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● Tin Tiêu Điểm ●  

 

● Tin GDNN / Đào Tạo Nghề ●  

Chính Sách 

 

Tiếp Tục Chi Trả Hỗ Trợ Người Lao Động Bị Ảnh Hưởng Bởi Dịch Bệnh 

 

Tại phiên họp thứ 14 diễn ra vào chiều 11/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhất trí ban hành 

Nghị quyết cho phép tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với người lao động. Nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội cho phép sử dụng khoảng 1.155 tỷ đồng từ kết dư Quỹ Bảo hiểm thất 

nghiệp đến hết năm 2021 để tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với 414,000 người lao động thuộc đối 

tượng hưởng theo Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15 ngày 24/9/2021 đã nộp hồ sơ đúng thời 

hạn. Thời gian thực hiện chi trả hỗ trợ người lao động hoàn thành chậm nhất vào ngày 

10/9/2022. Tính đến hết năm 2021 đã thực hiện chi trả cho gần 13 triệu người lao động với số 

tiền hơn 30.800 tỷ đồng. (Kinh Te Do Thi, Tuoi Tre, VOV, Thanh Nien, Thanh Nien 1, Thanh 

Nien 2, Bao Chinh Phu Ngày 12/8) 

 

Đến 2030, Hoàn Thành Xây Dựng Ít Nhất 1 Triệu Căn Hộ Nhà Ở Xã Hội 

 

Ngày 10/8, Văn phòng Chính phủ ban hành thông báo kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính 

về thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội cho công nhân, người thu nhập thấp. Trong đó, Thủ tướng 

yêu cầu lập, phê duyệt "Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng 

thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp (giai đoạn 2021-2030)". (CafeF, VTV, Nguoi Do Thi, 

Cong Luan, Bao Chinh Phu, Kinh Te Moi Truong, Vietnam Plus, SGGP, VietnamMoi, VOV 

Ngày 11/8) 

 

Hỗ Trợ Tối Đa 7 Tỉ Đồng Cho Mỗi Trường Nghề Ở Tỉnh Có Huyện Nghèo 

 

Bộ Tài chính vừa ban hành hông tư Quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp 

từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 

giai đoạn 2021-2025. Theo đó, việc chi sửa chữa, bảo dưỡng tài sản có mức hỗ trợ tối đa bằng 

30% vốn sự nghiệp thực hiện dự án theo quyết định của cấp có thẩm quyền và không quá 7 tỉ 

đồng/trường, cơ sở. Đồng thời Nhà nước sẽ chi cho việc xây dựng mô hình đào tạo nghề đảm 

bảo chất lượng phù hợp với điều kiện của địa bàn tỉnh có huyện nghèo và mô hình này sẽ được 

áp dụng thử nghiệm tại một số cơ sở GDNN. Giáo viên và cán bộ quản lý cũng sẽ được ngân 

sách chi trả tiền đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực. (Thanh Nien Ngày 14/8) 

 

● Tin Kinh Doanh & Thị Trường Lao Động ●  

Hợp tác Nước Ngoài 

 

https://kinhtedothi.vn/tiep-tuc-chi-tra-ho-tro-hon-1-100-ty-dong-cho-nguoi-lao-dong.html
https://tuoitre.vn/tiep-tuc-ho-tro-1155-ti-dong-cho-414000-lao-dong-bi-anh-huong-do-covid-19-20220811185705177.htm#related
https://vov.vn/chinh-tri/cho-phep-ho-tro-them-1155-ti-dong-cho-lao-dong-bi-anh-huong-do-covid-19-post962729.vov#related
https://thanhnien.vn/chi-tiep-1-155-ti-dong-ho-tro-lao-dong-anh-huong-do-dich-covid-19-post1487288.html#related
https://thanhnien.vn/tiep-tuc-chi-1-155-ti-dong-ho-tro-nguoi-lao-dong-post1487364.html#related
https://thanhnien.vn/tiep-tuc-chi-1-155-ti-dong-ho-tro-nguoi-lao-dong-post1487364.html#related
https://thanhnien.vn/tiep-tuc-chi-1-155-ti-dong-ho-tro-nguoi-lao-dong-post1487364.html#related
https://baochinhphu.vn/tiep-tuc-chi-tra-ho-tro-nguoi-lao-dong-bi-anh-huong-boi-dich-benh-102220811193042686.htm#related
https://cafef.vn/den-2030-hoan-thanh-xay-dung-it-nhat-1-trieu-can-ho-nha-o-xa-hoi-20220811074317862.chn
https://vtv.vn/kinh-te/den-2030-hoan-thanh-xay-dung-it-nhat-1-trieu-can-ho-nha-o-xa-hoi-20220810211231793.htm#related
https://nguoidothi.net.vn/den-2030-xay-dung-it-nhat-1-trieu-can-ho-nha-o-xa-hoi-36073.html#related
https://www.congluan.vn/den-nam-2030-hoan-thanh-dau-tu-xay-dung-it-nhat-1-trieu-can-ho-nha-o-xa-hoi-post208488.html#related
https://baochinhphu.vn/den-2030-hoan-thanh-xay-dung-it-nhat-1-trieu-can-ho-nha-o-xa-hoi-102220810170011375.htm#related
https://kinhtemoitruong.vn/dau-tu-xay-dung-it-nhat-1-trieu-can-ho-nha-o-xa-hoi-den-2030-69932.html#related
https://www.vietnamplus.vn/xay-dung-it-nhat-1-trieu-can-nha-o-xa-hoi-cho-doi-tuong-thu-nhap-thap/810397.vnp#related
https://www.sggp.org.vn/tu-nay-den-2030-xay-dung-it-nhat-1-trieu-can-ho-nha-o-xa-hoi-cho-nguoi-thu-nhap-thap-cong-nhan-833630.html#related
https://vietnammoi.vn/xay-it-nhat-mot-trieu-can-ho-nha-o-xa-hoi-tu-nay-den-nam-2030-202281174545202.htm#related
https://vov.gov.vn/xay-dung-it-nhat-1-trieu-can-ho-nha-o-xa-hoi-cho-doi-tuong-thu-nhap-thap-cong-n-dtnew-418075#related
https://thanhnien.vn/ho-tro-toi-da-7-ti-dong-cho-moi-truong-nghe-o-tinh-co-huyen-ngheo-post1488151.html


 

 

 

Tập Huấn Kỹ Thuật Sử Dụng Hiệu Quả Các Máy Móc Thiết Bị Đào Tạo Nghề Công Nghệ 

Ô Tô Tại Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Việt-Đức Hà Tĩnh 

 

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Chương trình “Đổi mới đào tạo nghề Việt Nam” TVET-GIZ và 

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt Đức Hà Tĩnh, ông Alwin Matthias Angert, Chuyên gia phát triển 

nghề Công nghệ Ô tô của Chương trình đã tổ chức đợt tập huấn các nội dung cơ bản về hệ thống 

Phanh tay điện tử trên xe ô tô, sử dụng hiệu quả các máy móc thiết bị và hoạt động nâng cao 

năng lực quản lý xưởng thực hành cho các giáo viên giảng dạy nghề Công nghệ ô tô của nhà 

trường từ ngày 3/8 – 5/8 vừa qua. Thông qua các buổi tập huấn thực tế, ông Alwin Matthias 

Angert đã có dịp trao đổi và chia sẻ các kiến thức về hệ thống phanh tay điện tử trên xe ô tô. 

