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Chính Sách 

 

Lần Đầu Đề Xuất Mức Lương Tối Thiểu Theo Giờ, Từ Thời Điểm Tăng Lương 1/7 

 

Bộ LĐ-TB&XH đang lấy ý kiến các bộ ngành, địa phương dự thảo tờ trình và nghị định của 

Chính phủ quy định mức lương tối thiểu (LTT) đối với người lao động làm việc theo hợp đồng 

lao động. Theo đó, dự thảo nghị định tăng LTT được lấy ý kiến với mức điều chỉnh bình quân 

6% (từ 180.000-260.000 đồng) trên 4 vùng. Cụ thể, vùng 1 là 4,68 triệu đồng/tháng, vùng 2 là 

4,16 triệu đồng/tháng, vùng 3 là 3,64 triệu đồng/tháng và vùng 4 là 3,25 triệu đồng/tháng. Việc 

xác định mức điều chỉnh LTT nêu trên dựa trên cơ sở tăng 5,3% để bảo đảm đủ mức sống tối 

thiểu của NLĐ và gia đình họ, và tăng thêm 0,7% để cải thiện thêm tiền lương cho NLĐ. Đồng 

thời lần đầu tiên có đề xuất mức lương tối thiểu giờ. Cùng với mức LTT tính theo tháng sẽ có 

thêm mức LTT tính theo giờ, áp dụng tương ứng với vùng 1 là 22.500 đồng/giờ, vùng 2 là 

20.000 đồng/giờ, vùng 3 là 17.500 đồng/giờ và vùng 4 là 15.600 đồng/giờ. Mức LTT mới này 

nhằm hỗ trợ NLĐ làm những công việc có tính chất linh hoạt, làm việc không trọn thời gian cho 

các hộ gia đình, các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ (như nhà hàng, siêu thị, quán cà phê...). (Dan Tri, 

VnEconomy, SGGP, Thanh Nien, NLD, VnExpress Ngày 21/5) 

 

Chậm Giải Ngân Gói Hỗ Trợ Đào Tạo Lại Lao Động 

 

Sau 10 tháng triển khai, chính sách hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho lao động mới giải ngân 

được 17,1 tỷ đồng, trong khi kinh phí dự kiến dành riêng 4.500 tỷ đồng. Tính tới giữa tháng 5, 

Sở LĐ-TB&XH của 14 tỉnh thành phê duyệt hỗ trợ cho 36 doanh nghiệp đào tạo lại gần 9.000 

người, tổng kinh phí dự kiến trên 54 tỷ đồng. Song thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tới 

ngày 17/5 cho thấy cơ quan Bảo hiểm xã hội của 12 tỉnh thành mới nhận hồ sơ đề nghị chi hỗ trợ 

của 31 doanh nghiệp được địa phương phê duyệt. Thực tế, phía bảo hiểm xã hội mới giải ngân 

được 17,1 tỷ đồng (đạt 0,38%), chi đào tạo cho 4.000 người lao động. Cơ quan này đánh giá việc 

triển khai chậm, phát sinh vấn đề như danh sách người lao động được phê duyệt khác danh sách 

thực tế được đào tạo; Một số lao động đã nghỉ việc nên doanh nghiệp phải làm lại hồ sơ, tốn kém 

thời gian; Doanh nghiệp vừa và nhỏ khó chứng minh doanh thu giảm hoặc thay đổi công nghệ 

sản xuất vì túi tiền có hạn, trong khi một năm qua vừa sản xuất vừa tốn kém chi phí chống dịch; 

Chủ doanh nghiệp "ngại ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng" khi đào tạo xong lao động có thể nghỉ 

tìm việc khác tốt hơn; ngại kiểm tra của cơ quan chức năng sau khi nhận hỗ trợ. Hiệp hội các 

doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng cho rằng cần kéo dài thời gian thực hiện chính sách tới hết năm 

2023, bỏ quy định doanh nghiệp phải chứng minh phương án duy trì việc làm vì cũng không thể 

giữ chân khi lao động nghỉ việc đồng thời các cấp có thẩm quyền cũng nên tính tới tinh giản điều 

kiện, hồ sơ nếu muốn giải ngân nhanh hơn. (Lao Dong, Dau Tu, VnExpress Ngày 19/5) 

 

Tăng Cường Các Biện Pháp Hỗ Trợ Người Lao Động, Đảm Bảo An Sinh Xã Hội 

 

https://dantri.com.vn/an-sinh/lan-dau-de-xuat-muc-luong-toi-thieu-theo-gio-tu-thoi-diem-tang-luong-17-20220521083007892.htm
https://vneconomy.vn/lan-dau-tien-se-co-luong-toi-thieu-theo-gio.htm#related
https://www.sggp.org.vn/luong-toi-thieu-theo-gio-co-the-ap-dung-tu-17-bao-ve-quyen-loi-nguoi-lao-dong-tu-do-mua-vu-815697.html#related
https://thanhnien.vn/sap-co-muc-luong-toi-thieu-tinh-theo-gio-post1461146.html#related
https://nld.com.vn/cong-doan/se-co-muc-luong-toi-thieu-gio-20220523090253311.htm#related
https://vnexpress.net/de-xuat-muc-luong-toi-thieu-theo-gio-tu-ngay-1-7-4466157.html#related
https://laodongtre.laodong.vn/hoc-nghe/doanh-nghiep-yeu-cau-ho-tro-dao-tao-nghe-cho-lao-dong-con-thap-1046613.ldo
https://baodautu.vn/ho-tro-dao-tao-nghe-theo-nghi-quyet-68-doanh-nghiep-nho-than-kho-tiep-can-d166140.html#related
https://vnexpress.net/cham-giai-ngan-goi-ho-tro-dao-tao-lai-lao-dong-4465181.html#related


 

 

 

