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● Tin Tiêu Điểm ●  

 

● Tin GDNN / Đào Tạo Nghề ●  

Chính Sách 

 

Tổng Cục GDNN: Khai Mạc Hội Thi Thiết Bị Đào Tạo Tự Làm Toàn Quốc Lần VII 

 

Từ ngày 10 đến 14/10, tại Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu (TP Vũng Tàu), 

Tổng cục GDNN (GDNN), Bộ LĐ-TB&XH tổ chức hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần 

thứ VII năm 2022. Tham dự hội thi có 57 tỉnh, thành, với 381 thiết bị đăng ký của 191 cơ sở 

GDNN, cơ sở hoạt động GDNN ở 4 nhóm nghề: công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông; 

công nghệ kỹ thuật cơ khí; máy tính và công nghệ thông tin; tổng hợp. (NLD, Lao Dong, Dan 

Sinh, VnBusiness Ngày 10/10)  

 

Người Cai Nghiện Ma Túy Được Hỗ Trợ Học Văn Hóa, Học Nghề 

 

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 62/2022/TT-BTC quy định việc quản lý và sử dụng kinh 

phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai 

nghiện ma túy bắt buộc; công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cơ sở cai 

nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy. Người cai nghiện bắt buộc chưa có nghề hoặc 

có nghề nhưng không phù hợp, có nhu cầu học nghề trình độ sơ cấp và dưới 03 tháng được hỗ 

trợ một lần chi phí học. (Bao Chinh Phu, Hanoi Moi Ngày 10/10) 

 

Đẩy Mạnh Hợp Tác Với Doanh Nghiệp Trong Đào Tạo Nghề 

 

Ông Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cho rằng, Chính phủ cần đầu tư mạnh mẽ 

hơn cho hệ thống các trường nghề, nhất là các trường nghề đào tạo trình độ cao đẳng. Trong hệ 

thống GDNN, các trường nghề đào tạo trình độ cao đẳng đem lại hiệu quả cao và rõ ràng. Các 

chuyên gia về lao động cũng cho rằng sớm có cơ chế để các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp 

đầu tư nước ngoài, tham gia vào việc đào tạo cấp chứng chỉ đào tạo nghề cho người lao động. 

(Tin Tuc Ngày 4/10) 

 

● Tin Kinh Doanh & Thị Trường Lao Động ●  

Hợp tác Nước Ngoài 

 

Việt Nam Đưa 103.026 Lao Động Ra Nước Ngoài Trong 9 Tháng Đầu Năm, Tăng 140.6% 

 

Theo Cục Quản Lý Lao Động Ngoài Nước, trong 9 tháng đầu năm 2022, tổng số lao động Việt 

Nam đi làm việc ở nước ngoài là 103.026 người, đạt 114,47% kế hoạch năm (bằng 240,6% so 

với cùng kỳ năm ngoái). Trong đó có 37.299 lao động nữ. Có 51.859 lao động đến Nhật Bản, 

44.584 lao động đi Đài Loan, 1.668 lao động đến Hàn Quốc, 1.498 lao động tại Singapore, 643 

https://nld.com.vn/cong-doan/nang-chat-luong-dao-tao-nghe-cho-nguon-nhan-luc-20221010201803312.htm
https://laodong.vn/cong-doan/57-tinh-thanh-tham-du-hoi-thi-thiet-bi-dao-tao-tu-lam-toan-quoc-2022-1103175.ldo
https://baodansinh.vn/khai-mac-hoi-thi-thiet-bi-dao-tao-tu-lam-toan-quoc-lan-thu-vii-nam-2022-20221010153050.htm
https://baodansinh.vn/khai-mac-hoi-thi-thiet-bi-dao-tao-tu-lam-toan-quoc-lan-thu-vii-nam-2022-20221010153050.htm
https://vnbusiness.vn/viec-lam/lan-toa-suc-sang-tao-tu-hoi-thi-thiet-bi-dao-tao-tu-lam-toan-quoc-lan-thu-vii-1088503.html
https://baochinhphu.vn/nguoi-cai-nghien-ma-tuy-duoc-ho-tro-hoc-van-hoa-hoc-nghe-102221010162515568.htm
http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/1044368/nguoi-cai-nghien-ma-tuy-duoc-ho-tro-hoc-van-hoa-hoc-nghe
https://baotintuc.vn/van-de-quan-tam/day-manh-hop-tac-voi-doanh-nghiep-trong-dao-tao-nghe-20221004100245987.htm


 

 

 

lao động đến Trung Quốc, 540 lao động đi Rumania, 522 lao động tại Hungary, 318 lao động đi 

LB Nga, và 315 lao động đến Ba Lan. tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 09 

năm 2022 là 8.180 lao động (2.687 lao động nữ), gấp hơn 10 lần so với cùng kỳ năm ngoái. 

