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Tổ Chức GIZ Và Chuyên Gia Đánh Giá Cao Việc Đào Tạo Nghề Cắt Gọt Kim Loại Tiêu Chuẩn Đức
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Đồng Chí Nguyễn Xuân Thắng Thăm, Làm Việc Tại Israel
Mức Lương 35 Triệu Đồng/Tháng Cho Thực Tập Sinh Hộ Lý Tại Nhật Bản
UBND Tỉnh Thanh Hóa Làm Việc Với Đoàn Công Tác JICA Việt Nam
Hợp Tác Đào Tạo Chuyên Gia Trẻ Ngành Nước Giữa Việt Nam Và Australia
Chỉ Số PAPI 2021: Người Dân Quan Tâm Nhất Đến Sức Khỏe Và Kinh Tế Trong Đại Dịch
Bình Dương: Tập Đoàn Pandora Ký Kết Đầu Tư Gần 100 Triệu USD Vào KCN VSIP 3
Đồng Tháp Đã Đưa Đưa 322 Lao Động Đi Làm Việc Thời Vụ Tại Hàn Quốc
VYSA Osaka Job Fair 2022 - Ngày Hội Việc Làm Cho Người Việt Tại Nhật
Trường Cao Đẳng Nghề Công Nghệ Việt-Hàn Ký Kết Hợp Tác Với Doanh Nghiệp Hàn Quốc
TIN TRONG NƯỚC
Hơn 1 Triệu Thí Sinh Hoàn Thành Đăng Ký Dự Thi Tốt Nghiệp THPT Năm 2022
Đến 2030 Việt Nam Phấn Đấu Lọt Top 40 Quốc Gia Đổi Mới Sáng Tạo
Đến Năm 2025 Có 70% Lao Động Làm Việc Trong Lĩnh Vực Công Nghiệp Và Dịch Vụ
Lai Châu: Gần 19.000 Vị Trí Việc Làm Cho Người Lao Động
Đoàn ĐBQH Tỉnh Tuyên Quang Làm Việc Với Trại Giam Quyết Tiến Về Thí Điểm Tổ Chức Lao Động, Dạy Nghề
Cho Phạm Nhân Ngoài Trại Giam
TP Hà Nội Đã Giải Quyết Việc Làm Cho 74.200 Người Lao Động
4 Tháng Đầu Năm, Thái Bình Tạo Việc Làm Cho 11.230 Người
Thanh Hóa: Cơ Hội Việc Làm, Học Nghề Trong Và Ngoài Nước Cho Gần 17.000 Người
Nghệ An Giải Bài Toán Thiếu Hụt Giáo Viên Dạy Nghề
Quảng Bình: Hơn 1.200 Học Sinh Được Tư Vấn Tuyển Sinh GDNN
Quảng Ngãi: Hơn 11,400 Vị Trí Việc Làm Cho Người Lao Động
Thừa Thiên-Huế Phát Triển Nguồn Nhân Lực, Nhân Lực Chất Lượng Cao Đến Năm 2025
Đắk Nông: Tỷ Lệ Học Sinh Tốt Nghiệp Đăng Ký Học Nghề Còn Thấp
6.000 Học Sinh Đến Từ 80 Trường THPT Tham Gia Ngày Hội Tư Vấn Hướng Nghiệp

###
● Tin Tiêu Điểm ●
● Tin GDNN / Đào Tạo Nghề ●
Chính Sách
Đào Tạo Nghề Cho Thanh Niên: Đừng Để Tuột Cơ Hội ‘Vàng’
Theo các chuyên gia, thời điểm này công tác định hướng nghề cho thanh niên, giảm sự ‘lệch
pha’ giữa hệ thống đào tạo với nhu cầu thực tế cần được coi là yêu cầu bức thiết. Do đó, để rút
ngắn được độ ‘lệch pha’ này, các cơ sở đào tạo nghề và doanh nghiệp cần luôn song hành trong
mối quan hệ hỗ trợ của nhà nước. Đó nên là một cơ chế đối thoại nhanh chóng, kịp thời giữa các
bên, mà ở đó ai cũng có vai trò của riêng mình. Doanh nghiệp biết mình đang cần gì ở người lao
động, cần gì ở mỗi vị trí việc làm. Cơ sở đào tạo biết học viên đang thiếu hụt kỹ năng gì theo nhu
cầu của nhà tuyển dụng. Trong khi các cơ quan chức năng cũng biết cần tháo gỡ những rào cản,
khó khăn gì để có hỗ trợ tốt nhất, giúp cho mối quan hệ này trở nên hiệu quả. (VOV Ngày 16/5)
Khai Giảng Lớp Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Quản Lý Cơ Sở GDNN
Ngày 12/5, tại Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội, Tổng cục GDNN, Bộ LĐTB&XH tổ chức Khai giảng Lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ quản lý cơ sở GDNN nhằm bồi dưỡng
