
 

 

 

Vietnam TVET Bulletin  
Ngày 08/09 – 14/09/2022 

Mục lục 

 

● TIN TIÊU ĐIỂM ●  

● TIN GDNN / ĐÀO TẠO NGHỀ ●  

CHÍNH SÁCH 
Còn 21 Tỉnh Thành Chưa Giải Ngân Xong Tiền Hỗ Trợ Lao Động Thuê Nhà Trọ 
Thêm 800 Tỷ Cho Đào Tạo, Đào Tạo Lại Lao Động 
Tổng Cục GDNN Yêu Cầu Rà Soát Toàn Bộ Trường Cao Đẳng Đào Tạo Y, Dược 
Hoàn Thành Chi Trả Hỗ Trợ Từ Quỹ Bảo Hiểm Thất Nghiệp 
Thủ Tướng Chính Phủ Bổ Nhiệm 2 Thứ Trưởng 
Hà Nội Dự Kiến Dành Hơn 1.100 Tỉ Đồng Hỗ Trợ 50% Học Phí Trong Năm 2022-2023 
Chương Trình Đào Tạo Nghiệp Vụ Đánh Giá Kỹ Năng Nghề Quốc Gia 
Trao Giải Kỳ Thi Kỹ Năng Nghề Quốc Gia 

● TIN KINH DOANH & THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG ●  

HỢP TÁC NƯỚC NGOÀI 
Khóa Đào Tạo Nâng Cao “Ứng Dụng Scalance XC208 Và S615 Trong An Toàn Và Bảo Mật Hệ Thống Mạng” 
Tại Trường LILAMA 2 
IMF Nâng Dự Báo Tăng Trưởng Của Việt Nam Lên 7% Trong Năm 2022 
Báo Cáo World Bank: Tỉ Lệ Người Học Đại Học Ở Việt Nam Còn Thấp 
Thứ Trưởng Lê Văn Thanh Tiếp Và Làm Việc Cùng Chủ Tịch Ủy Ban Thương Mại Quốc Tế Của Nghị Viện Châu 
Âu 
Tỉnh Ibaraki Của Nhật Bản Sẽ Hỗ Trợ Đặc Biệt Cho Lao Động Từ Tỉnh Long An 
Việt Nam Và Nhật Bản Phối Hợp Giảm Bớt Các Chi Phí Trung Gian Cho Thực Tập Sinh 
Nhật Mở Rộng Ngành Nghề Lao Động, Ưu Tiên Công Việc Chăm Sóc Người Cao Tuổi 
Hiệp Hội Chăm Sóc Y Tế Osaka Sẽ Mở Rộng Tiếp Nhận Thực Tập Sinh Việt Nam 
Bộ Trưởng Bùi Thanh Sơn Thăm Chính Thức Australia Và Đồng Chủ Trì Hội Nghị Bộ Trưởng Ngoại Giao Việt 
Nam-Australia Lần Thứ 4 
Việt Nam Hấp Dẫn Các Công Ty Khởi Nghiệp Singapore 
Việt Nam Luôn Coi EU Là Đối Tác Kinh Tế - Phát Triển Quan Trọng Hàng Đầu 
Huawei Hợp Tác Đào Tạo Nhân Tài Số Tại Việt Nam 
Bộ GD&ĐT Và Cơ Quan Phát Triển Quốc Tế Hoa Kỳ Ký Ghi Nhớ Hợp Tác 
Lao Động Quảng Trị Tại Nước Ngoài Vẫn Còn Nhiều Hạn Chế 

TIN TRONG NƯỚC 
Chỉ 30% Nhân Lực Tại Các Doanh Nghiệp Thương Mại Điện Tử Được Đào Tạo Chính Quy 
Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Huế Triển Khai Các Chương Trình Đào Tạo Theo Chuẩn Quốc Tế 
Quảng Nam Đặt Mục Tiêu Tuyển Sinh GDNN 24.000 Người Trong Giai Đoạn 2022-2025 
Long An: Phân Luồng Học Sinh Đến Với Trường Nghề Để Chủ Động Nhân Lực 

 

# # # 

  



 

 

 

● Tin Tiêu Điểm ●  

 

● Tin GDNN / Đào Tạo Nghề ●  

Chính Sách 

 

Còn 21 Tỉnh Thành Chưa Giải Ngân Xong Tiền Hỗ Trợ Lao Động Thuê Nhà Trọ 

 

Tính tới sáng 7/9, ngoài ba tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Cao Bằng không có đối tượng, 60 tỉnh, 

thành phố đã thực hiện chi trả cho hơn 4,6 triệu lượt lao động với kinh phí hơn 3,1 tỷ đồng 

(86,1% số hồ sơ đã được phê duyệt; 83,3% số hồ sơ đề nghị). Hiện nay, có 39 tỉnh hoàn thành 

giải ngân 100% so với số đề nghị, trong khi 21 tỉnh, thành chưa giải ngân xong tiền hỗ trợ lao 

động thuê nhà trọ. Các địa phương đã tiếp nhận được hơn 5,2 triệu lượt lao động với kinh phí 

hơn 3,7 ngàn tỷ đồng (tương đương với gần 58% kinh phí đề xuất ban đầu), phê duyệt được hơn 

5 triệu lượt lao động với kinh phí hơn 3,6 ngàn tỷ đồng (96,6% số hồ sơ đề nghị) (Tin Tuc Ngày 

7/9) 

 

Thêm 800 Tỷ Cho Đào Tạo, Đào Tạo Lại Lao Động 

 

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương về Dự thảo Thông tư quy định nội dung, 

định mức chi hoạt động của chương trình thí điểm đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn 

nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Chương trình thí điểm 

được Chính phủ phê duyệt thực hiện từ năm 2022 đến 2025, với tổng nguồn vốn dự kiến khoảng 

