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● Tin Tiêu Điểm ●  

 

● Tin GDNN / Đào Tạo Nghề ●  

Chính Sách 

 

Hướng Dẫn Thực Hiện Quy Định Về Tăng Giờ Làm Thêm Trong Năm 2022 

 

Bộ LĐ-TB&XH vừa ban hành văn bản số 1312/LĐTBXH-ATLĐ hướng dẫn thực hiện Nghị 

quyết 17/2022/UBTVQH15 về tăng giờ làm thêm trong bối cảnh phục hồi kinh tế. Các quy định 

của Nghị quyết 17/2022/UBTVQH15 được thực hiện cho đến hết ngày 31/12/2022, trừ trường 

hợp Quốc hội quyết định kéo dài thời gian thực hiện. (Tin Tuc Hanoi Moi Ngày 5/5) 

 

Hai Hình Thức Liên Kết Đào Tạo Trong GDNN 

 

Ngày 5/4, Bộ LĐ-TB&XH đã ban hành Thông tư số 05/2022/TT-BLĐTBXH quy định về liên 

kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trong GDNN. Theo Điều 4 của Thông tư, liên kết đào 

tạo trong GDNN được tổ chức theo 2 hình thức sau: - 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 bảo đảm 

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. - 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 bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất, 

thiết bị để thực hiện liên kết đào tạo. Thông tư số 05/2022/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 

20-5-2022 và thay thế Thông tư số 29/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15-12-2017. (Hanoi Moi Ngày 

10/5) 

 

Câu Chuyện Phân Luồng Từ Thế Giới Và Bài Học Cho Việt Nam 

 

Đức và Mỹ đã áp dụng hai cách tiếp cận hoàn toàn khác nhau trong việc hướng dẫn định hướng 

nghề nghiệp cho học sinh. Việt Nam đang ở giai đoạn đầu và có thể học hỏi từ cả hai quốc gia và 

đang đi đúng hướng, bao gồm các lựa chọn tự do, khuyến khích TVET và bổ sung các nội dung 

TVET trong các trường phổ thông. (Dan Tri) 

 

Hướng Nghiệp Cho Học Sinh: Cơ Hội Vàng Để Tìm Hiểu Tương Lai 

 

Việt Nam phải cải cách việc hướng dẫn nghề nghiệp không hiệu quả, đặc biệt là các trường học 

và địa phương không tư vấn định hướng mà biến tướng thành ép đi học nghề. Trong năm 2020, 

tỷ lệ này đạt khoảng 16%, tăng 5% so với năm 2015. Với lựa chọn theo học hệ trung cấp, cao 

đẳng nghề hệ 9+ ngay khi hết cấp hai, phần lớn học sinh cũng đặt rõ mục tiêu thay vì học 3 năm 

THPT, học nghề sớm sẽ rút ngắn con đường đến với việc làm. (VTV Ngày 9/5) 

 

16,6 Triệu Người Tham Gia BHXH Tính Tới Cuối Tháng 4/2022 

 

https://baotintuc.vn/chinh-sach-moi/huong-dan-thuc-hien-quy-dinh-ve-tang-gio-lam-them-trong-nam-2022-20220504175108228.htm
http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/1031094/huong-dan-thuc-hien-quy-dinh-ve-tang-gio-lam-them-trong-nam-2022
http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/1031494/hai-hinh-thuc-lien-ket-dao-tao-trong-giao-duc-nghe-nghiep
https://dantri.com.vn/giao-duc-huong-nghiep/cau-chuyen-phan-luong-hoc-sinh-tren-the-gioi-va-bai-hoc-cho-viet-nam-20220509003002943.htm
https://vtv.vn/giao-duc/huong-nghiep-cho-hoc-sinh-co-hoi-vang-de-tim-hieu-tuong-lai-20220509120604662.htm


 

 

 

Ngày 8/5, BHXH Việt Nam phối hợp với Bưu điện Việt Nam tổ chức “Lễ ra quân hưởng ứng 

Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân - Truyền thông, vận động người dân tham gia BHXH 

tự nguyện, BHYT hộ gia đình” đồng bộ từ Trung ương đến cấp tỉnh, huyện trên phạm vi toàn 

quốc. Độ bao phủ BHXH, BHYT liên tục tăng và mở rộng, tính đến hết ngày 30/4/2022 ước: 1- 

