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● Tin Tiêu Điểm ●  

 

● Tin GDNN / Đào Tạo Nghề ●  

Chính Sách 

 

150 Thiết Bị Đạt Giải Tại Hội Thi Thiết Bị Đào Tạo Tự Làm Toàn Quốc Lần VII 

 

Tổng cục GDNN (Bộ LĐ-TB&XH) vừa tổ chức Lễ bế mạc Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm toàn 

quốc lần thứ VII, 2022. Hội đồng giám khảo đã giúp Ban tổ chức Hội thi lựa chọn 150 thiết bị 

đạt giải cá nhân, cụ thể: 30 thiết bị đạt giải Nhất; 45 thiết bị đạt giải Nhì; 75 thiết bị đạt giải Ba. 

Về giải toàn đoàn, Ban Tổ chức đã lựa chọn 6 đoàn đạt giải tập thể, gồm: 1 giải Nhất (đoàn TP. 

Hồ Chí Minh); 2 giải Nhì (đoàn TP. Hà Nội, đoàn tỉnh Vĩnh Phúc và 3 Giải Ba (đoàn tỉnh Bà Rịa 

- Vũng Tàu, đoàn TP. Hải Phòng, đoàn tỉnh Tiền Giang). (DVET, Lao Dong Ngày 15/10) 

 

Con Đường Lập Nghiệp Bằng Học Nghề Hệ 9+ 

 

Chương trình đào tạo liên thông từ tốt nghiệp THCS đến trình độ cao đẳng (chương trình đào tạo 

9+) đã và đang đem đến nhiều lợi ích cho người học khi có được trình độ kỹ năng nghề cao ngay 

sau tốt nghiệp THPT, nhanh chóng gia nhập thị trường lao động hấp dẫn và đầy cạnh tranh. Theo 

TS Hoàng Ngọc Vinh, nguyên Vụ trưởng Giáo dục chuyên nghiệp (Bộ GD&Đ), việc thí sinh chủ 

động chọn học nghề là xu hướng tốt. Bởi chọn học cao đẳng hoặc trung cấp nghề là các em đã có 

suy nghĩ thực tế hơn. Một tỷ lệ lớn sinh viên các trường cao đẳng, trung cấp sau khi tốt nghiệp đã 

có việc làm ngay theo đúng ngành đào tạo. (Dan Sinh Ngày 17/10) 

 

● Tin Kinh Doanh & Thị Trường Lao Động ●  

Hợp tác Nước Ngoài 

 

Tập Huấn Kỹ Thuật Hàn Cho Giáo Viên Nghề Công Nghệ Ô Tô Tại Trường Cao Đẳng Kỹ 

Thuật Công Nghệ Nha Trang 

 

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

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang, ông Alwin Matthias Angert, Chuyên gia phát 

triển nghề Công nghệ Ô tô của Chương trình đã tổ chức đợt tập huấn thực hành về kiến thức và 

kỹ năng Hàn cho các giáo viên giảng dạy nghề Công nghệ ô tô của nhà trường từ ngày 15/9 đến 

ngày 1/10 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 các mối quan hệ phức tạp trong cấu tạo thân vỏ ô tô, các loại 

thép được sử dụng, cách khôi phục hoặc thay thế một phần thân vỏ ô tô bằng kỹ thuật Hàn chính 

xác. Chuyên gia và các giáo viên cũng vận dụng các quy trình và kiến thức Hàn vào thực tế bằng 

việc thực hành gia công hàn chế tạo các xe đẩy bộ máy hàn và bình khí với các máy móc thiết bị 

và vật tư được GIZ hỗ trợ. Việc chế tạo các xe đẩy này cũng góp phần quản lý xưởng thực hành 

được gọn gàng và khoa học hơn, phục vụ hiệu quả công tác đào tạo tại nghề Công nghệ Ô tô tại 

http://gdnn.gov.vn/AIAdmin/News/View/tabid/66/newsid/39533/seo/30-thiet-bi-doat-giai-Nhat-Hoi-thi-Thiet-bi-dao-tao-tu-lam-lan-thu-VII/Default.aspx
https://laodong.vn/cong-doan/150-thiet-bi-dat-giai-tai-hoi-thi-thiet-bi-dao-tao-tu-lam-toan-quoc-lan-vii-1104935.ldo
https://baodansinh.vn/con-duong-lap-nghiep-bang-hoc-nghe-he-9-20221017130624.htm


 

 

 

nhà xưởng. Các giáo viên cũng có cơ hội thực hành nhiều hơn với các máy hàn và áp dụng các 

kỹ thuật Hàn khác nhau. Bên cạnh đó, các giáo viên và chuyên gia GIZ đã thảo luận tích cực để 

đưa ra các ý kiến và kinh nghiệm sẽ được tích hợp trong các bài học, giáo án giảng dạy trong 

môn học Đồng – Sơn, đây là môn học mới trong chương trình đào tạo nghề Công nghệ Ô tô của 

nhà trường. Chuyên gia cũng đề cập đến các hướng dẫn về an toàn lao động cần thiết trong suốt 

quá trình đào tạo. Ông Alwin Matthias Angert cho rằng, “Các giáo viên cần phải thực hành 

thường xuyên hơn với các máy móc và thiết bị hiện có tại nhà xưởng để nâng cao kiến thức 

chuyên môn về lĩnh vực Hàn, điều này rất quan trọng trong bộ môn Đồng – Sơn của chương 

trình nghề Công nghệ Ô tô”. 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 Công nghệ Nha Trang 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 12/10) 

 

Việt Nam Giành 2 Huy Chương Bạc Thi Kỹ Năng Nghề Thế Giới 2022 

 

Việt Nam vừa giành được 2 huy chương bạc tại kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới năm 2022, ông 