Cùng với đó, chuyên gia đã hướng dẫn các giáo viên tìm hiểu thêm về các tính năng và thực 

hành với máy chẩn đoán lỗi FAS 740 BOSCH trên các mô hình động cơ và xe ô tô tại nhà 

xưởng. Chuyên gia cũng đã chia sẻ và giải thích thêm về cách sử dụng máy móc thiết bị, công cụ 

dụng cụ khác như thiết bị kiểm tra rò rỉ, bộ van tháo vòng bi bánh trước để đảm bảo sử dụng phù 

hợp cho các mục đích đào tạo. Chuyên gia cũng thảo luận với giáo viên về hoạt động quản lý 

xưởng thực hành và đưa ra một số chủ đề để đội ngũ giáo viên nghiên cứu và hoàn thiện nhà 

xưởng hơn nữa. Chuyên gia cũng nhấn mạnh đến các hướng dẫn về an toàn lao động cần thiết 

trong suốt quá trình đào tạo. Ông Alwin Matthias Angert cho rằng “Trong lĩnh vực Công nghệ ô 

tô, việc thực hành với các máy móc thiết bị hiện đại là điều cần thiết. Các giáo viên cần thực 

hành thường xuyên với các máy móc thiết bị hiện có để nâng cao kiến thức và kỹ năng, và hướng 

đến đào tạo thực tế tốt hơn cho học viên”. Bên cạnh đó, các giáo viên và chuyên gia GIZ đã thảo 

luận tích cực để đưa ra các ý kiến xây dựng nhằm bổ sung kinh nghiệm và kiến thức sẽ được tích 

hợp trong các bài học, giáo án giảng dạy phù hợp với điều kiện thực tế của nghề Công nghệ Ô tô 

tại nhà trường. Đây là đợt tập huấn mở đầu trong chuỗi các đợt tấp huấn được tổ chức nhằm hỗ 

trợ nâng cao năng lực giáo viên trong công tác giảng dạy nghề Công nghệ Ô tô tại trường Cao 

đẳng Kỹ thuật Việt – Đức Hà Tĩnh. Phát biểu tại buổi họp đánh giá tổng kết, ông Cao Thành Lê 

– Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh “Đợt tập huấn này rất thực tế và cần thiết cho đội ngũ giáo 

viên nghề Công nghệ Ô tô của nhà trường. Chúng tôi hy vọng GIZ sẽ tổ chức thêm các đợt tập 

huấn tiếp theo để tất cả các giáo viên có cơ hội được làm việc với chuyên gia nhằm nâng cao 

năng lực trong công tác giảng dạy”. Kết thúc đợt tập huấn, tất cả giáo viên tham dự đều có phản 

hồi tích cực với nội dung và kết quả đạt được. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt – Đức Hà Tĩnh 

được hỗ trợ bởi Chương trình hợp tác Việt-Đức “Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam” để trở thành 

trung tâm đào tạo nghề chất lượng cao. Chương trình “Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam” do Bộ 

Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ) tài trợ, tổ chức GIZ cùng với Bộ LĐ-

TB&XH Việt Nam phối hợp thực hiện. Chương trình nhằm mục đích gắn kết công tác đào tạo 

nghề tốt hơn với thế giới việc làm đang không ngừng thay đổi, ngày càng trở nên xanh và được 

số hóa hơn. (TVET Ngày 16/8) 

 

Khóa Đào Tạo Về An Toàn Được Tổ Chức Cho Các Giảng Viên VCMI Trước Khi Bắt Đầu 

Năm Học Mới 

 

Trên thế giới, quy tắc “An toàn là trên hết” (Safety first) luôn được tuân thủ và áp dụng rộng rãi 

trong các ngành công nghiệp.  Hơn thế nữa, đặc biệt là đối với nghề “Công nghệ điện tử và Năng 

lượng tòa nhà”, an toàn lao động thậm chí còn đóng một vai trò quan trọng hơn vì địa điểm làm 

việc của ngành này thường có xu hướng ở trong các nhà máy hoặc trên công trường xây dựng. 

https://www.tvet-vietnam.org/vi/archives/news/tap-huan-ky-thuat-su-dung-hieu-qua-cac-may-moc-thiet-bi-dao-tao-nghe-cong-nghe-o-to-tai-truong-cao-dang-ky-thuat-viet-duc-ha-tinh


 

 

 

Do đó, vào các ngày 20, 28 và 29/7, một khóa tập huấn về An toàn đã được tổ chức tại Trường 

Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi (VCMI) nhằm trang bị cho các giảng viên kiến thức quan trọng 

này. Khóa học được đồng thực hiện bởi ông Alexander Husenbeth và ông Simon Parthum – các 

Chuyên gia phát triển của GIZ tại trường VCMI và trường Cao đẳng Long An. Khóa đào tạo ba 

ngày được chia thành các phần: An toàn điện, An toàn lao động và Sơ cấp cứu. Phần đầu tiên 

được thiết kế để làm mới các kiến thức của giảng viên về An toàn điện, như thiết bị bảo vệ chống 

dòng rò, nút dừng khẩn cấp và an toàn đối với vấu và ổ cắm. Các giảng viên đã được học không 

chỉ lý thuyết làm thế nào để bảo vệ bản thân trước sự nguy hiểm của điện, mà họ còn được làm 

việc thực tế với PROFITEST – thiết bị theo tiêu chuẩn của Đức để kiểm tra sự an toàn của hệ 

thống điện. Hai ngày còn lại của khóa đào tạo cung cấp những kiến thức thực tế hơn, tập trung 

vào An toàn lao động – hướng dẫn sử dụng các dụng cụ cầm tay (máy cưa lọng, mài góc và máy 

khoan) cũng như các nội dung về sơ cấp cứu, chẳng hạn như chăm sóc y tế cho vết cắt và vết 

xước, phương pháp cầm máu hoặc điều trị vết thương và tai nạn cụt chi. Giảng viên Trương Thị 

Hoa – một trong những học viên đã chia sẻ suy nghĩ của mình về khóa học: “Tôi rất hài lòng với 

sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng của khóa học, nội dung hấp dẫn, sinh động và có tính trực quan cao. 

Khóa học đã giúp tôi hiểu và biết cách sử dụng một số dụng cụ cầm tay một cách an toàn và hợp 

lý. Phần Sơ cấp cứu cũng có rất nhiều thông tin hữu ích, tôi đã có cơ hội học và thực hành các 

phương pháp nhanh và hiệu quả nhất để sơ cứu các vết thương và tai nạn có thể xảy ra tại các 

xưởng thực hành.” Khóa đào tạo An toàn đánh dấu sự kết thúc của chuỗi các khóa đào tạo vào 

tháng bảy tại VCMI. Trong tháng qua, nhờ sự hỗ trợ của ban lãnh đạo VCMI và sự cam kết của 

các giảng viên, năm khóa đào tạo đã được thực hiện cho các giảng viên khoa Điện – Điện tử. Các 

công việc và hoạt động sẽ tiếp tục được triển khai và theo dõi trong thời gian tới để đảm bảo kết 

quả lâu dài và bền vững. Khóa đào tạo này được tổ chức trong khuôn khổ Hợp phần “Hỗ trợ 

Trung tâm GDNN Xanh Chất lượng cao”, thuộc Chương trình Hợp tác Việt – Đức “Đổi mới Đào 

tạo nghề tại Việt Nam”. Chương trình được tài trợ bởi Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên 

bang Đức (BMZ), đồng thực hiện bởi Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) và Bộ LĐ-TB&XH 