Số người tham gia BHXH đạt trên 16,6 triệu người, chiếm 33,6% lực lượng lao động trong độ 

tuổi, tăng 521 nghìn người so với cùng kỳ năm 2021, trong đó, số người tham gia BHXH bắt 

buộc đạt trên 15,3 triệu người, tăng 369 nghìn người so với cùng kỳ, số người tham gia BHXH 

tự nguyện đạt gần 1,3 triệu người, tăng 152 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. 2- Số người 

tham gia BHYT trên 85,8 triệu người, đạt tỷ lệ 86,8% dân số. (Bao Hiem Xa Hoi Ngày 8/5) 

 

Đề Xuất Có Thêm Chính Sách An Sinh Xã Hội Cho Lái Xe Công Nghệ 

 

Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đưa ra khuyến nghị đối với Bộ LĐ-TB&XH, theo 

đó người lao động là lái xe công nghệ cần được tiếp cận, tham gia và hưởng lợi từ các chương 

trình/dịch vụ an sinh xã hội, đặc biệt là bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. Thu nhập từ nguồn lái 

xe công nghệ khá thấp: Bình quân lái xe máy là 318.000 đồng/ngày và 7 triệu đồng/tháng; lái xe 

ô tô là 564.000 đồng/ngày và 12 triệu đồng/tháng (đã trừ phí, xăng). Ngoài thu nhập, tài xế xe 

công nghệ có các loại thưởng, trợ cấp, chương trình hỗ trợ… từ công ty cung ứng dịch vụ với 

mức thấp và không thường xuyên. Thu nhập không cao nhưng lái xe công nghệ phải làm việc rất 

căng thẳng: Tài xế xe máy 9,2 giờ/ngày, tài xế ô tô 11,2 giờ/ngày. Tổng LĐLĐ Việt Nam thông 

tin, tính đến nay, cả nước có khoảng 200.000 lái xe công nghệ (mô tô, ô tô) cung cấp dịch vụ chở 

người hoặc vận chuyển thức ăn, hàng hóa được điều hành trên nền tảng công nghệ. Có gần 50% 

lái xe công nghệ đang hành nghề tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. (Kinh Te Do Thi, Bao Ha Nam, 

VnEconomy) 

 

● Tin Kinh Doanh & Thị Trường Lao Động ●  

Hợp tác Nước Ngoài 

 

Sự Kiện Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Phối Hợp Và ATLĐ Cho Sinh Viên Lớp Thí 

Điểm Tiêu Chuẩn Đức Tại Trường Cao Đẳng Công Nghệ Quốc Tế LILAMA 2 

 

Sáng ngày 22/4, sự kiện giới thiệu về Chương trình Đào tạo Phối hợp và An toàn lao động trong 

nhà xưởng đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự tham gia đông đủ của các em sinh viên đến từ 

các lớp thí điểm đào tạo phối hợp tiêu chuẩn Đức của 2 nghề: Cơ Điện tử và Điện tử Công 

nghiệp tại trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2 (LILAMA 2). Ông Andreas Fisher, 

Chuyên gia Phát triển từ GIZ đã có bài phát biểu chào mừng sự tham dự của các đại biểu, thầy cô 

và sinh viên các lớp thí điểm đào tạo tiêu chuẩn Đức, hương dẫn và giải đáp các thắc mắc cho 

sinh viên về An toàn lao động, làm thế nào để sử dụng đúng cách đồ bảo hộ lao động như quần 

áo, găng tay, giày, kính bảo hộ, nón bảo hộ. Tiếp đó, Thầy Trần Hữu Phước, Giảng viên Nghề 

Cơ Điện tử, Khoa Kỹ thuật Công nghệ đã giới thiệu cho các em sinh viên hiểu về các quy trình 

đào tạo phối hợp được xây dựng theo tiêu chuẩn Đức tại LILAMA 2. Với sự hỗ trợ của Chương 

trình “Đổi mới đào tạo nghề tại Việt Nam”, các tiêu chuẩn nghề, chương trình đào tạo, các giai 