800 tỷ đồng, đa số từ ngân sách nhà nước. Chương trình dự kiến thí điểm đào tạo ít nhất 20 

ngành nghề mới trình độ trung cấp và cao đẳng, với khoảng 4.800 người học; đào tạo lại gắn với 

chuyển đổi việc làm cho ít nhất 300.000 lượt người đang làm việc tại các doanh nghiệp (đào tạo 

ngắn hạn). (CafeF, Tien Phong, Dien Dan Tieu Dung Ngày 12/9) 

 

Tổng Cục GDNN Yêu Cầu Rà Soát Toàn Bộ Trường Cao Đẳng Đào Tạo Y, Dược 

 

Tổng cục GDNN yêu cầu tất cả trường cao đẳng đào tạo khối ngành sức khỏe tự thanh, kiểm tra, 

giám sát việc tuyển sinh, đào tạo. Trong văn bản ngày 7/9, Tổng cục GDNN (Bộ LĐ-TB&XH) 

cho biết việc này nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về GDNN trong 

đào tạo khối ngành sức khỏe. Tổng cục cũng đề nghị các trường rà soát việc liên kết, mở địa 

điểm đào tạo để tổ chức tuyển sinh, đào tạo các ngành, nghề trình độ cao đẳng, trung cấp thuộc 

khối ngành sức khỏe. Kết quả rà soát gửi về tổng cục trước ngày 20/9. Động thái này được đưa 

ra sau một số thông tin về tình trạng cấp bằng tốt nghiệp không qua đào tạo ở Cao đẳng Dược Hà 

Nội (trụ sở ở Hưng Yên), Cao đẳng Y tế Phú Thọ (Phú Thọ) và Cao đẳng Lê Quý Đôn (Đồng 

Nai). (Cong Ly Ngày 9/9) 

 

Hoàn Thành Chi Trả Hỗ Trợ Từ Quỹ Bảo Hiểm Thất Nghiệp 

 

BHXH Việt Nam cho biết việc chi trả hỗ trợ đối với người lao động (NLĐ) từ Quỹ Bảo hiểm 

thất nghiệp (BHTN) đợt 2 đã hoàn thành. Sau 1 tháng giải ngân, ngành BHXH đã hỗ trợ từ Quỹ 

BHTN cho gần 359.000 lao động, tương đương với số tiền hơn 1.018 tỉ đồng. (NLD Ngày 13/9) 

https://baotintuc.vn/van-de-quan-tam/con-21-tinh-thanh-chua-giai-ngan-xong-tien-ho-tro-lao-dong-thue-nha-tro-20220907122539558.htm
https://cafef.vn/them-800-ty-cho-dao-tao-dao-tao-lai-lao-dong-2022091209080223.chn
https://tienphong.vn/them-800-ty-cho-dao-tao-dao-tao-lai-lao-dong-post1468813.tpo#related
https://diendantieudung.vn/them-800-ty-cho-dao-tao-dao-tao-lai-lao-dong-a161112.html#related
https://congly.vn/tong-cuc-giao-duc-nghe-nghiep-yeu-cau-ra-soat-toan-bo-truong-cao-dang-dao-tao-y-duoc-213248.html
https://nld.com.vn/cong-doan/hoan-thanh-chi-tra-ho-tro-tu-quy-bao-hiem-that-nghiep-20220912200043699.htm


 

 

 

 

Thủ Tướng Chính Phủ Bổ Nhiệm 2 Thứ Trưởng 

 

Tại Quyết định 1065/QĐ-TTg ngày 10/9/2022, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại ông Lê Tấn 

Dũng giữ chức Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH. Thời hạn bổ nhiệm lại tính từ ngày 14/9/2022. Hiện 

nay, ông Lê Tấn Dũng giúp Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH chỉ đạo các lĩnh vực: GDNN; khối các 

trường Đại học thuộc Bộ; công tác Văn phòng; công tác Đảng - Đoàn thể; Ban quản lý dự án trực 

thuộc Bộ và theo dõi các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực phụ trách thuộc 

phạm vi, trách nhiệm của Bộ. Ông Dũng đã tiếp nhận vị trí Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH lần thứ 

nhất vào năm 2017. (Bao Chinh Phu, Giao Duc Thoi Dai, VietnamNet, Bao Tai Nguyen Moi 

Truong, CADN, Lao Dong, VietnamBiz, Bao Chinh Phu 1 Ngày 11/9) 

 

Hà Nội Dự Kiến Dành Hơn 1.100 Tỉ Đồng Hỗ Trợ 50% Học Phí Trong Năm 2022-2023 

 

Theo ông Nguyễn Ngọc Việt - chánh văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP Hà Nội, 

trong bối cảnh sau 2 năm đại dịch đời sống nhân dân vẫn còn khó khăn, Hà Nội tiếp tục hỗ trợ 

50% học phí cho cả năm học 2022-2023 như mức hỗ trợ năm học 2021-2022 và cho rà soát 

100% đối tượng, mở rộng thành phần học sinh thuộc diện yếu thế, gia đình chính sách, gia đình 

khó khăn để thực hiện chính sách hỗ trợ miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo quy 

định". Dự kiến tổng mức ngân sách Hà Nội dành để hỗ trợ học phí trong năm học 2022-2023 

khoảng 1.133 tỉ đồng. (Tuoi Tre, Tuoi Tre 1, Thanh Nien, Bao Quoc Te, Lao Dong Thu Do, Tuoi 

Tre Thu Do Ngày 9/9) 

 

Chương Trình Đào Tạo Nghiệp Vụ Đánh Giá Kỹ Năng Nghề Quốc Gia 

 

Ngày 6/9, Bộ LĐ-TB&XH đã có Thông tư 16/2022/TT-BLĐTBXH ban hành Chương trình đào 

tạo về nghiệp vụ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia. Đối tượng tham gia khóa đào tạo là cán bộ 

giảng dạy trong các cơ sở đào tạo, dục nghề nghiệp hoặc chuyên gia, cán bộ kỹ thuật trong các 

doanh nghiệp hoặc nghệ nhân và cá nhân khác có liên quan. Thời gian đào tạo là 50 giờ chuẩn. 