Việt Nam. (TVET Ngày 11/8) 

 

Việt Nam: Cần Cải Thiện Chất Lượng Giáo Dục Để Tiếp Tục Tăng Trưởng 

 

“Nếu Việt Nam muốn chuyển đổi mô hình kinh tế để trở thành nền kinh tế số, phát triển năng 

động, có khả năng chống chịu, lấy trí thức và năng suất làm động lực, chúng ta cần có lực lượng 

lao động với những kỹ năng của thế kỷ 21 để tiếp tục tăng trưởng”. Bà Carolyn Turk, Giám đốc 

Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam (WB) khuyến nghị tại Lễ Ra mắt Báo cáo "Giáo Dục 

Để Tăng Trưởng” ngày 8/8. Bà Carolyn Turk đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam về 

cung cấp giáo dục phổ thông như số năm học bình quân của Việt Nam là 10,2 năm, chỉ đứng thứ 

hai sau Sing-ga-po trong số các nước thuộc Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN); chỉ 

số vốn con người là 0,69 so với mức tối đa bằng 1, thuộc dạng cao nhất trong số các nền kinh tế 

thu nhập trung bình thấp… Tuy nhiên, về giáo dục sau phổ thông, bao gồm giáo dục đại học và 

dạy nghề, Giám đốc WB cho rằng, số liệu chưa được như đáng có. Trong tương quan so sánh với 

một số nước khác, Việt Nam xếp thứ ba từ dưới lên trong 140 quốc gia có tên trong Chỉ số năng 

lực cạnh tranh năm 2018 liên quan đến sự phù hợp về kỹ năng của sinh viên tốt nghiệp đại học, 

trên quan điểm của các đơn vị sử dụng lao động tại từng nước. Theo đánh giá của các chuyên gia 

WB, tại Việt Nam có sự chênh lệch đáng kể về khả năng tiếp cận giữa học sinh/sinh viên ở gia 

đình trong nhóm thu nhập thấp so với nhóm khá giả hơn trong những năm qua. Lý giải về việc 

https://www.tvet-vietnam.org/vi/archives/news/khoa-dao-tao-ve-an-toan-duoc-to-chuc-cho-cac-giang-vien-vcmi-truoc-khi-bat-dau-nam-hoc-moi


 

 

 

hệ thống giáo dục đại học của Việt Nam chưa đạt kết quả mong muốn, các chuyên gia WB cho 

rằng, nhiều hộ gia đình và thí sinh có triển vọng phải đối mặt với chi phí cơ hội cao khi muốn 

theo học sau phổ thông. Sinh viên gặp rào cản khi muốn theo học đại học vì chi phí tài chính gia 

tăng và phần chi phí do gia đình phải gánh chịu ngày càng lớn. Trong khi đó, hệ thống giáo dục 

sau phổ thông chưa có khả năng đáp ứng nhu cầu về kỹ năng của thị trường lao động. Cùng với 

đó, WB cũng chỉ ra rằng, Việt Nam chưa có sự gắn kết giữa trường đại học và các cơ sở nghiên 

cứu. WB kiến nghị cần đa dạng về cơ sở giáo dục, đa dạng về phương thức đào tạo, tăng cường 

nguồn tuyển sinh từ bậc giáo dục trung học và mở rộng cung cấp hỗ trợ tài chính cho sinh viên. 

Cùng với đó, Việt Nam cần cải thiện chất lượng và sự phù hợp của chương trình đào tạo với nhu 

cầu thực tiễn và khát vọng phát triển dài hạn. Cần đổi mới các phương thức dạy và học, hình 

thành liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp. Cần cải thiện về quản trị lĩnh vực giáo dục đại học, 

xác định tầm nhìn cho tương lai và cần đẩy mạnh đảm bảo tài chính bền vững… Ngân hàng Thế 

giới cũng khẳng định rằng đổi mới hệ thống giáo dục đại học là chìa khóa để nâng cao năng suất 

của Việt Nam và giúp hoàn thành mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập trung bình cao vào năm 

2035 và quốc gia thu nhập cao vào năm 2045.  (Kinh Te va Du Bao, Suc Khoe Doi Song, Suc 

Khoe Doi Song 1 Ngày 10/8) 

 

Tăng Cường Hợp Tác Giữa Việt Nam Với Bang Sachsen Của Đức 

 

Ngày 11/8, Đại sứ Việt Nam tại Đức Vũ Quang Minh đã đến chào xã giao và làm việc với Thủ 

hiến bang Sachsen - ông Michael Kretschmer, cùng Quốc vụ khanh Bộ Kinh tế bang - ông 

Thomas Kralinski, nhằm thúc đẩy tăng cường hợp tác giữa Việt Nam với bang miền Đông nước 

Đức. Trong bối cảnh thị trường Sachsen có nhu cầu lớn về lao động lành nghề, Đại sứ đề nghị 

chính quyền bang cùng nghiên cứu, xem xét thúc đẩy tiến tới ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) 

giữa Bộ LĐ-TB&XH của Việt Nam và Bộ Kinh tế của bang, qua đó tạo khuôn khổ thuận lợi cho 

việc tuyển dụng thêm nhiều lao động lành nghề Việt Nam cho các doanh nghiệp Đức. Trao đổi 

với chính quyền bang Sachsen, Đại sứ Vũ Quang Minh đánh giá tiềm năng hợp tác giữa hai bên 

còn rất lớn, đặc biệt trong các lĩnh vực như đào tạo nghề, tuyển dụng lao động lành nghề từ Việt 

Nam sang Sachsen, y tế, nghiên cứu và sản xuất năng lượng xanh, năng lượng tái tạo, chống biến 

đổi khí hậu, y tế, du lịch… - những lĩnh vực mà Sachsen có thế mạnh. Tại cuộc gặp, trên vai trò 

cũng là Chủ tịch Hiệp hội các trường Đại học công bang Sachsen, Thủ hiến Kretschmer khẳng 

định luôn quan tâm và mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác giữa hai bên trong lĩnh 

vực giáo dục, nghiên cứu, đào tạo nghề theo hướng hệ thống hóa và ngày càng chuyên nghiệp 

hơn. Bên cạnh đó, Quốc vụ khanh Bộ Kinh tế bang Thomas Kralinski đánh giá cao đề xuất ký 

kết MOU trong lĩnh vực đào tạo nghề, tuyển dụng lao động từ Việt Nam và cho biết sẽ cùng các 

cơ quan chức năng của bang tiếp tục trao đổi với Đại sứ quán về những nội dung cụ thể. Theo 

ông Kralinski, thành phố Leipzig đã triển khai nhiều dự án thu hút lao động lành nghề từ Việt 

Nam và theo kế hoạch, cuối năm nay sẽ có khoảng 100 lao động lành nghề của Việt Nam tới 

Leipzig làm việc. (Vietnam Plus, Thoi Dai Ngày 13/8) 

 

Việt Nam-Qatar: Tạo Điều Kiện Cho Mặt Hàng Xuất Khẩu Thế Mạnh Thâm Nhập Thị 

Trường Mỗi Nước 

 