đoạn đào tạo tại doanh nghiệp và tại trường đã và đang được xây dựng, thực hiện bởi các giảng 

viên có năng lực của LILAMA 2 và các cán bộ đào tạo được lựa chọn tại doanh nghiệp. Thầy 

https://baohiemxahoi.gov.vn/tintuc/Pages/linh-vuc-bao-hiem-xa-hoi.aspx?CateID=168&ItemID=18525
https://kinhtedothi.vn/de-xuat-co-them-chinh-sach-an-sinh-xa-hoi-cho-lai-xe-cong-nghe.html
https://baohanam.com.vn/thong-tin-quang-ba/thong-tin/de-xuat-co-them-chinh-sach-an-sinh-xa-hoi-cho-lai-xe-cong-nghe-62116.html#related
https://vneconomy.vn/de-xuat-mo-rong-do-bao-phu-chinh-sach-an-sinh-cho-lai-xe-cong-nghe.htm#related


 

 

 

Nguyễn Trọng Tín, Phó Trưởng Khoa Kỹ Thuật Công Nghệ cũng đã trình bày về quy trình cụ 

thể cho kỳ thi tốt nghiệp theo tiêu chuẩn Đức để các em sinh viên hiểu rõ hơn về yêu cầu và cấu 

trúc đề thi. Em Phạm Ngoc Đoan và em Bùi Thị Thanh Anh, các sinh viên của nghề Điện tử 

Công nghiệp và nghề Cơ Điện tử, phát biểu cảm nghĩ: “Chúng em cảm thấy rất vui khi được 

tham gia sự kiện này. Sự kiện này là cơ hội để chúng em có thêm được những thông tin hữu ích 

về Chương trình đào tạo tiêu chuẩn Đức và kiến thức về bảo hộ lao động. Chúng em đặc biệt rất 

thích phần hướng dẫn cách sử dụng đồ bảo hộ lao động vì Ông Andreas đã hướng dẫn rất chi tiết, 

dễ hiểu và sinh động. Qua đó, chúng em có thể áp dụng những kiến thức này ngay trong lớp học 

và môi trường làm việc để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh”. Sự kiện 

này được tổ chức trong khuôn khổ Hợp phần “Hỗ trợ các Cơ sở GDNN Chất lượng cao”, thuộc 

Chương trình Hợp tác Việt-Đức “Đổi mới Đào tạo nghề tại Việt Nam”. Chương trình “Đổi mới 

Đào tạo nghề Việt Nam” được tài trợ bởi Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức 

(BMZ), do Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) và Bộ LĐ-TB&XH phối hợp thực hiện. 

(TVET Ngày 10/5) 

 

Tuyển 160 Điều Dưỡng Sang Đức Làm Việc 

 

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Dolab), Bộ LĐ-TB&XH vừa thông báo tuyển chọn 160 ứng 

viên sang CHLB Đức làm điều dưỡng. Ứng viên được tuyển chọn có tuổi từ 19 đến 30, tốt 

nghiệp từ bậc trung cấp đến đại học chuyên ngành điều dưỡng hoặc hoàn thành ít nhất một năm 

chương trình cao đẳng - đại học ngành điều dưỡng, y sĩ đa khoa, vật lý trị liệu phục hồi chức 

năng, hộ sinh, dược sĩ tại Việt Nam. (VnExpress, NLD Ngày 7/5) 

 

Trà Vinh: Đẩy Mạnh Hợp Tác Quốc Tế Trong Đào Tạo Nghề 

 

Tỉnh Trà Vinh đang nỗ lực tăng cường hợp tác với các đối tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục và 

đào tạo nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Lãnh đạo tỉnh Trà Vinh đang phối hợp 

với CHLB Đức để đào tạo nghề cho học sinh địa phương thông qua các khóa học được tổ chức 

tại các nước châu Âu. Tại hội thảo, hơn 300 học sinh đến từ các trường THPT trên toàn tỉnh đã 

được cung cấp thông tin về chương trình, bao gồm đào tạo miễn phí với lương tháng ít nhất 939 

Euro, cùng với sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương. (VietnamPlus, VNANET Ngày 4/5) 

 

Hà Tĩnh Mở Rộng Hợp Tác, Tăng Cơ Hội Cho Học Viên Sang Đức Học Tập Và Làm Việc 

 

Chiều 5/5, Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết chương trình hợp tác đào 

tạo nguồn nhân lực chất lượng cao giữa UBND tỉnh Hà Tĩnh và bang Mecklenburg Vorpommern 