Trong đó có 18,5 giờ lý thuyết; 26,5 giờ thực hành, thảo luận và 05 giờ kiểm tra. (Luat Vietnam 

Ngày 9/9) 

 

Trao Giải Kỳ Thi Kỹ Năng Nghề Quốc Gia 

 

Ngày 9/9, kết quả Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia (đợt 2) năm 2022 của Hội đồng thi quốc gia số 

3 đã được công bố. Theo đó có 29 thí sinh đoạt giải. Đây là các thí sinh dự thi các nghề Chăm 

sóc sắc đẹp; Thiết kế các kiểu tóc và 6 mô-đun của nghề. (Kinh Te & Do Thi Ngày 11/9, Dan Tri 

Ngày 9/9) 

 

 

● Tin Kinh Doanh & Thị Trường Lao Động ● 

Hợp tác Nước Ngoài 

 

https://baochinhphu.vn/thu-tuong-chinh-phu-bo-nhiem-2-thu-truong-102220911123544579.htm
https://giaoducthoidai.vn/thu-tuong-bo-nhiem-lai-thu-truong-bo-gddt-nguyen-van-phuc-post607566.html#related
https://vietnamnet.vn/thu-tuong-bo-nhiem-lai-hai-thu-truong-2058758.html#related
https://baotainguyenmoitruong.vn/thu-tuong-chinh-phu-bo-nhiem-lai-2-thu-truong-343551.html#related
https://baotainguyenmoitruong.vn/thu-tuong-chinh-phu-bo-nhiem-lai-2-thu-truong-343551.html#related
https://cadn.com.vn/thu-tuong-chinh-phu-bo-nhiem-2-thu-truong-post266598.html#related
https://laodong.vn/thoi-su/thu-tuong-bo-nhiem-2-thu-truong-bo-ldtbxh-bo-thong-tin-va-truyen-thong-1091696.ldo#related
https://vietnambiz.vn/thu-tuong-chinh-phu-bo-nhiem-hai-thu-truong-2022911143259993.htm#related
https://baochinhphu.vn/thu-tuong-bo-nhiem-tan-thu-truong-bo-thong-tin-va-truyen-thong-119220911142352769.htm#related
https://tuoitre.vn/ha-noi-du-kien-ho-tro-50-hoc-phi-trong-nam-2022-2023-20220909121653337.htm
https://tuoitre.vn/ha-noi-lai-de-xuat-tang-hoc-phi-cac-quan-noi-thanh-tang-gap-doi-2022090720460356.htm#related
https://thanhnien.vn/post-1498054.html#related
https://baoquocte.vn/ha-noi-de-xuat-tang-hoc-phi-gap-doi-o-noi-thanh-nam-hoc-2022-2023-197346.html#related
https://laodongthudo.vn/ha-noi-du-kien-ho-tro-hoc-phi-nam-hoc-2022-2023-cho-hoc-sinh-giam-ganh-lo-tang-dong-luc-145709.html#related
https://tuoitrethudo.com.vn/ha-noi-xem-xet-muc-ho-tro-hoc-phi-nam-hoc-2022-2023-khoang-1133-ty-dong-205337.html#related
https://tuoitrethudo.com.vn/ha-noi-xem-xet-muc-ho-tro-hoc-phi-nam-hoc-2022-2023-khoang-1133-ty-dong-205337.html#related
https://luatvietnam.vn/tin-van-ban-moi/chuong-trinh-dao-tao-nghiep-vu-danh-gia-ky-nang-nghe-quoc-gia-186-91334-article.html
https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/trao-giai-ky-thi-ky-nang-nghe-quoc-gia-304612.html
https://dantri.com.vn/giao-duc-huong-nghiep/trao-giai-thi-ky-nang-nghe-cho-cac-nha-lam-dep-20220909154154810.htm


 

 

 

Khóa Đào Tạo Nâng Cao “Ứng Dụng Scalance XC208 Và S615 Trong An Toàn Và Bảo 

Mật Hệ Thống Mạng” Tại Trường LILAMA 2 

 

Để tiếp nối chuỗi đào tạo mảng Kỹ thuật số Công nghiệp 4.0, trường Cao đẳng Công nghệ Quốc 

tế LILAMA 2 (LILAMA 2) vừa qua khai giảng khóa đào tạo nâng cao về “Ứng dụng Scalance 

XC208 và S615 trong an toàn và bảo mật hệ thống mạng” cho các giảng viên Cơ Điện tử và 

Điện tử Công nghiệp. Khóa đào tạo được thực hiện từ ngày 22/8 đến ngày 31/8 với nội dung 

xoay quanh các vấn đề an toàn và bảo mật hệ thống mạng. Mục tiêu đặt ra trong khóa đào tạo 

này là giúp các giảng viên có kiến thức và khả năng ứng dụng vào các công việc như Thiết lập 

mạng riêng ảo (VPN), sử dụng SINEMA RC để thiết lập truyền thông và bảo mật giữa 2 cụm sản 

xuất tự động hóa, đặt cấu hình tường lửa trong Siemens S615, cài đặt các ứng dụng của 

SINEMA RC trên CPU Desktop. Được phỏng vấn trong buổi thảo luận nhóm có nội dung về 

mạng riêng ảo – là một trong những học phần của khóa đào tạo lần này, thầy Trần Hữu Phước đã 

phát biểu rằng: “Tôi cảm thấy khóa đào tào mang lại nhiều kiến thức vô cùng hữu ích. Riêng về 

nội dung học phần này, tôi đã nắm vững các kiến thức về việc tự bảo vệ lưu lượng dữ liệu bằng 

mã hóa IPsec bằng mật khẩu và Chuyển kết nối VPN bằng cách xác thực chứng chỉ. Việc tổ 

chức khóa đào tạo này thật sự cần thiết vì nó đáp ứng được các đòi hỏi cao về bảo mật hệ thống 

an ninh mạng trong nền công nghiệp 4.0 trong tương lai”. Kết thúc khóa đào tạo, các giảng viên 