Ngày 15/8, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hội đàm với Phó Thủ 

tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Nhà nước Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani 

https://kinhtevadubao.vn/viet-nam-can-cai-thien-chat-luong-giao-duc-de-tiep-tuc-tang-truong-23604.html
https://suckhoedoisong.vn/wb-du-bao-kinh-te-viet-nam-tang-truong-75-trong-nam-2022-169220810075745833.htm#related
https://suckhoedoisong.vn/wb-du-bao-kinh-te-viet-nam-tang-truong-75-trong-nam-2022-169220810075745833.htm#related
https://suckhoedoisong.vn/wb-du-bao-kinh-te-viet-nam-tang-truong-75-trong-nam-2022-169220810075745833.htm#related
https://www.vietnamplus.vn/tang-cuong-hop-tac-giua-viet-nam-voi-bang-sachsen-cua-duc/810870.vnp
https://thoidai.com.vn/tang-cuong-hop-tac-giua-viet-nam-voi-bang-sachsen-cua-duc-173756.html#related


 

 

 

thăm chính thức Việt Nam từ ngày 14-15/8. Tại cuộc gặp mặt, hai bên nhất trí, tăng cường hơn 

nữa các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, tạo điều kiện cho các mặt hàng xuất khẩu thế 

mạnh thâm nhập thị trường mỗi nước. Bộ trưởng Ngoại giao hai nước cho rằng hai bên còn 

nhiều dư địa để tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác song phương, đặc biệt trên các lĩnh vực 

tiềm năng như chính trị - ngoại giao, kinh tế, năng lượng, du lịch, lao động. (Bao Quoc Te Ngày 

15/8) 

 

Chủ Tịch Nước Tiếp Các Đại Sứ Kuwait, Israel Trình Quốc Thư 

 

Chiều 10/8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp đại sứ Kuwait Yousef 

Ashour Al-sabbagh và đại sứ Israel Yaron Mayer trình Quốc thư. Tại cuộc gặp, Chủ tịch nước 

đẩy nhanh tiến độ đàm phán, sớm ký kết Hiệp định hợp tác lao động với cả hai nước bạn. 

(Vietnam Plus, Lao Dong, VOV, SGGP, VOV World, VTV, Bao Quoc Te Ngày 10/8) 

 

Tư Vấn Pháp Luật Cho Lao Động Việt Nam Đang Làm Việc Tại Hàn Quốc 

 

Ngày 14/8, Văn phòng Quản lý Lao động Việt Nam theo chương trình cấp phép việc làm (EPS) 

tại Hàn Quốc đã phối hợp với Trung tâm hỗ trợ lao động nước ngoài thành phố Ansan, tỉnh 

Gyeonggi, Hàn Quốc tổ chức buổi gặp gỡ, phổ biến và tư vấn pháp luật trực tiếp đầu tiên (sau 

hơn 2 năm gián đoạn do dịch COVID-19) cho lao động Việt Nam theo Chương trình cấp phép 

việc làm (EPS) đang làm việc tại Hàn Quốc. (Tin Tuc Ngày 15/8) 

 

Việt Nam Có Hơn 111.000 Lao Động Nước Ngoài Trong 7 Tháng 

 

Tính đến tháng 7/2022 cả nước có 111.196 lao động nước ngoài đang làm việc. Trong đó, số lao 

động nước ngoài thuộc diện cấp giấy phép lao động là 102.523 người (chiếm 92,2%), đã cấp mới 

giấy phép lao động cho 75.500 người và gia hạn cho 11.450 lao động, cấp lại cho 8.878 người. 

(ANTD, VnEconomy Ngày 10/8) 

 

Bộ GDĐT Việt Nam Và Bộ Giáo Dục, Thanh Niên, Thể Thao Campuchia Hội Đàm Song 

Phương 

 

Nhân dịp kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia, nhận lời mời của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia, đoàn công tác của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo (GDĐT) do Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc dẫn đầu đã đi thăm và làm việc với Bộ Giáo 

dục, Thanh Niên và Thể thao Campuchia từ ngày 09/8-12/8. Tại buổi hội đàm song phương giữa 

Bộ GDĐT Việt Nam và Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campiuchia, ngài Pit Channam, 

Thứ trưởng thường trực Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia, bày tỏ cảm ơn Chính 

phủ và nhân dân Việt Nam đã luôn hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho Campuchia và hy vọng 

trong năm 2022 việc trao đổi sinh viên giữa hai nước sẽ tốt đẹp hơn. Cụ thể, mỗi năm cấp hơn 

100 suất học bổng đào tạo lưu học sinh Campuchia tại Việt Nam và thành lập khoa Việt Nam 

học tại Đại học Quốc gia Phnom Penh. Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc vui mừng thông báo nhân 

dịp kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia, Chính phủ Việt Nam sẽ 

cấp bổ sung thêm 5 suất học bổng diện Hiệp định để Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao 

https://baoquocte.vn/viet-nam-qatar-tao-dieu-kien-cho-mat-hang-xuat-khau-the-manh-tham-nhap-thi-truong-moi-nuoc-194479.html
https://www.vietnamplus.vn/chu-tich-nuoc-tiep-cac-dai-su-kuwait-israel-trinh-quoc-thu/810392.vnp
https://laodong.vn/thoi-su/chu-tich-nuoc-tiep-dai-su-kuwait-israel-trinh-quoc-thu-1079466.ldo#related
https://vov.vn/chinh-tri/chu-tich-nuoc-nguyen-xuan-phuc-tiep-dai-su-kuwait-dai-su-israel-trinh-quoc-thu-post962448.vov#related
https://www.sggp.org.vn/chu-tich-nuoc-nguyen-xuan-phuc-tiep-dai-su-cac-nuoc-den-trinh-quoc-thu-833624.html#related
https://vovworld.vn/vi-VN/chinh-tri/chu-tich-nuoc-nguyen-xuan-phuc-tiep-dai-su-kuwait-dai-su-israel-trinh-quoc-thu-1125345.vov#related
https://vtv.vn/chinh-tri/de-nghi-som-ky-fta-viet-nam-israel-20220810194534214.htm#related
https://baoquocte.vn/chu-tich-nuoc-nguyen-xuan-phuc-tiep-cac-dai-su-kuwait-va-israel-trinh-quoc-thu-193959.html#related
https://baotintuc.vn/nguoi-viet-4-phuong/tu-van-phap-luat-cho-lao-dong-viet-nam-dang-lam-viec-tai-han-quoc-20220815060845721.htm
https://www.anninhthudo.vn/hon-81-000-lao-dong-viet-nam-di-lam-viec-o-nuoc-ngoai-post513501.antd
https://vneconomy.vn/hon-81-000-lao-dong-di-lam-viec-o-nuoc-ngoai-trong-7-thang.htm#related


 

 

 

Campuchia cử lưu học sinh sang học tại Việt Nam. Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc nhấn mạnh 

phía Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ và thúc đẩy việc dạy và học Tiếng Việt tại Campuchia thông qua 

việc hỗ trợ xây dựng trung tâm đào tạo tiếng Việt tại Đại học Hoàng gia Phnom Penh. Thứ 

trưởng mong muốn, Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia là đầu mối lựa chọn, phối 

hợp với Bộ GDĐT Việt Nam trong toàn bộ quá trình từ tuyển chọn, tiếp nhận và đào tạo sinh 

viên Campuchia nhận học bổng diện Hiệp định sang Việt Nam học, đáp ứng tốt nhất cho sự phát 

triển nhanh và phù hợp với chiến lược phát triển đất nước của Campuchia và những ngành mà 

Việt Nam có thế mạnh như: Nông nghiệp, Y dược, Khoa học kỹ thuật, Quản lý. (MoET Ngày 

10/8) 

 

Thúc Đẩy Hơn Nữa Quan Hệ Việt Nam – Israel 

 

Ngày 9/8, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Lý Đức 

Trung trình Quốc thư của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lên Tổng thống Nhà nước Israel 

Isaac Herzog. Trong buổi tiếp, Tổng thống Nhà nước Israel chia sẻ mong muốn hai bên có thể 

tăng cường trao đổi học thuật trong tiếp cận, nhận định, đánh giá cách thức đối phó với cạnh 

tranh chiến lược nước lớn ngày một phức tạp và môi trường an ninh toàn cầu còn nhiều bất ổn. 