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Công điện 431/CĐ-TTg ngày 19/5/2022 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp triển khai hỗ trợ người lao động, người 

sử dụng lao động, phát triển thị trường lao động, đảm bảo an sinh xã hội. Theo đó, cần tập trung 

chỉ đạo thực hiện các chính sách còn hiệu lực theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của 

Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động khó khăn do 

đại dịch COVID-19, chủ động tổ chức các cuộc đối thoại với doanh nghiệp và tập trung hướng 

dẫn doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chế xuất thực hiện 

chính sách hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động. (VTV, Bao Chinh Phu Ngày 19/5) 

 

Thủ Tướng 'Thúc' Tiến Độ Chi Hỗ Trợ Tiền Thuê Nhà Trọ Cho Công Nhân 

 

Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH đôn đốc, giám sát, hướng dẫn, chỉ đạo xử lý các vấn 

đề phát sinh trong quá trình thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động (NLĐ). 

Sau gần 2 tháng triển khai gói hỗ trợ 6.600 tỉ đồng tiền thuê nhà cho công nhân, đến nay tiền vẫn 

chưa đến tay người lao động, thậm chí một số địa phương còn chưa triển khai. “Về việc này, Thủ 

tướng giao Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH kiểm tra, đôn đốc, giám sát, hướng dẫn, chỉ đạo xử lý các 

vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ, theo quy 

định tại Quyết định 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng. Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ 

tướng”, văn bản của Văn phòng Chính phủ nêu. (Tien Phong, Doanh Nghiep Hoi Nhap, 

Vietstock, Thanh Nien Ngày 17/5) 

 

Hơn 2.335 Tỷ Đồng Vốn Ưu Đãi Phục Hồi Kinh Tế Đã Đến Tay Người Dân 

 

Ngân hàng Chính sách xã hội đã khẩn trương giải ngân 2.335 tỷ đồng dành cho các chính sách 

tín dụng, đồng thời tiếp tục giải ngân các chương trình tín dụng khác. Cụ thể, theo báo cáo của 

ông Huỳnh Văn Thuận, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội, ngân hàng đã cho 

vay hỗ trợ tạo việc làm là 2.033 tỷ đồng với gần 40.000 khách hàng được vay vốn, giải quyết tạo 

việc làm cho trên 58.000 lao động; cho vay học sinh, sinh viên mua máy tính, thiết bị phục vụ 

học trực tuyến gần 155 tỷ đồng với 14.500 khách hàng để mua 15.560 máy tính và thiết bị học 

trực tuyến. (VietnamBiz, VBSP, VTV, Dai Bieu Nhan Dan, Kinh Te Moi Truong, Vietnam Plus 

Ngày 18/5) 

 

Cơ Sở GDNN Bất Lực Khi "Khăn Gói" Đi Tuyển Sinh 

 

Bước vào mùa tuyển sinh, nhiều cơ sở GDNN đã phải "khăn gói" đến tận các trường THCS và 

THPT để tư vấn tuyển sinh. Tuy vậy, hiệu quả của các hoạt động này gần như bằng không. Hiện 

nay, Bộ GD&ĐT đã có đề án 522 phân luồng cho học sinh trong chương trình giáo dục phổ 

thông. Tuy nhiên sau hơn 3 năm triển khai công tác này gặp nhiều khó khăn. Các chỉ tiêu cốt lõi 

là tăng tỷ lệ học sinh sau học THCS và THPT đi học tại các cơ sở GDNN hoặc cơ sở giáo dục 

thường xuyên chưa đạt tỷ lệ. Nguyên nhân được chỉ ra là các chương trình phân luồng còn chưa 

chất lượng, việc phối hợp trong công tác phân luồng giữa các trường THPT, THCS với các cơ sở 

GDNN chưa thật nhịp nhàng, đồng bộ. Chưa kể các trường về định hướng nghề nghiệp đông 

nhưng mạnh ai người ấy nói, có thể còn gây "tẩu hỏa" cho học sinh. Đây cũng là lý do khiến các 

https://vtv.vn/xa-hoi/thu-tuong-chi-dao-tang-cuong-cac-bien-phap-ho-tro-nguoi-lao-dong-dam-bao-an-sinh-xa-hoi-2022051912073907.htm#related
https://baochinhphu.vn/tang-cuong-cac-bien-phap-ho-tro-nguoi-lao-dong-102220519105641772.htm#related
https://tienphong.vn/thu-tuong-thuc-tien-do-chi-ho-tro-tien-thue-nha-tro-cho-cong-nhan-post1438883.tpo
https://doanhnghiephoinhap.vn/thu-tuong-chi-dao-nhanh-chong-chi-ho-tro-tien-thue-nha-tro-cho-cong-nhan.html#related
https://vietstock.vn/2022/05/chinh-phu-yeu-cau-hoan-thanh-goi-ho-tro-tien-thue-nha-cho-nguoi-lao-dong-trong-thang-82022-4265-966184.htm#related
https://thanhnien.vn/i-ach-giai-ngan-goi-ho-tro-tien-thue-tro-cho-cong-nhan-post1460073.html#related
https://vietnambiz.vn/hon-2335-ty-dong-von-uu-dai-phuc-hoi-kinh-te-da-den-tay-nguoi-dan-2022518214356529.htm
https://vbsp.org.vn/day-manh-viec-thuc-hien-cac-chinh-sach-tin-dung-theo-nghi-quyet-so-11nq-cp-cua-chinh-phu.html#related
https://vtv.vn/kinh-te/hon-2300-ty-dong-von-vay-uu-dai-da-den-tay-nguoi-dan-20220518145711986.htm#related
https://daibieunhandan.vn/doi-song-xa-hoi/hon-2-335-ty-dong-von-uu-dai-phuc-hoi-kinh-te-da-den-tay-nguoi-dan-i289090/#related
https://kinhtemoitruong.vn/hon-2300-ty-dong-von-uu-dai-phuc-hoi-kinh-te-da-den-tay-nguoi-dan-67208.html#related
https://www.vietnamplus.vn/hon-2335-ty-dong-von-uu-dai-phuc-hoi-kinh-te-da-den-tay-nguoi-dan/790989.vnp#related