Nguyễn Chí Trường - vụ trưởng Vụ Kỹ năng nghề, Tổng cục GDNN - xác nhận. Tính tới thời 

điểm hiện tại, đây là thành tích tốt nhất của đoàn Việt Nam trong các lần tham gia kỳ thi Kỹ năng 

nghề thế giới. Kỳ thi vẫn còn diễn ra đến hết tháng 11 và Việt Nam vẫn còn nhiều hy vọng giành 

thêm huy chương. Theo đó, thí sinh Nguyễn Thanh Tùng (23 tuổi) và Nguyễn Xuân Thái (23 

tuổi) - đều từ Viện Đào tạo kỹ năng nghề DENSO (Hà Nội) - đã giành huy chương bạc với nghề 

phay CNC và nghề tiện CNC. Theo Tổng cục GDNN (Bộ LĐ-TB&XH), đoàn Việt Nam có 11 

thí sinh tham dự ở 10 nghề, bao gồm cơ điện tử, điện toán đám mây, lắp cáp mạng thông tin, 

công nghệ nước, lắp đặt điện, phay CNC, tiện CNC, thiết kế kỹ thuật cơ khí CAD, giải pháp 

phần mềm công nghệ thông tin, thiết kế các kiểu tóc. (Tuoi Tre, Bao Dan Sinh, VnExpress Ngày 

17/10) 

 

Diễn Đàn Lao Động Di Cư ASEAN Bàn Hướng Hỗ Trợ Dịch Chuyển Việc Làm 

 

Ngày 10/10, tại Hà Nội, Bộ LĐTBXH phối hợp với Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), tổ chức 

cuộc họp quốc gia chuẩn bị cho diễn đàn Lao động di cư ASEAN (AFML) lần thứ 15. Diễn đàn 

tập trung vào hai nội dung chính bao gồm phục hồi kinh tế và di cư lao động ở Việt Nam và 

ASEAN; bảo vệ quyền để tối ưu hóa tác động phát triển của di cư lao động. (Dan Tri, Hanoi 

Moi, MoLISA Ngày 10/10) 

 

Cảnh Báo Tình Trạng Lao Động Việt Mắc Kẹt Tại Châu Phi 

 

Đại sứ quán Việt Nam tại Angola ngày 10/10 đã cảnh báo công dân Việt Nam tránh bị lôi kéo 

đưa đi lao động tại các nước CHDC Congo, Zambia, và CH Congo. Ông Nguyễn Tiến Bình - 

Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Angola (kiêm nhiệm CHDC Congo, Zambia, và CH 

https://www.tvet-vietnam.org/vi/archives/news/tap-huan-ky-thuat-han-cho-giao-vien-nghe-cong-nghe-o-to-tai-truong-cao-dang-ky-thuat-cong-nghe-nha-trang
https://tuoitre.vn/viet-nam-gianh-2-huy-chuong-bac-thi-ky-nang-nghe-the-gioi-2022-20221017073755693.htm
https://baodansinh.vn/viet-nam-gianh-2-huy-chuong-bac-ky-thi-ky-nang-nghe-the-gioi-2022-20221017110349.htm#related
https://vnexpress.net/viet-nam-dat-thanh-tich-chua-tung-co-tai-cuoc-thi-ky-nang-nghe-the-gioi-4524173.html#related
https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/dien-dan-lao-dong-di-cu-asean-ban-huong-ho-tro-dich-chuyen-viec-lam-20221010140738785.htm
http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/1044379/ban-ve-cong-tac-to-chuc-dien-dan-lao-dong-di-cu-asean
http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/1044379/ban-ve-cong-tac-to-chuc-dien-dan-lao-dong-di-cu-asean
http://www.molisa.gov.vn/Pages/tintuc/chitiet.aspx?tintucID=232900


 

 

 

Congo), cho biết thời gian gần đây, Đại sứ quán nhận được nhiều đề nghị giúp đỡ từ những công 

dân Việt Nam bị mắc kẹt tại một số nước. Khi người lao động đến các nước trên đã bị chủ sử 

dụng lao động thu giữ hộ chiếu, khấu trừ tiền ăn ở, nợ lương/giảm lương, chuyển giao cho chủ 

khác, khấu trừ nợ lên tới 8.000 USD với danh nghĩa chi phí đưa sang nước đó. Khi người lao 

động muốn trở về Việt Nam thì phải nộp tiền đền bù, nếu không chủ sử dụng lao động sẽ bị báo 

cảnh sát sở tại bắt giữ vì cư trú trái phép hoặc bị giam giữ. (TinTuc, VietnamPlus, VnExpress, 

Vnanet Ngày 12/10) 

 

Cảnh Báo Lừa Đảo Xuất Khẩu Lao Động Sang Hàn Quốc Theo Thị Thực E7 

 

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) chiều 17/10 đưa ra cảnh báo về việc xuất 

hiện tình trạng lợi dụng chính sách tiếp nhận lao động thị thực E7 của Hàn Quốc để lừa đảo 

người lao động. Sau khi Hàn Quốc thực hiện chính sách tuyển dụng mới, Cục Quản lý lao động 

ngoài nước nhận được phản ánh về việc một số cá nhân, tổ chức không có chức năng đưa người 

lao động đi làm việc ở nước ngoài quảng cáo, mời chào người lao động nộp tiền tham gia các 

khóa học nghề, và thi tuyển để đi làm việc tại Hàn Quốc theo thị thực E7 không đúng quy định 

pháp luật của Việt Nam và của Hàn Quốc. Thống kê trong 9 tháng năm 2022, đã đưa được 1.668 

lao động (43 lao động nữ) sang Hàn Quốc làm việc. Hiện có gần 50.000 lao động Việt Nam đang 

làm việc tại Hàn Quốc trong các lĩnh vực sản xuất chế tạo, xây dựng, nông nghiệp và ngư 

nghiệp, thông qua nhiều hình thức. (VnEconomy Ngày 17/10) 