nghiệp vụ quản lý cơ sở GDNN cho các đối tượng là cán bộ quản lý của các Sở LĐ-TB&XH,
các trường cao đẳng, trường trung cấp trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Lớp Bồi dưỡng diễn ra
trong thời gian 5 ngày, từ ngày 12/5 đến ngày 16/5/2022. (Dan Sinh Ngày 14/5)
Thành Lập Hội Đồng Quốc Gia Giáo Dục Và Phát Triển Nhân Lực
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 574/QĐ-TTg
ngày 11/5/2022 thành lập Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 20222026. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam làm Chủ tịch Hội đồng. Bộ trưởng Bộ Giáo dục
và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn làm Phó Chủ tịch Hội đồng. 27 Ủy viên gồm đại diện lãnh đạo Bộ
LĐ-TB&XH, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế, Hội Khuyến học Việt Nam; Chủ tịch Hội
đồng trường, Hiệu trưởng một số trường đại học;... Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển
nhân lực là tổ chức tư vấn, có vị trí, nhiệm vụ, quyền hạn tư vấn giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ
đạo đánh giá, tổng kết về sự nghiệp đổi mới trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và phát triển nhân
lực; chỉ đạo triển khai các Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, Luật GDNN, Khung cơ cấu hệ
thống giáo dục quốc dân, Khung trình độ giáo dục quốc gia, các chiến lược phát triển giáo dục,
GDNN, các đề án lớn được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt có nội dung về đổi mới giáo dục và
đào tạo. Cùng với đó, nghiên cứu, tư vấn giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc chỉ
đạo, điều hành, quyết định các chính sách, biện pháp quan trọng để tiếp tục đổi mới căn bản, toàn
diện giáo dục và đào tạo, GDNN và phát triển nhân lực; nghiên cứu, tư vấn, góp ý kiến về việc
xây dựng và triển khai các cơ chế, chính sách, đề án quan trọng thuộc lĩnh vực giáo dục, đào tạo,
GDNN và những vấn đề chuyên môn khác do Thủ tướng Chính phủ yêu cầu. (Vietnam Plus,

Thanh Nien, Suc Khoe Doi Song, Bao Quoc Te, VTC, Cong Luan, To Quoc, Tuoi Tre Thu Do
Ngày 12/5)
Hỗ Trợ Các Đoàn Kinh Tế - Quốc Phòng Tối Đa 62 Tỷ Đồng/Năm
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Thông tư hướng dẫn hỗ trợ tài
chính đối với Đoàn kinh tế - quốc phòng quy định tại khoản 1 Điều 36 Nghị định số
22/2021/NĐ-CP của Chính phủ về Khu kinh tế - quốc phòng. Theo đó, các đoàn kinh tế - quốc
phòng được hỗ trợ kinh phí mua, sửa chữa trang thiết bị y tế, giáo dục, phương tiện giao thông
vận tải, hỗ trợ kinh phí thực hiện công tác chính sách xã hội, đào tạo nghề cho nhân dân trong
Khu kinh tế - quốc phòng với tổng mức kinh phí hỗ trợ cho tất cả các Đoàn kinh tế - quốc phòng
tối đa là 62 tỷ đồng áp dụng cho năm đầu tiên. Hàng năm, mức kinh phí hỗ trợ tối đa được điều
chỉnh tăng nhưng không vượt quá 5% so với mức kinh phí hỗ trợ tối đa của năm trước liền kề.