 

 

 

em ít nắm bắt được thông tin về cơ sở GDNN không tìm thấy được ngành học phù hợp. (Dan 

Viet Ngày 18/5) 

 

● Tin Kinh Doanh & Thị Trường Lao Động ● 

 

Hợp tác Nước Ngoài 

 

Chủ Nhiệm Ủy Ban Văn Hóa, Giáo Dục Làm Việc Với Đoàn Ngân Hàng Thế Giới 

 

Chiều 17/5, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh 

đã làm việc với Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới về một số nội dung liên quan đến lĩnh 

vực giáo dục và việc làm. Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh cho biết giai 

đoạn tới Việt Nam sẽ cần chú trọng hơn về thể chế tạo sự bình đẳng cho các đơn vị đào tạo nghề, 

tạo điều kiện cho khối tư nhân tham gia đào tạo nghề thuận lợi hơn; có khuôn khổ pháp lý rõ 

ràng hơn cho đào tạo nghề tại doanh nghiệp. Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục bày tỏ mong 

muốn tiếp tục hợp tác với Ngân hàng thế giới để có thêm thông tin góp ý với Chính phủ, hoàn 

thiện pháp luật về giáo dục và việc làm. Điều phối Chương trình Phát triển nhân lực của Ngân 

hàng Thế giới Christophe Lemiere khẳng định, Ngân hàng Thế giới sẵn sàng chia sẻ kinh 

nghiệm, cung cấp chuyên gia quốc tế trong lĩnh vực giáo dục và việc làm để cố vấn cho Việt 

Nam hoàn thiện, củng cố khung pháp luật trong lĩnh vực này. Tại buổi làm việc, hai bên đã cùng 

trao đổi và thảo luận nhiều nội dung liên quan đến Luật Việc làm và Luật GDNN; nâng cao kỹ 

năng lực lượng lao động; tăng cường tự chủ trong GDNN; hệ thống thu thập thông tin, đo lường 

các xu hướng thị trường lao động và nhu cầu kỹ năng… (Dai Bieu Nhan Dan, Quoc Hoi TV 

Ngày 17/5) 

 

Thứ Trưởng Lê Tấn Dũng Làm Việc Với Đoàn World Bank Về Lao Động Và Kỹ Năng  

 

Ngày 18/5, tại Trụ sở Bộ, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Tấn Dũng đã có buổi tiếp và làm việc 

với Đoàn công tác Ban An sinh xã hội và Việc làm của Ngân hàng Thế giới (World Bank) do 

ông Christophe Lemiere - Trưởng ban Phát triển con người làm Trưởng đoàn nhằm trao đổi về 

vấn đề lao động và kỹ năng tại Việt Nam. Hai bên đã cùng nhau thảo luận về sự tham gia vào 

hoạt động phân tích “Phát triển kỹ năng Việt Nam hướng tới quốc gia có thu nhập cao”, cụ thể là 

hợp tác với Tổng cục GDNN, Cục Việc làm và Viện Khoa học Lao động và Xã hội; thảo luận về 

một số hoạt động liên quan đến hướng nghiệp cũng như nghiên cứu về dịch chuyển lao động và 

kỹ năng, nhằm hỗ trợ Tổng cục GDNN trong việc tư vấn hướng nghiệp cho học sinh, sinh viên. 

Thời gian tới, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng mong muốn tiếp tục phối hợp cùng Ngân hàng Thế giới 

thông qua các chương trình, đề án, dự án liên quan tới các vấn đề lao động, thị trường lao động, 

kỹ năng. Từ đó, đóng vai trò tích cực giúp Việt Nam có thể phát triển mạnh mẽ, tiếp tục tham gia 

hội nhập cởi mở và sâu sắc hơn nữa đối với quốc tế. (MoLISA Ngày 18/5) 

 

BHXH Ký Kết Hợp Tác Với Hội Đồng Kinh Doanh Hoa Kỳ-ASEAN, Microsft, Ngân Hàng 

Thế Giới 

 

https://danviet.vn/tuyen-sinh-gdnn-gap-kho-vi-phan-luong-huong-nghiep-chua-hieu-qua-20220517212417269.htm
https://danviet.vn/tuyen-sinh-gdnn-gap-kho-vi-phan-luong-huong-nghiep-chua-hieu-qua-20220517212417269.htm
https://daibieunhandan.vn/Thoi-su-Quoc-hoi/Chu-nhiem-uy-ban-Van-hoa-Giao-duc-lam-viec-voi-doan-cong-tac-Ngan-hang-The-gioi-i289026/
https://www.quochoitv.vn/viet-nam-ngan-hang-the-gioi-tang-cuong-hop-tac-linh-vuc-giao-duc-nghe-nghiep#related
http://www.molisa.gov.vn/Pages/tintuc/chitiet.aspx?tintucID=231384


 

 

 

Trong khuôn khổ chuyến công tác của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh 

tham gia đoàn tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm, làm việc tại Hoa Kỳ; tại 

Washington DC, Đoàn công tác của BHXH Việt Nam vừa có buổi làm việc với Hội đồng Kinh 

doanh Hoa Kỳ-ASEAN (USABC), Ngân hàng Thế giới, và Tập đoàn Microsoft. Tại đây, đoàn 

Việt Nam đã có buổi làm việc với Phó Chủ tịch Tập đoàn Microsoft kiêm Chủ tịch Microsoft 

