungswerk der
Niedersächsischen Wirtschaft – viện đào tạo đối tác của công ty SIEMENS tại Hannover, Đức.
Ông Hartmut Stein, chuyên gia về lập trình và vận hành máy CNC ứng dụng công nghiệp đã
thực hiện hai khóa đào tạo nêu trên trong thời gian từ 28/2 đến 9/4. 26 giảng viên đến từ
LILAMA 2 và 09 cơ sở GDNN đối tác và 01 đào tạo viên doanh nghiệp từ Công ty Schaeffler,
đã tham gia các khóa đào tạo trực tuyến và trực tiếp tại LILAMA 2. Tất cả 27 học viên tham dự
này đều có thể vượt qua bài kiểm tra đánh giá cuối kỳ dưới hình thức bài tập thực tế theo định
hướng ngành dựa trên tiêu chuẩn đánh giá của Đức và các học viên sẽ nhận được chứng chỉ khi
hoàn thành khóa học. Các khóa đào tạo theo định hướng thực hành này được thực hiện trong
khuôn khổ Hợp tác Phát triển với Khối doanh nghiệp (DPP) Đào tạo Nghề cho Sản xuất Thông
minh ứng dụng trên Máy công cụ. Chương trình DPP được thực hiện bởi các đối tác hợp tác bao
gồm Công ty TNHH Siemens Việt Nam, Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2 và tổ
chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) GmbH (đại diện bởi Chương trình “Đổi mới đào tạo nghề tại
Việt Nam”), đồng hành hỗ trợ bởi chương trình develoPPP.de của Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh
tế Liên bang Đức (BMZ). (TVET Ngày 21/4)
Nhóm Công Tác Kỹ Thuật Về Năng Lượng Tái Tạo Của Nhóm Đối Tác Năng Lượng Việt
Nam (VEPG) Thăm Trường Cao Đẳng Nghề Ninh Thuận
Sáng 15/4, Nhóm Công tác Kỹ thuật về Năng lượng tái tạo của Nhóm Đối tác Năng lượng Việt
Nam (VEPG) bao gồm đại diện của Bộ Công Thương, Sở Công thương, các đối tác phát triển,
các hiệp hội, doanh nghiệp trong lĩnh vực về Năng lượng tái tạo (NLTT) và GIZ đã có chuyến
tham quan và làm việc tại trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận. Trong buổi gặp, phó hiệu trường
nhà trường – Thầy Trần Trung Dũng đã giới thiệu về nhà trường, các hoạt động hợp tác với GIZ
về xây dựng năng lực cho giảng viên, cũng như cơ sở vật chất của trường đáp ứng việc đào tạo
cho chương trình về NLTT. Bà Nguyễn Phương Mai, Phó chánh văn phòng Cục điện lực và

Năng lượng tái tạo (Bộ Công Thương) cũng chia sẻ cảm nghĩ của mình về những nỗ lực và
những thành tích đáng ghi nhận của nhà trường trong những năm vừa qua cùng với sự phát triển
nhanh chóng của thị trường NLTT tại Ninh Thuận và các tỉnh lân cận. Chúng tôi tin tưởng rằng
nhà trường có đầy đủ năng lực để phát triển thành trung tâm Nghiên cứu và Phát triển về NLTT
của cả nước. Sau cuộc gặp, đoàn làm việc đã có cơ hội đi tham quan cơ sở vật chất và các xưởng
thực hành với thiết bị hiện đại về điện gió và điện mặt trời đang được sử dụng trong công tác
giảng dạy và học tập tại nhà trường. (TVET Ngày 21/4)
Thí Sinh Việt Nam Được Samsung Hỗ Trợ Tham Dự Kỳ Thi Tay Nghề Thế Giới 2022
Sáng 21/4, Tổng cục GDNN và Samsung Việt Nam đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) về
chương trình hỗ trợ cho thí sinh và chuyên gia Việt Nam tham dự Kỳ thi Tay nghề Thế giới lần
thứ 46 sẽ diễn ra tại Thượng Hải, Trung Quốc. Theo đó, năm nay, Samsung sẽ tiếp tục hỗ trợ thí
sinh và chuyên gia của 2 nghề Giải pháp phần mềm công nghệ thông tin (IT) và Thiết kế kỹ thuật