Dự thảo nêu rõ về hỗ trợ kinh phí cho hoạt động nhà trẻ, mẫu giáo do Đoàn kinh tế quốc phòng
trực tiếp quản lý tại địa bàn chưa có trường lớp theo hệ thống giáo dục, gồm: Kinh phí mua sắm,
trang thiết bị bàn, ghế và đồ dùng dạy học; Kinh phí đảm bảo tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo
hiểm y tế và các chế độ quy định khác cho giáo viên, cô nuôi dạy trẻ theo quy định hiện hành của
nhà nước đối với địa bàn đơn vị đóng quân; Kinh phí để mua sắm, trang bị vật chất lần đầu cho
các bệnh xá; Kinh phí cho công tác chính sách xã hội, tuyên truyền, vận động quần chúng, định
canh định cư, giảm nghèo bền vững, đào tạo nghề cho nhân dân trong Khu kinh tế - quốc phòng;
Kinh phí cho tài liệu, tổ chức hội nghị hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt và chế biến. (Bao
Chinh Phu Ngày 12/5)
Hỗ Trợ Chi Phí Học Nghề Ngắn Hạn Cho Người Cai Nghiện Ma Túy
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Thông tư quy định việc quản lý và
sử dụng kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào
cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc; công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng,
cơ sở cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy. Mức hỗ trợ cụ thể tùy theo từng đối
tượng, từng nghề, thời gian học thực tế và hình thức học nhưng tối đa không vượt quá mức quy
định tại khoản 1 Điều 7 Thông tư số 152/2016/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ
trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng. (Bao Chinh Phu Ngày 13/5)
Đề Xuất Thủ tướng Đối Thoại Với Công Nhân
Ngày 16/5, Tổng liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam cho biết nhân dịp Tháng Công nhân
năm 2022, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đề xuất tổ chức Chương trình Thủ tướng Chính
phủ gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động với chủ đề “Công nhân Việt Nam với khát vọng
phát triển đất nước”. Thời gian tổ chức dự kiến vào ngày 29.5, tại Bắc Giang. Một số nhóm vấn
đề tập trung đề xuất, kiến nghị gồm: Công tác chăm lo bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao
động; quan tâm giải quyết các vấn đề bức xúc, cấp bách của công nhân lao động ( nhà ở , nhà trẻ,
nơi sinh hoạt văn hóa, nơi khám chữa bệnh, tín dụng cho công nhân…); việc học tập nâng cao
trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp cho công nhân; hoàn thiện các cơ chế,

chính sách tạo điều kiện để công nhân nỗ lực trong lao động sản xuất, cống hiến, xây dựng, phát
triển đất nước… (Thanh Nien, Tuoi Tre, VnExpress, NLD Ngày 17/5)
● Tin Kinh Doanh & Thị Trường Lao Động ●
Hợp tác Nước Ngoài
Tổ Chức GIZ Và Chuyên Gia Đánh Giá Cao Việc Đào Tạo Nghề Cắt Gọt Kim Loại Tiêu
Chuẩn Đức
Sau gần 1 năm triển khai, chương trình đào tạo nghề cắt gọt kim loại từ Trường Cao đẳng Công
nghệ quốc tế LILAMA 2 do tổ chức Hợp tác Quốc tế CHLB Đức GIZ tài trợ đang được các sinh
viên Hà Tĩnh đón nhận và hứa hẹn nhiều thành công. Bắt đầu từ năm học 2021 - 2022, Trường
Cao đẳng kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh được chuyển giao nghề cắt gọt kim loại theo tiêu chuẩn
của Đức, nhân rộng từ Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế LILAMA 2 (Đồng Nai). Sắp tới,
trong năm học 2022 - 2023, nhà trường tiếp tục mở rộng tuyển sinh nghề cắt gọt kim loại cũng
như các ngành nghề khác theo hướng đáp ứng nhu cầu xã hội và nhu cầu doanh nghiệp. (Ha Tinh
Ngày 11/5)
Bộ Trưởng Đào Ngọc Dung Tiếp Giám Đốc ILO Tại Mỹ: Cam Kết Hỗ Trợ Việt Nam Quản
Trị Thị Trường Lao Động, An Sinh Xã Hội
Tại buổi tiếp Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung, ông Kevin Cassidy, Giám đốc Văn
phòng ILO tại Washington DC cam kết hỗ trợ Việt Nam trong việc huy động các nguồn lực và
sự hợp tác, hỗ trợ của các thể chế tài chính quốc tế như Quỹ Tiền tệ quốc tế, Ngân hàng Thế giới,
Công ty Tài chính Quốc tế cho những lĩnh vực ưu tiên của Việt Nam, như: quản trị thị trường lao
động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, an sinh xã hội và chính thức hóa khu vực kinh tế phi
chính thức. Tại cuộc họp, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung thông báo về Chương trình hợp tác quốc
gia Việt Nam - ILO về Việc làm thỏa đáng chu kỳ IV, giai đoạn 2022 - 2026 đã được các bên
thảo luận, tham vấn và hoàn thiện, chuẩn bị được ký kết. Bộ trưởng cũng bày tỏ sự ủng hộ của
Việt Nam đối với những sáng kiến của ILO về tương lai việc làm trong bối cảnh thế giới đang
đối mặt với những thách thức về biến đổi khí hậu, già hóa dân số và những thay đổi nhanh chóng
của công nghệ; đồng thời, tái khẳng định cam kết của Việt Nam với tư cách là một thành viên có
trách nhiệm của ILO, luôn tôn trọng, thúc đẩy và thực thi những nguyên tắc cơ bản của ILO.