đã được trang bị các kỹ năng cần thiết để tiếp tục nhân rộng kiến thức cho các giảng viên và sinh 

viên trong thời gian tới, nắm bắt kịp thời các xu thế mới của nền công nghiệp 4.0. Hoạt động này 

được thực hiện trong khuôn khổ Hợp phần “Hỗ trợ các Cơ sở GDNN Chất lượng cao”, thuộc 

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

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

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

(TVET Ngày 13/9) 

 

IMF Nâng Dự Báo Tăng Trưởng Của Việt Nam Lên 7% Trong Năm 2022 

 

Trang mạng imf.org của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) ngày 6/9 đăng bài viết đánh giá tích cực về 

triển vọng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết, mặc dù đã đạt 

được những thành tựu ấn tượng trong nhiều thập kỷ, Việt Nam vẫn phải giải quyết một số thách 

thức để đạt được các mục tiêu phát triển của mình. Theo đó, chênh lệch hiệu quả hoạt động giữa 

các doanh nghiệp có năng suất cao được hưởng lợi từ đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và các 

công ty kém hiệu quả dẫn đến tăng trưởng kinh tế kém tiềm năng hơn. Các doanh nghiệp, đặc 

biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, bị cản trở bởi các quy định nặng nề, thủ tục hành chính 

rườm rà, quản trị doanh nghiệp yếu kém, cơ sở hạ tầng không đủ và khoảng cách kết nối kỹ thuật 

số. Nâng cao kỹ năng lao động và tránh tình trạng tuyển dụng không phù hợp sẽ giúp các công ty 

tối ưu hóa hoạt động. (NDH, Vietnam Plus English, IMF, BNews, SGGP, CafeF, VTV Ngày 

7/9) 

 

Báo Cáo World Bank: Tỉ Lệ Người Học Đại Học Ở Việt Nam Còn Thấp 

 

Theo báo cáo vừa được các chuyên gia của World Bank (Ngân hàng Thế giới) thực hiện và công 

bố trong tháng 8-2022, Việt Nam cần thực hiện 4 điểm chuyển đổi quan trọng, qua đó đổi mới có 

thể đem lại kết quả đáng kể đối với giáo dục đại học. Trước hết là nâng cao khả năng tiếp cận và 

https://www.tvet-vietnam.org/vi/archives/news/khoa-dao-tao-nang-cao-ung-dung-scalance-xc208-va-s615-trong-an-toan-va-bao-mat-he-thong-mang-tai-truong-lilama-2
https://ndh.vn/quoc-te/imf-nang-du-bao-tang-truong-cua-viet-nam-len-7-trong-nam-2022-1323562.html
https://en.vietnamplus.vn/imf-optimistic-about-vietnams-economic-growth/236911.vnp#related
https://www.imf.org/en/News/Articles/2022/08/26/CF-Vietnam-bucks-Asias-Downbeat-Growth#related
https://bnews.vn/imf-nang-du-bao-tang-truong-cua-viet-nam-len-7-trong-nam-2022/257452.html#related
https://www.sggp.org.vn/imf-lac-quan-ve-trien-vong-tang-truong-kinh-te-viet-nam-840041.html#related
https://cafef.vn/imf-giai-ma-viec-nang-du-bao-tang-truong-viet-nam-len-7-cao-nhat-nhom-asean-6-20220908080144847.chn#related
https://vtv.vn/kinh-te/imf-danh-gia-lac-quan-ve-trien-vong-kinh-te-viet-nam-20220908081739754.htm#related


 

 

 

công bằng. Để có thể mở rộng quy mô như vậy, nhu cầu đặt ra là đảm bảo các cơ sở giáo dục tư 

nhân và ngoài đại học đóng một vai trò lớn hơn hiện nay. Mô hình đào tạo đa dạng hơn, trong đó 

có hình thức học tập trực tuyến và ứng dụng công nghệ số; tăng cường nguồn tuyển sinh ngay từ 

bậc giáo dục trung học; và có hỗ trợ tài chính cho sinh viên. Thứ hai là cải thiện chất lượng và sự 

phù hợp. Để cải thiện chất lượng, trọng tâm cần đặt vào đổi mới phương pháp dạy và học, quản 

lý tốt đội ngũ nghiên cứu và giảng dạy tài năng, đầu tư cho cơ sở hạ tầng giáo dục, công nghệ 

thông tin và truyền thông. Trong khi đó, để cải thiện sự phù hợp của các chương trình giáo dục 

đại học, nhu cầu đặt ra nữa là cần xây dựng liên kết chặt chẽ hơn giữa các cơ sở giáo dục đại học 

với các doanh nghiệp. Thứ ba là cải thiện về đảm bảo tài chính cho lĩnh vực giáo dục đại học. 

Các chuyên gia cho rằng giáo dục đại học cần chuyển sang hướng đảm bảo tài chính bền vững 

thông qua phân bổ tốt hơn nguồn vốn của Nhà nước và sử dụng hiệu quả hơn nguồn vốn của khu 

vực tư nhân. Cuối cùng, báo cáo cho rằng cần cải thiện về quản trị trong lĩnh vực giáo dục đại 

học. (Tuoi Tre, VietnamNet, VnExpress Ngày 6/9) 

 

Thứ Trưởng Lê Văn Thanh Tiếp Và Làm Việc Cùng Chủ Tịch Ủy Ban Thương Mại Quốc 

Tế Của Nghị Viện Châu Âu 

 

Ngày 8/9, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Văn Thanh đã có buổi tiếp và làm việc 

cùng ông Bernd Lange, Chủ tịch Ủy ban Thương mại Quốc tế của Nghị viện Châu Âu. Tại buổi 

tiếp, cả hai bên đã trao đổi một số điều về vần đề lao động trong Hiệp định Thương mại Tự do 

Việt Nam – EU (EVFTA). Phát biểu tại cuộc họp, Bộ LĐTBXH mong muốn có thể tiếp tục lắng 

nghe được các ý kiến phản hồi cũng như góp ý từ phía EU trong quá trình xây dựng và giám sát 

thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về lao động của Việt Nam, đảm bảo phù hợp với quy 