Châu Á Ahmed Mazhari. Hai bên đã thảo luận về số hóa tại BHXH, đặc biệt là cơ sở hạ tầng 

trung tâm dữ liệu, ứng dụng Dữ liệu lớn, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), phần mềm được cấp 

phép,… Tại buổi làm việc với Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN (USABC), hai bên đã ký 

kết Kế hoạch hành động triển khai Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực thực hiện BHYT. Theo kế 

hoạch hành động đưa ra, hai bên sẽ hợp tác trong các lĩnh vực: Nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm 

quốc tế về phát triển BHYT toàn dân bền vững; nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về thực 

hiện các chính sách BHXH, BHYT. Đồng thời, hỗ trợ, phối hợp tổ chức hội nghị, hội thảo để 

chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, thông tin khoa học; hỗ trợ nghiên cứu và đào tạo cán bộ, tham 

quan học hỏi kinh nghiệm tại một số nước có hệ thống an sinh xã hội tốt. Tiếp tục chương trình 

công tác tại Hoa Kỳ, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh và Đoàn công tác của BHXH Việt Nam 

đã có buổi làm việc với một số lãnh đạo của Ngân hàng Thế giới, nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai 

bên trong lĩnh vực an sinh xã hội. Chia sẻ tại buổi làm việc, ông Jorge Familiar- Phó Chủ tịch 

Ngân hàng Thế giới cho rằng, BHXH Việt Nam có hình thức đầu tư quỹ chưa đa dạng, chủ yếu 

tập trung vào kênh trái phiếu Chính phủ. Ngân hàng Thế giới cam kết sẽ giúp đỡ BHXHVN 

trong việc mở rộng các khoản đầu tư ngoài trái phiếu chính phủ với kết quả tốt hơn. Ngân hàng 

Thế giới cũng giới thiệu và đề xuất BHXH Việt Nam tham gia chương trình đào tạo mới nhất 

của tổ chức này về quản lý tài sản tài chính công dành cho cán bộ thuộc các quỹ hưu trí công, 

ngân hàng nhà nước, các quỹ chủ quyền. (Cong Ly, Tap Chi Bao Hiem Xa Hoi, Bao Hiem Xa 

Hoi, Bao Hiem Xa Hoi 1, Bao Hiem Xa Hoi 2, Tap Chi Bao Hiem Xa Hoi Ngày 18/5) 

 

Việt Nam Chia Sẻ Kinh Nghiệm Tăng Khả Năng Tiếp Cận Giáo Dục Cho Trẻ 

 

Trong khuôn khổ của Hội nghị toàn cầu lần thứ 5 về xóa bỏ lao động trẻ em đang diễn ra tại 

thành phố cảng Durban, Cộng hòa Nam Phi, ngày 17/5, đoàn đại biểu Việt Nam, do Thứ trưởng 

Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thị Hà dẫn đầu đã tham gia và có bài phát biểu tại phiên họp nêu bật 

tầm quan trọng của giáo dục đối với xóa bỏ lao động trẻ em. Phát biểu tại phiên họp, Thứ trưởng 

Nguyễn Thị Hà đã chia sẻ các giải pháp mà Chính phủ Việt Nam đã và đang thực hiện nhằm 

tăng cường khả năng tiếp cận giáo dục cho trẻ em, giảm nguy cơ trẻ em bỏ học và giảm lao động 

trẻ em. Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Thứ trưởng bày tỏ mong muốn và kêu gọi tăng cường 

hợp tác để nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông, hướng nghiệp và GDNN vì việc làm bền 

vững cho thế hệ trẻ và xóa bỏ lao động trẻ em. (Vietnam Plus Ngày 18/5) 

 

Du Lịch Việt ‘Khát’ Nhân Sự Sau Mùa Dịch  

 

TS. Nuno Ribeiro, Giảng viên cao cấp và Trưởng nhóm nghiên cứu ngành Quản trị Du lịch và 

Khách sạn, Đại học RMIT, đã đưa ra một số giải pháp cho tình trạng thiếu nhân lực du lịch sau 

khi mở cửa trở lại. Để giải quyết vấn đề nhân sự, ngành du lịch cần nỗ lực đưa ra các biện pháp 

khuyến khích lao động có trình độ quay lại, đào tạo lại nhân viên có kinh nghiệm lâu năm đồng 

thời thu hút nhân tài tiềm năng được đào tạo bài bản với mức lương hậu hĩnh. Việc đào tạo nhân 

sự mới cũng phải đi theo hướng thị trường cần. Sự phối hợp giữa Chính phủ, doanh nghiệp du 

https://congly.vn/bhxh-viet-nam-ky-ket-hop-tac-voi-hoi-dong-kinh-doanh-hoa-ky-asean-207719.html
http://ansinhxahoionline.tapchibaohiemxahoi.gov.vn/longform/mo-ra-co-hoi-hop-tac-moi-giua-viet-nam-va-hoa-ky-trong-linh-vuc-bhxh-bhyt-91622.html#related
https://baohiemxahoi.gov.vn/tintuc/Pages/hoat-dong-he-thong-bao-hiem-xa-hoi.aspx?ItemID=18564&CateID=0#related
https://baohiemxahoi.gov.vn/tintuc/Pages/hoat-dong-he-thong-bao-hiem-xa-hoi.aspx?ItemID=18564&CateID=0#related
https://baohiemxahoi.gov.vn/tintuc/Pages/hoat-dong-he-thong-bao-hiem-xa-hoi.aspx?ItemID=18544&CateID=52#related
https://baohiemxahoi.gov.vn/tintuc/Pages/hoat-dong-he-thong-bao-hiem-xa-hoi.aspx?ItemID=18560&CateID=0#related
http://tapchibaohiemxahoi.gov.vn/tong-giam-doc-nguyen-the-manh-lam-viec-voi-ngan-hang-the-gioi-91601.html#related
https://www.vietnamplus.vn/viet-nam-chia-se-kinh-nghiem-tang-kha-nang-tiep-can-giao-duc-cho-tre/790948.vnp