Trong đó gồm các thị trường: Đài Loan: 5.027 lao động (1.485 lao động nữ), Nhật Bản: 2.775 

lao động (1.164 lao động nữ), Trung Quốc: 168 lao động nam, Singapore: 49 lao động nam, 

Hungary: 46 lao động (37 lao động nữ), Hàn Quốc và Liên Bang Nga mỗi nước: 21 lao động 

nam, Algeria: 18 lao động nam, Hồng Kông và Ba Lan mỗi nước: 17 lao động nam và các thị 

trường khác. (NLD, DOLAB Ngày 5/10) 

 

Tỉnh Wakayama Muốn Tăng Cường Hợp Tác Thương Mại Và Lao Động Với Việt Nam 

 

Phó Thống đốc tỉnh Wakayama (Nhật Bản) Shimo Hiroshi đang có chuyến thăm Việt Nam nhằm 

tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, lao động, giáo dục đào tạo nguồn nhân lực. Tại 

buổi tiếp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đề nghị tỉnh Wakayama tăng 

cường hợp tác đào tao nguồn nhân lực và mở rộng tiếp nhận thực tập sinh và lao động Việt Nam 

làm việc tại tỉnh. (Bao Chinh Phu, Mekong ASEAN Ngày 6/10) 

 

Việt Nam, Hàn Quốc Tăng Cường Hợp Tác Lao Động Trong Lĩnh Vực Đóng Tàu 

 

Chiều 6/10, tại Hà Nội, Thứ trưởng LĐ-TB&XH Nguyễn Bá Hoan có buổi làm việc theo hình 

thức trực tuyến với Thứ trưởng Thương mại, Năng lượng và Công nghiệp Hàn Quốc Joo Yoong 

- joon. Tại cuộc họp, hai bên trao đổi về việc hợp tác thúc đẩy lao động giữa Việt Nam và Hàn 

Quốc trong lĩnh vực đóng tàu nằm trong Chương trình hợp tác lao động kỹ thuật (E-7) giữa hai 

nước. Thứ trưởng khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn sẵn sàng tạo điều kiện cho người lao 

động có nguyện vọng được đi làm việc tại Hàn Quốc để nâng cao thu nhập, kỹ năng làm việc. 

Qua đó, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác đang ngày một phát triển sâu rộng giữa hai nước. Về 

phía Hàn Quốc, Thứ trưởng Joo Yoong - joon cho biết Hàn Quốc đang rất thiếu nhân lực là kỹ 

sư, người lao động có trình độ, đặc biệt là đội ngũ thợ hàn trong lĩnh vực công nghiệp đóng tàu. 

Phía Hàn Quốc rất mong muốn có thể thuê được đội ngũ lao động Việt Nam và tin tưởng rằng 

những lao động Việt Nam sau khi làm việc tại Hàn Quốc sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm về 

kỹ thuật của lĩnh vực đóng tàu và có thể chuyển giao được các kinh nghiệm đó về Việt Nam sau 

khi kết thúc hợp đồng làm việc. Tiếp đó, trong khuôn khổ cuộc họp, hai bên đã thảo luận và tìm 

cách giải quyết vấn đề thủ tục hồ sơ nhập cảnh cho người lao động Việt Nam sang Hàn Quốc 

trên quan điểm sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho người lao động đã đáp ứng yêu cầu về trình độ tay 

nghề đi làm việc Hàn Quốc trong lĩnh vực đóng tàu. Cuối cùng, hai Thứ trưởng thống nhất 

những quan điểm để hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ để đẩy mạnh việc đưa lao động có tay 

nghề sang làm việc tại Hàn Quốc. Đồng thời, hai bên tăng cường phối hợp thông tin để quản lý 

và giám sát nhằm hạn chế các vấn đề phát sinh có liên quan đến người lao động tại Hàn Quốc 

gây ảnh hưởng không tốt đến chương trình. Hai bên sớm nghiên cứu và ký kết Thỏa thuận hợp 

tác trong lĩnh vực phái cử và tiếp nhận lao động kỹ thuật ngành đóng tàu. (Nhan Dan, MoLISA 

Ngày 6/10) 

 

Thủ Tướng Phạm Minh Chính Tiếp Đại Sứ Hàn Quốc Park Noh Wan 

 

https://nld.com.vn/cong-doan/ti-le-lao-dong-that-nghiep-thieu-viec-lam-deu-giam-20221004192036531.htm#:~:text=Nh%C6%B0%20v%E1%BA%ADy%2C%20trong%209%20th%C3%A1ng,v%E1%BB%9Bi%20c%C3%B9ng%20k%E1%BB%B3%20n%C4%83m%20ngo%C3%A1i).
http://www.dolab.gov.vn/New/View2.aspx?Key=7601#related
https://baochinhphu.vn/chinh-phu-ung-ho-tang-cuong-hop-tac-giua-cac-dia-phuong-cua-viet-nam-nhat-ban-102221006211121256.htm
https://mekongasean.vn/tinh-wakayama-nhat-ban-thuc-day-ket-noi-giao-thuong-voi-viet-nam-post12350.html#related
https://nhandan.vn/tho-han-dong-tau-di-lam-viec-tai-han-quoc-co-thu-nhap-tot-post718628.html
https://www.molisa.gov.vn/Pages/tintuc/chitiet.aspx?tintucID=232884#related


 

 

 