(Bao Dan Sinh, MoLISA Ngày 15/5)
ILO Đánh Giá Cao Thành Tựu Trong Xóa Bỏ Lao Động Trẻ Em Tại Việt Nam
Việt Nam đang chung tay và tình nguyện thực hiện một nỗ lực đặc biệt nhằm xóa bỏ tình trạng
lao động trẻ em. “Tôi rất hài lòng về những gì Việt Nam đóng góp” theo Giám đốc Tổ chức Lao
động quốc tế (ILO) Guy Ryder. ILO đang làm hợp tác hiệu quả với Việt Nam để cố gắng nâng
cao năng lực và đảm bảo rằng pháp luật được ban hành tại Việt Nam sẽ mang lại kết quả khả
quan, nhất là khi đất nước hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế toàn cầu, vào các chuỗi cung ứng
toàn cầu, đồng thời ký kết các hiệp định thương mại quan trọng, đặc biệt là với Liên minh châu

Âu (EU), nơi có những quốc gia quan tâm mạnh mẽ đến các tiêu chuẩn lao động. (Tin Tuc Ngày
17/5)
Hoa Kỳ Đã Tài Trợ Hơn 50 Triệu Đô La Mỹ Giúp Việt Nam Xây Dựng Hệ Thống An Sinh,
Lao Động
Kể từ năm 2000, Bộ Lao động Hoa kỳ đã hỗ trợ hơn 50 triệu đô la Mỹ cho Việt Nam thông qua
cơ chế song phương hoặc thông qua Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) để thực hiện các dự án hỗ
trợ kỹ thuật trong các lĩnh phát triển thị trường lao động, an sinh xã hội, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH
Việt Nam Đào Ngọc Dung cho biết. Tại trụ sở Bộ Lao động Hoa Kỳ, Bộ trưởng đã có buổi làm
việc song phương với Lãnh đạo phụ trách các vấn đề lao động quốc tế của Bộ Lao động Hoa Kỳ,
bà Thea Lee. Chuyến thăm và làm việc của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung là chuyến thăm lần đầu
tiên của một Bộ trưởng Bộ Lao động Việt Nam tới Bộ Lao động Hoa Kỳ kể từ khi hai nước thiết
lập quan hệ ngoại giao. Bộ trưởng đề nghị hai bên sẽ mở rộng hợp tác trên cơ sở tiếp tục thực
hiện những dự án hỗ trợ kỹ thuật hiện nay như nâng cao năng lực thực thi pháp luật lao động,
xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ và đặc biệt tập trung vào các ưu tiên của
Việt Nam trong những năm tới như phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, cải cách hệ thống
bảo hiểm xã hội, phát triển thị trường lao động. Phía Hoa Kỳ cam kết sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác
với Việt Nam trong các lĩnh vực trọng tâm, trong đó có lĩnh vực quan hệ lao động, nâng cao
năng lực quốc gia phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em, hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng tiêu cực
của đại dịch Covid-19… Kết thúc cuộc gặp, hai bên thống nhất tiếp tục thực hiện hoạt động Đối
thoại lao động thường niên giữa Bộ LĐTBXH Việt Nam và Bộ Lao động Hoa Kỳ - một cơ chế
đã chứng minh được hiệu quả của nó trong suốt 15 phiên đã đươc thực hiện trong 20 năm qua.
(Thanh Nien, Dan Viet, SGGP, Tuoi Tre, Kinh Te Do Thi, VnEconomy, ANTD, Vietnam Plus,
Phu Nu Viet Nam Ngày 12/5)
Thứ Trưởng Lê Văn Thanh Tiếp Giám Đốc Toàn Cầu Chương Trình Better Work
Sáng 16/5, tại trụ sở Bộ LĐ-TB&XH, Thứ trưởng Lê Văn Thanh đã có buổi tiếp ông Dan Rees,
Giám đốc toàn cầu Chương trình Better Work. Cùng dự buổi tiếp có bà Ingrid Christensen, Giám
đốc Văn phòng ILO Việt Nam. Thứ trưởng Lê Văn Thanh cũng mong muốn hai bên tiếp tục hợp
tác tốt đẹp và lâu dài hơn trong giai đoạn 2023-2027; có sự phối hợp với nhau chặt chẽ hơn nữa
để làm sao cho chất lượng hàng hóa, uy tín của Việt Nam được nâng cao hơn trên thị trường toàn
cầu. Bên cạnh đó, hai bên cần nghiên cứu để mở rộng quy mô hợp tác trong các ngành khác.