 

 

 

lịch và các cơ sở đào tạo du lịch là yếu tố cần thiết để đảm bảo rằng Việt Nam có thể phục hồi 

hoàn toàn sau đại dịch Covid-19. Một trong những giải pháp có thể triển khai là đưa ra ưu đãi 

thuế cho các tổ chức tư nhân, phi lợi nhuận đang hoạt động trong lĩnh vực đào tạo về du lịch và 

khách sạn. (Zing News) 

 

Tổng Cục GDNN Làm Việc Với Đoàn Công Tác Của Bang Mecklenburg-Vorpommern 

 

Ngày 17/5, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục GDNN Phạm Vũ Quốc Bình tiếp và làm việc với 

đoàn công tác của Bộ Kinh tế, Hạ tầng, Du lịch và Lao động, Bang Mecklenburg-Vorpommern, 

Đức. Đức nói chung và Bang Mecklenburg-Vorpommern đang có nhu cầu lớn về lao động đối 

với một số ngành, nghề và mong muốn được hợp tác với Tổng cục GDNN và các đơn vị liên 

quan trong Bộ LĐ-TB&XH trong việc đưa sinh viên học nghề sau tốt nghiệp sang làm việc tại 

Đức theo hợp đồng dài hạn cũng như theo hợp đồng thời vụ. (Dan Sinh Ngày 21/5) 

 

Tín Hiệu Tích Cực Trong Công Tác Xuất Khẩu Lao Động Tại Thừa Thiên-Huế 

 

Chiều 23/5, Trung tâm Du học và việc làm ngoài nước HUEIC-SAKICO (tại Huế) đã tổ chức lễ 

xuất cảnh cho các học viên đi làm việc tại thị trường Nhật Bản. Trong đợt này có 8 học viên 

trong tổng số hơn 50 học viên đang theo học tại Trung tâm Du học và Việc làm ngoài nước 

HUEIC-SAKICO đã vượt qua các đợt phỏng vấn, thi đậu và đủ điều kiện để xuất cảnh. Số liệu 

thống kê cho thấy, trong 3 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh Thừa Thiên-Huế có 44 lao động đi làm 

việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tăng 190% so với cùng kỳ năm 2021. Mục tiêu mà Thừa Thiên 

Huế đề ra trong năm 2022 là đưa khoảng 2.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 

lao động. (Dan Sinh Ngày 23/5) 

 

Hàng Trăm Cơ Hội Nghề Nghiệp Tại Ngày Hội Việc Làm Pháp-Việt 2022 

 

Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp tại Việt Nam (CCIFV) và Mạng lưới cựu du học sinh 

trực thuộc Đại Sứ quán Pháp tại Việt Nam (France Alumni) đồng tổ chức Ngày hội việc làm 

Pháp-Việt sau 2 năm gián đoạn vì COVID-19. Ngày hội việc làm Pháp-Việt diễn ra tại Hà Nội 

vào ngày 21/5 và TP. HCM ngày 28/5 với sự tham gia của hơn 40 doanh nghiệp, công ty Pháp, 

Việt Nam và quốc tế trong các lĩnh vực thương mại, phân phối bán lẻ, kế toán và kiểm toán, 

truyền thông, giáo dục, công nghệ thông tin, kỹ thuật, xây dựng, dịch vụ, khách sạn, du lịch, vận 

tải, hậu cần… (Thanh Nien, Saigon Times Ngày 21/5) 

 

Phó Trưởng Ban Kinh Tế Trung Ương Tiếp Đoàn Công Tác Của ILO 

 

Chiều ngày 23/5, đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã có buổi tiếp và 

làm việc với đoàn công tác của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) do bà Ingrid Chritensen, Giám 

đốc Văn phòng đại diện tại Việt Nam làm trưởng đoàn. Bà Ingrid Chritensen cảm ơn lời mời Của 

Ban về tham gia Diễn đàn Kinh tế Việt Nam sắp tới và mong muốn tăng cường hỗ trợ, hợp tác 

với Ban trong các hoạt động sắp tới. (KTTW Ngày 23/5) 

 

https://zingnews.vn/tang-luong-de-nhan-su-nganh-du-lich-quay-tro-lai-post1317935.html
https://baodansinh.vn/tong-cuc-giao-duc-nghe-nghiep-lam-viec-voi-doan-cong-tac-cua-bo-kinh-te-ha-tang-du-lich-va-lao-dong-bang-mecklenburg-vorpommern-chlb-duc-20220520160817.htm
https://baodansinh.vn/tin-hieu-tich-cuc-trong-cong-tac-xuat-khau-lao-dong-tai-thua-thien-hue-20220523190539.htm
https://thanhnien.vn/hang-tram-co-hoi-nghe-nghiep-tai-ngay-hoi-viec-lam-phap-viet-2022-post1460896.html
https://english.thesaigontimes.vn/france-vietnam-job-fair-to-be-held-in-hanoi-and-hcmc/
http://kinhtetrunguong.vn/thoi-su/hoat-dong-cua-ban/dong-chi-do-ngoc-an-pho-truong-ban-kinh-te-trung-uong-tiep-va-lam-viec-voi-doan-cong-tac-cua-to-chuc-lao-dong-quoc-te-il.html


 

 

 

Việt Nam - Trung Quốc Tăng Cường Trao Đổi Kinh Nghiệm Trong Hoạt Động Công Đoàn 

 

Ngày 24/5, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải đã 

Hội đàm trực tuyến với Phó Chủ tịch Tổng Công hội Trung Quốc Giang Quảng Bình. Tại Hội 