Chiều 7/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp ông Park Noh Wan, Đại sứ Hàn Quốc 

tại Việt Nam tới chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Khẳng định Việt 

Nam luôn coi trọng quan hệ với Hàn Quốc và mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ, thực chất hơn nữa 

quan hệ song phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng rằng hai bên sẽ triển khai nâng 

cấp quan hệ hai nước lên tầm cao mới dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong 

năm nay, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân hai nước, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp 

tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới. Đáp lại, Đại sứ Park Noh Wan cho biết, Chính phủ Hàn 

Quốc đang xem xét mở thêm hạn ngạch lao động Việt Nam làm việc tại Hàn Quốc; mong muốn 

Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện để các doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng hợp tác trong các lĩnh 

vực phù hợp với thời kỳ công nghiệp 4.0 như kinh tế số, chuyển đổi năng lượng, chống biến đổi 

khí hậu... (Bao Quoc Te, Vietnam Plus English, Bao Chinh Phu Ngày 7/10) 

 

Vốn Nhật Vào Việt Nam Đang Chuyển Sang Ngành Có Giá Trị Gia Tăng Cao 

 

Nhiều doanh nghiệp Nhật Bản dành nhiều quan tâm đến Việt Nam trong quá trình dịch chuyển 

sản xuất, nhưng rào cản thiếu lao động chất lượng cao cũng như nguồn cung ứng nguyên liệu tại 

chỗ đang khiến các kế hoạch bị chần chừ, ông Matsumoto Nobuyuki, trưởng đại diện Tổ chức 

Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) tại TP.HCM, cho biết. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online tại 

triển lãm “METALEX Vietnam 2022” khai mạc ngày 6-10 ở TP.HCM, ông cho biết trong tương 

lai gần Việt Nam vẫn là điểm đến thu hút các ngành sản xuất cần nhiều lao động, tận dụng chi 

phí nhân sự giá rẻ. Tuy nhiên, vốn đầu tư từ Nhật Bản đang có sự dịch chuyển sang các ngành 

sản xuất có giá trị gia tăng cao hơn và đi cùng với đó là nhu cầu tuyển dụng nhân sự chất lượng 

cao. Ông cho rằng lợi thế của TP.HCM là trung tâm đào tạo lớn, có sẵn nguồn nhân lực chất 

lượng cao, song có thể nói hiện vẫn chưa thể đáp ứng đủ trong xu hướng mở rộng chuỗi cung 

ứng của nhà đầu tư quốc tế. Đại diện JETRO cũng nhìn nhận đang có xu hướng chuyển dịch đầu 

tư từ TP.HCM ra các địa phương lân cận khi giá nhân công ở TP tăng cao và trội hơn so với các 

vùng khác. Những trở ngại này khiến cho nhà đầu tư Nhật Bản mới dừng ở mức độ quan tâm thị 

trường Việt Nam, chứ chưa mạnh dạn đi vào đầu tư. (Tuoi Tre, Saigon Times Ngày 6/10) 

 

Nhật Bản Muốn Tiếp Nhận Thêm Điều Dưỡng, Hộ Lý Người Việt Nam 

 

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH), chương trình đưa ứng viên điều 

dưỡng, hộ lý Việt Nam sang làm việc tại Nhật Bản trong khuôn khổ Hiệp định đối tác kinh tế 

Việt Nam - Nhật Bản (EPA) khóa 11 đang tuyển 240 chỉ tiêu. Theo ông Phạm Viết Hương - phó 

cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, từ năm 2012 đến nay, hơn 2.000 ứng viên Việt 

Nam (10 khóa EPA) đã được tuyển chọn, đào tạo tiếng Nhật trước khi sang làm việc tại Nhật 

Bản. (Tuoi Tre Ngày 8/10) 

 

Các Doanh Nghiệp Nước Ngoài “Khát” Lao Động Có Tay Nghề Cao Tại Việt Nam 

 

Tại cuộc họp gần đây giữa Thủ tướng và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các doanh 

nghiệp nước ngoài đề nghị Việt Nam nên đẩy mạnh đầu tư vào đào tạo nguồn nhân lực chất 

lượng cao, đặc biệt là trong các ngành công nghệ cao bởi các doanh nghiệp nước ngoài đang rất 

cần lao động có tay nghề trong nước. Ông Marukawa, đại diện Công ty TNHH Panasonic Việt 

https://baoquocte.vn/thu-tuong-pham-minh-chinh-tiep-dai-su-han-quoc-park-noh-wan-201123.html
https://en.vietnamplus.vn/vietnam-always-treasures-bilateral-ties-with-rok-pm/239705.vnp#related
https://baochinhphu.vn/thu-tuong-pham-minh-chinh-tiep-dai-su-han-quoc-chao-tu-biet-102221007193619105.htm#related
https://tuoitre.vn/von-nhat-vao-viet-nam-dang-chuyen-sang-nganh-co-gia-tri-gia-tang-cao-20221006132645526.htm
https://thesaigontimes.vn/hang-cong-nghe-nhat-ban-chan-chu-vao-viet-nam-vi-lo-kho-tuyen-duoc-nhan-su/#related
https://tuoitre.vn/nhat-ban-muon-tiep-nhan-them-dieu-duong-ho-ly-nguoi-viet-nam-20221008150533025.htm