 

Phó Chủ Tịch Thường Trực Quốc Hội Trần Thanh Mẫn Tiếp Nhóm Nghị Sĩ Hữu Nghị 

Romania - Việt Nam 

 

Sáng 17/10, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần 

Thanh Mẫn đã tiếp Đoàn Nghị sĩ hữu nghị Romania - Việt Nam do Chủ tịch Nhóm, Phó Chủ 

nhiệm Ủy ban Lao động và Bảo trợ xã hội của Quốc hội Romania Eugen Neata làm Trưởng đoàn 

đang ở thăm, làm việc tại Việt Nam. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề 

nghị hai bên tiếp tục phối hợp mở rộng hơn nữa mô hình hợp tác lao động mà Rumani và EU có 

nhu cầu. Hiện nay, Việt Nam có khoảng 5.000 người Việt đang sinh sống, học tập, lao động tại 

Romania. (Quoc Hoi TV, Dai Bieu Nhan Dan Ngày 17/10)  

 

"Quan Tâm Nhiều Hơn Để Người Lao Động Yên Tâm Tu Nghiệp Tại Nhật Bản" 

 

Sáng 17/10, tại trụ sở Bộ LĐ-TB&XH, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung có cuộc gặp gỡ, làm việc với 

ông Takebe Tsutomu, Chủ tịch Hiệp hội Nagomi, Cố vấn cao cấp Liên minh nghị sĩ hữu nghị 

Nhật - Việt. Tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng đề nghị Nhật Bản tăng cường quan tâm, chăm lo đời 

sống vật chất, tinh thần cho thực tập sinh Việt Nam trong bối cảnh đồng Yên biến động trong 

thời gian vừa qua. "Việc đồng tiền Yên giảm giá có tác động không nhỏ, làm giảm thu nhập của 

người lao động. Trong khi đó, lao động Việt Nam tại Nhật Bản phải chịu 2 loại thuế (thuế cư trú 

và thuế thu nhập). Nếu như áp dụng 2 loại thuế này cho tất cả các đối tượng thì khác nhưng tôi 

thấy một số nước được giảm 2 loại thuế này trong khi lao động Việt Nam tại Nhật đông và chất 

lượng nên thực tế nhiều lao động đang gặp nhiều khó khăn. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung mong 

muốn Nhật Bản sẽ mở rộng thêm các ngành nghề tiếp nhận nhân lực Việt Nam, nhất là các lĩnh 

https://baotintuc.vn/thoi-su/canh-bao-tinh-trang-nguoi-lao-dong-viet-nam-bi-mac-ket-tai-mot-so-nuoc-chau-phi-20221012062502192.htm
https://www.vietnamplus.vn/canh-bao-tinh-trang-nguoi-lao-dong-viet-nam-bi-mac-ket-tai-chau-phi/823174.vnp
https://vnexpress.net/canh-bao-tinh-trang-lao-dong-viet-mac-ket-tai-chau-phi-4522522.html
https://vnanet.vn/vi/anh/anh-thoi-su-quoc-te-1049/dai-su-quan-viet-nam-tai-angola-canh-bao-tinh-trang-lao-dong-bi-mac-ket-tai-mot-so-nuoc-chau-phi-6379537.html
https://vneconomy.vn/canh-bao-lua-dao-xuat-khau-lao-dong-sang-han-quoc-theo-thi-thuc-e7.htm
https://quochoitv.vn/tao-hanh-lang-phap-ly-thuan-loi-cho-cac-doanh-nghiep-rumani-dau-tu-vao-viet-nam
https://daibieunhandan.vn/thoi-su-quoc-hoi/pho-chu-tich-thuong-truc-quoc-hoi-tran-thanh-man-tiep-nhom-nghi-si-huu-nghi-romania---viet-nam-i303968/#related


 

 

 

vực mà Nhật Bản thiếu hụt như dịch vụ nhà hàng, khách sạn, lái xe buýt… Đó là những ngành 

nghề phù hợp với lao động Việt Nam. Một vấn đề nữa Bộ trưởng Đào Ngọc Dung mong muốn 

Nhật bản sẽ quan tâm hơn đến quyền lợi người lao động, lao động bị cưỡng bức, trọng tâm là ở 

các doanh nghiệp để ngăn chặn mọi sự xâm hại có thể xảy ra đối lao động Việt Nam trong thời 

gian làm việc tại Nhật Bản. Về vấn đề đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, người đứng đầu ngành 

LĐ-TB&XH Việt Nam cho biết, Việt Nam đang rất chú trọng đến vấn đề này khi ngay cả trong 

nước đang rất cần nguồn nhân lực chất lượng cao. Ông cho rằng Nhật Bản có thể chuyển hướng, 

đặt hàng với Việt Nam về việc đào tạo, bao nhiêu nghề, bao nhiêu trường, chỉ tiêu thế nào hoàn 

toàn chúng tôi có thể đảm nhận được, đáp ứng tốt những gì thị trường Nhật đang cần. Đáp lại, 

ông Takebe Tsutomu cho biết, tháng 11 năm nay dự kiến chính phủ Nhật Bản sẽ họp bàn để sửa 

đổi chính sách. (Dan Tri, MoLISA Ngày 17/10) 

 

JICA Sẽ Đẩy Mạnh Hỗ Trợ Việt Nam Phát Triển Nguồn Nhân Lực 

 

Tại buổi họp báo được JICA tổ chức ngày 12/10 tại Hà Nội, ông Shimizu Akira, Trưởng đại diện 