cơ khí (CAD). (Lao Dong Ngày 21/4)
Thúc Đẩy Chuyển Đổi Số Cho Lao Động Thông Qua GDNN
Sáng 20/4, Tổng cục GDNN và Phái đoàn Tổ chức Di cư Quốc tế tại Việt Nam đã phối hợp tổ
chức Hội thảo khởi động Dự án “Hỗ trợ Chính phủ Việt Nam chuyển đổi số cho lực lượng lao
động thông qua tăng cường GDNN”. Dự án sẽ được thực hiện trong 2 năm, tập trung vào 2 hoạt
động chính, gồm, hoàn thiện và sử dụng nền tảng học tập trực tuyến để triển khai đào tạo kỹ
năng số cho học sinh, sinh viên và lao động di cư trên địa bàn các tỉnh tham gia dự án và xây
dựng tài liệu hướng dẫn chuyển đổi số trong GDNN. Các hoạt động của dự án sẽ được thực hiện
tại các tỉnh Thái Nguyên, Quảng Nam, Bình Dương, Đồng Nai. Hội thảo khởi động dự án đã giới
thiệu phiên bản nâng cấp của nền tảng học tập trực tuyến congdanso.edu.vn, được phát triển dưới
sự hợp tác IOM và Microsoft, ra mắt và đi vào thử nghiệm từ năm 2021. Đặc biệt, sau khi học
xong các học phần, người học sẽ nhận được chứng nhận hoàn thành do Microsoft cung cấp. Sau
khi nâng cấp, nền tảng học tập trực tuyến sẽ cung cấp các khóa học trực tuyến được xây dựng và
cung cấp với sự hỗ trợ của Chính phủ Vương quốc Anh, Quỹ Châu Á phối hợp với Google.org
và do Tập đoàn Microsoft hỗ trợ chi phí vận hành trên điện toán đám mây Azure. (Dai Bieu
Nhan Dan, Tuoi Tre, Lao Dong, Tin Tuc, Nhan Dan, Dan Tri Ngày 20/4)
Dự Án Thí Điểm Đưa Lao Động Tay Nghề Cao Tới Đức
Dự án Hand in Hand for International Talents là dự án thí điểm được triển khai bởi Cục Việc làm
Liên bang Đức và Hiệp hội các Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức và được tài trợ bởi Bộ
Kinh tế Đức. Dự án hỗ trợ miễn phí cho người lao động có chuyên môn trong lĩnh vực Công
nghệ thông tin, Điện - Điện tử, Nhà hàng Khách sạn và Đầu bếp trên hành trình đến với công
việc mới tại Đức. "Thông qua dự án, chúng tôi mong muốn tạo cơ hội cho người lao động tay
nghề cao Việt Nam có một công việc phù hợp chuyên môn với mức thu nhập ổn định và môi
trường làm việc chuyên nghiệp tại Đức, ông Marko Walde", Trưởng Đại diện Phòng Công
nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam, cho biết. "Dự án này cũng là một trong những nỗ lực
của Chính phủ Đức nhằm thu hút nhân lực từ nước ngoài cho thị trường lao động Đức", vị này
cho biết thêm. (VnExpress Ngày 19/4)

MIF “Nối Chuyến” Đưa Các Thực Tập Sinh Sang Nhật Bản Làm Việc Sau Dịch
Gần 02 năm ngủ đông do COVID-19, thời gian gần đây, đường bay quốc tế đã được nối chuyến
khi hàng loạt các thủ tục và điều kiện bay đã được tháo gỡ, Cty Cổ phần đầu tư tài chính &
truyền thông quốc tế (MIF) - thành viên của Tập đoàn Sao Mai đã khẩn trương đưa nhiều TTS
đến Nhật Bản làm việc. Mới đây, Cty này vừa tổ chức Lễ đưa 157 TTS sang Nhật Bản làm việc
theo các cam kết đã được MIF ký với nhiều Nghiệp đoàn tuyển dụng lao động tại xứ sở hoa anh
đào. (Dang Cong San Ngày 20/4)
Đồng Tháp: Gặp Gỡ Lao Động Chuẩn Bị Xuất Cảnh Sang Hàn Quốc Làm Việc
Ngày 24/4, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp đã đến gặp gỡ và động viên 59 lao động trúng tuyển chuẩn
bị sang làm việc thời vụ tại Hàn Quốc. Trong đợt này, các lao động sẽ làm việc tại các nông trại