định của quốc tế. Theo Thứ trưởng Lê Văn Thanh, đến nay, Việt Nam đã gia nhập 25 công ước 

của ILO (trong đó có 09/10 công ước cơ bản), mới gia nhập công ước số 98 về thương lượng tập 

thể và công ước số 105 về xóa bỏ lao động cưỡng bức. Đáp từ Thứ trưởng, ông Bernd Lange, 

Chủ tịch Ủy ban Thương mại Quốc tế của Nghị viện Châu Âu bảy tỏ sự vui mừng và đánh giá 

cao những cố gắng của Bộ LĐTBXH nhằm đảm bảo các điều khoản về lao động của EVFTA 

trong 02 năm qua, thời điểm dịch bệnh COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp. Ông Bernd 

Lange cũng ủng hộ việc Việt Nam có thể gia nhập công ước số 87 về Tự do hiệp hội và Bảo vệ 

quyền tổ chức của ILO, khẳng định rằng Chủ tịch Ủy ban Thương mại Quốc tế sẽ có những theo 

dõi chặt chẽ về tình hình phát triển của Việt Nam, trong lĩnh vực lao động và hợp tác lao đông 

giữa Việt Nam - EU theo EVFTA. (MoLISA Ngày 8/9) 

 

Tỉnh Ibaraki Của Nhật Bản Sẽ Hỗ Trợ Đặc Biệt Cho Lao Động Từ Tỉnh Long An 

 

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản, ngày 6/9, đoàn công tác của tỉnh Long 

An đã đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh Ibaraki (Nhật Bản) và tổ chức Hội thảo Xúc tiến tiếp nhận 

lao động của tỉnh Long An đến làm việc tại tỉnh Ibaraki. Phát biểu tại cuộc gặp, Tỉnh trưởng tỉnh 

Ibaraki Kazuhiko Oigawa cho biết tỉnh sẽ tiếp nhận 13 lao động đầu tiên của Long An sang 

Ibaraki làm việc theo chương trình hợp tác giữa hai địa phương tháng 10 tới. Ông cũng khẳng 

định rằng địa phương sẽ dành sự hỗ trợ đặc biệt cho những lao động từ tỉnh Long An sang làm 

việc tại Ibaraki. Ông Kazuhiko Oigawa cho biết, hiện nay đã có khoảng 12.000 người Việt Nam 

đang sống và làm việc tại tỉnh Ibaraki. Đây là lực lượng lao động có đóng góp rất quan trọng cho 

nền kinh tế của tỉnh Ibaraki. Ông Kazuhiko Oigawa cho biết thêm, hiện nay có nhiều doanh 

https://tuoitre.vn/bao-cao-world-bank-ti-le-nguoi-hoc-dai-hoc-o-viet-nam-con-thap-20220906111904368.htm
https://vietnamnet.vn/world-bank-ty-le-giao-duc-dai-hoc-thap-viet-nam-can-thay-doi-de-phat-trien-2057141.html#related
https://vnexpress.net/ty-le-hoc-sinh-viet-vao-dai-hoc-cao-dang-thap-4508007.html#related
https://molisa.gov.vn/Pages/tintuc/chitiet.aspx?tintucID=232786


 

 

 

nghiệp của tỉnh Ibaraki có mong muốn sang Việt Nam tìm kiếm cơ hội đầu tư. Trong thời gian 

tới, Trung tâm hỗ trợ đầu tư nước ngoài của tỉnh Ibaraki sẽ hướng tới việc xúc tiến các doanh 

nghiệp này đến tìm hiểu môi trường đầu tư tại tỉnh Long An. Ông Mai Văn Nhiều, Phó Chủ tịch 

Thường trực HĐND tỉnh Long An giới thiệu đến Tỉnh trưởng lợi thế về lực lượng lao động dồi 

dào (hơn 1 triệu người) của tỉnh Long An, trong đó hơn 72% được qua đào tạo nghề lại có nhiều 

doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư tại địa phương (trên 130 doanh nghiệp), tỉnh Long An có 

những điều kiện rất phù hợp trong việc hợp tác lao động tại tỉnh Ibaraki. Chiều cùng ngày, đoàn 

công tác của tỉnh Long An đã phối hợp cùng với bộ phận xúc tiến cơ hội việc làm, Sở Chiến lược 

Công nghiệp tỉnh Ibaraki tổ chức Hội thảo Xúc tiến tiếp nhận lao động của tỉnh Long An đến 

làm việc tại tỉnh Ibaraki. (NLD, Dan Viet, Nha Dau Tu, SGGP Ngày 7/9) 

 

Việt Nam Và Nhật Bản Phối Hợp Giảm Bớt Các Chi Phí Trung Gian Cho Thực Tập Sinh 

 

Ngày 6/9, tại Toyko, Cục Quản lý Lao động Ngoài nước thuộc Bộ LĐ-TB&XH Việt Nam 

(MOLISA) và Tổ chức Hợp tác Đào tạo Quốc gia Nhật Bản (JITCO) đã phối hợp tổ chức Hội 

thảo tăng cường hợp tác đưa lao động Việt Nam sang Nhật Bản sau dịch COVID-19. Phát biểu 

tại hội thảo, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Lao động Ngoài nước Phạm Viết Hương nêu ra một số 

giải pháp của MOLISA nhằm thúc đẩy hoạt động đưa thực tập sinh, lao động Việt Nam sang 

Nhật Bản sau dịch COVID-19. Theo ông, thời gian tới, Bộ sẽ phối hợp với JICA để xây dựng và 

triển khai dự án hỗ trợ kết nối thông tin việc làm cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở 

nước ngoài theo hợp đồng để kết nối người lao động với doanh nghiệp phái cử, từ đó giảm thiểu 

và loại bỏ các chi phí trung gian. Ngoài ra, Bộ sẽ nâng cấp hệ thống cơ sở dữ liệu về người lao 