 

 

 

Nam, cho biết nhiều công ty hiện đang đối mặt với tình trạng thiếu lao động trầm trọng, đặc biệt 

là kỹ sư thiết kế phần mềm hoặc CNTT, những người nắm giữ chìa khóa gia tăng cạnh tranh của 

Panasonic và của Việt Nam nói chung trong tương lai. Do đó, Panasonic đã yêu cầu Thủ tướng 

chỉ đạo các địa pương thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực trí tuệ nhân tạo (AI). Tại buổi làm việc, 

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn chia sẻ, Bộ đã làm việc với các Bộ, ngành, 

địa phương liên quan về nhu cầu, chính sách đào tạo nhân lực phục vụ phát triển công nghệ cao 

trong nước. Dự án này sẽ tập trung vào đào tạo, đào tạo lại lao động và điều chỉnh cơ chế và 

chính sách hỗ trợ tài chính để đẩy mạnh hoạt động đào tạo ở các bậc học cao hơn. (SGGP News 

Ngày 5/10) 

 

Lễ Hội Văn Hóa Việt Nam Và Gặp Gỡ Lao Động Việt Nam Tại Jeonnam - Gwangju  

 

Lễ hội văn hóa Việt Nam lần thứ 6 kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Hàn và 

Gặp gỡ lao động Việt Nam đã được tổ chức trang trọng tại khuôn viên trường đại học Chosun, ở 

thành phố Gwangju, với sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc và Bộ LĐ-TB&XH. 

Ông Lê Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Trung tâm Lao động ngoài nước, Bộ LĐ-TB&XH cho biết 

từ năm 2004, Việt Nam và Hàn Quốc đã hợp tác trong Chương trình đưa người lao động Việt 

Nam sang làm việc theo Luật Cấp phép việc làm (gọi tắt là Chương trình EPS). Hiện có khoảng 

50.000 lao động Việt Nam đang làm việc theo chương trình EPS. Từ quý IV/2022, Việt Nam sẽ 

phối hợp với Bộ Lao động và Việc làm Hàn Quốc đàm phán ký lại Bản ghi nhớ về hợp tác EPS 

vào đầu năm năm 2023 làm cơ sở cho việc tiếp tục đưa người lao động sang Hàn Quốc làm việc. 

(Tin Tuc Ngày 10/10) 

 

TP. HCM Tuyển Lao Động Đi Làm Việc Tại Hàn Quốc 

 

Sở LĐ-TB&XH TP HCM vừa thông báo việc tổ chức đăng ký dự thi tiếng Hàn năm 2022 theo 

chương trình cấp phép cho lao động nước ngoài của Chính phủ Hàn Quốc (chương trình EPS) 

cho người lao động (NLĐ) Việt Nam có nguyện vọng đi làm việc tại Hàn Quốc các ngành nghề 

sản xuất chế tạo (tuyển 1.500 người), nông nghiệp (tuyển 855 người) và ngư nghiệp (tuyển 422 

người). NLĐ có nguyện vọng nộp hồ sơ về Sở LĐ-TB&XH TP HCM từ ngày 17 đến 21-10-

2022 (NLD Ngày 11/10) 

 

Hội Thảo Tư Vấn Hướng Nghiệp Du Học Cao Đẳng Nghề Tại Cộng Hòa Liên Bang Đức 

 

Ngày 4/10, Sở LĐ-TB&XH phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Công ty cổ phần đầu tư phát 

triển SHB tổ chức Hội thảo tư vấn hướng nghiệp du học Cao đẳng nghề tại Cộng hòa Liên bang 

Đức. Theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, chỉ tiêu 

hàng năm đưa 900 người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa 

bàn tỉnh. Tính đến ngày 4/10, tỉnh Trà Vinh có 674/900, đạt 75% lao động đi làm việc có thời 

hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. (Tra Vinh Ngày 4/10) 

Tin Trong Nước 

 

Năm 2021, Có 19% Sinh Viên Tốt Nghiệp Làm Việc Trái Ngành Đào Tạo 

 

https://www.sggpnews.org.vn/education/foreign-enterprises-in-dire-need-for-highquality-human-resources-in-vietnam-102403.html
https://baotintuc.vn/nguoi-viet-4-phuong/le-hoi-van-hoa-viet-nam-va-gap-go-lao-dong-viet-nam-tai-khu-vuc-jeonnam-gwangju-han-quoc-20221010075712942.htm
https://nld.com.vn/cong-doan/tp-hcm-tuyen-lao-dong-di-lam-viec-tai-han-quoc-20221010202044985.htm
https://www.travinh.gov.vn/1426/37932/72568/669689/tin-tuc-su-kien/hoi-thao-tu-van-huong-nghiep-du-hoc-cao-dang-nghe-tai-cong-hoa-lien-bang-duc


 

 

 