trồng rau, quả của huyện Yeoncheon, tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc). Thời gian làm việc là 5 tháng,
mức lương từ 40 triệu đồng/tháng trở lên. Tính từ năm 2019 đến nay, tỉnh Đồng Tháp có 322 lao
động tham gia chương trình làm việc thời vụ tại Hàn Quốc. (Dan Sinh Ngày 25/4)
Tin Trong Nước
Đào Tạo Hơn 1.500 Ngành, Nghề Đáp Ứng Nhu Cầu Doanh Nghiệp, Xã Hội
Theo danh mục đào tạo, hiện có 669 ngành, nghề trình độ cao đẳng và 897 ngành, nghề trình độ
trung cấp, thuộc 65 nhóm ngành, nghề ở 23 lĩnh vực, bao phủ mọi lĩnh vực trong đời sống, kinh
tế - xã hội của đất nước (từ kinh tế, xã hội; công nghệ kỹ thuật, dịch vụ, y tế, văn hóa xã hội, an
ninh quốc phòng ...). Giai đoạn 2016 – 2020, các cơ sở GDNN (trường cao đẳng, trung cấp)
tuyển sinh đạt 11.077 ngàn người (đạt 103% kế hoạch, tăng hơn 21% so với kết quả thực hiện
giai đoạn 2011-2015), và hơn 10,2 triệu người tốt nghiệp GDNN (đạt 108% kế hoạch). Quy mô
đào tạo tăng góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo có văn bằng, chứng chỉ của cả nước năm
2020 đạt 24,6%. (Tin Tuc Ngày 26/4)
Tìm Các Giải Pháp Khắc Phục Tình Trạng Thiếu Hụt Lao Động
Theo báo cáo của lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH, trong quý 1/2022 có xảy ra sự thiếu hụt lao động
cục bộ tại một số địa bàn, khu vực, với khoảng 120.000 lao động (gần 10% so với nhu cầu tuyển
dụng), cao hơn những năm trước khoảng 2-3%, chủ yếu thiếu hụt lao động phổ thông ở ngành
dệt may, lắp ráp linh kiện điện tử, chế biến gỗ và thiếu hụt ở một số ngành bị tác động mạnh,
phải dừng hoạt động dài như du lịch, giáo dục... Về nhu cầu tuyển dụng lao động và tình hình
thiếu hụt lao động, theo báo cáo nhanh của các địa phương, nhu cầu tuyển dụng năm 2022 của
doanh nghiệp là gần 1,3 triệu lao động, tăng 18% so với năm 2021. Nhu cầu tuyển dụng chủ yếu
là lao động phổ thông, lao động không yêu cầu có bằng cấp chứng chỉ (chiếm 75%). Một số
nguyên nhân chính thiếu hụt lao động như nhiều lao động chọn lập nghiệp tại quê hương, không
quay trở lại nơi làm việc, chuyển đổi nghề. Bên cạnh đó, người lao động chưa được đào tạo để
đáp ứng tiêu chí mới của nhà tuyển dụng về trình độ, tay nghề… trong bối cảnh cuộc cách mạng

công nghiệp lần thứ 4, chuyển đổi số. Các chính sách thu hút, tuyển dụng của doanh nghiệp chưa
hấp dẫn; chi phí sinh hoạt tại các tỉnh, thành phố lớn ngày càng cao, trong khi lương của người
lao động thấp; công tác thông tin, kết nối cung-cầu lao động, dự báo tình hình thị trường lao
động còn hạn chế…Dự báo trong năm 2022, đại dịch COVID-19 vẫn tiếp tục tác động tiêu cực
đến hơn 5 triệu lao động, vẫn còn tình trạng mất cân đối cung-cầu lao động cục bộ, thiếu hụt lao
động tại các vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Về lâu dài, Bộ KH&ĐT phối hợp với các bộ,
ngành, cơ quan chức năng sớm nghiên cứu, hoàn thiện chiến lược thu hút đầu tư theo hướng
tránh tình trạng các DN sử dụng nhiều lao động chỉ tập trung vào một số khu vực. (Vietnam Plus,
VOV, Bao Chinh Phu Ngày 20/4)
Thu Nhập Trung Bình Của Người Việt Nam Đạt 4.000 USD/Năm
Theo thông tin được chia sẻ tại hội thảo "Đánh giá 10 năm thực hiện chính sách an sinh xã hội