Văn phòng JICA Việt Nam, cho biết trong lĩnh vực đào tạo lao động có tay nghề (công nhân lành 

nghề), JICA đang lên kế hoạch cùng với Chính phủ Việt Nam xây dựng dự án vốn vay ODA hỗ 

trợ 13 trường đào tạo nghề. Các chuyên gia Nhật Bản sẽ có mặt để hỗ trợ trong thời gian đầu, 

hướng dẫn, đào tạo và chuyển giao kỹ năng đào tạo cho người Việt Nam. Nhằm hỗ trợ phát triển 

nguồn nhân lực tại Việt Nam, ông Shimizu Akira cho biết thời gian tới JICA tiếp tục hợp tác 

thông qua hình thức hợp tác kỹ thuật và vốn vay nhằm hỗ trợ Đại học Việt Nhật mở thêm 

chương trình đào tạo tiến sĩ. Bên cạnh đó hỗ trợ Đại học Việt Nhật thiết lập cơ sở mới tại Hòa 

Lạc từ năm 2023, với mục tiêu đưa trường này trở thành trường đại học tổng hợp có quy mô 

6.000 sinh viên. Ngoài ra, JICA dự kiến triển khai hợp tác kỹ thuật tăng cường kết nối việc làm 

cho thực tập sinh kỹ năng. Dự án nhằm tạo môi trường làm việc tốt hơn cho lao động Việt Nam 

làm việc tại Nhật Bản thông qua việc kết nối giữa nguồn nhân lực Việt Nam với các doanh 

nghiệp Nhật Bản, đồng thời xóa bỏ việc môi giới việc làm bất hợp pháp, vốn là vấn đề tồn tại 

trong những năm gần đây. (Saigon Times, Dang Cong San Ngày 12/10) 

 

BHXH Việt Nam Đối Thoại Với Gần 100 Doanh Nghiệp Nhật Bản 

 

Chiều 11/10, tại Bà Rịa - Vũng Tàu, BHXH Việt Nam đã tổ chức Hội nghị đối thoại với gần 100 

doanh nghiệp FDI Nhật Bản về thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Phát biểu tại Hội nghị, Phó 

Tổng Giám BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh cho biết hai nước đang tiến hành các thủ tục trao 

đổi, cập nhật thông tin, lộ trình chuẩn bị cho việc đàm phán Hiệp định song phương về BHXH 

giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản để tránh việc đóng song trùng BHXH, tối ưu 

hóa quyền lợi cho NLĐ. Tính riêng khối DN FDI Nhật Bản tại Việt Nam, có hơn 2.100 DN với 

gần 525 nghìn lao động tham gia BHXH, trong đó có khoảng 522,9 nghìn lao động là người Việt 

Nam và 2,1 nghìn lao động là người nước ngoài. Số thu BHXH của khối DN FDI Nhật Bản tại 

Việt Nam chiếm 12,9% tổng thu của khối DN FDI tại Việt Nam. Qua tổng hợp số liệu từ nguồn 

báo cáo của 63 tỉnh, thành phố cho thấy, tại các doanh nghiệp FDI trên toàn quốc, giai đoạn từ 

năm 2020 đến tháng 8/2022 đã giải quyết các chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức cho 13.627.153 

lượt người (trong đó tại các doanh nghiệp FDI 100% vốn Nhật Bản là 1.712.341 lượt người, 

chiếm 13%) với tổng số tiền gần 25.640 tỷ đồng. Đã chi trả trợ cấp thất nghiệp cho 633.450 NLĐ 

thuộc DN FDI với số tiền hơn 73.089 tỷ đồng; đối với DN FDI 100% vốn Nhật Bản, đã chi trả 

https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/quan-tam-nhieu-hon-de-nguoi-lao-dong-yen-tam-tu-nghiep-tai-nhat-ban-20221017130249935.htm
http://www.molisa.gov.vn/Pages/tintuc/chitiet.aspx?tintucID=232914#related
https://thesaigontimes.vn/jica-se-day-manh-ho-tro-viet-nam-phat-trien-nguon-nhan-luc/
https://dangcongsan.vn/doi-ngoai/jica-mong-muon-dong-gop-nhieu-hon-vao-su-phat-trien-cua-viet-nam-621838.html#related


 

 

 

trợ cấp thất nghiệp cho 43.305 người (chiếm 7% trong tổng số người lao động được chi trả trợ 

cấp thất nghiệp trong khối DN FDI) với số tiền gần 5.780 tỷ đồng. Bên cạnh việc thông tin về 

bức tranh khái quát tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHYT của khối doanh nghiệp FDI 

nói chung và DN FDI Nhật Bản nói riêng cũng như phổ biến các quy định tham gia BHXH bắt 

buộc đối với lao động nước ngoài theo Nghị định số 143, Hội nghị đã dành thời gian để đại diện 

cơ quan BHXH và các DN FDI Nhật Bản cùng trao đổi, thảo luận và đề xuất các vấn đề liên 

quan khâu tổ chức, thực hiện, với một số nội dung chính như: Việc đảm bảo quyền an sinh xã hội 

của lao động Nhật bản tại Việt Nam theo Nghị định số 143; các TTHC liên quan đến cấp giấy 

phép hành nghề của lao động phái cử, khám chữa bệnh, giải quyết chế độ cho lao động nước 

ngoài có thời gian làm việc tại Việt Nam, tăng giảm mức đóng… (Tin Tuc, Dan Tri, Thanh Nien, 

Lao Dong, Cong Thuong, Thanh Tra, Nhan Dan, VnEconomy Ngày 12/10) 

 

Chủ Tịch Nước Đón Và Hội Đàm Tổng Thống Singapore Thăm Cấp Nhà Nước Việt Nam 

 

Sáng 17/10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì lễ đón Tổng thống 

Singapore Halimah Yacob. Sau hội đàm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống 