(Bao Dan Sinh, Thoi Dai Ngày 16/5)
Đồng Chí Nguyễn Xuân Thắng Thăm, Làm Việc Tại Israel
Ngày 11/5, Đoàn đại biểu Đảng ta do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị,
Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương làm trưởng đoàn, đã bắt đầu chuyến thăm, làm việc tại Israel. Tại cuộc hội kiến với ông Mickey
Levy, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị hai bên tích cực thúc đẩy sớm ký kết Hiệp định
thương mại tự do (FTA) và Hiệp định Hợp tác Lao động giữa hai nước. (Tin Tuc, Bao Quoc Te,
Vnanet, Vietnam Plus English Ngày 12/5)

Mức Lương 35 Triệu Đồng/Tháng Cho Thực Tập Sinh Hộ Lý Tại Nhật Bản
Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) đang tuyển chọn 30 thực tập sinh hộ lý đi
Nhật Bản khóa II theo Thỏa thuận hợp tác với Hiệp hội chăm sóc y tế Osaka, Nhật Bản. Hạn nộp
hồ sơ đến hết 31/5. Ứng viên trúng tuyển sẽ học tiếng Nhật tại Việt Nam trong gần một năm, sau
đó sẽ sang Nhật Bản để tham gia các khóa đào tạo và làm việc tại Nhật Bản (với tư cách là thực
tập sinh) trong ít nhất ba năm. Ngày 12/05/2022, tại Cơ sở đào tạo của Trung tâm Lao động
ngoài nước, Trung tâm và Hiệp hội chăm sóc sức khỏe y tế Osaka đã tổ chức lễ xuất cảnh cho 14
học viên Khóa 1 của Chương trình đi thực tập tại Nhật Bản trong ngành hộ lý. (VTV,
colab.gov.vn, colab.gov.vn Ngày 16/5)
UBND Tỉnh Thanh Hóa Làm Việc Với Đoàn Công Tác JICA Việt Nam
Sáng 10/5, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường
trực UBND tỉnh Thanh Hoá đã tiếp và làm việc với đoàn công tác JICA Việt Nam do ông
Shimizu Akira, Trưởng đại diện JICA Việt Nam làm trưởng đoàn. Ông Shimizu Akira, trưởng
đại diện JICA Việt Nam, cho biết JICA Việt Nam sẽ tiếp tục quan tâm đến công tác tổ chức
tuyển chọn đào tạo lao động đi thực tập tại Nhật Bản và hỗ trợ đạo tạo nghề, ngoại ngữ để đạt
tiêu chí trong chương trình phái cử ứng viên điều dưỡng, hộ lý Việt Nam sang làm việc tại Nhật
Bản. Ngoài ra, trong thời gian tới, JICA Việt Nam sẽ luôn cập nhật, nắm bắt thông tin của tỉnh
Thanh Hoá; đưa ra các chương trình, kế hoạch phù hơp để cùng tỉnh Thanh Hoá phát triển 6 trụ
cột tăng trưởng, nhất là chú trọng đầu tư, hợp tác đối với các lĩnh vực như: Y tế, hoàn thiện hạ
tầng... (Bao Thanh Hoa, thanhhoa.gov.vn, truyenhinhthanhhoa.vn Ngày 10/5)
Hợp Tác Đào Tạo Chuyên Gia Trẻ Ngành Nước Giữa Việt Nam Và Australia
Ông Nguyễn Huy Khâm, Trưởng ban Truyền thông của Hội Cấp thoát nước Việt Nam (VWSA),
cho biết tại Australia, ông Nguyễn Ngọc Điệp, Chủ tịch VWSA; và bà Louise Dudley, Chủ tịch
Hội nước Australia (AWA), đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác, khuyến khích phát triển công nghệ
mới, hợp tác tư nhân và đào tạo chuyên gia trẻ ngành nước giai đoạn 2022 - 2024 giữa 2 tổ chức.
Nội dung của Biên bản ghi nhớ này có một số điểm đáng lưu ý bao gồm việc tích cực tìm cách
đảm bảo nguồn tài trợ bên ngoài để cho phép thực hiện các hoạt động được đề ra trong Biên bản
ghi nhớ này và Khung hợp tác liên quan. Đồng thời, hai bên sẽ làm việc cùng nhau một cách cởi
mở và hợp tác để phục vụ các thành viên của hai hội nước được tốt hơn bằng cách thực hiện các
hoạt động chung và tạo điều kiện chia sẻ thông tin, kết nối mạng lưới, tối đa hóa cơ hội cho các
sáng kiến chung mang lại lợi ích chung. (Thanh Nien, Bao Xay Dung, Bao Chinh Phu, Nong
Nghiep Ngày 12/5)
Chỉ Số PAPI 2021: Người Dân Quan Tâm Nhất Đến Sức Khỏe Và Kinh Tế Trong Đại Dịch
Ngày 10-5, tại Hà Nội, Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc (UNDP) cùng các đối tác đã công
bố Báo cáo Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) năm 2021.