đàm, hai bên trao đổi về những vấn đề như hoạt động Công đoàn khi tham gia các Hiệp định 

thương mại, trong đó có việc xuất hiện tổ chức đại diện người lao động tại doanh nghiệp; tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với hoạt động Công đoàn trong tình hình mới… Hai 

bên bày tỏ mong muốn tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động trao đổi, tiếp xúc cấp cao nhằm tăng 

cường hiểu biết; quan tâm duy trì và hỗ trợ thiết lập quan hệ giữa công đoàn các địa phương, 

công đoàn ngành của hai nước, nhất là giữa công đoàn các tỉnh có chung đường biên giới; tăng 

cường trao đổi kinh nghiệm giữa hai tổ chức về công tác đào tạo cán bộ công đoàn, phương pháp 

hoạt động công đoàn... Đặc biệt, đảm bảo hơn nữa quyền và lợi ích của người lao động thuộc 

hình thái làm việc mới, trọng điểm là tài xế xe hàng, tài xế xe công nghệ, nhân viên giao hàng, 

nhân viên giao đồ ăn..., tập trung đưa những người lao động nhóm việc làm này gia nhập Công 

đoàn... (Tin Tuc, Lao Dong Ngày 24/5) 

 

Tin Trong Nước 

 

Hàng Loạt Trường THPT Công Lập Ở Hà Nội Tăng Chỉ Tiêu Tuyển Sinh Lớp 10 

 

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội, dự kiến số lượng học sinh tuyển 

vào lớp 10 THPT và chương trình giáo dục thường xuyên năm học 2022-2023 cụ thể như sau: 

tuyển vào THPT khoảng 104.000 học sinh. Trong đó các trường công lập tuyển khoảng 77.000 

học sinh. Các trường ngoài công lập tuyển khoảng 27.000 học sinh. Số thí sinh còn lại, sẽ tuyển 

vào trung tâm GDNN, giáo dục thường xuyên khoảng 12.900 học sinh và khoảng 12.100 học 

sinh vào các cơ sở GDNN. (Lao Dong Ngày 24/5) 

 

Bắc Ninh Tăng Cường Truyền Thông Về GDNN 

 

Nhằm đẩy mạnh hoạt động truyền thông GDNN trong thời gian tới, mới đây, UBND tỉnh Bắc 

Ninh có kế hoạch truyền thông về GDNN giai đoạn 2022- 2025 trên địa bàn tỉnh. Riêng năm 

2021, các cơ sở đào tạo nghề đã đào tạo khoảng 5.000 người trình độ cao đẳng, 3.500 người trình 

độ trung cấp, 47.500 người trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng.. (Bao Bac Ninh Ngày 22/5) 

 

Khởi Tố, Bắt Tạm Giam 4 Nguyên Cán Bộ Ngành Giáo Dục Tỉnh Nam Định 

 

Ngày 13/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nam Định vừa ra quyết định khởi tố vụ án, 

khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 nguyên cán bộ ngành giáo dục tỉnh Nam Định. 4 bị can gồm: 

Vũ Văn Tuế (66 tuổi), nguyên Giám đốc Trung tâm GDNN - Giáo dục thường xuyên (GDNN - 

GDTX) H.Nghĩa Hưng; Vũ Thị Hạnh (64 tuổi), nguyên Tổ trưởng tổ Văn hóa thuộc Trung tâm 

GDNN - GDTX H.Nghĩa Hưng; Đinh Quang Hòa (51 tuổi), nguyên Giám đốc Trung tâm GDTX 

H.Nam Trực (giai đoạn 2009 - 2017), nay là Phó Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX H.Nam 

Trực và Trần Đăng Nghiêm (59 tuổi), nguyên giáo viên bộ môn Toán thuộc Trung tâm GDNN - 

GDTX H.Nam Trực. (Thanh Nien Ngày 13/5) 

https://baotintuc.vn/thoi-su/viet-nam-trung-quoc-tang-cuong-trao-doi-kinh-nghiem-tronghoat-dongcongdoan-20220524151215713.htm
https://laodong.vn/cong-doan/tong-ldld-viet-nam-hoi-dam-truc-tuyen-voi-tong-cong-hoi-trung-quoc-1048510.ldo#related
https://laodong.vn/tuyen-sinh/hang-loat-truong-thpt-cong-lap-o-ha-noi-tang-chi-tieu-tuyen-sinh-lop-10-1048396.ldo
http://baobacninh.com.vn/web/bbn/chi-tiet-giao-duc-va-dao-tao/-/details/20182/tang-cuong-truyen-thong-ve-giao-duc-nghe-nghiep
https://thanhnien.vn/khoi-to-bat-tam-giam-4-nguyen-can-bo-nganh-giao-duc-tinh-nam-dinh-post1458191.html


 

 

 

 

Ngày Hội Tư Vấn Tuyển Sinh GDNN Và Phiên Giao Dịch Việc Làm 2022 Tỉnh Vĩnh Phúc 

 

Ngày 21/5, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện 

Bình Xuyên tổ chức Ngày hội tư vấn tuyển sinh GDNN và Phiên giao dịch việc làm năm 2022. 

Tham gia ngày hội có 8 gian hàng tư vấn tuyển sinh của các trường Cao đẳng, Trung cấp và 26 

bàn tư vấn của 26 doanh nghiệp trong Phiên giao dịch việc làm cùng hơn 1.860 học sinh, sinh 

viên đến từ các trường Cao đẳng, Trung cấp và một số trường THCS, THPT trên địa bàn huyện 

Bình Xuyên. (Dan Sinh Ngày 21/5) 

 

Quảng Ninh Tổ Chức Tư Vấn Tuyển Sinh GDNN Năm 2022 

 

Chiều 20/5, Sở LĐ,TB&XH tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức Ngày hội tư vấn 

tuyển sinh GDNN năm 2022. Sự kiện thu hút gần 2.000 phụ huynh học sinh và học sinh lớp 9, 

lớp 12 tham dự. Hiện nay, tỉnh Quảng Ninh có 43 cơ sở GDNN và cơ sở có tham gia hoạt động 