Theo thống kê của Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nhân lực (Bộ Giáo dục & Đào tạo), 

năm 2021, 19% số sinh viên tốt nghiệp có việc làm không liên quan đến ngành đào tạo. Thông 

tin trên được đưa tại hội thảo Hướng nghiệp suốt đời-Gắn kết gia đình, nhà trường, người học, 

người lao động và doanh nghiệp trong kỷ nguyên 4.0 do Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng 

nhân lực (Bộ Giáo dục & Đào tạo) phối hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn 

(Đại học Quốc gia Hà Nội) và một số đơn vị tổ chức vào chiều 8/10. Bên cạnh đó, số sinh viên 

tốt nghiệp làm đúng ngành đào tạo là 56%, số liên quan đến ngành đào tạo là 25%.Còn thống kê 

của Bộ LĐ-TB&XH cho thấy, trong quý 2/2022, xu hướng tuyển dụng của thị trường lao động 

đối với nhân lực trình độ đại học là 49,7%; cao đẳng và trung cấp là 30,5%. Trong khi đó, nhu 

cầu của người tìm việc có trình độ đại học là 61,1%; cao đẳng và trung cấp là 33%. Các con số 

thống kê đều cho thấy có sự chênh lệch đáng kể giữa cung và cầu lao động. Điều này phần nào 

phản ánh những bất cập trong công tác hướng nghiệp, phân luồng trong các cơ sở giáo dục cũng 

như quá trình tự định hướng và lựa chọn nghề nghiệp của người học. Các ý kiến tại hội thảo 

phản ánh thông tin toàn cảnh về hoạt động đổi mới công tác giáo dục hướng nghiệp và phân 

luồng học sinh tại Việt Nam; mô hình hướng nghiệp trong nhà trường ở Việt Nam hiện nay và ở 

một số nước…(Tuoi Tre, VnEconomy, Suc Khoe Doi Song, Kinh Te Do Thi, Lao Dong, Giao 

Duc Ngày 9/10) 

 

Tóm Tắt Kết Quả Khảo Sát Lương, Thưởng Talentnet – Mercer 2022 

 

Theo báo cáo kết quả khảo sát lương, thưởng năm 2022 của Talentnet, đối tác độc quyền của 

Mercer tại thị trường Việt Nam, tỷ lệ các doanh nghiệp có nhu cầu bổ sung nhân sự cũng có 

những dấu hiệu khả quan hơn với 45% trong số hơn 600 doanh nghiệp và hơn 483.000 người lao 

động trên khắp Việt Nam tham gia khảo sát nói rằng họ sẽ tuyển thêm nhân viên, 18% doanh 

nghiệp vẫn chưa đưa ra quyết định, 35% công ty sẽ không có kế hoặc tuyển thêm hay cắt giảm 

nhân sự. Trong khi đó chỉ có 2% doanh nghiệp có kế hoạch sẽ cắt giảm lao động trong năm tới. 

Tỷ lệ nghỉ việc trong 6 tháng đầu năm 2022 rơi vào mức 11,9% đối với các công ty trong nước, 

và 8% đối với khối các công ty nước ngoài. Trong đó, top 3 ngành nghề có tỷ lệ nhân viên nghỉ 

việc tự nguyện cao nhất là Bán lẻ 15,6%, Bất động sản 12,7%, và Sản xuất 10,1 %.Trong khi đó, 

nhóm 3 ngành có tỷ lệ nghỉ việc thấp nhất không thay đổi so với năm trước, cụ thể là Dầu khí, 

Năng lượng tái tạo và Hóa Chất. Cũng theo kết quả khảo sát 2022, mặt bằng chung mức trả 

lương ở các công ty Việt Nam thấp hơn các công ty đa quốc gia là 31%, trong khi nếu so sánh 

tổng thu nhập thì khoảng cách này thu hẹp lại với 22% do các doanh nghiệp Việt Nam tập trung 

vào trả thưởng hiệu suất và thưởng doanh số hơn là lương cơ bản. Đáng chú ý, báo cáo năm 2022 

cho thấy, lần đầu tiên sau nhiều năm, mức lương khởi điểm của sinh viên mới tốt nghiệp từ đại 

học Việt Nam và du học sinh tại đại học nước ngoài là ngang bằng nhau (khoảng 10.600.000 

đồng/ tháng). (Dau Tu, Thanh Nien, NLD, VTV, VietnamNet, Talentnet Ngày 7/10) 

 

HD SAISON Và Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam Ký Triển Khai Gói Vay 20.000 Tỷ 

Đồng 

 