động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để hỗ trợ hiệu quả công tác quản lý nhà 

nước. Về phần mình, ông Hiroaki Yagi, Chủ tịch JITCO, cho biết hiện Chính phủ Nhật Bản đang 

xem xét lại chương trình thực tập sinh kỹ năng và chương trình lao động kỹ năng đặc định. Bên 

cạnh đó, với sự hợp tác của Chính phủ Việt Nam, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) 

đang cân nhắc xây dựng một hệ thống tuyển dụng mới nhằm loại bỏ các tổ chức trung gian và 

giảm chi phí ban đầu cho các thực tập sinh. (Tin Tuc, Dan Tri, Vietnam Plus Ngày 6/9) 

 

Nhật Mở Rộng Ngành Nghề Lao Động, Ưu Tiên Công Việc Chăm Sóc Người Cao Tuổi 

 

Ngày 6/9, tại Tokyo, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung hội đàm với Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp Nhật Bản Yasuhito Hanashi để thảo luận về các chương trình tiếp nhận lao động hai bên 

cùng quan tâm. Ông Yasuhito Hanashi cho biết, thời gian tới, Bộ Tư pháp Nhật Bản sẽ đề nghị 

những cơ quan liên quan mở rộng tiếp nhận thực tập sinh đối với nghề lái xe. Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp Nhật Bản nhấn mạnh, đối với lao động kỹ năng đặc định, đến nay vẫn chưa tổ chức thi tại 

Việt Nam, tiến độ thực hiện chậm, đề nghị các bên phối hợp để triển khai. Về việc miễn thuế để 

giảm áp lực cho thực tập sinh, Bộ sẽ trao đổi với các Bộ có liên quan để triển khai thực hiện. Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp Nhật Bản Yasuhito Hanashi khẳng định, hoạt động tiếp nhận thực tập sinh 

nước ngoài đến Nhật Bản đã được triển khai sau một thời gian dài phải ngưng lại vì dịch Covid-

19. Bộ Tư pháp Nhật sẽ tăng cường công tác kiểm tra đối với các nghiệp đoàn sử dụng lao động 

để đảm bảo nhân quyền đối với người lao động. Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Việt Nam kiến nghị 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nhật Bản xem xét mở rộng nhiều ngành nghề nhằm tiếp nhận thực tập 

sinh, đặc biệt là xem xét kiến nghị giảm các mức đóng cho thực tập sinh. (Tin Tuc, Dan Tri, Bao 

Dan Sinh, Nhan Dan, BNews, Vietnam Plus Ngày 6/9) 

https://nld.com.vn/kinh-te/tinh-ibaraki-cua-nhat-ban-se-ho-tro-dac-biet-cho-lao-dong-tu-tinh-long-an-20220907171319906.htm
https://danviet.vn/long-an-chuan-bi-dua-lao-dong-lam-viec-tai-nhat-ban-20220906173407182.htm#related
https://nhadautu.vn/long-an-xuc-tien-dua-lao-dong-sang-nhat-ban-d69263.html#related
https://www.sggp.org.vn/doan-cong-tac-cua-tinh-long-an-den-tham-va-lam-viec-tai-nhat-ban-839769.html#related
https://baotintuc.vn/van-de-quan-tam/viet-nam-va-nhat-ban-phoi-hop-giam-bot-cac-chi-phi-trung-gian-cho-thuc-tap-sinh-20220906191441248.htm
https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/tang-cuong-hop-tac-dua-lao-dong-viet-nam-qua-nhat-ban-sau-dai-dich-covid-19-20220907044341452.htm#related
https://www.vietnamplus.vn/viet-nam-nhat-ban-phoi-hop-giam-chi-phi-trung-gian-cho-thuc-tap-sinh/814910.vnp#related
https://baotintuc.vn/thoi-su/nhat-ban-se-tang-cuong-kiem-tra-cac-nghiep-doan-su-dung-lao-dong-viet-nam-20220906202752775.htm
https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/nhat-mo-rong-nganh-nghe-lao-dong-uu-tien-cong-viec-cham-soc-nguoi-cao-tuoi-20220906170600560.htm#related
https://baodansinh.vn/chu-trong-nang-cao-doi-song-thu-nhap-cho-thuc-tap-sinh-tai-nhat-ban-20220906213147.htm#related
https://baodansinh.vn/chu-trong-nang-cao-doi-song-thu-nhap-cho-thuc-tap-sinh-tai-nhat-ban-20220906213147.htm#related
https://nhandan.vn/kien-nghi-giam-cac-muc-dong-cho-thuc-tap-sinh-viet-nam-dang-lam-viec-tai-nhat-post714029.html#related
https://bnews.vn/nhat-ban-se-tang-cuong-kiem-tra-doi-voi-cac-nghiep-doan-su-dung-lao-dong-viet-nam/257329.html#related
https://www.vietnamplus.vn/nhat-ban-se-tang-cuong-kiem-tra-cac-nghiep-doan-su-dung-lao-dong-viet/814940.vnp#related


 

 

 

 

Hiệp Hội Chăm Sóc Y Tế Osaka Sẽ Mở Rộng Tiếp Nhận Thực Tập Sinh Việt Nam 

 

Hiệp hội Chăm sóc y tế Osaka sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Trung tâm Lao động 

ngoài nước (CoLAB) để chuẩn bị cho những đợt tiếp nhận thực tập sinh trong thời gian tới, Chủ 

tịch Hiệp hội Takeshima Tenmi nói trong buổi tiếp Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung 

vào ngày 8/9 tại Osaka.  Hiệp hội cũng đã hoàn thành việc xây dựng khu ký túc xá cho thực tập 

sinh. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đánh giá cao sự hợp tác của Hiệp hội, nhất là vai trò quan trọng 

của Chủ tịch Takeshima Tenmi trong thời gian qua. Mặc dù ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 

nhưng hai bên đã nỗ lực để đưa được 14 thực tập sinh khóa 1 đến Nhật Bản làm việc từ đầu năm 