GDNN. Hằng năm, các cơ sở đào tạo nghề nghiệp tuyển sinh, đào tạo nghề nghiệp mới trên 

36.000 người. Các đơn vị này tham gia đào tạo 141 ngành, nghề theo 7 nhóm. (GDVN, Bao 

Quang Ninh, Quang Ninh Ngày 20/5) 

 

Thừa Thiên-Huế: Hơn 10.500 Chỉ Tiêu Tuyển Sinh, Vị Trí Việc Làm Cần Tuyển Dụng 

 

Sáng 21/5, tại TP Huế, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thừa Thiên-Huế đã chức khai mạc Ngày hội Việc 

làm - Tư vấn tuyển sinh năm 2022. Ngày hội thu hút sự tham gia trực tiếp có trên 20 trường Đại 

học, Cao đẳng, Trung cấp và cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế, với nhu cầu tuyển 

sinh trên 4.000 chỉ tiêu; trên 60 doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng làm việc trong nước và đi làm 

việc ở nước ngoài theo hợp đồng, với hơn 6.500 vị trí việc làm. (Dan Sinh Ngày 21/5) 

 

Doanh Nghiệp ở Quảng Ngãi Cần Tuyển Dụng Hơn 17.000 Lao Động 

 

Hiện, hàng trăm doanh nghiệp ở tỉnh Quảng Ngãi đang có nhu cầu tuyển dụng khoảng 17.000 lao 

động ở nhiều vị trí với mức lương phù hợp cùng nhiều chế độ đãi ngộ hấp dẫn. (VOV Ngày 

22/5) 

 

Số Lao Động Nông Thôn Có Việc Làm Sau Học Nghề Tại Đà Nẵng Đạt 81,15% 

 

Từ năm 2012 đến nay, có 28 cơ sở dạy nghề tại Đà Nẵng đã tham gia đào tạo nghề cho lao động 

nông thôn, đã tuyển sinh hơn 9.000 học viên để đào tạo trình độ sơ cấp cho lao động nông thôn, 

lao động đặc thù, nông dân trực tiếp sản xuất nông nghiệp. Tỷ lệ lao động nông thôn có việc làm 

sau học nghề là 81,15% và số lao động được doanh nghiệp hoặc đơn vị tuyển dụng 24,04%, 

70,74% tự tạo việc làm, 5,49% được doanh nghiệp hoặc đơn vị bao tiêu sản phẩm và làm việc 

trong các hợp tác xã. Hiện nay, Đà Nẵng cho 70 cơ sở GDNN, cơ sở hoạt động GDNN có đăng 

ký hoạt động GDNN với tổng quy mô tuyển sinh đào tạo hơn 57 ngàn học sinh, sinh viên với 

284 ngành, nghề đào tạo ở cấp trình độ đào tạo khác nhau. Trong đó: quy mô trình độ cao đẳng 

https://baodansinh.vn/ngay-hoi-tu-van-tuyen-sinh-giao-duc-nghe-nghiep-va-phien-giao-dich-viec-lam-nam-2022-tinh-vinh-phuc-20220521134512.htm
https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/quang-ninh-to-chuc-tu-van-tuyen-sinh-giao-duc-nghe-nghiep-nam-2022-post226593.gd
https://baoquangninh.com.vn/ngay-hoi-tu-van-tuyen-sinh-giao-duc-nghe-nghiep-nam-2022-tai-tp-cam-pha-3187946.html
https://baoquangninh.com.vn/ngay-hoi-tu-van-tuyen-sinh-giao-duc-nghe-nghiep-nam-2022-tai-tp-cam-pha-3187946.html
https://www.quangninh.gov.vn/So/solaodongthuongbinhxahoi/Trang/ChiTietTinTuc.aspx?nid=4389
https://baodansinh.vn/hon-10500-chi-tieu-tuyen-sinh-vi-tri-viec-lam-can-tuyen-dung-20220521120223.htm
https://vov.vn/kinh-te/doanh-nghiep-o-quang-ngai-can-tuyen-dung-hon-17000-lao-dong-post945504.vov


 

 

 

là 13.478 sinh viên; quy mô trình độ trung cấp là 8.481 học viên; quy mô trình độ sơ cấp và đào 

tạo dưới 3 tháng là 35.319 học viên. (CADN Ngày 20/5) 

 

Phối Hợp Đào Tạo Kỹ Năng Nghề Chất Lượng Cao Cho Thực Tập Sinh 

 

Chiều ngày 20/5, tai Hà Nội, đã diễn ra Lễ ký kết hợp tác phát triển và khai thác mô hình dịch 

chuyển lao động quốc tế gắn liền với đào tạo kĩ năng nghề chất lượng cao giữa Tập đoàn JHL 

Việt Nam và trường Đại học Đông Á. Cụ thể, hai bên sẽ liên kết đào tạo trong các ngành Điều 

dưỡng - hộ lý; Công nghệ kỹ thuật ô tô; Công nghệ thực phẩm; Công nghệ thông tin; Khách sạn, 

Du lịch, Nhà hàng- dịch vụ ăn uống…, hỗ trợ việc làm trong và ngoài nước phù hợp chuyên 

ngành, định hướng sinh viên tham gia chương trình thực tập (Internship) và làm việc tại Nhật 

Bản theo các hình thức Kỹ sư, Kỹ năng đặc định, Thực tập sinh kỹ năng... để sinh viên tiếp cận 

các kiến thức, kỹ năng, công nghệ cao của Nhật Bản. (Dan Sinh, MoLISA Ngày 22/5) 

 

Đắk Nông Cần Đẩy Mạnh Đào Tạo Nghề Và Thu Hút Nguồn Nhân Lực Chất Lượng Cao 

 