Halimah Yacob đã cùng chứng kiến lễ ký kết các văn kiện, biên bản ghi nhớ hợp tác giữa bộ 

ngành hai bên trong linh vực an ninh mạng, dữ liệu mạng và phòng chống tội phạm mạng, năng 

lượng, tín chỉ carbon GDNN… (Tuoi Tre Ngày 17/10) 

 

Việt Nam Thúc Đẩy Hợp Tác Trong Lĩnh Vực GDNN Với Singapore 

 

Ngày 17/10, tại Phủ Chủ tịch, lễ ký kết Biên bản ghi nhớ trong lĩnh vực GDNN giữa Tổng cục 

GDNN (Bộ LĐ-TB&XH) và Viện Giáo dục Kỹ thuật Singapore (ITE) đã diễn ra dưới sự chứng 

kiến của Tổng thống Singapore và Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam. Trong khuôn khổ biên 

bản ghi nhớ hợp tác, hai bên sẽ thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực: Nâng cao năng lực lãnh đạo 

trong lĩnh vực GDNN; phát triển cơ sở hạ tầng GDNN; hợp tác xây dựng 3 Trung tâm quốc gia 

về đào tạo và thực hành nghề chất lượng cao theo mô hình của ITE Singapore; phát triển năng 

lực đội ngũ nhà giáo và đội ngũ cán bộ GDNN; thúc đẩy các chương trình phát triển năng lực 

cho sinh viên; phát triển học thuật GDNN; các chương trình thực tập cho học sinh, sinh viên tại 

Singapore và Việt Nam; đảm bảo chất lượng GDNN; chứng chỉ và bằng cấp về GDNN; nâng cao 

hình ảnh GDNN và chia sẻ các mô hình và phương pháp thực hành tốt về phát triển kỹ năng. Các 

hoạt động hợp tác, hỗ trợ này sẽ hỗ trợ tích cực cho Tổng cục GDNN trong việc triển khai Chiến 

lược phát triển GDNN giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, đặc biệt là mục tiêu xây 

dựng đầu tư dự án Trung tâm Quốc gia đào tạo và thực hành nghề chất lượng cao tại 3 miền Bắc, 

Trung, Nam và các trường cao đẳng chất lượng cao thông minh, hiện đại, xanh có đủ năng lực tổ 

chức đào tạo, thực hành nghề chất lượng cao, đáp ứng nguồn nhân lực chất lương cao phục vụ 

phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới. (Tin Tuc, Dan Tri, Thoi Dai Ngày 17/10) 

 

Đối Thoại Lao Động Việt Nam - Hoa Kỳ: Hứa Hẹn Cởi Mở, Đem Lại Những Nội Dung 

Hữu Ích 

 

Chiều ngày 13/10, tại trụ sở Bộ, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung đã có buổi tiếp Đại 

sứ Đặc mệnh toàn quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E. Knapper. Đại sứ Knapper nhấn mạnh, 

https://baotintuc.vn/chinh-sach-bhxh-bhyt/doi-thoai-giua-bhxh-viet-nam-va-cac-doanh-nghiep-fdi-nhat-ban-20221011183524656.htm
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https://laodong.vn/cong-doan/gan-100-doanh-nghiep-fdi-nhat-ban-tham-gia-doi-thoai-ve-bhxh-bhyt-cua-nld-1103679.ldo#related
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ông rất trông đợi Đối thọai về lao động sẽ được tổ chức vào ngày 16/11 tới tại Hà Nội, mà về 

phía Hoa Kỳ dẫn đầu bởi bà Thea Lee - Lãnh đạo phụ trách các vấn đề lao động quốc tế của Bộ 

Lao động Hoa Kỳ. Về hợp tác lao động, Bộ LĐ-TB&XH Việt Nam và Bộ LĐ Hoa Kỳ đã ký Bản 

ghi nhớ thiết lập cơ chế đối thoại lao động thường niên năm 2000. Đến nay, hai bên đã tổ chức 

được 15 phiên đối thoại. Nhắc lại chương trình hợp tác giữa Bộ LĐ-TB&XH, Chính phủ Hoa Kỳ 

và ILO, là Dự án "Hỗ trợ kỹ thuật nâng cao năng lực Quốc gia phòng ngừa và giảm thiểu lao 

động trẻ em ở Việt Nam" với hỗ trợ là gần 10 triệu USD từ phía Hoa Kỳ, ông Marc E. Knapper 

hy vọng có thể được gia hạn, mở rộng chương trình này, mong được sự ủng hộ của Bộ trưởng 

Đào Ngọc Dung để thúc đẩy hơn nữa hợp tác này. Cuối buổi tiếp, hai bên thống nhất sẽ cùng 

nhau hợp tác trong tương lai nhằm hoàn thiện và giải quyết một số vấn đề, cụ thể: (1) Hoàn thiện 

hệ thống luật pháp như sửa đổi Luật Việc làm, Luật Bảo hiểm xã hội, … và thực hiện hiệu quả 

Bộ Luật lao động 2019; (2) Nâng cao chất lượng GDNN, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất 

lượng cao đáp ứng phát triển nhanh, bền vững và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; (3) Phát 

triển hệ thống an sinh xã hội toàn diện, bao phủ toàn dân; (4) Tăng cường viện trợ trong lĩnh vực 

nhân đạo và lĩnh vực xã hội; (5) Tăng cường các hoạt động hỗ trợ về tài chính, kỹ thuật, kinh 

nghiệm cho Việt Nam để hoàn thiện, triển khai hệ thống pháp luật, thực hiện các chính sách liên 

quan đến các lĩnh vực quan hệ lao động, việc làm, dạy nghề và xã hội trong quá trình hội nhập, 

đồng thời, hỗ trợ pha 2 cho dự án Nâng cao năng lực phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em. 