(MV) CHLB Đức. Nhằm tăng cường hơn nữa hợp tác song phương, khai thác thế mạnh của mỗi 

bên để bổ sung, hỗ trợ lẫn nhau, hai bên thống nhất tăng cường việc hợp tác trên một số các lĩnh 

vực, trong đó có nội dung hằng năm đào tạo ngoại ngữ (tiếng Đức trình độ B2) cho khoảng 120 

học sinh, sinh viên cung cấp cho các doanh nghiệp ở bang MV. Theo kế hoạch, năm 2022, Trung 

tâm ngoại ngữ MV Hà Tĩnh sẽ tổ chức xuất cảnh cho 60 học viên sang nhập học tại CHLB Đức; 

đào tạo 50 học viên đạt trình độ tiếng Đức B1 và hoàn thiện hồ sơ sang CHLB Đức học tập; 

tuyển sinh đào tạo ngoại ngữ tiếng Đức cho 200 học viên. Hiện Hà Tĩnh đã có 52 học viên xuất 

cảnh sang CHLB Đức học tập. Trong đó có 43 học viên đạt trình độ B1 tiếng Đức, 10 học viên 

https://www.tvet-vietnam.org/vi/archives/news/su-kien-gioi-thieu-chuong-trinh-dao-tao-phoi-hop-va-an-toan-lao-dong-cho-sinh-vien-lop-thi-diem-tieu-chuan-duc-tai-truong-cao-dang-cong-nghe-quoc-te-lilama-2%ef%bf%bc
https://e.vnexpress.net/news/news/germany-invites-vietnamese-nationals-to-study-and-work-as-nurses-4459688.html
https://nld.com.vn/cong-doan/tuyen-160-dieu-duong-sang-duc-lam-viec-2022050619145257.htm
https://en.vietnamplus.vn/tra-vinh-strengthens-ties-with-intl-partners-to-improve-human-resources/227985.vnp
https://vnanet.vn/vi/anh/anh-thoi-su-trong-nuoc-1014/tra-vinh-day-manh-hop-tac-quoc-te-trong-dao-tao-nghe-6086732.html


 

 

 

đạt trình độ B2, với các ngành nghề như: điều dưỡng, chế biến thực phẩm, cơ khí, nhà hàng 

khách sạn và xây dựng. (Bao Dan Sinh, Bao Ha Tinh Ngày 6/5) 

 

Việt Nam - Nhật Bản Hợp Tác Phát Triển Nguồn Nhân Lực Có Kỹ Năng Nghề Cao 

 

Ngày 1/5, tại Văn phòng Chính phủ đã diễn ra Lễ trao Biên bản Ghi nhớ giữa Trường Cao đẳng 

nghề Kỹ thuật công nghệ và Công ty TNHH khu công nghiệp Thăng Long về “Đào tạo phát triển 

nguồn nhân lực kỹ năng nghề cao” dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ hai nước Việt 

Nam và Nhật Bản. Trong khuôn khổ Bản ghi nhớ hợp tác, Công ty TNHH khu công nghiệp 

Thăng Long (TLIP) cùng với các nhà máy trong khu công nghiệp sẽ hợp tác cải thiện hệ thống 

đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu của các nhà máy Nhật Bản tại Việt Nam; tiếp nhận các nhà 

GDNN đến các nhà máy trong TLIP để đào tạo, phát triển năng lực; sắp xếp chương trình thực 

tập cho sinh viên học nghề tại các nhà máy ở TLIP; tiếp nhận sinh viên tốt nghiệp vào làm việc 

tại các nhà máy trong TLIP. (Tin Tuc, Dan Tri, NLD, Kinh Te Do Thi, VNBusiness Ngày 1/5) 

 

Hàn Quốc Mở Lại Kênh Tiếp Nhận Lao Động Thời Vụ Từ Việt Nam 

 

Tỉnh Bắc Jeolla của nước này ngày 6/5 cho biết đã tuyển dụng 52 lao động thời vụ của Việt Nam 

để bố trí làm việc tại các nông trại. Thông tin từ lãnh đạo quận Jinan (tỉnh Bắc Jeolla) cho biết 

trong đợt đầu tiên, quận này đã tiếp nhận 27 lao động và bố trí việc làm tại 17 trang trại trồng 

dưa hấu, ớt đỏ và lá vừng. Theo kế hoạch, ngày 10/5 tới, quận Jinan sẽ tiếp tục đón lao động đợt 

hai gồm 25 lao động từ Việt Nam nhập cảnh. (Bnews Ngày 6/5) 

 

Giới Thiệu Chương Trình Du Học Nghề Liên Kết Giữa Việt Nam Và Đức 

 

Chiều ngày 9/5, tại Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp, Tổng Cục GDNN (Bộ LĐ-TB&XH), Tập 