Đại sứ Lý Đức Trung khẳng định Việt Nam mong muốn duy trì và mở rộng hơn nữa quan hệ hợp 

tác với Israel trên các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm như kinh tế-thương mại, khoa học-công 

nghệ, khởi nghiệp sáng tạo và các lĩnh vực khác. Đại sứ tin tưởng sau khi hai nước hoàn tất đàm 

phán Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Israel, Hiệp định hợp tác lao động và mở đường bay 

thẳng, giao lưu nhân dân giữa hai nước sẽ được tăng cường đồng thời sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp 

tác mới cho cộng đồng doanh nghiệp giữa hai nước. (Tin Tuc, Thoi Dai, Vietnam Plus, Dang 

Cong San, Vnanet Ngày 9/8) 

 

CMIA Và Surbana Jurong Phát Triển Khu Công Nghệ Sinh Thái 1,1 Tỷ USD Tại TP Hồ 

Chí Minh 

 

CMIA Capital Partners (“CMIA”), công ty cổ phần tư nhân có trụ sở chính tại Singapore sẽ đầu 

tư vào dự án phát triển khu đô thị hỗn hợp rộng 1.018 ha tại Tp. HCM - Khu Công nghệ Sinh 

thái Tp. HCM (HCMC ETP). Dự án có giá trị ước tính hơn 1 tỷ USD. CMIA và và Tp. HCM đã 

ký Biên bản ghi nhớ (MOU) để triển khai dự án này tại xã Trung An, huyện Củ Chi. Sau khi dự 

án hoàn thành, HCMC ETP sẽ hoạt động giống một trung tâm đô thị tổng hợp của khu vực phía 

Bắc Tp. HCM với đầy đủ hạ tầng và tăng cường kết nối với các khu vực lân cận của Tp. HCM và 

tỉnh Bình Dương. Đây sẽ là nơi sinh sống của 100.000 cư dân, có khu công nghiệp công nghệ 

cao rộng 200 ha, kèm nhiều không gian và các tiện nghi giải trí. Dự kiến, mỗi năm, dự án sẽ đem 

lại khoản 2 tỷ USD doanh thu và tạo việc làm cho hơn 20.000 lao động. (Bao Quoc Te Ngày 

12/8) 

 

IFC Hỗ Trợ Phát Triển Khu Vực Tư Nhân Ở Đông Á Và Thái Bình Dương 

 

Trong bối cảnh các cuộc khủng hoảng toàn cầu chồng chéo, IFC đã cam kết đầu tư hơn 5 tỷ USD 

từ ngày 1/72021 đến 30/6/2022 - mức cao nhất từ trước đến nay ở khu vực Đông Á và Thái Bình 

Dương - bao gồm 3 tỷ USD đầu tư dài hạn và khoảng hơn 2 tỷ USD huy động vốn để giúp duy 
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trì và tạo thêm việc làm, cải thiện dịch vụ, và bảo vệ các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trong đó, 

IFC dành một gói tài trợ 700 triệu USD cho Goertek (Trung Quôc) để xây dựng một nhà máy 

chế tạo sản phẩm điện tử hiện đại ở một trong những vùng nghèo nhất của Việt Nam. Kế hoạch 

này giúp Việt Nam chuyển đổi sang lĩnh vực công nghiệp chế biến - chế tạo có giá trị gia tăng 

cao hơn và tạo ra 40.000 việc làm thường xuyên và có tay nghề cao… (Thoi Bao Ngan Hang, 

The Investor Ngày 9/8) 

Tin Trong Nước 

 

Rủi Ro Tiềm Ẩn Với Kinh Tế Việt Nam Những Tháng Cuối Năm 2022 

 

Mới đây, các chuyên gia của SSI Research, CTCP Chứng khoán Bảo Việt( BVSC), CTCP 

Chứng khoán VNDirect đưa ra cảnh báo về những rủi ro đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam 

trong những tháng cuối năm. Ở góc độ ảnh hưởng đến doanh nghiệp, tại hội nghị Thủ tướng với 

doanh nghiệp diễn ra sáng 11/8, ông Trương Văn Cẩm - Phó chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư 

ký Hiệp hội Dệt may Việt Nam chỉ ra một số tác động tiêu cực từ lạm phát. Ông Cẩm cho hay 

lạm phát tại Mỹ và châu Âu đã ảnh hưởng đến sức mua của người lao động, khiến đơn hàng của 

ngành dệt may vốn phụ thuộc vào xuất khẩu có xu hướng giảm đi. Xung đột giữa Nga và 

Ukraine cũng đẩy chi phí nguyên vật liệu đầu vào và chi phí vận chuyển tăng cao. Riêng chi phí 

vận chuyển tăng gấp khoảng 3 lần so với 5 năm trước đây. (VietnamBiz Ngày 14/8) 

 

Hơn 28.500 Cơ Sở Giáo Dục Mầm Non Phải Tạm Dừng Hoạt Động Để Phòng Chống Dịch 

 

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ tháng 5/2021 đến nay, trên 28.500 cơ sở giáo dục mầm non 

phải tạm dừng để hoạt động phòng chống dịch, trong đó hơn 20.000 cơ sở đã phải dừng hoạt 

động từ 3 đến 6 tháng (khoảng 7.900 trường và hơn 12.000 cơ sở tư thục). Trường học đóng cửa 

dẫn đến hơn 100.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên trong cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập 

không có thu nhập, hầu hết không có thu nhập trong hơn 6 tháng. 101.845 cán bộ giáo viên, nhân 

viên trong các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập không đủ điều kiện hưởng hỗ trợ do chưa 

tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Trước ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đối với ngành giáo 

dục, đặc biệt là giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học ngoài công lập, Chính phủ đã ban hành 

Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 11/8/2022 quyết nghị thực hiện chính sách hỗ trợ cán bộ quản 

lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp 

khó khăn do đại dịch COVID-19. Nghị quyết nêu rõ, hỗ trợ một lần mức 3.700.000 đồng/người 

áp dụng với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên chưa được hưởng chính sách của địa phương hỗ 

trợ đối với nhóm lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng đặc thù 

khác theo quy định tại khoản 12 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP. Hỗ trợ một lần mức 2.200.000 

đồng/người áp dụng với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đã được hưởng chính sách của địa 

phương theo quy định tại khoản 12 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP. Thời gian thực hiện đến hết 

ngày 31/12/2022. (Dan Tri, VnEconomy, Thanh Nien, Bao Chinh Phu, VTC, Lao Dong, Tuoi 

Tre, VnExpress, VTC 1, Vietnam Plus Ngày 12/8) 

 