Ngày 23/5, tại Hà Nội, Tổng cục GDNN đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Đắk Nông về công 

tác đào tạo nghề nghiệp và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. Phát biểu tại buổi làm việc, 

Tổng cục trưởng Trương Anh Dũng nhấn mạnh, phát triển GDNN phải là một trong những 

nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng hàng đầu trong phát triển nguồn nhân lực, là trọng tâm đột phá 

của Đắk Nông giai đoạn tới. Cần nhìn nhận, xác định rõ nhu cầu nhân lực kỹ năng theo từng 

ngành nghề, số lượng, quy mô trong ngắn, trung và dài hạn gắn với kế hoạch phát triển KTXH 

của tỉnh, của vùng để xây dựng kế hoạch phát triển GDNN, chú trọng đào tạo nhân lực kỹ năng 

nghề chất lượng cao. Tập trung đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù trong công tác đào tạo, GDNN 

thu hút đầu tư, đẩy mạnh xã hội hóa; có chính sách ưu tiên đào tạo theo ngành nghề, lĩnh vực. 

Tăng cường truyền thông tư vấn hướng nghiệp, đào tạo gắn với giải quyết việc làm sau đào tạo. 

Trong vấn đề đầu tư cơ sở vật chất, tỉnh cùng các ngành liên quan rà soát, tham mưu những hạng 

mục cần thiết để có đề xuất hỗ trợ nguồn lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo. (GDNN, Bao 

Dak Nong Ngày 23/5) 

 

TP. HCM Trao Giải Hội Thi “Học Sinh, Sinh Viên Giỏi Nghề” 

 

Ngày 21/5, Thành Đoàn TP. HCM phối hợp Sở LĐ-TB&XH TP. HCM tổ chức lễ tổng kết và 

trao giải hội thi “Học sinh, sinh viên giỏi nghề” năm 2022. Hội thi “Học sinh, Sinh viên giỏi 

nghề” năm 2022 có sự tham gia của 549 học sinh, sinh viên của 25 trường trung cấp, cao đẳng, 

cơ sở GDNN có đào tạo bậc cao đẳng, trung cấp nghề trên địa bàn TP đăng ký dự thi với 19 

nghề. Kết quả, giải Nhất toàn đoàn thuộc về Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng; giải Nhì: 

Trường Trung cấp Du lịch và Khách sạn Saigontourist; giải Ba: Trường Cao đẳng Công nghệ 

Thủ Đức; giải Khuyến khích: Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh. (Dan 

Sinh Ngày 22/5) 

 

TP. HCM: Hơn 5.000 Vị Trí Việc Làm Dành Cho Sinh Viên 

 

https://cadn.com.vn/so-lao-dong-nong-thon-co-viec-lam-sau-hoc-nghe-tai-da-nang-dat-8115-post261223.html
https://baodansinh.vn/phoi-hop-dao-tao-ky-nang-nghe-chat-luong-cao-cho-thuc-tap-sinh-20220522164105.htm
http://www.molisa.gov.vn/Pages/tintuc/chitiet.aspx?tintucID=231391
http://gdnn.gov.vn/AIAdmin/News/View/tabid/66/newsid/39243/seo/Dak-Nong-can-day-manh-dao-tao-nghe-nghiep-va-thu-hut-nguon-nhan-luc-chat-luong-cao/Default.aspx
https://baodaknong.org.vn/thoi-su-trong-tinh/day-manh-dao-tao-nghe-nghiep-va-thu-hut-nguon-nhan-luc-chat-luong-cao-93152.html
https://baodaknong.org.vn/thoi-su-trong-tinh/day-manh-dao-tao-nghe-nghiep-va-thu-hut-nguon-nhan-luc-chat-luong-cao-93152.html
https://baodansinh.vn/tphcm-trao-giai-hoi-thi-hoc-sinh-sinh-vien-gioi-nghe-20220522085024.htm
https://baodansinh.vn/tphcm-trao-giai-hoi-thi-hoc-sinh-sinh-vien-gioi-nghe-20220522085024.htm


 

 

 

Ngày 20/5, Trường Đại học Công nghiệp TP. HCM (IUH) phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc 

làm Thanh niên (Yes Center) tổ chức Chương trình “Ngày hội tuyển dụng, việc làm năm 2022”. 

Ngày hội có sự tham gia của hơn 70 doanh nghiệp cùng 5.000 sinh viên. (Dan Sinh Ngày 21/5) 

 

Bổ Nhiệm Lê Đình Thâm Làm Hiệu Trưởng Trường Cao Đẳng Công Nghệ Cao Đồng Nai 

 

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai đã công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ 

nhiệm đồng chí Lê Đình Thâm giữ chức Hiệu trưởng Trường cao đẳng Công nghệ cao Đồng Nai. 

Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 1-6-2022. (Bao Dong Nai Ngày 23/5) 

 

An Giang Sẽ Đào Tạo Nghề Cho Hơn 20.000 Người Trong Năm 2022 

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước vừa ký Kế hoạch số 322/KH-UBND về thực 

hiện chính sách đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2022. Theo đó, năm 2022, An 

Giang tổ chức tuyển sinh GDNN khoảng 20.000 người, số lượng tốt nghiệp là 15.000 người; 

nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 68%, tỷ lệ lao động qua đào tạo có văn bằng, chứng chỉ đạt 

27%. Đưa 200 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. (Dan Sinh Ngày 24/5) 

 

https://baodansinh.vn/hon-5000-vi-tri-viec-lam-danh-cho-sinh-vien-20220520203304.htm
http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/202205/bo-nhiem-dong-chi-le-dinh-tham-lam-hieu-truong-truong-cao-dang-cong-nghe-cao-dong-nai-3117513/
https://baodansinh.vn/an-giang-se-dao-tao-nghe-cho-hon-20000-nguoi-20220523222908.htm