2022. Cùng ngày, đoàn công tác của Bộ LĐ-TB&XH tiếp Nghị sỹ Mita Katsuhisa đến chào xã 

giao, ông Oike Koji- Chủ tịch nghiệp đoàn Osaka Collaboration Management, và ông Hazaki 

Kazuhiro, Chủ tịch điều hành nghiệp đoàn EUC. (Giao Duc Thoi Dai Ngày 9/9, Dan Tri Ngày 

8/9) 

 

Bộ Trưởng Bùi Thanh Sơn Thăm Chính Thức Australia Và Đồng Chủ Trì Hội Nghị Bộ 

Trưởng Ngoại Giao Việt Nam-Australia Lần Thứ 4 

 

Nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi 

Thanh Sơn đã thăm chính thức Australia từ ngày 11-13/9. Trong dịp này, ngày 12/9, tại thủ đô 

Canberra của Australia, hai Bộ trưởng đã đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-

Australia lần thứ 4. Tại Hội nghị, hai Bộ trưởng khẳng định lãnh đạo hai nước đều coi trọng và 

quyết tâm tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược trên nền tảng hữu nghị và hợp tác tốt đẹp, lâu 

dài. Về hợp tác lao động, hai bên sẽ xem xét điều chỉnh Bản ghi nhớ về Chương trình thị thực 

nông nghiệp phù hợp với tình hình mới. (Bao Quoc Te, Bao Quoc Te 1, VTV, Lao Dong, 

Vietnam Plus, QDND, VnExpress, Nhan Dan, Tien Phong Ngày 12/9) 

 

Việt Nam Hấp Dẫn Các Công Ty Khởi Nghiệp Singapore 

 

Straits Times ngày 12/9 dẫn lời ông James Tan, đối tác quản lý của Công ty đầu tư mạo hiểm 

Quest Ventures, nhận định, Việt Nam là một trong những địa điểm hấp dẫn nhất trong mắt các 

công ty khởi nghiệp Singapore nhờ lực lượng lao động dồi dào, chi phí lao động thấp và thị 

trường lớn. Lực lượng lao động ở Việt Nam ngày càng được đào tạo tốt và vẫn còn khá rẻ so với 

Singapore. Ngoài ra, Việt Nam có dân số hiểu biết về công nghệ và tầng lớp trung lưu đang phát 

triển khiến nơi đây trở thành một thị trường tiềm năng. (Tuoi Tre, vnreport.vn, Straits Times 

Ngày 12/9) 

 

Việt Nam Luôn Coi EU Là Đối Tác Kinh Tế - Phát Triển Quan Trọng Hàng Đầu 

 

Ngày 9/9, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp ông Bernd Lange, Chủ 

tịch Ủy ban Thương mại quốc tế (INTA) của Nghị viện châu Âu (EP). Chủ tịch INTA Bernd 

Lange khẳng định EP, trong đó có INTA sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong quá trình triển khai 

các cam kết trong EVFTA cũng như mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực phát triển bền vững thời 

gian tới, trong bối cảnh EU đang tích cực triển khai hàng loạt các chính sách và sáng kiến mới 
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hướng tới khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng 

định Việt Nam luôn coi EU là một trong những đối tác kinh tế - phát triển quan trọng hàng đầu. 

Bộ trưởng khẳng định Việt Nam thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các cam kết trong Hiệp định 

EVFTA, bao gồm các cam kết về phát triển bền vững như thành lập Nhóm Tư vấn trong nước 

(DAG), xây dựng, ban hành nhiều nghị định và thông tư hướng dẫn thực thi Luật Bộ Lao động 

sửa đổi, phê chuẩn gia nhập và thực thi các Công ước cơ bản của ILO số 98 về quyền thương 

lượng tập thể và số 105 về xóa bỏ lao động cưỡng bức. Việt Nam sẽ tiếp tục rà soát nhằm hoàn 

thiện hệ thống pháp luật trong nước về lao động, cũng như thực hiện các cam kết quốc tế mà 

Việt Nam đã tham gia. (Bao Quoc Te, Vietnam Plus, Dang Cong San Ngày 9/9) 

 

Huawei Hợp Tác Đào Tạo Nhân Tài Số Tại Việt Nam 

 

Công ty TNHH Công nghệ Huawei Việt Nam (Huawei) vừa chính thức ký kết ghi nhớ hợp tác 

(MOU) với Đại học Giao thông Vận tải (UTC) và Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp 

(UNETI) về phát triển nhân lực ICT cho Việt Nam. Sự kiện này nằm trong khuôn khổ các hoạt 

động của học viện ICT Academy của Huawei với mục tiêu xây dựng cầu nối cung - cầu cho các 

nhân tài, thúc đẩy sự chuyển đổi và nâng cấp nhân lực của ngành, nâng cao hiệu quả làm việc và 

cải thiện tỷ lệ việc làm trong ngành ICT tại các quốc gia trên thế giới và tại Việt Nam. Thông 

qua chương trình hợp tác, trường Đại học UTC và Huawei cũng mang đến các khóa đào tạo ICT 

cấp ngành cho sinh viên của trường nhằm trang bị kỹ năng cho thế hệ lao động trẻ tương lai 

trước khi làm việc thực chiến. Huawei cũng cung cấp Chứng nhận Đào tạo ICT trong các lĩnh 

vực như Trí tuệ nhân tạo, Dữ liệu lớn, Internet vạn vật, Kết nối mạng, Điện toán đám mây và 

Bảo mật, Bộ định tuyến và Bộ chuyển mạch, Lưu trữ… và nâng cao kỹ năng cho sinh viên tại 

các cơ sở của UNETI. (Thoi Bao Ngan Hang, Cong Thuong, Dau Tu Ngày 9/9) 

 

Bộ GD&ĐT Và Cơ Quan Phát Triển Quốc Tế Hoa Kỳ Ký Ghi Nhớ Hợp Tác 

 