Lần đầu tiên sau gần một thập niên tăng lên từng năm, sự lạc quan của người dân với tình hình

kinh tế hộ gia đình giảm xuống. Tỉ lệ người trả lời cho biết họ bị mất việc làm và thu nhập tăng
10% vào năm 2021 so với năm 2020. (Bao Chinh Phu, Tin Tuc, Vietnam Plus, Tin Nhanh Chung
Khoan, SGGP, baosonla.org.vn Ngày 10/5)
Bình Dương: Tập Đoàn Pandora Ký Kết Đầu Tư Gần 100 Triệu USD Vào KCN VSIP 3
Tập đoàn Pandora (Đan Mạch) cam kết đầu tư gần 100 triệu USD xây dựng cơ sở chế tác trang
sức ở khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP 3) tại tỉnh Bình Dương. Đây là nhà máy sản
xuất đầu tiên của Tập đoàn Pandora tại Việt Nam. Dự án sẽ tạo ra việc làm cho hơn 6.000 thợ
thủ công với công suất hàng năm khoảng 60 triệu sản phẩm trang sức. Dự kiến, dự án sẽ được
khởi công xây dựng vào đầu năm 2023 và bắt đầu sản xuất vào cuối năm 2024.
(VietnamFinance, Bao Binh Duong, Lao Dong, Tuoi Tre, Tien Phong, Vietnam Plus English
Ngày 12/5)
Đồng Tháp Đã Đưa Đưa 322 Lao Động Đi Làm Việc Thời Vụ Tại Hàn Quốc
Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, từ năm 2018 đến nay, tỉnh Đồng Tháp đã đưa 322 lao động đi làm
việc thời vụ trong lĩnh vực nông nghiệp tại Hàn Quốc, trong đó có 241 lao động sang làm việc tại
huyện Cheorwon, chủ yếu là lĩnh vực nông nghiệp, chăm sóc, thu hoạch sản phẩm từ nông
nghiệp. (Dan Sinh Ngày 17/5)
VYSA Osaka Job Fair 2022 - Ngày Hội Việc Làm Cho Người Việt Tại Nhật
Ngày 28/5, tại Osaka (Nhật Bản), Hội thanh niên sinh viên Việt Nam tại Osaka và Học viện
EHLE sẽ tổ chức ngày hội VYSA Osaka Job Fair 2022. Ngày hội có sự tham gia của 24 doanh
nghiệp nổi bật tại Nhật Bản và dự kiến quy tụ hơn 500 bạn học sinh - sinh viên Việt Nam ưu tú
tại cả Nhật Bản và Việt Nam đang có nhu cầu tìm kiếm việc làm. (Dan Sinh Ngày 15/5)
Trường Cao Đẳng Nghề Công Nghệ Việt-Hàn Ký Kết Hợp Tác Với Doanh Nghiệp Hàn
Quốc
Chiều ngày 11/5, Trường Cao đẳng Nghề công nghệ Việt - Hàn và Công ty TNHH Hana Micron
Vina (Khu công nghiệp Vân Trung - Việt Yên) tổ chức ký kết chương trình thỏa thuận hợp tác
gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp. Trường Cao đẳng Nghề công nghệ Việt - Hàn sẽ đào
tạo và cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ lâu dài cho Công ty TNHH Hana
Micron Vina. (Bac Giang Ngày 11/5)
Tin Trong Nước
Hơn 1 Triệu Thí Sinh Hoàn Thành Đăng Ký Dự Thi Tốt Nghiệp THPT Năm 2022
Tính đến 17h00 ngày 13/5, có 1.001.011 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT. Trong đó, thí
sinh đăng ký dự thi trực tuyến là 934.186 (chiếm 93.32%); thí sinh đăng ký dự thi trực tiếp là
66.827 (chiếm 6.68%). Phân tích số liệu đăng ký dự thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, có

103.374 thí sinh đăng ký dự thi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp THPT (chiếm 10.33%); 38.108
thí sinh đăng ký dự thi chỉ để xét tuyển sinh (chiếm 3.81%). Tổng số thí sinh đăng ký dự thi để
vừa xét công nhận tốt nghiệp THPT vừa xét tuyển sinh là 859.531 (chiếm 85.87%). Về đăng ký
bài thi tổ hợp, có 319.676 thí sinh (chiếm 31.94%) đăng ký dự thi bài thi tổ hợp Khoa học tự
nhiên; 555.813 thí sinh (chiếm 55.53%) đăng ký dự thi bài thi tổ hợp Khoa học xã hội. Năm nay,
kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia sẽ diễn ra vào ngày 7-8/8, với các hình thức thi tương tự như
những năm trước. (Giao Duc Thoi Dai, VOV, MoET, Lao Dong, Tin Tuc Ngày 13/5)
Đến 2030 Việt Nam Phấn Đấu Lọt Top 40 Quốc Gia Đổi Mới Sáng Tạo
Mục tiêu Việt Nam lọt top 40 quốc gia đổi mới sáng tạo được xác định tại Chiến lược phát triển
khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đến 2030. Quyết định ban hành Chiến lược được Phó
Thủ tướng Vũ Đức Đam ký ngày 11/5. Đến năm 2030, tỷ trọng giá trị sản phẩm công nghiệp
công nghệ cao trong các ngành chế biến, chế tạo đạt tối thiểu 45%. Chiến lược đặt mục tiêu khoa
học công nghệ đóng góp vào tăng tưởng kinh tế thông qua chỉ số năng suất nhân tố tổng hợp
(TFP) trên 50%. (VnExpress Ngày 12/5)
Đến Năm 2025 Có 70% Lao Động Làm Việc Trong Lĩnh Vực Công Nghiệp Và Dịch Vụ
Chiều 16/5, tại thị xã Cửa Lò, Bộ LĐ-TB&XH tổ chức Hội nghị triển khai Chiến lược phát triển
GDNN giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2045 và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm
2022 khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung. Hiện toàn tỉnh có 62 cơ sở GDNN và số
học sinh, sinh viên tham gia học nghề ngày một tăng. Chất lượng, hiệu quả đào tạo đã có chuyển
biến tích cực với tỷ lệ có việc làm đạt 80,76%, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã
hội của tỉnh và cả nước nói chung. Tại Việt Nam, dự kiến thị trường lao động trong mô hình tăng
trưởng mới đến năm 2025 đạt gần 63 triệu người, trong đó, 70% làm việc trong lĩnh vực công
nghiệp và dịch vụ sẽ là thị trường lao động hiện đại với nhiều ngành nghề mới, nhiều phân lớp
thị trường nhân lực. (Nghe An Ngày 16/5)
Lai Châu: Gần 19.000 Vị Trí Việc Làm Cho Người Lao Động
Trong 2 ngày 13-14/5, Trung tâm Dịch vụ việc làm - Sở LĐ-TB&XH tỉnh đã tổ chức Lễ khai
mạc Hội chợ việc làm tỉnh Lai Châu 2022. Tại Hội chợ, gần 19.000 vị trí việc làm cần tuyển
dụng đã được giới thiệu, mang lại nhiều cơ hội cho người lao động trong và ngoài tỉnh. (Dan
Sinh Ngày 15/5)
Đoàn ĐBQH Tỉnh Tuyên Quang Làm Việc Với Trại Giam Quyết Tiến Về Thí Điểm Tổ
Chức Lao Động, Dạy Nghề Cho Phạm Nhân Ngoài Trại Giam
Sáng 11/5, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang làm việc với lãnh đạo Trại giam Quyết
Tiến (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 Quyết Tiến hiện đang quản lý, giam giữ 4.259 phạm nhân (Nam: 3.330; Nữ:
929). (Quoc Hoi Ngày 11/5)

TP Hà Nội Đã Giải Quyết Việc Làm Cho 74.200 Người Lao Động
Ông Nguyễn Hồng Dân, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Hà Nội cho biết, tính chung 4 tháng đầu
năm 2022, TP Hà Nội đã giải quyết việc làm cho 74.200 người lao động, đạt 46,4% kế hoạch
năm, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2021. Đồng thời, tiếp nhận, thẩm định và ra quyết định
hưởng bảo hiểm thất nghiệp cho trên 15.500 người với kinh phí hỗ trợ 430,5 tỉ đồng. (KTDT
Ngày 16/5)
4 Tháng Đầu Năm, Thái Bình Tạo Việc Làm Cho 11.230 Người
Theo thống kê, tổng số lao động được tạo việc làm tại Thái Bình trong 4 tháng đầu năm là
11.230 người (đạt 34% kế hoạch năm). Lĩnh vực GDNN, tháng 4/2022 tuyển sinh 1.900 người,
nâng tổng số người được tuyển sinh GDNN 4 tháng đầu năm lên 3.980 người. (Thai Binh, Thai
Binh Ngày 11/5)
Thanh Hóa: Cơ Hội Việc Làm, Học Nghề Trong Và Ngoài Nước Cho Gần 17.000 Người
Ngày 12/5, Trung tâm Dịch vụ việc làm, thuộc Sở LĐ-TB&XH Thanh Hóa phối hợp cùng
UBND huyện Quan Hóa tổ chức phiên giao dịch việc làm, tư vấn tuyển sinh, định hướng nghề
nghiệp, giới thiệu việc làm trong và ngoài nước cho học sinh, người lao động trên địa bàn huyện
này. Hơn 1.000 học sinh lớp 12 Trường THPT Quan Hóa, người lao động thuộc các xã, thị trấn
trên địa bàn huyện và 19 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia chương trình. Tổng nhu cầu
tuyển dụng đợt này là 16.981 chỉ tiêu. Trong đó, tuyển dụng lao động trong nước là 14.401