'Bất Động Sản Công Nghiệp Sẽ Tạo Ra Lối Đi Mới' 
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Một số quan chức Việt Nam đã bày tỏ sự lạc quan về tiềm năng tăng trưởng của các khu công 

nghiệp tại Việt Nam và đề xuất các giải pháp để khắc phục những trở ngại và thu hút thêm đầu tư 

vào các khu công nghiệp địa phương. Ông Lê Văn Nghĩa, Trưởng ban Quản lý dự án xây dựng 

thiết chế công đoàn, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đề cập, Thủ tướng giao Tổng Liên đoàn 

lao động Việt Nam theo Quyết định 655 thực hiện nhà ở công nhân ở khu công nghiệp, khu chế 

xuất. Ngày 1/8 vừa qua, Tổng Liên đoàn có đề xuất và Thủ tướng cho biết phải mở rộng diện các 

nhà đầu tư được xây dựng nhà ở cho công nhân. (NDH Ngày 14/8) 

 

Bảy Tháng Đầu Năm 2022, 94.575 Doanh Nghiệp Rút Lui Khỏi Thị Trường 

 

Tại hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp diễn ra hôm nay (11/8), Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư 

(KH&ĐT) Nguyễn Chí Dũng đã báo cáo tình hình phát triển doanh nghiệp trong 7 tháng đầu 

năm 2022, đề xuất 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp trong thời gian 

tới. Theo đó, 7 tháng đầu năm 2022, 94.575 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 18,7% so 

với cùng kỳ năm 2021. Bộ KH&ĐT đề xuất 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm hỗ trợ doanh 

nghiệp trong thời gian tới, trong đó 4 nhóm cần triển khai ngay, và 4 nhóm có tính dài hạn. Bốn 

nhóm nhiệm vụ, giải pháp cần triển khai ngay trong ngắn hạn, bao gồm: Khẩn trương tháo gỡ 

các vướng mắc, rào cản về pháp lý tồn tại chưa được giải quyết triệt để, thúc đẩy giải ngân đầu 

tư công; Tiếp tục hỗ trợ giảm chi phí cho doanh nghiệp, tăng cường khả năng tiếp cận các nguồn 

vốn ưu đãi, nguồn lực hỗ trợ của nhà nước. Đồng thời, cần khắc phục đứt gãy chuỗi cung ứng, đa 

dạng hóa thị trường xuất khẩu, mở rộng thị trường trong nước. Cuối cùng là tập trung giải quyết 

tình trạng khan hiếm lao động cục bộ ở một số ngành, lĩnh vực, địa bàn; đẩy mạnh triển khai 

chính sách, giải pháp hỗ trợ người lao động, đào tạo kỹ năng người lao động nhằm đáp ứng yêu 

cầu thiếu hụt thị trường. (Tien Phong, CafeF, CafeF 1 Ngày 11/8) 

 

Vitas Đề Nghị Chính Phủ Sớm Phê Duyệt Chiến Lược Phát Triển Ngành Dệt May 

 

Đại diện Hiệp hội Dệt May Việt Nam (VITAS), ông Trương Văn Cẩm, Phó chủ tịch Thường 

trực kiêm Tổng thư ký đã báo cáo tình hình sản xuất-kinh doanh 7 tháng của ngành dệt may Việt 

Nam với Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, ngành dệt may Việt Nam xuất khẩu là chủ yếu nên 

những biến động của địa chính trị thế giới tác động quan trọng đến ngành dệt may. Tình hình dệt 

may sử dụng lực lượng lao động rất lớn, qua thời gian chống dịch, có nhiều người lao động về 

quê và không quay trở lại. Có tình trạng biến động lao động, "nhảy việc"…(Dau Tu, Vietstock, 

Tin Nhanh Chung Khoan Ngày 11/8) 

 

500 Doanh Nghiệp Tư Nhân Lớn Nhất Việt Nam Thúc Đẩy Tăng Trưởng Kinh Tế 

 

Theo Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (NCIF) 

và Viện Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS), khối doanh nghiệp tư nhân đang đóng góp tích cực 

vào sự phát triển kinh tế trong nước và thực sự trở thành một động lực quan trọng trong nền kinh 

tế. VPE500 đánh giá trên 3 tiêu chí: quy mô lao động, tổng tài sản và doanh thu thuần. Tiến sỹ 

Trần Toàn Thắng, Trưởng Ban dự báo kinh tế ngành và doanh nghiệp NCIF, cho biết, năng suất 

lao động của VPE500 chỉ tăng khoảng 5,3%/năm, không quá vượt trội so với mức 4,6%năm của 

doanh nghiệp tư nhân trong nước khác và thấp hơn tốc độ tăng trưởng năng suất lao động của 
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doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và doanh nghiệp nhà nước. (Biz Hub 

Ngày 11/8) 

 

Khoảng 24% Doanh Nghiệp Cần Tuyển Lao Động Phổ Thông 

 

Theo khảo sát xu hướng tuyển dụng Quý 3 và 4/2022 của ManpowerGroup Việt Nam, các doanh 

nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực đang đối mặt với thách thức trong tuyển dụng với 57% công ty thừa 

nhận việc tuyển dụng gặp không ít khó khăn. Khoảng 24% doanh nghiệp khảo sát đang cần 

tuyển lao động phổ thông; gần 50% doanh nghiệp có kế hoạch tuyển dụng các vị trí chuyên viên 

có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm. Tại thời điểm khảo sát, hơn 70% nhà tuyển dụng cho biết hoạt 

động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đã khôi phục từ 50% trở lên so với lúc trước dịch 

COVID-19, và 12% doanh nghiệp thừa nhận vẫn đang chịu ảnh hưởng không nhỏ bởi đại dịch. 

Triển vọng tuyển dụng được kỳ vọng tăng trong vòng 6 tháng tới thể hiện rõ nhất trong các lĩnh 

vực: Sản xuất và chế biến chế tạo; bán sỉ, bán lẻ và thương mại; tài chính - ngân hàng; dịch vụ tư 

vấn chuyên nghiệp, xây dựng; dịch vụ lưu trú, ăn uống và giải trí, bất động sản. (Bao Dan Sinh 

Ngày 11/8) 

 

Thu Nhập Của Người Dân Đã Tăng Trở Lại 

 

Theo bà Phạm Thị Quỳnh Lợi, Vụ trưởng Vụ Thống kê xã hội và Môi trường (Tổng cục Thống 

kê), sau 2 năm bị giảm, năm 2022 ghi nhận thu nhập bình quân đầu người tăng trở lại. Theo kết 

quả khảo sát của Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân tháng của người lao động trong quý II 

vừa qua là 6,6 triệu đồng, tăng 206.000 đồng so với quý I/2022 và tăng 542.000 đồng so với 

cùng kỳ năm trước. Đây là tín hiệu khá tích cực, bởi thông thường mọi năm, thu nhập của người 

lao động trong quý II bao giờ cũng giảm so với quý I, do quý I trùng vào dịp Tết Nguyên đán 

nên hầu hết người lao động đều tăng được thu nhập như tiền làm thêm cuối năm, tiền thưởng, 

tiền Tết... ít nhất cũng được thêm một tháng thu nhập (tháng lương thứ 13). Sau một thời gian bị 

đứt gãy chuỗi cung ứng và đầu ra bị ngưng trệ, từ cuối năm ngoái, rất nhiều doanh nghiệp đã ký 

được đơn hàng xuất khẩu dài hạn, vì vậy người lao động có cơ hội làm thêm giờ nên đã tăng 

được thu nhập. So với cùng kỳ năm 2020, khi dịch Covid-19 bùng phát tại Việt Nam, thì thu 

nhập bình quân của người lao động tăng 19,7%, tương ứng gần 1,1 triệu đồng. Thu nhập của 

người dân trong 6 tháng cuối năm được dự báo tiếp tục được cải thiện so với 6 tháng đầu năm và 

cùng kỳ năm 2021, bởi thực hiện Nghị định 38/2022/NĐ-CP về việc tăng lương tối thiểu vùng 

cho người lao động. (Dau Tu Ngày 10/8) 