HD SAISON và FE Credit vừa ký hợp tác với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để triển khai 

gói vay 20.000 tỷ đồng dành cho công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp trên toàn 

quốc với lãi suất giảm đến 50% so với lãi suất hiện hành. Gói vay này sẽ được giải ngân trong 

tháng 10/2022. (QDND, Dau Tu, VnExpress, Thanh Nien, VnEconomy, Thi Truong Tai Chinh 

https://tuoitre.vn/huong-nghiep-va-dinh-huong-nghe-nghiep-dang-la-moi-quan-tam-hang-dau-20221008200339431.htm
https://vneconomy.vn/nam-2021-co-19-sinh-vien-tot-nghiep-lam-viec-trai-nganh-dao-tao.htm#related
https://suckhoedoisong.vn/19-sinh-vien-tot-nghiep-co-viec-lam-khong-lien-quan-den-nganh-dao-tao-169221009102202515.htm#related
https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/chi-co-hon-50-sinh-vien-tot-nghiep-lam-dung-nganh-dao-tao-307788.html#related
https://laodong.vn/chinh-sach-giao-duc/chi-56-sinh-vien-tot-nghiep-lam-dung-nganh-dao-tao-1102478.ldo#related
https://giaoduc.net.vn/co-56-sinh-vien-tot-nghiep-lam-viec-dung-chuyen-nganh-dao-tao-post230229.gd#related
https://giaoduc.net.vn/co-56-sinh-vien-tot-nghiep-lam-viec-dung-chuyen-nganh-dao-tao-post230229.gd#related
https://baodautu.vn/cong-nghe-bao-hiem-duoc-pham-la-3-nganh-co-muc-tang-luong-cao-nhat-2022-d174995.html
https://thanhnien.vn/nhung-nganh-nao-tang-luong-cao-nhat-thuong-lon-nhat-nam-2022-post1507662.html#related
https://nld.com.vn/cong-doan/cong-nghe-cao-la-nganh-co-muc-tang-luong-cao-nhat-20221006194948207.htm#related
https://vtv.vn/kinh-te/he-lo-nganh-co-muc-tang-luong-thuong-cao-nhat-nam-2022-20221007164844736.htm#related
https://vietnamnet.vn/nhung-cong-viec-tuyen-dung-cuoi-nam-voi-muc-luong-hon-20-trieu-dong-thang-2068163.html#related
https://www.talentnet.vn/vi/phan-tich-chuyen-sau/tom-tat-ket-qua-khao-sat-luong-thuong-talentnet-mercer-2022#related
https://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/trien-khai-goi-vay-uu-dai-20-nghin-ty-dong-danh-cho-cong-nhan-707748
https://baodautu.vn/hd-saison-va-tong-lien-dan-lao-dong-viet-nam-ky-trien-khai-goi-vay-20000-ty-dong-d175186.html#related
https://vnexpress.net/fe-credit-trien-khai-goi-vay-uu-dai-10-000-ty-dong-cho-cong-nhan-4520111.html#related
https://thanhnien.vn/10000-ti-dong-cho-cong-nhan-vay-uu-dai-lai-suat-post1508071.html#related
https://vneconomy.vn/hd-saison-chinh-thuc-tham-gia-trien-khai-goi-vay-20-000-ty-dong-cho-cong-nhan.htm#related
https://thitruongtaichinhtiente.vn/trien-khai-goi-vay-uu-dai-20-000-ty-dong-danh-cho-cong-nhan-42615.html#related


 

 

 

Tien Te, Lao Dong, PLO, Hanoi Moi, Thuong Hieu Cong Luan, SGGP, Dien Dan Doanh 

Nghiep, Tuoi Tre, VTV, Lao Dong Thu Do, Bao Chinh Phu, CafeF, VOH, Zing News, Kinh Te 

Xay Dung Ngày 11/10) 

 

Đào Tạo Nghề Nông Nghiệp Cho Lao Động Nông Thôn 

 

Theo Quyết định số 3685/QĐ-BNN-KTHT về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo nghề nông 

nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2022-2025, Việt Nam đặt mục tiêu đào tạo nghề cho 

910.400 lao động nông thôn làm nông nghiệp. Cụ thể, đào tạo trên 17.764 người nhằm nâng cao 

năng l ực cho cán bộ quản lý các hợp tác xã nông nghiệp và đào tạo cho 892.636 lao động nông 

thôn tham gia các vùng nguyên liệu; lao động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; người lao động có thu nhập thấp nhằm giảm nghèo 

bền vững. Bên cạnh đó, đào tạo thí điểm để đưa lao động nông nghiệp đi xuất khẩu lao động theo 

diện hợp đồng. Về kế hoạch đào tạo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao chỉ tiêu đào 

tạo cho các địa phương tổ chức thực hiện: 898.947 người. Bộ và các cơ quan đoàn thể đặt hàng 

các cơ sở đào tạo nghề có đủ điều kiện và năng lực để tổ chức thực hiện: 11.453 người. Kinh phí 

thực hiện được bố trí từ ngân sách Nhà nước hằng năm cho các địa phương và cho Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn từ các hoạt động phát triển GDNN, đào tạo nghề cho lao động 

nông thôn trong 3 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 và các Chương trình, Đề 

án khác có liên quan. Mục tiêu của kế hoạch là góp phần nâng tỷ lệ lao động nông nghiệp qua 

đào tạo trên 55% và tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội giảm còn khoảng 

20%. (Nang Luong Sach Vietnam, Luat Vietnam Ngày 30/9) 

 

Hà Nội: 1.200 NLĐ Nộp Hồ Sơ Để Hưởng Quyền Lợi Học Nghề 

 

Theo Trung tâm DVVL Hà Nội, 9 tháng đầu năm 2022, có khoảng 1.200 NLĐ nộp hồ sơ để 

hưởng quyền lợi học nghề dành cho lao động thất nghiệp từ chính sách BHTN. (KTDT Ngày 