đoàn Y khoa Knappschafts (Đức), Trường Cao đẳng Viễn Đông (TP Hồ Chí Minh) có buổi thăm 

và làm việc với tỉnh Đồng Tháp. Đại diện Trường Cao đẳng Viễn Đông đã giới thiệu về chương 

trình du học nghề liên kết giữa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức (gọi tắt là Chương trình 

2+2). Chương trình 2+2 được Tổng Cục GDNN cấp giấy chứng nhận liên kết đào tạo từ năm 

2020. Học viên được đào tạo Trung cấp Điều dưỡng 2 năm tại Trường Cao đẳng Viễn Đông và 

có cơ hội làm việc tại Đức thông qua kết nối của Tập đoàn Y khoa Knappschafts, với mức lương 

từ 1.100 – 3.600 Euro/tháng. (Dong Thap Ngày 9/5) 

Tin Trong Nước 

 

33% Doanh Nghiệp Tư Nhân, 18% Doanh Nghiệp FDI Cắt Giảm Lao Động Năm 2021 

 

Năm 2021, 33% doanh nghiệp tư nhân trong nước và 18% doanh nghiệp FDI đã tiến hành cắt 

giảm số lao động, theo Báo cáo PCI 2021 của VCCI. Trung bình, mỗi doanh nghiệp tư nhân 

trong nước đã buộc phải sa thải 4 hoặc 5 lao động, tùy theo doanh nghiệp có định hướng thị 

trường nội địa hay xuất khẩu, cho thôi việc khoảng 50% lực lượng lao động. Kết quả PCI 2021 

nhấn mạnh, có tới 92% doanh nghiệp (cụ thể là 94% doanh nghiệp tư nhân trong nước và 86% 

doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) cho rằng, hoạt động của họ trong năm 2021 bị tác động 

tiêu cực bởi dịch COVID-19. Các doanh nghiệp xuất khẩu đã gặp nhiều khó khăn hơn trong việc 
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quản lý và tham gia vào chuỗi cung ứng, cũng như tiếp cận khách hàng quốc tế, đảm bảo số lao 

động có thể tham gia sản xuất. (Lao Dong, ANTD Ngày 5/5) 

 

Việt Nam Hưởng Lợi Từ Việc Tái Cấu Trúc Chuỗi Cung Ứng Toàn Cầu 

 

Việt Nam cùng với Indonesia và Ấn Độ được dự báo sẽ nhận nhiều vốn đầu tư vào lĩnh vực bất 

động sản công nghiệp và hậu cần hơn so với các nước láng giềng trong khu vực. “Theo Oxford 

Economics, Việt Nam sẽ chứng kiến mức tăng trưởng việc làm lớn nhất trong lĩnh vực sản xuất 

kể từ năm 2021 đến năm 2035, với mức tăng 4 triệu người, theo sau là Indonesia và Ấn Độ. Từ 

đó, chúng ta có thể kỳ vọng vốn đầu tư sẽ đổ nhiều hơn vào bất động sản công nghiệp và hậu cần 

tại 3 quốc gia này”, đại diện Savills cho biết. (CafeLand Ngày 5/5) 

 

Thái Nguyên Chuyển Mình 

 

Thái Nguyên hiện tại đang là một trong những địa phương có các lợi thế phát triển công nghiệp 

với 7 KCN và 41 cụm công nghiệp, 6.000ha quỹ đất dành cho phát triển công nghiệp. Trên địa 

bàn tỉnh đang có 170 doanh nghiệp FDI với tổng mức đầu tư hơn 10 tỷ USD. Ngoài ra, tỉnh còn 

có lợi thế phát triển du lịch với các danh thắng nổi tiếng; nguồn nhân lực dồi dào với 9 trường 

đại học, 27 trường cao đẳng dạy nghề, 9 cơ sở đào tạo nghề cấp huyện; mỗi năm đào tạo 15-20 

nghìn lao động. (Xay Dung Ngày 5/5) 

 

Nghệ An Cần Nâng Cao Chất Lượng, Hiệu Quả Công Tác Đào Tạo Nghề Cho Lao Động  

 

Chiều 4/5, Đoàn Giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh có cuộc làm việc với Sở LĐ-TB&XH về công tác 

đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2015-2020. Tính đến 

ngày 31/12/2020, trên địa bàn tỉnh có 62 cơ sở GDNN (công lập 46 cơ sở, ngoài công lập 16 cơ 

sở), gồm: 9 trường cao đẳng, 13 trường trung cấp, 22 trung tâm GDNN, trung tâm GDNN - giáo 

dục thường xuyên, 18 cơ sở khác có tham gia đào tạo nghề nghiệp. Từ năm 2015 - 2020, đã hỗ 

trợ đầu tư 590.349 triệu đồng, gồm: Ngân sách Nhà nước 439.114 triệu đồng, chiếm 74,37%; 

nguồn xã hội hóa 151.280 triệu đồng, chiếm 25, 63%; để xây dựng phòng học, mua sắm trang 

thiết bị đào tạo. Quy mô tuyển sinh, đào tạo của các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh là 88.500 học 

sinh, sinh viên/năm. Qua giám sát tại các cơ sở, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh bày tỏ chia sẻ khó 

khăn, bất cập, tồn tại hệ thống đào tạo nghề từ đội ngũ giáo viên vừa thừa, vừa thiếu; đặc biệt 

thiếu nghiêm trọng giáo viên nghề, có trình độ; cơ sở vật chất, trang thiết bị cho hoạt động dạy 

nghề thiếu và lạc hậu nghiêm trọng. Việc gắn kết giữa cơ sở GDNN với doanh nghiệp chưa thật 

chặt chẽ; chất lượng đào tạo nghề chưa đáp ứng được thị trường lao động; khả năng tự chủ của 

các cơ sở GDNN gặp nhiều khó khăn,… (Nghe An May 4) 

 

Các Doanh Nghiệp Tại KCN VSIP Nghệ An Cần Tuyển 4.000 Lao Động Trong Năm 2022 

 

Tổng lao động làm việc trong KCN VSIP Nghệ An là 14.000 lao động. Qua khảo sát đối với 

khách hàng, VSIP Nghệ An cho biết, dự kiến cần khoảng 4.000 lao động trong năm 2022 liên 

quan đến các ngành nghề như: linh kiện ô tô, điện tử, may mặc;… (Nghe An Ngày 10/5) 
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Hà Tĩnh Khảo Sát Thí Điểm Tổ Chức Lao Động, Dạy Nghề Cho Phạm Nhân Ngoài Trại 

Giam 

 

Sáng 5/5, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh có chuyến khảo sát, làm việc tại Trại giam Xuân Hà (Cục 

C10 - Bộ Công an) để có cơ sở tham gia thảo luận, xây dựng nghị quyết về việc thí điểm mô 

hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam. Trại 

giam Xuân Hà hiện đang quản lý, giam giữ 1.491 phạm nhân. (Ha Tinh Ngày 5/5) 

 

8.000 Vị Trí Việc Làm Tại Ngày Hội Việc Làm Và Tư Vấn Tuyển Sinh GDNN Tại Đà Nẵng 

 

Ngày hội Việc làm và tư vấn tuyển sinh GDNN cho học sinh và người lao động trên địa bàn 

quận Cẩm Lệ năm 2022 do Sở LĐ-TB&XH TP Đà Nẵng tổ chức sáng nay (7/5) thu hút đông 

đảo học sinh, người lao động trên địa bàn tham gia. Sở LĐ-TB&XH TP Đà Nẵng cho biết, Ngày 

hội Việc làm và tư vấn tuyển sinh GDNN cho học sinh và người lao động trên địa bàn quận Cẩm 

Lệ thu hút 131 đơn vị, doanh nghiệp đăng ký, tham gia tuyển dụng với tổng số lao động cần 

tuyển hơn 8.170 lao động. Trong đó, nhu cầu tuyển dụng trình độ đại học và cao đẳng là 1.666 

lao động; còn lại là trung cấp, sơ cấp, công nhân kỹ thuật và lao động phổ thông. 57 đơn vị, 

doanh nghiệp đã tham gia trực tiếp tại ngày hội để phỏng vấn, tuyển dụng lao động. Theo Sở 

LĐ-TB&XH TP Đà Nẵng, có 10 trường, cơ sở GDNN tham gia tư vấn tại ngày hội. Tổng số 

ngành nghề đào tạo của các trường, các cơ sở GDNN cần tuyển sinh là 203 ngành nghề, với gần 

14.460 chỉ tiêu. (Dan Sinh Ngày 7/5) 

 

TP. HCM: Hơn 108.000 Người Có Việc Làm Trong 4 Tháng Đầu Năm 

 