 

Giải Quyết Bài Toán Nguồn Nhân Lực Chất Lượng Cao Cho Du Lịch 

 

Ngày 9/8, tại Hội trường Thống Nhất (TP. HCM) diễn ra hội thảo Định hướng và giải pháp đào 

tạo nguồn nhân lực khách sạn để phục hồi và phát triển du lịch quốc tế ở Việt Nam. Bà Nguyễn 

Thị Thanh Thủy, Giám đốc kinh doanh tập đoàn Silk Path, thừa nhận hiện tại nhân viên của 

khách sạn chủ yếu là sinh viên thực tập, bán thời gian, thời vụ, đặc biệt là ở bộ phận buồng 

phòng. Hơn thế nữa, trong cuộc khủng hoảng nhân sự hậu dịch, có tình trạng các khách sạn 

giành giật nhân lực, nhân tài, thậm chí đi “cướp” của nhau. Chủ tịch CLB Quản lý buồng Việt 

Nam - ông Nguyễn Quang cho hay, các khách sạn không chỉ gặp vấn đề về thiếu nhân lực mà 

http://bizhub.vn/news/nations-largest-firms-the-driving-force-for-economic-growth_336314.html
https://baodansinh.vn/khoang-24-doanh-nghiep-can-tuyen-lao-dong-pho-thong-20220811063036.htm
https://baodautu.vn/thu-nhap-cua-nguoi-dan-da-tang-tro-lai-d171283.html


 

 

 

còn là yếu nhân lực. Trước đây, cơ sở lưu trú đòi hỏi rất cao về chuyên môn, kinh nghiệm làm 

việc nhưng bây giờ không có kinh nghiệm vẫn được nhận vào làm. Phân tích nguyên nhân, ông 

Quang trích dẫn một khảo sát của Hotel Job (tháng 6/2022), khi khách sạn phục hồi sau dịch, có 

đến 48% nhân sự khách sạn đánh giá không hài lòng về mức thu nhập và chế độ làm việc. Không 

chỉ khách sạn Việt Nam mà còn ở các khách sạn quốc tế, mức lương trung bình của đội ngũ nhân 

viên chỉ 5-6 triệu đồng/tháng, cộng với khoảng 2-3 triệu đồng service charge (phí phục vụ), tổng 

thu nhập khoảng 7-8 triệu/tháng. Kể cả khi họ làm thêm thời gian dài nữa thì cũng con số này chỉ 

9-10 triệu/tháng. Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục trưởng Tổng cục 

Du lịch, cho hay, hiện trên 90% cơ sở lưu trú du lịch trong cả nước trở lại hoạt động bình thường 

với hơn 34.000 cơ sở và 700.000 buồng phòng nhưng số lao động trong cơ sở lưu trú du lịch mới 

được hơn 300.000 người, trong đó nhiều lao động chưa được đào tạo đầy đủ. Ông Vũ Thế Bình - 

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam - nhận định, chỉ có duy nhất con đường DN gắn kết với cơ 

sở đào tạo để có chương trình giảng dạy cụ thể, phù hợp nhu cầu từng DN. (Tien Phong, 

VietnamNet, Lao Dong, NLD Ngày 10/8) 

 

Hai Ngành Lao Động Và Du Lịch Cùng Tìm ‘Lời Giải’ Nâng Cao Chất Lượng Nhân Sự Du 

Lịch 

 

Trong phần trả lời chất vấn trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra vào chiều 10/8, hai vị bộ 

trưởng của ngành lao động và du lịch đã trả lời chất vấn về các giải pháp nhằm nâng cao chất 

lượng nhân lực du lịch. Về giải pháp căn cơ, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chỉ ra 7 nhóm giải pháp, 

cụ thể gồm: đào tạo kiến thức, kỹ năng chuyên môn, năng lực tự chủ và thích ứng dần kỹ năng 

mới; triển khai mạnh mẽ hệ thống tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia và khu vực, tiến tới công 

nhận Bộ tiêu chuẩn nghề ASEAN được Tổ chức thi cấp Chứng chỉ nghề quốc gia ASEAN hướng 

tới các hoạt động du lịch hướng dẫn bài bản, chuyên nghiệp, đủ năng lực cạnh tranh; có chính 

sách thu hút nhân lực và học, làm việc đi đôi với nâng cao năng lực hệ thống đào tạo, bồi dưỡng 

chuyên môn, nâng cao chất lượng; quy hoạch liên kết đồng bộ giữa Trung ương, địa phương, các 

ngành gắn kết doanh nghiệp lữ hành với nhà trường; phát triển du lịch, đa dạng hóa các hình 

thức học tập, đào tạo, mở rộng địa bàn đào tạo; tuyên truyền, tư vấn, định hướng nghề nghiệp 

cho học sinh, sinh viên… Bên cạnh đó, theo ông, cần áp dụng một số chính sách ngắn hạn tập 

trung đào tạo nghề cho người lao động. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ LĐ-

TB&XH để xây dựng đề án phát triển lao động ngành du lịch vừa đào tạo dài hạn vừa trước mắt; 

vừa học văn hóa vừa học nghề. Đối với khó khăn về nguồn nhân lực trong ngành du lịch, Bộ 

trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết, cơ quan này đã và đang tăng cường năng lực cho các cơ sở 

đào tạo và giảng viên; đẩy mạnh xã hội hóa và hợp tác quốc tế về đạo tào nhân lực; nâng cao kỹ 

năng nghề qua hoàn thiện và áp dụng các bộ tiêu chuẩn nghề thống nhất ở cấp độ quốc gia và 

quốc tế. (Saigon Times, Quoc Hoi TV Ngày 10/8) 

 

Hà Nội: Tuyển Sinh, Đào Tạo Nghề Tăng Mạnh 

 

Sở LĐ-TB&XH Hà Nội cho biết, tính đến hết tháng 7/2022, các cơ sở GDNN, cơ sở hoạt động 

GDNN toàn thành phố ước tuyển sinh và đào tạo cho 124.200 lượt người, tăng 130,8% so với 

cùng kỳ năm 2021. Trong đó, đối với trình độ cao đẳng, các đơn vị của thành phố đã tuyển sinh 

và đào tạo cho 2.750 người; trung cấp là 6.930 người; sơ cấp và dưới 3 tháng 114.520 người. 

(ANTD Ngày 11/8) 
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Hà Giang: Đào Tạo Nghề Gắn Với Đòi Hỏi Của Thị Trường Và Doanh Nghiệp 

 

Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Hà Giang đặt mục tiêu: Đào tạo cho 36.000 người, trong đó sơ cấp và 

dưới 3 tháng 30.000 người, trung cấp 5.000 người, cao đẳng 1.000 người. Tỷ lệ lao động có việc 

làm sau học nghề đạt tối thiểu 80%. Phấn đấu hết năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60%. 