giai đoạn 2012 - 2020" do Bộ LĐ-TB-XH và Tổ chức lao động quốc tế (ILO) tổ chức ngày 20.4,
thu nhập của người dân tăng từ 30 - 40% trong 10 năm qua, đạt trung bình 4.000
USD/người/năm. Thu nhập bình quân của hộ nghèo đến cuối năm 2020 tăng 3,5 lần so với năm
2010. Theo Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Nguyễn Văn Hồi, khó khăn lớn nhất đối với hệ thống an
sinh xã hội hiện nay là các quy định pháp luật về lĩnh vực an sinh xã hội còn phân tán ở nhiều
nghị định, thông tư. Điều này khiến việc phát hiện đối tượng phức tạp, độ chính xác không cao,
độ bao phủ an sinh xã hội còn thấp và thiếu tính bền vững. Năng lực quản trị hệ thống còn thấp
và sự bất bình đẳng sau đại dịch có xu hướng tăng, thu nhập của đại bộ phận người dân giảm,
đầu tư của xã hội về an sinh xã hội còn chưa tương xứng. (Thanh Nien, Dan Tri Ngày 20/4)
BCIT, Hana Micron Vina Hợp Tác Tạo Việc Làm Cho Sinh Viên Sau Khi Tốt Nghiệp
Ngày 21/4, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp - Bộ Công Thương đã ký kết thỏa thuận hợp
tác với Công ty TNHH Hana Micron Vina trong các lĩnh vực đào tạo, thực hành và phát triển
nguồn nhân lực chất lượng cao. (TCCT Ngày 22/4)
Hà Nội Tạo Việc Làm Cho Hơn 50.000 Người Lao Động Trong Quý I
Trong 3 tháng đầu năm 2022, TP Hà Nội đã giải quyết việc làm cho hơn 50.000 người lao động
(NLĐ), tăng hơn 11.000 người so với cùng kỳ năm trước. (KTDT Ngày 25/4)
Hải Phòng Cần 300.000 Lao Động Cho Các KCN
Chiều 25/4, đồng chí Lê Trung Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Quản lý
Khu Kinh tế Hải Phòng chủ trì cuộc Tọa đàm về lựa chọn giải pháp đáp ứng yêu cầu nguồn nhân
lực chất lượng cao trong các khu công nghiệp, khu kinh tế (KCN, KKT). Phát biểu tại Tọa đàm,
đồng chí Lê Trung Kiên nhấn mạnh: Hải Phòng đang tập trung rất cao để phát triển các KCN.
Dự kiến thời gian tới, thành phố sẽ xây dựng khoảng 15 KCN với diện tích hơn 6.000 ha; thu hút
nguồn vốn đầu tư lên tới 15 tỷ USD. Theo đó, sẽ cần tới khoảng 300.000 lao động. (TP Hai
Phong Ngày 25/4)

480 Lao Động Tham Dự Phiên Giao Dịch Việc Làm Lưu Động Thành Phố Hòa Bình
Sáng 23/4, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh phối hợp với UBND TP Hòa Bình tổ chức phiên
giao dịch việc làm lưu động và hội thảo tư vấn, giới thiệu việc làm năm 2022. Chương trình có
sự tham gia của 25 doanh nghiệp, các trường, cơ sở đào tạo nghề trong và ngoài tỉnh, thu hút 480
người lao động, học sinh, sinh viên trên địa bàn. (Bao Hoa Binh Ngày 24/4)
Tham Ô 86 Triệu, Một Cựu Giám Đốc Trung Tâm GDNN - GDTX Lĩnh 2 Năm Tù
TAND tỉnh Bắc Kạn mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Cao Sinh Mạnh, cựu Giám
đốc Trung tâm GDNN - GDTX huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn và tuyên phạt bị cáo 2 năm tù về
tội "Tham ô tài sản". Theo nội dung cáo trạng, trong thời gian từ tháng 12.2016 đến tháng
12.2019, bị cáo Cao Sinh Mạnh giữ chức vụ Giám đốc kiêm chủ tài khoản Trung tâm GDNN Giáo dục thường xuyên huyện Ngân Sơn, đã có sai phạm: Ký ban hành các thông báo phân công
nhiệm vụ giảng dạy cho các giáo viên Trung tâm. Theo đó, bị cáo Mạnh giảng dạy môn Vật lí
lớp 10, nhưng bị cáo Mạnh không giảng dạy hoặc giảng dạy không đủ số tiết học theo quy định.