(Bao Dan Sinh, MoLISA, Lao Dong Xa Hoi, Dan Tri Ngày 13/10) 

 

Jabil Mở Rộng Nhà Máy Sản Xuất Quy Mô Lớn Tại Việt Nam 

 

Jabil vừa khai trương nhà máy mới tại Trung tâm kinh tế của Khu Công nghệ cao TP Hồ Chí 

Minh (SHTP). Jabil Việt Nam là một trong những nhà máy quy mô lớn của Jabil, với hơn 8.600 

nhân viên và hiệu quả hoạt động vượt trội. Với diện tích mở rộng đến 14.679m2, nhà máy mới 

được kỳ vọng sẽ tạo thêm khoảng 1.700 việc làm cho lao động địa phương. (Tin Tuc Ngày 

12/10) 

 

EVN Ký Kết Thỏa Thuận Hợp Tác Với Trường Đại Học Hoàng Gia Kỹ Thuật Melbourn 

(RMIT) 

 

Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Trường Đại học 

Hoàng gia Kỹ thuật Melbourn (RMIT) diễn ra chiều 17/10, tại Hà Nội. Thỏa thuận hợp tác 

(MOA) được ký với mục đích thiết lập chương trình hợp tác, nâng cao mối quan hệ giữa EVN và 

RMIT trong lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Thời hạn của thỏa thuận 

hợp tác là giai đoạn 2023- 2025 với các mục tiêu: Nâng cao năng lực nghiên cứu và giải pháp 

cho sự tăng trưởng và phát triển trong tương lai của EVN; Nâng cao năng lực lực lượng lao động 

EVN thông qua các hoạt động đào tạo, hội thảo (trong nước và quốc tế), bao gồm cả đào tạo sau 

đại học; Cung cấp cơ hội thực tập, học tập kết hợp làm việc và phát triển nghề nghiệp cho sinh 

viên RMIT. Sau khi ký kết thỏa thuận hợp tác, RMIT sẽ có những kế hoạch hỗ trợ EVN thúc đẩy 

quá trình chuyển đổi số diễn ra nhanh chóng và hiệu quả hơn. Dự kiến cuối năm 2022 hoặc đầu 

năm 2023, RMIT sẽ phối hợp với EVN tổ chức hội thảo về blockchain cho cán bộ quản lý. (EVN 

Ngày 17/10) 

 

https://baodansinh.vn/doi-thoai-lao-dong-viet-nam-hoa-ky-hua-hen-coi-mo-dem-lai-nhung-noi-dung-huu-ich-20221013210123.htm
http://www.molisa.gov.vn/Pages/tintuc/chitiet.aspx?tintucID=232905#related
http://laodongxahoi.net/bo-truong-dao-ngoc-dung-nang-tam-hop-tac-ve-lao-dong-va-xa-hoi-giua-viet-nam-hoa-ky-1324968.html#related
https://dantri.com.vn/an-sinh/ket-qua-phuc-hoi-kinh-te-dam-bao-an-sinh-xa-hoi-rat-dang-mung-20221013190106369.htm#related
https://baotintuc.vn/doanh-nghiep-san-pham-dich-vu/jabil-mo-rong-nha-may-san-xuat-quy-mo-lon-tai-viet-nam-20221012214250672.htm
https://www.evn.com.vn/d6/news/EVN-ky-ket-Thoa-thuan-hop-tac-voi-Truong-Dai-hoc-Hoang-gia-Ky-thuat-Melbourn-RMIT-6-12-31435.aspx


 

 

 

TP. HCM: Ngày Hội Việc Làm Doanh Nghiệp Đài Loan (Trung Quốc) 2022 

 

Sáng 15/10, trường Đại học Công nghệ TP. HCM (HUTECH), Trung tâm Hợp tác Doanh nghiệp 

HUTECH phối hợp cùng Hiệp hội Thương mại Đài Loan (Trung Quốc) tại Việt Nam tổ chức 

Ngày hội việc làm Doanh nghiệp Đài Loan (Trung Quốc) 2022 với hơn 2.500 chỉ tiêu tuyển 

dụng. Ông Hank Han, Chủ nhiệm Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại TP. HCM chia sẻ: 

“Thông qua ngày hội, các doanh nghiệp mong muốn tìm kiếm được nguồn nhân lực trẻ, thật sự 

tài năng để có thể đồng hành trên suốt chặng đường dài xây dựng và phát triển của doanh 

nghiệp”. Dịp này, HUTECH ký kết hợp tác “Đào tạo nguồn nhân lực gắn liền với nhu cầu của 

Doanh nghiệp” với Hiệp hội Đài thương Khu chế xuất Tân Thuận, TP. HCM, Chi hội Thương 

mại Đài Loan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Hiệp hội Thương mại Đài Loan tại tỉnh Tây Ninh. (Tin 

Tuc, Dan Tri, Tien Phong Ngày 17/10) 

 

Tỉnh Champasak Mong Muốn Đồng Nai Tiếp Tục Hỗ Trợ Đào Tạo Nhân Lực 

 

Ngày 18/10, ông Bua Thoong Su Van Na San, Giám đốc Sở Giáo dục và thể thao tỉnh 

Champasak (Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào) dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh Champasak đã có 

buổi làm việc với Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Nai và các sở, ngành liên quan. Ông Bua Thoong Su 

Van Na San mong muốn tỉnh Đồng Nai sẽ tiếp tục hỗ trợ tỉnh Champasak chia sẻ kinh nghiệm 

phát triển hệ thống giáo dục, đặc biệt là kinh nghiệm phát triển hệ thống cơ sở GDNN phục vụ 

sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa. (Bao Dong Nai Ngày 18/10) 

 

Quảng Nam Đưa 741 Lao Động Đi Làm Việc Ở Nước Ngoài Theo Hợp Đồng 

 