11/10) 

 

Cao Đẳng Công Nghiệp Bắc Ninh Đẩy Mạnh Chuyển Đổi Số 

 

Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh là một trong những cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh thực 

hiện chuyển đổi số đạt hiệu quả tích cực. Theo ông Nguyễn Đức Lưu, Hiệu trưởng nhà trường thì 

từ năm 2020,  nhà trường tích cực phối hợp, triển khai nhiều hoạt động chuyển đổi số đáp ứng 

yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng trường trong giai đoạn mới. Nhà trường cũng tham gia chia sẻ dữ 

liệu, học liệu số trong kho học liệu hệ thống 11 trường thụ hưởng của tổ chức GIZ. (Bao Bac 

Ninh Ngày 6/10) 

 

Bắc Giang Triển Khai Giảng Dạy Tiếng Hàn, Nhật, Trung Quốc Tại Cơ Sở GDNN 

 

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt Đề án “Giảng dạy tiếng Hàn, tiếng 

Nhật, tiếng Trung Quốc tại trung tâm GDNN - giáo dục thường xuyên và cơ sở GDNN trên địa 

bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025 và những năm tiếp theo". Bắc Giang là địa bàn các doanh nghiệp 

Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc đầu tư nhiều, với số vốn đăng ký lớn, do đó có rất nhiều lao 

https://thitruongtaichinhtiente.vn/trien-khai-goi-vay-uu-dai-20-000-ty-dong-danh-cho-cong-nhan-42615.html#related
https://laodong.vn/cong-doan/trien-khai-goi-vay-uu-dai-20000-ti-dong-cho-cong-nhan-lao-dong-1102110.ldo#related
https://plo.vn/hd-saison-trien-khai-goi-vay-20000-ty-dong-cho-cong-nhan-post702631.html#related
http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Kinh-te/1044312/trong-thang-10-se-giai-ngan-goi-vay-20000-ty-dong-danh-cho-nguoi-lao-dong#related
https://thuonghieucongluan.com.vn/trong-thang-10-se-giai-ngan-goi-vay-20-000-ty-dong-danh-cho-nguoi-lao-dong-a180725.html#related
https://www.sggp.org.vn/chinh-thuc-trien-khai-goi-vay-uu-dai-20000-ty-dong-danh-cho-cong-nhan-847191.html#related
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động của các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc đến Bắc Giang làm việc thường xuyên. 

Cùng với đó, nhu cầu lao động là người Bắc Giang đi xuất khẩu lao động sang thị trường Hàn 

Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc cũng ngày càng tăng cao. Vì vậy, nhu cầu học tiếng Hàn, tiếng 

Nhật, tiếng Trung Quốc của học sinh và người lao động trên địa bàn tỉnh tương đối lớn. (Bac 

Giang Ngày 6/10) 

 

Formosa Hợp Tác Đào Tạo Sinh Viên Với Trường Trung Cấp Nghề Hà Tĩnh 

 

Ngày 6/10, Formosa Hà Tĩnh phối hợp với Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh tổ chức lễ khai 

giảng chương trình “Hợp tác đào tạo sinh viên”. Được biết, tham gia khóa “Hợp tác đào tạo sinh 

viên” lần này trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh đã chọn ra 50 học sinh ưu tú của các chuyên ngành 

điện công nghiệp, hàn và công nghệ ô tô. Chương trình “Hợp tác đào tác sinh viên” sẽ được chia 

làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1, Formosa Hà Tĩnh sẽ bố trí nhân viên có kinh nghiệm giảng dạy 

nghiệp vụ chuyên ngành về gang thép và ngoại ngữ (ngoại ngữ sẽ do nhà trường bố trí giảng 

viên và nội dung giảng dạy). Thời gian dạy là 2 tuần/ lần. Giai đoạn 2, trước khi sinh viên hoàn 

thành năm thứ 2 tại trường trung cấp, Formosa Hà Tĩnh sẽ sắp xếp tạo cơ hội cho các em đi thực 

tập thực tế và quan sát môi trường sản xuất trong hai tháng để hiểu rõ về môi trường làm việc 

của nhà máy. (Giao Duc Thoi Dai Ngày 6/10) 

 

Thừa Thiên-Huế Đưa 955 Lao Động Ra Làm Việc Ở Nước Ngoài Trong 9 Tháng Đầu Năm 

 

Trong 9 tháng đầu năm 2022, tỉnh Thừa Thiên-Huế đứa 955 người đi làm việc ở nước ngoài theo 

hợp đồng lao động. Nhật Bản vẫn là thị trường chủ lực, được nhiều người lao động lựa chọn, với 

tỷ lệ 87,6%. (Dan Sinh Ngày 10/10) 

 

Trường Cao Đẳng Nghề Ninh Thuận Khai Giảng Năm Học 2022-2023 

 

Ngày 8/10, Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận tổ chức Lễ khai giảng năm học 2022-2023. Đồng 

chí Phan Tấn Cảnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự, đề nghị nhà trường tiếp tục tranh thủ 

các nguồn lực hỗ trợ từ các tổ chức hợp tác quốc tế GIZ, JICA. (Bao Ninh Thuan Ngày 11/10) 