Đến năm 2030, các cơ sở GDNN của Hà Giang được đầu tư đồng bộ, đáp ứng nhu cầu đào tạo 

nhân lực của thị trường; góp phần thực hiện chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao thu nhập, 

giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 65%. Trong 6 

tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh giải quyết việc mới cho 15.368 lao động, đạt 89,35 % kế hoạch, 

tăng 36,28% so với cùng kỳ năm 2021. (Cong Thuong Ngày 15/8) 

 

Thái Nguyên: Đổi Mới Và Nâng Cao Chất Lượng GDNN Đáp Ứng Yêu Cầu Phát Triển, 

Hội Nhập 

 

Nhằm đáp ứng nhu cầu của người học, thị trường lao động, yêu cầu phát triển nguồn nhân lực 

chất lượng cao của tỉnh và khu vực, những năm gần đây, các cơ sở GDNN trên địa bàn Thái 

Nguyên đã có nhiều giải pháp hiệu quả, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo. Đến 

năm 2025, toàn tỉnh phấn đấu thu hút 40-45% học sinh tốt nghiệp THCS và THPT vào hệ thống 

GDNN; học sinh, sinh viên nữ đạt trên 30% trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh mới; Đào tạo lại, đào 

tạo thường xuyên cho 25% lực lượng lao động. Tỷ lệ lao động là người dân tộc thiểu số qua đào 

tạo nghề nghiệp đạt 45%; củng cố, nâng cao năng lực đào tạo của cơ sở GDNN chuyên biệt để 

đào tạo cho người dân tộc thiểu số học nội trú; Tỷ lệ lao động là người khuyết tật còn khả năng 

lao động được học nghề phù hợp đạt 35%. (Giao Duc Thoi Dai Ngày 16/8) 

 

Hải Dương Thiếu Hụt Lao Động 

 

Hiện nay nhu cầu về lao động của các doanh nghiệp trong tỉnh Hải Dương rất lớn. Theo Trung 

tâm Dịch vụ việc làm Hải Dương, trong tháng 7 vừa qua, các doanh nghiệp đề nghị cung ứng, 

tuyển dụng 1.421 lao động qua đơn vị. Tuy nhiên, chỉ có 60 lao động được tuyển dụng, thấp hơn 

rất nhiều so với nhu cầu của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp trong tỉnh vẫn rất “khát” lao động 

có tay nghề, chất lượng cao. Doanh nghiệp chỉ tuyển được 21 lao động có trình độ sơ cấp trở lên, 

bằng 6,8% so với nhu cầu. (Bao Hai Duong Ngày 11/8) 

 

CAMIMEX Đề Xuất Các Dự Án Hơn 3.600 Tỷ Đồng Tại Quảng Trị 

 

Ngày 12/8, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng chủ trì cuộc họp với 

các ngành chức năng, địa phương về đề xuất đầu tư các dự án nuôi trồng, chế biến thủy sản của 

Công ty CAMIMEX Quảng Trị (thuộc CAMIMEX Group). Cụ thể, CAMIMEX đề xuất xây 

dựng trại giống tại thị trấn Cửa Tùng (huyện Vĩnh Linh) với diện tích 5 - 7ha với quy mô 2.000 

tấn tôm thương phẩm/năm, và 500 tấn cá hồi/năm, tổng mức đầu tư 1.500 tỷ đồng. Tiếp nhận 

mặt bằng do Công ty Uni president Việt Nam trả lại tại xã Trung Giang (huyện Gio Linh), mua 

toàn bộ tài sản trên đất để triển khai nhà máy chế biến thủy sản giai đoạn 1 công suất 10.500 

tấn/năm, tổng mức đầu tư 700 tỷ đồng và giai đoạn 2 từ 20.000 – 30.000 tấn/năm, tổng mức đầu 

https://congthuong.vn/ha-giang-dao-tao-nghe-gan-voi-doi-hoi-cua-thi-truong-va-doanh-nghiep-217248.html
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https://baohaiduong.vn/goc-nhin/thieu-hut-lao-dong-210883


 

 

 

tư 1.800 tỷ đồng. Dự kiến khi đi vào hoạt động, dự án này sẽ sử dụng 4.000 lao động địa 

phương. Đầu tư khu nuôi hỗn hợp tôm thẻ chân trắng và cá chẽm công nghệ GPS với diện tích 

75ha tại xã Vĩnh Thái (huyện Vĩnh Linh), công suất 2.500 tấn tôm cá/năm, tổng mức đầu tư 350 

tỷ đồng. Doanh thu dự kiến 18 triệu USD. (Kinh Te Do Thi Ngày 12/8) 

 

Thừa Thiên-Huế Hướng Đến Đảm Bảo Nguồn Lao Động Giai Đoạn 2022 - 2025 

 

Theo Nghị quyết về Chương trình việc làm tỉnh Thừa Thiên-Huế giai đoạn 2021-2025, địa 

phương đặt ra chỉ tiêu: Giải quyết việc làm cho 83.400 lao động (năm 2021 là 16.000, năm 2022 

là 16.300, năm 2023 là 16.500, năm 2024 là 17.000, năm 2025 là 17.600). Đưa 10.000 lao động 

đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, trong đó có 3.000 lao động thuộc diện chính sách. (Dan 

Sinh Ngày 11/8) 

 

Chi Hơn 2,1 Tỷ Đồng Sửa Trường Cao Đẳng Nghề Rồi... Bỏ Hoang 

 

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai là chủ đầu tư công trình cải tạo, sửa chữa Trường Cao đẳng 

Nghề với kinh phí quyết toán hơn 2,1 tỷ đồng từ năm 2019. Tuy nhiên đến nay công trình vẫn 

chưa được bố trí đưa vào sử dụng, hiện đã xuống cấp, hàng loạt dãy cửa bị đập phá, nhiều đồ 

dùng bị lấy cắp... gây lãng phí. (Kenh 14 Ngày 15/8) 

 

TP. HCM: Khai Mạc Lớp Bồi Dưỡng Tay Nghề Năm 2022 

 

Ngày 14/8, Liên đoàn Lao động TP.HCM phối hợp với Trường Cao đẳng Cao Thắng tổ chức 

khai mạc lớp bồi dưỡng tay nghề và thi nâng ngạch bậc thợ năm 2022. Lớp bồi dưỡng tay nghề 

năm nay có 42 đoàn viên, lao động trực tiếp sản xuất đang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa 

bàn TP tham gia. Tại đây, các học viên sẽ học 15-20 tiết lý thuyết trong thời gian 2 tuần. (Dan 

Sinh Ngày 15/8) 
 

Đồng Tháp Nâng Chất Nguồn Nhân Lực Từ Đào Tạo Nghề 

 

Đồng Tháp là địa phương ở Đồng bằng sông Cửu Long đi đầu trong công tác đào tạo nghề, đặc 

biệt là đào tạo nghề cho nguồn nhân lực tham gia xuất khẩu lao động tại nước ngoài. Toàn tỉnh 

Đồng Tháp hiện có 20 cơ sở GDNN, trong đó có 2 trường cao đẳng, 3 trường trung cấp, 7 trung 

tâm GDNN cấp huyện và 8 đơn vị có tham gia vào giáo dục dạy nghề. Thời gian qua, tỉnh đã đào 

tạo nghề cho hơn 106.700 lao động, góp phần nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70%. 

Trong năm 2022, các trường đã triển khai, thực hiện các hoạt động kết nối tạo điều kiện cho gần 

4.000 học sinh, sinh viên sắp tốt nghiệp tiếp cận với các đơn vị, công ty, doanh nghiệp trong, 

ngoài tỉnh và công ty phái cử để tìm kiếm cơ hội việc làm trong, ngoài tỉnh và ở nước ngoài. 

(Giao Duc Thoi Dai Ngày 11/8) 
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