Sáng nay 18/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì hội nghị về công tác đưa người 

lao động (LĐ) đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Tính đến ngày 13/10, toàn tỉnh có 741 

LĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 74,1% kế hoạch năm 2022. Các thị trường được 

LĐ Quảng Nam lựa chọn gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Nga, Lào. Quảng Nam đặt mục 

tiêu đến năm 2025 đưa 5.000 LĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. (Bao Quang Nam 

Ngày 18/10) 

Tin Trong Nước 

 

Quý 4-2022, Số Lượng Việc Làm Tại Hà Nội Đáp Ứng Cho Khoảng 4,1 Triệu Lao Động 

 

Dự báo quý 4-2022, số lượng việc làm tại Hà Nội đáp ứng cho khoảng 4,1 triệu lao động. Tăng 

2,5% so với cùng kỳ 2021 và giảm 3,39% so với cùng kỳ năm 2019 (trước dịch COVID-19). 

Nhu cầu tuyển dụng khoảng 100.000 - 120.000 lao động do nhu cầu doanh nghiệp tăng mạnh. 

Hiện, thu nhập bình quân của người lao động khoảng 9,1 triệu đồng/tháng, tăng cao so với giai 

đoạn trước và trong đại dịch (thu nhập bình quân lao động làm công ăn lương năm 2019 là 8,2 

triệu đồng/tháng, năm 2021 là 8,0 triệu đồng/tháng). Các dịp lễ lớn sắp tới như Noel, Tết dương 

lịch, Tết âm lịch gắn với nhu cầu việc làm full-time và part-time gia tăng. Xu hướng tuyển dụng 

tập trung vào khu vực thương mại - dịch vụ (tăng khoảng 20% so với giai đoạn trước) (Tuoi Tre 

Ngày 12/10) 

 

https://baotintuc.vn/xa-hoi/tp-ho-chi-minh-ngay-hoi-viec-lam-doanh-nghiep-dai-loan-trung-quoc-2022-20221015153755192.htm
https://baotintuc.vn/xa-hoi/tp-ho-chi-minh-ngay-hoi-viec-lam-doanh-nghiep-dai-loan-trung-quoc-2022-20221015153755192.htm
https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/luong-30-trieu-van-kho-tim-nhan-su-tieng-trung-20221015170617575.htm
https://svvn.tienphong.vn/sinh-vien-tim-kiem-co-hoi-viec-lam-tai-ngay-hoi-viec-lam-doanh-nghiep-dai-loan-2022-post1478632.tpo
http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/202210/tinh-champasak-mong-muon-dong-nai-tiep-tuc-ho-tro-dao-tao-nhan-luc-3140195/
https://baoquangnam.vn/lao-dong-viec-lam/quang-nam-dua-741-lao-dong-di-lam-viec-o-nuoc-ngoai-theo-hop-dong-133563.html
https://tuoitre.vn/nhu-cau-tuyen-dung-lao-dong-don-noel-tet-am-lich-tang-manh-co-hoi-cho-nguoi-tr-20221008173610975.htm


 

 

 

Hơn 30.000 Lượt Lao Động Nông Thôn Tỉnh Hưng Yên Được Hỗ Trợ Học Nghề Miễn Phí 

 

10 năm qua, đã có hơn 30.000 lượt lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên được hỗ trợ 

học nghề miễn phí. Đáng chú ý là tỷ lệ lao động có việc làm ngay sau học nghề đạt 93 - 98%. 

(VnBusiness Ngày 13/10) 

 

Ninh Bình: Gần 20.000 Lao Động Được Giải Quyết Việc Làm 

 

Trong 9 tháng năm 2022, toàn tỉnh Ninh Bình đã giải quyết việc làm cho gần 20.000 lao động, 

đạt 76% kế hoạch năm, vượt 5,2% so với cùng kỳ năm 2021. Cùng với sự khởi sắc của thị 

trường nội địa, công tác xuất khẩu lao động bắt đầu phục hồi khá tốt. Tính đến hết tháng 9, toàn 

tỉnh có 1.212 người đi xuất khẩu lao động nước ngoài, đạt 86,57% kế hoạch năm và vượt 169,3% 

so với cùng kỳ năm 2021. Hiện toàn tỉnh Ninh Bình có 136 doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển 

dụng lao động với gần 27.000 chỉ tiêu. (Lao Dong Ngày 17/10) 

 

Khánh Hòa: Nhu Cầu Lao Động Cuối Năm Tăng 7-10% 

 

Theo dự báo của Trung tâm dịch vụ Việc làm tỉnh Khánh Hòa, trong quý IV.2022 nhu cầu nhân 

lực tăng khoảng 7-10% so với quý III. Tập trung ở các ngành như: Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa 

ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác; Công nghiệp chế biến, chế tạo; Dịch vụ lưu trú và ăn 

uống… Nhu cầu tuyển dụng lao động đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài theo hợp đồng cũng 

được dự báo tăng trong quý IV, bình quân mỗi tháng là 1.000 người. 9 tháng đầu năm 2022 số 

lao động có việc làm toàn tỉnh tăng thêm 7.112 người. Trung tâm dịch vụ việc làm Khánh Hòa 

đã tư vấn việc làm cho 16.264 lượt người, đạt 95,67% kế hoạch năm; tổ chức 61 phiên giao dịch 

việc làm trực tiếp và trực tuyến. (Lao Dong Ngày 17/10) 

 

Lâm Đồng: Tuyển Sinh GDNN Cho 27.011 Người Trong 9 Tháng 

 

Trong 9 tháng đầu năm 2022, tỉnh Lâm Đồng tuyển sinh GDNN cho 27.011 người, đạt 75% kế 

hoạch; giải quyết việc làm cho 18.900 lao động, đạt 75,6% kế hoạch. (Bao Lam Dong Ngày 

17/10) 