Sở LĐ-TB&XH TP. HCM cho biết trong tháng 4-2022, thành phố đã giải quyết việc làm cho 

27.985 lượt người. Như vậy, trong 4 tháng đầu năm 2022, thành phố đã giải quyết việc làm cho 

108.503 lượt người (đạt 36,17% kế hoạch năm), tăng 1,67% so với cùng kỳ năm ngoái. Trung 

tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP. HCM (FALMI) cho biết 

trong quý II/2022, thành phố cần khoảng 59.600 - 65.500 lao động. Trong đó, cầu tuyển dụng 

trong doanh nghiệp (DN) nhà nước chỉ 1,17% tổng nhu cầu nhân lực; nhu cầu DN ngoài nhà 

nước chiếm 89,66%; DN có vốn đầu tư nước ngoài là 9,17%. (NLD Ngày 4/5) 

 

TP. HCM Chi Hơn 8.600 Tỷ Đồng Thực Hiện Chương Trình Giảm Nghèo Bền Vững 

 

UBND TP. HCM vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình Giảm nghèo bền vững năm 

2022 với tổng kinh phí thực hiện chương trình dự kiến là 8.617 tỷ đồng. Cụ thể, chính sách cho 

vay ưu đãi và tín dụng nhỏ như: Nguồn vốn cho vay hỗ trợ giảm nghèo dự kiến năm 2022 cho 

11.481 hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát mức chuẩn hộ cận nghèo vay vốn, với số tiền 

459 tỷ đồng; chương trình cho vay giải quyết việc làm TP dự kiến năm 2022 cho vay 40.128 dự 

án, với số tiền 2.051 tỷ đồng; quỹ hỗ trợ giải quyết việc làm cho người có đất bị thu hồi để thực 

hiện các dự án đầu tư trên địa bàn TP dự kiến cho vay 400 hộ, số tiền 12 tỷ đồng. Bên cạnh đó, 

thực hiện chính sách đào tạo nghề và giải quyết việc làm (trong nước và đi làm việc có thời hạn 

ở nước ngoài); chính sách hỗ trợ nâng cao dinh dưỡng cải thiện thể chất con người; chính sách 
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hỗ trợ bảo hiểm y tế; chính sách hỗ trợ về giáo dục; chính sách hỗ trợ bảo hiểm xã hội; chính 

sách hỗ trợ nhà ở; chính sách giải pháp hỗ trợ an sinh xã hội. (Bao Dan Sinh, Bao Dan Toc, 

HCM CPV, Thuong Hieu Cong Luan) 

 

Ngân Sách Trông Chờ Xổ Số Và "Vòng Xoáy" Kéo Khu Vực ĐBSCL Đi Xuống 

 

Theo Tiến sĩ Vũ Thành Tự Anh, Giám đốc Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright, tại 

vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), các tỉnh có xuất phát điểm nghèo, thu ngân sách thấp 

dẫn đến đầu tư thấp, thiếu quỹ đất sạch và hạ tầng, do đó không thu hút được doanh nghiệp. Khi 

không có nhà đầu tư, địa phương thiếu việc làm dẫn đến tình trạng di cư lao động, lực lượng lao 

động suy giảm. Vòng xoáy này tiếp tục kéo các tỉnh ĐBSCL đi xuống. Do đó, cần có những 

chính sách đột phá từ bên trong và "cú huých" từ bên ngoài để đảo ngược tình thế, tạo ra một 

"vòng xoáy đi lên" cho phát triển kinh tế. Một vấn đề khác cần giải quyết, theo TS Tự Anh, là 

năng suất lao động. Ông Tự Anh cho rằng, ĐBSCL đang phải gánh vác trách nhiệm đảm bảo an 

ninh lương thực cho quốc gia. Tuy nhiên, đã đến lúc cần xem xét lại khái niệm an ninh lương 

thực để có thể chuyển đổi ngành nông nghiệp theo hướng tạo ra giá trị gia tăng cao hơn. Thay 

đổi khái niệm an ninh lương thực là tiền đề để chuyển đổi ngành nông nghiệp từ chú trọng số 

lượng sang coi trọng chất lượng, giá trị và an toàn. Khi đó, chúng ta sẽ thị trường hóa ngành 

nông nghiệp thay vì tư duy thuần túy sản xuất nông nghiệp theo số lượng như hiện nay. (Dan Tri 

Ngày 7/5) 
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