 

TP. HCM Giải Quyết Bài Toán Nguồn Nhân Lực Ngành Logistics 

 

Theo Sở Công Thương TP. HCM, hiện cả nước có 699.566 doanh nghiệp logistics và liên quan 

logistics, trong đó TP.HCM chiếm 31%, tương đương khoảng 216.865 doanh nghiệp. Nhu cầu 

nhân lực logistics tại TP. HCM tăng lên mỗi năm, trong đó giai đoạn 2021 - 2025 dự ước cần 

khoảng 63.000 người. (Dan Sinh Ngày 9/10) 

 

TP. HCM Cần Khoảng 77.000 Lao Động Dịp Cuối Năm 

 

Theo Trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TP. HCM, dự kiến 3 

tháng cuối năm, thành phố sẽ cần 69.500 - 77.100 lao động để phục vụ việc sản xuất các đơn 

hàng Tết. (Dan Sinh Ngày 9/10) 
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Hơn 800.000 Học Sinh Sẽ Được Tư Vấn Chọn Nghề 

 

Sáng 10/10, chương trình hướng nghiệp "Cùng bạn chọn nghề cho tương lai" lần thứ 15 năm học 

2022-2023 đã khai mạc tại Trường THPT Lương Thế Vinh (quận 1). Chương trình do Tạp chí 

giáo dục TP. HCM, Sở GD&ĐT TP. HCM, Đại học Quốc gia TP. HCM, Trung tâm phát triển 

phía Nam, Bộ GD&ĐT phối hợp cùng một số đơn vị khác thực hiện. Năm học 2022-2023, 

chương trình dự kiến được tổ chức tại 100 trường ở TP.HCM và 1.500 trường ở 26 tỉnh/thành 

với hơn 800.000 học sinh lớp 10, 11, 12 tham dự. (PLO Ngày 10/10, Dan Sinh Ngày 11/10) 

 

TP. HCM: Tai Nạn Lao Động Chủ Yếu Xảy Ra Ở Ngành Dệt May - Giày Da 

 

Sở LĐ-TB&XH TP. HCM cho biết, thống kê 6 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn TP. HCM xảy 

ra 267 vụ tai nạn lao động (giảm 11 vụ so với cùng kỳ năm 2021) làm 267 người lao động chết, 

bị thương. Số liệu này được tổng hợp dựa trên báo cáo tình hình tai nạn lao động của 4.151 

doanh nghiệp. Theo Sở LĐ-TB&XH TP. HCM, tình hình tai nạn lao động xảy ra chủ yếu tại các 

cơ sở hoạt động trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp như: sản xuất giày dép (53 vụ, chiếm tỷ lệ 

19,85%); may trang phục (31 vụ, chiếm tỷ lệ 11,61%); sản xuất va li túi xách (31 vụ, chiếm tỷ lệ 

11,61%); thi công xây dựng công trình (22 vụ, chiếm tỷ lệ 8,24%), sản xuất sản phẩm bằng kim 

loại (19 vụ, chiếm tỷ lệ 7,11%). Các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra trong lĩnh vực thi 

công xây dựng. Cụ thể là có 10 vụ trên tổng số 31 vụ tai nạn lao động chết người. Sở LĐ-

TB&XH TP. HCM cũng cho hay tổng số tiền thiệt hại do tai nạn lao động là hơn 8,3 tỉ đồng. 

(Thanh Nien Ngày 4/10) 

 

Bình Dương Đào Tạo Nghề Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực Và Giải Quyết Việc 

Làm 

 

Tỉnh Bình Dương đặt mục tiêu đẩy mạnh phân luồng sau trung học cơ sở; định hướng nghề 

nghiệp ở trung học phổ thông; chú trọng giới thiệu và định hướng ngành nghề phát triển trong 

tương lai của kỷ nguyên số, công nghiệp 4.0 (các ngành trong lĩnh vực công nghệ, tự động hóa, 

trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin…) ở bậc phổ thông. (Dan Sinh Ngày 10/10) 

 

Kiên Giang Đề Nghị Kéo Dài Thời Gian Thí Điểm Cho Người Việt Vào Chơi Casino Phú 

Quốc Thêm 3 Năm 

 

UBND tỉnh Kiên Giang vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính đề nghị xem xét tiếp tục kéo dài thời 

gian thực hiện thí điểm thêm 3 năm cho người Việt Nam vào chơi tại casino Phú Quốc (đến ngày 

7/1/2025). Hoạt động từ tháng 1-2019 đến nay, dự án nói trên có nhiều tác động tích cực đối với 

kinh tế - xã hội của địa phương. Sau 3 năm, đã giải quyết việc làm cho 1.122 lao động Việt Nam 

và 32 lao động nước ngoài, nộp ngân sách địa phương 1.730 tỷ đồng (tiền vé bán cho người Việt 

Nam). (SGGP, VnEconomy, Dan Tri, PLO, NDH, Tien Phong, Zing News Ngày 6/10) 
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