 

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. Nhu cầu tuyển dụng trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ chiếm 66%, công nghiệp - 

xây dựng chiếm 33%. Theo khảo sát của Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị 

trường lao động thành phố, nhu cầu tuyển dụng chủ yếu là lao động đã qua đào tạo, chiếm 84%; 

trong đó, người có trình độ đại học trở lên chiếm 16%, cao đẳng chiếm 24%, trung cấp chiếm 

28%, sơ cấp chiếm 14%. Tính từ đầu năm đến nay, thành phố đã thu hút và giải quyết việc làm 

cho hơn 241.000 lượt lao động (tăng 36,18% so với cùng kỳ năm 2021), số chỗ việc làm mới tạo 

ra là hơn 107.000 chỗ (tăng 30,9% so với cùng kỳ). (Vietnam Plus, Bao Dan Sinh, Dan Tri, Dang 

Cong San Ngày 11/10) 

https://vnbusiness.vn/viec-lam/day-manh-hoc-di-doi-voi-hanh-trong-dao-tao-nghe-1088523.html
https://laodong.vn/cong-doan/ninh-binh-gan-20000-lao-dong-duoc-giai-quyet-viec-lam-1105653.ldo
https://laodong.vn/cong-doan/khanh-hoa-nhu-cau-lao-dong-cuoi-nam-tang-7-10-1105958.ldo
http://baolamdong.vn/doi-song/202210/giai-quyet-viec-lam-cho-gan-18900-lao-dong-3139963/
https://www.vietnamplus.vn/tphcm-thi-truong-lao-dong-soi-dong-vao-dip-cuoi-nam-2022/823065.vnp
https://baodansinh.vn/tphcm-can-khoang-77000-lao-dong-dip-cuoi-nam-20221009103621.htm#related
https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/tphcm-can-77000-lao-dong-dip-cuoi-nam-20221006154021405.htm#related
https://dangcongsan.vn/xa-hoi/tp-ho-chi-minh-can-khoang-77-ngan-lao-dong-dip-tet-nguyen-dan-621513.html#:~:text=TP%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh%20%5Cc%E1%BA%A7n,%C4%91%E1%BB%99ng%20d%E1%BB%8Bp%20T%E1%BA%BFt%20Nguy%C3%AAn%20%C4%91%C3%A1n&text=(%C4%90CSVN)%20%2D%20Theo%20Trung%20t%C3%A2m,xu%E1%BA%A5t%20c%C3%A1c%20%C4%91%C6%A1n%20h%C3%A0ng%20T%E1%BA%BFt.
https://dangcongsan.vn/xa-hoi/tp-ho-chi-minh-can-khoang-77-ngan-lao-dong-dip-tet-nguyen-dan-621513.html#:~:text=TP%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh%20%5Cc%E1%BA%A7n,%C4%91%E1%BB%99ng%20d%E1%BB%8Bp%20T%E1%BA%BFt%20Nguy%C3%AAn%20%C4%91%C3%A1n&text=(%C4%90CSVN)%20%2D%20Theo%20Trung%20t%C3%A2m,xu%E1%BA%A5t%20c%C3%A1c%20%C4%91%C6%A1n%20h%C3%A0ng%20T%E1%BA%BFt.


 

 

 

 

Bình Phước Phấn Đấu Tuyển Sinh Đào Tạo Nghề Cho 80.000 Lao Động 

 

UBND tỉnh Bình Phước vừa ban hành Quyết định số 1842/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án 

tăng cường GDNN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Phấn đấu 

đến năm 2025, tuyển sinh đào tạo khoảng 80.000 lao động, trong đó trình độ cao đẳng, trung cấp 

khoảng 20%; trình độ sơ cấp khoảng 80%; nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng 

chỉ đạt 31%. Tăng cường năng lực đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng của các cơ sở GDNN trên 

địa bàn tỉnh, từ 1.500 học viên/năm (năm 2021) lên 5.000 học viên/năm (năm 2025). (Bao Binh 

Phuoc Ngày 15/10) 

 

Đồng Tháp Giải Quyết Việc Làm 6.304 Người, Đạt 114% Kế Hoạch Năm 

 

Trong tháng 9/2022, Phòng LĐ-TB&XH tỉnh Đồng Tháp đã giới thiệu 587 NLĐ đi làm việc 

trong và ngoài tỉnh, nâng tổng số NLĐ được giới thiệu giải quyết việc làm từ đầu năm đến nay là 

6.304 người, đạt và vượt 114% kế hoạch năm. Kết quả trong tháng 9/2022, có 18 người lao động 

xuất cảnh, nâng tổng số NLĐ tham gia đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài là 153 người, đạt 

120,47% kế hoạch tỉnh giao. Bên cạnh công tác tư vấn, các cơ sở GDNN, Trung tâm DVVL 

Đồng Tháp còn thực hiện hiệu quả các giải pháp kết nối, tạo việc làm cho HV, NLĐ. Qua thống 

kê, tỷ lệ HV tốt nghiệp ra trường có việc làm đạt trên 90%; tỷ lệ NLĐ nông thôn tham gia các 

lớp nghề phi nông nghiệp có việc làm đạt trên 85%. (Dong Thap Ngày 17/10) 

 

 

https://binhphuoc.gov.vn/vi/news/tin-tuc-su-kien-421/tang-cuong-giao-duc-nghe-nghiep-tren-dia-ban-tinh-29655.html
https://binhphuoc.gov.vn/vi/news/tin-tuc-su-kien-421/tang-cuong-giao-duc-nghe-nghiep-tren-dia-ban-tinh-29655.html
https://baodongthap.vn/xa-hoi/hoc-vien-nguoi-lao-dong-co-them-nhieu-co-hoi-hoc-nghe-va-viec-lam-108922.aspx