người; tuyển sinh du học, lao động đi làm việc ở nước ngoài là 2.080 người và tuyển sinh học
nghề 500 người. (Dan Tri Ngày 13/5)
Nghệ An Giải Bài Toán Thiếu Hụt Giáo Viên Dạy Nghề
Theo rà soát sơ bộ của Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh Nghệ An, hiện nay, toàn tỉnh Nghệ An
còn thiếu hơn 200 giáo viên dạy nghề. Theo báo cáo của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nghệ An, tính đến
cuối năm 2020, tổng số nhà giáo giảng dạy trong các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh Nghệ An là
2.719 người, trong đó, biên chế: 1.378 người, hợp đồng: 1.341 người. Nhà giáo đạt chuẩn kỹ
năng nghề chỉ đạt 50,57%. (QDND Ngày 12/5)
Quảng Bình: Hơn 1.200 Học Sinh Được Tư Vấn Tuyển Sinh GDNN
Ngày 15/5, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Ngày hội tư vấn tuyển sinh GDNN năm
2022. Ngày hội có sự tham gia của hơn 1.200 học sinh của 2 trường THPT và 4 trường THCS
trên địa bàn huyện Bố Trạch. (Dan Tri Ngày 16/5)
Quảng Ngãi: Hơn 11,400 Vị Trí Việc Làm Cho Người Lao Động

Ngày 14/5, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Tỉnh Đoàn và Trung tâm Dịch vụ
việc làm tỉnh tổ chức Ngày hội Việc làm lần thứ 1 năm 2022. Tham gia ngày hội có hơn 300
người trong độ tuổi lao động đang tìm việc làm cùng đại diện 44 đơn vị, doanh nghiệp trên địa
bàn có nhu cầu tuyển dụng gấp hơn 11.400 lao động, với đa dạng ngành nghề và các vị trí việc
làm. Ngoài ra, nhu cầu tuyển lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài như: Hàn Quốc,
Nhật Bản, Đức và Đài Loan (Trung Quốc) trên 1.000 người. (Dan Sinh Ngày 15/5)
Thừa Thiên-Huế Phát Triển Nguồn Nhân Lực, Nhân Lực Chất Lượng Cao Đến Năm 2025
Ngày 13/5, Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế ban hành Nghị quyết về phát triển nguồn nhân lực, nhất là
nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Thừa Thiên-Huế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Nghị quyết đặt ra chỉ tiêu đến năm 2025, tỷ lệ lao động tại Thừa Thiên-Huế qua đào tạo đạt 70 75%; trong đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 30 - 35%. Tỷ lệ lao động
trong ngành công nghiệp - xây dựng là 34%. Tỷ lệ lao động trong ngành dịch vụ là 51%.Tỷ lệ
học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông được hướng nghiệp là 90 - 95%; 30% học sinh tốt
nghiệp trung học cơ sở tiếp tục học tập tại các cơ sở GDNN đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp;
40% học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông tiếp tục học tập tại các cơ sở GDNN đào tạo trình
độ cao đẳng. 100% các cơ sở GDNN được chuẩn hóa theo chuẩn quốc gia, trong đó, một số nghề
tiếp cận trình độ các nước ASEAN và quốc tế. (Dan Sinh Ngày 14/5)
Đắk Nông: Tỷ Lệ Học Sinh Tốt Nghiệp Đăng Ký Học Nghề Còn Thấp
Số lượng học sinh tham gia học kiến thức văn hóa trung học phổ thông trong các cơ sở GDNN
tại Đắk Nông còn chưa cao. Một trong những nguyên nhân dẫn tới công tác tuyển sinh của các
cơ sở GDNN chưa đạt hiệu quả là do tỷ lệ giáo viên thấp, tâm lý của học sinh và phụ huynh vẫn
định hướng phải học đại học. (Dan Tri Ngày 12/5)
6.000 Học Sinh Đến Từ 80 Trường THPT Tham Gia Ngày Hội Tư Vấn Hướng Nghiệp
Ngày 15/5, tại Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM (HCMUTE) đã diễn ra Ngày hội Tư vấn
tuyển sinh – Hướng nghiệp – Ngày mở lần thứ 15 dành cho học sinh, thầy cô giáo và phụ huynh
ở các trường THPT. Theo đó, hơn 6.000 học sinh đến từ 80 trường THPT đến tham quan, hướng
nghiệp. (Dan Sinh Ngày 16/5)