Để hợp thức hóa, bị cáo Mạnh đã ký tên trong sổ ghi đầu bài, xác nhận để đủ tiêu chuẩn được
hưởng phụ cấp ưu đãi nghề. (Lao Dong Ngày 21/4)
Lào Cai: Nâng Cao Chất Lượng Đào Tạo Nghề Cho Thanh Niên Vùng Cao
Theo thống kê năm 2021, tỉnh Lào Cai có hơn 9.100 thanh niên tham gia học nghề, trong đó
63,9% là thanh niên dân tộc thiểu số. (DNHN Ngày 23/4)
Thêm 8.000 Chỉ Tiêu Tuyển Dụng Tại Ngày Hội Việc Làm Thanh Hóa
Sáng 20/4, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Hóa phối hợp với huyện Hà Trung đã tổ chức
phiên giao dịch việc làm năm 2022. Phiên giao dịch việc làm thu hút 24 đơn vị tham gia, trong
đó có 12 doanh nghiệp tuyển dụng trong nước, 9 doanh nghiệp tuyển dụng ngoài nước và 3 đơn
vị tuyển sinh đào tạo, học nghề. Tổng nhu cầu tuyển dụng lên đến gần 8.000 vị trí. (Dan Sinh
Ngày 20/4)
Thừa Thiên-Huế Tổ Chức Ngày Hội Việc Làm Với Khoảng 8.000 Vị Trí Cần Tuyển
Trong hai ngày 6 và 7/5 tới , Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thừa Thiên-Huế sẽ tổ chức Ngày hội Việc
làm - Tư vấn tuyển sinh lần thứ 1, năm 2022. Sự kiện dự kiến thu hút tổng số từ 50 - 60 đơn vị
tham gia cùng nhu cầu tuyển sinh 3.000 chỉ tiêu; tuyển dụng 5.000 vị trí việc làm trong nước,
ngoài nước và du học. (Dan Sinh Ngày 22/4)
Quảng Nam Đẩy Mạnh Công Tác GDNN, Kết Nối Thông Tin Cung - Cầu Lao Động
Để thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, thời gian tới, tỉnh Quảng Nam tiếp tục đẩy mạnh
công tác tuyên truyền về GDNN, kết nối thông tin cung - cầu lao động, cung ứng tuyển dụng lao
động cho doanh nghiệp; cơ chế, chính sách về đào tạo nghề, triển khai hiệu quả dự án phát triển

GDNN cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, lao động nông thôn… Năm 2021, tổng chỉ tiêu tuyển
mới các trình độ GDNN trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đạt 100% kế hoạch. Tỷ lệ lao động qua
đào tạo cuối năm 2021 tăng lên 67%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ
tăng 27%. Năm 2021, hơn 2.000 học sinh tốt nghiệp THCS không vào lớp 10 tham gia học trình
độ trung cấp tại các cơ sở GDNN, chiếm tỷ lệ hơn 46% học sinh phân luồng. Trong năm 2021,
tổng kinh phí phân bổ cho các địa phương trên địa bàn hỗ trợ lao động học nghề là hơn 2,8 tỷ
đồng với 2.350 người tham gia. Ngoài ra, tỉnh hỗ trợ 11,5 tỷ đồng đào tạo nghề cho đối tượng
thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự. (Dan Sinh Ngày 21/4)
TP.HCM: Doanh Nghiệp Nhận Sinh Viên Trường Nghề Để Không Phải Đào Tạo Lại
Liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp (DN) để đẩy mạnh đào tạo kỹ năng nghề theo định
hướng giảm tải lý thuyết, tăng cường thực hành đang là chủ trương lớn của ngành GDNN theo
chỉ đạo của Bộ LĐ-TB&XH. Nhiều người lo ngại chủ trương này khó thực hiện, DN không quan
tâm vì tốn kém công sức, tiền bạc mà không thu được lợi nhuận. Tuy nhiên, thực tế triển khai tại
TP. HCM cho thấy các DN rất hưởng ứng hoạt động này. Hội thảo "Nâng cao kỹ năng thực hành
nghề nghiệp cho học sinh qua việc gắn kết giữa nhà trường và DN" do Trường Trung cấp Kinh tế
- Kỹ thuật Quận 12 (TP. HCM) vừa tổ chức thu hút đến 31 DN tham gia cho thấy sức hút của
chủ trương này là rất lớn. (Dan Tri Ngày 24/4)