Bộ GD&ĐT, Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ ký bản ghi nhớ nhằm mở rộng hợp tác về hỗ trợ 

nâng cao chất lượng giáo dục đại học. Lễ ký kết tổ chức chiều 9/9 tại trụ sở Bộ GD&ĐT với sự 

chủ trì của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn và Giám đốc Quốc gia Cơ quan Phát triển 

quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tại Việt Nam Aler Grubbs. Thông qua bản ghi nhớ được ký kết, 

USAID sẽ hỗ trợ Bộ GD&ĐT một dự án mới để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp nhằm rà soát 

và cải thiện các chính sách về giáo dục đại học. (Giao Duc Thoi Dai, Giao Duc Thoi Dai Ngày 

9/9) 

 

Lao Động Quảng Trị Tại Nước Ngoài Vẫn Còn Nhiều Hạn Chế 

 

Lao động của địa phương vẫn chưa thật sự đáp ứng được kỹ năng là một trong những khó khăn 

vướng mắc được ngành chức năng tỉnh Quảng Trị báo cáo tại phiên làm việc với Uỷ ban Đối 

ngoại của Quốc hội về việc thực hiện chính sách pháp luật đối với người Việt Nam ở nước ngoài 

diễn ra vào chiều 12/9 tại Quảng Trị. Nguồn lao động địa phương bị hạn chế về trình độ ngoại 

ngữ, vốn hiểu biết văn hóa về nước sở tại ít, nên gặp nhiều khó khăn trong quá trình làm việc tại 

nước ngoài. Ngoài ra, một số lao động chưa thật ý thức trách nhiệm trong quá trình làm việc. 

Tình trạng xuất cảnh trái phép sang Lào lao động cũng khiến công tác quản lý gặp nhiều khó 
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khăn. Hiện có khoảng gần 3.000 người lao động Việt Nam ở nước ngoài có gốc Quảng Trị, trong 

đó 85% đang sinh sống tại 6 quốc gia như Hoa Kỳ, Úc, Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc và 

Canada. (Quoc Hoi TV Ngày 12/9) 

 

Tin Trong Nước 

 

Chỉ 30% Nhân Lực Tại Các Doanh Nghiệp Thương Mại Điện Tử Được Đào Tạo Chính 

Quy 

 

Tại Hội thảo Đào tạo Thương mại điện tử năm 2022 với chủ đề “Những bước tiến mới” do Bộ 

Công Thương phối hợp với Hiệp hội Thương mại điện tử (VECOM) và trường Đại học Thủy lợi 

tổ chức ngày 7/9, bà Lại Việt Anh, Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ 

Công Thương), cho biết  hiện nay mới chỉ có 30% nhân lực trong ngành thương mại điện tử 

được trải qua đào tạo chính quy. Trong Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai 

đoạn 2021 – 2025 của Bộ Công Thương, phát triển nguồn nhân lực là một trong 5 nhóm chỉ tiêu 

đo lường mức độ phát triển của thương mại điện tử giai đoạn 2021 – 2025. Trong đó, đặt ra mục 

tiêu 50% cơ sở giáo dục đại học và nghề nghiệp trển khai đào tạo thương mại điện tử. Theo Báo 

cáo Đào tạo thương mại điện tử 2022 của Hiệp hội Thương mại điện tử, tới nay đã có 36 trường 

đào tạo ngành, gần 40 trường đào tạo chuyên ngành và khoảng 60 trường đào tạo học phần 

thương mại điện tử. (VnEconomy, Kinh Te Do Thi, Cong Thuong Ngày 7/9) 

 

Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Huế Triển Khai Các Chương Trình Đào Tạo Theo Chuẩn 

Quốc Tế 

 

Năm học 2022-2023, Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế - Bộ Công Thương (HueIC) tập trung 

thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tập trung triển khai tốt các Chương trình đào tạo 

theo chuẩn quốc tế do các tổ chức GIZ, Kosen, Công ty Vinfast và ĐSQ Đan Mạch hỗ trợ. 

(MoIT Ngày 13/9) 

 

Quảng Nam Đặt Mục Tiêu Tuyển Sinh GDNN 24.000 Người Trong Giai Đoạn 2022-2025 

 

Tỉnh Quảng Nam đạt mục tiêu tổng chỉ tiêu tuyển sinh GDNN bình quân trong giai đoạn 2022 - 

2025 là 24.000 người/năm (cao đẳng, trung cấp là 4.000 người/năm; sơ cấp và dưới 3 tháng là 

20.000 người/năm). Tỷ lệ học sinh sau khi tốt nghiệp THCS học tiếp trình độ trung cấp đạt 50 - 

55% trong tổng số học sinh thuộc diện phân luồng, từ 10 - 15% học sinh tốt nghiệp THPT tiếp 

tục học tập tại các cơ sở GDNN đào tạo trình độ cao đẳng trên địa bàn tỉnh. (Bao Quang Nam 

Ngày 9/9) 

 

Long An: Phân Luồng Học Sinh Đến Với Trường Nghề Để Chủ Động Nhân Lực 

 

Ông Nguyễn Hồng Phúc, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Long An cho biết, để nâng cao chất 

lượng phân luồng, cũng như đào tạo nghề cho học sinh, trong thời gian tới ngành giáo dục sẽ 

phối hợp với Sở LĐ-TB&XH đẩy mạnh tư vấn, hướng nghiệp cho các em học sinh và phụ huynh 

ở cấp THCS và THPT theo hướng “đưa trường học đến học sinh”, chỉ tiêu phấn đấu đến năm 
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2025 đạt tối thiểu 40% học sinh sau THCS vào trường nghề và các loại hình học khác. Theo ông 

Nguyễn Hồng Phúc, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Long An, ngành giáo dục tỉnh Long An sẽ 

khai thác hiệu quả cơ sở vật chất tại các trường, tổ chức các lớp học nghề tại các trường THCS 

và THPT để học sinh hạn chế di chuyển. Các trường dạy nghề sẽ tổ chức dạy lý thuyết ở các cơ 

sở giáo dục, còn các môn thực hành sẽ phối hợp đưa đón học sinh đến các trường dạy nghề để 

đảm bảo việc học tập. (SGGP Ngày 13/9) 
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