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● Tin Tiêu Điểm ● 

 

● Tin GDNN / Đào Tạo Nghề ●  

Chính Sách 

 

Góp Ý Đề Án 'Nâng Tầm Kỹ Năng Lao Động Việt Nam Đến Năm 2030 

 

Chuẩn hóa trình độ kỹ năng nghề quốc gia cho khoảng 50% lực lượng lao động là một trong 

những mục tiêu của dự thảo đề án “Nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2045” đang được Bộ LĐ-TB&XH đang lấy ý kiến các bộ, ngành, đơn vị. Nội dung 

chính của đề án nêu rõ quan điểm chỉ đạo; mục tiêu (mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể và các 

chỉ tiêu); phạm vi, đối tượng tác động của đề án. Một trong những mục tiêu cụ thể của đề án là: 

Đến năm 2030, sẽ chuẩn hóa trình độ kỹ năng nghề quốc gia cho khoảng 50% lực lượng lao 

động. Bên cạnh đó, đảm bảo cơ hội tiếp cận về đào tạo, phát triển kỹ năng nghề, học tập suốt đời 

cho trên 70% lực lượng lao động. Xây dựng mới và cập nhật khoảng 500 bộ tiêu chuẩn kỹ năng 

nghề quốc gia, 500 bộ ngân hàng câu hỏi kiến thức, bài thi thực hành. nâng cao chất lượng lao 

động qua đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng nghề gắn với đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng 

nghề quốc gia, đảm bảo trên 90% lao động được chuẩn hóa đáp ứng yêu cầu của thị trường lao 

động trong nước và tham gia hiệu quả thị trường lao động quốc tế; phấn đấu 80% lao động đang 

làm việc tại doanh nghiệp được đào tạo, bồi dưỡng, trang bị kỹ năng, năng lực cơ bản; tiến tới 

phổ cập kỹ năng, năng lực cơ bản cho người lao động. (Dai Doan Ket,  Tin Tuc, Dan Sinh, 

VnEconomy, CafeF Ngày 24/10) 

 

Đề Án Nâng Cao Hiệu Quả Đào Tạo Của Các Cơ Sở GDNN 2022-2030 

 

Tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 30 (khoá XII) diễn ra 

ngày 19/10, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu trình bày Tờ trình 

Đề án “Đổi mới quản lý, nâng cao hiệu quả đào tạo của hệ thống các cơ sở GDNN của tổ chức 

Công đoàn Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030”. Một trong những mục tiêu cụ thể của Đề án là các 

cơ sở GDNN có đủ năng lực thực hiện đào tạo nghề cho trên 40.000 người/năm, trong đó: Cao 

đẳng chiếm 15%; Trung cấp chiếm 20%; Sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng chiếm 65%; có 

80- 90% người lao động sau khi được đào tạo nghề có việc làm và thu nhập ổn định…Tờ trình 

Đề án nêu rõ chỉ tiêu nâng cấp Trường Trung cấp lên Cao đẳng; chỉ tiêu tự chủ tài chính của các 

cơ sở GDNN… Trong đó, Thường trực Đoàn chủ tịch đề xuất chỉ tiêu giai đoạn 2022 - 2030 

nâng cấp 05 trường Trung cấp đạt tiêu chuẩn thành lập trường Cao đẳng. (Lao Dong Oct 19) 

 

Hợp Tác Doanh Nghiệp – Nhà Trường: “Chìa Khóa” Phát Triển Nhân Lực Chất Lượng 

Cao 

 

Ông Phạm Vũ Quốc Bình, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục GDNN (Bộ LĐ-TB&XH): Trong 8 

nhóm giải pháp phát triển GDNN trong giai đoạn tới, đẩy mạnh hợp tác với doanh nghiệp là một 

trong những giải pháp, nhiệm vụ quan trọng được tập trung ưu tiên triển khai sớm. Dưới góc độ 

đại diện người sử dụng lao động, bà Bùi Thị Ninh, Trưởng phòng Giới sử dụng lao động, Liên 

đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại TP. HCM cho rằng, cần thiết có một mô hình 

http://daidoanket.vn/nang-tam-ky-nang-lao-dong-viet-nam-den-nam-2030-tam-nhin-den-nam-2045-5700179.html
https://baotintuc.vn/xa-hoi/gop-y-de-an-nang-tam-ky-nang-lao-dong-viet-nam-den-nam-2030-tam-nhin-den-nam-2045-20221024174949408.htm
https://baodansinh.vn/nang-tam-ky-nang-lao-dong-viet-nam-den-nam-2030-tam-nhin-den-nam-2045-20221024191211.htm
https://vneconomy.vn/se-chuan-hoa-trinh-do-ky-nang-nghe-cho-50-luc-luong-lao-dong.htm
https://cafef.vn/gop-y-de-an-nang-tam-ky-nang-lao-dong-viet-nam-den-nam-2030-tam-nhin-den-nam-2045-20221025071402468.chn
https://laodong.vn/cong-doan/doi-moi-quan-ly-co-so-giao-duc-nghe-nghiep-phai-dam-bao-quy-dinh-phap-luat-1106825.ldo


 

 

 

gắn kết doanh nghiệp trong GDNN một cách toàn diện và khả thi. Là một trong những cơ sở 

GDNN có hoạt động liên kết với doanh nghiệp trong đào tạo, ông Nguyễn Khánh Cường, Hiệu 

trưởng Trường Cao đẳng công nghệ quốc tế LILAMA 2 chia sẻ, hiện đơn vị này đã áp dụng 

nhiều mô hình đào tạo trên thế giới như Anh, Australia, đặc biệt là Đức. (VnEconomy Ngày 

19/10) 

 

● Tin Kinh Doanh & Thị Trường Lao Động ● 

Hợp tác Nước Ngoài 

 

Những Ngành Nghề, Công Ty Được Cấp Phép Đưa Lao Động Sang Châu Phi 

 

Trước việc công dân Việt Nam bị lôi kéo đưa đi lao động tại nước ngoài, trong đó có một số 

quốc gia ở châu Phi, ngày 21/10, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐTB&XH) đã thông 

tin chính thức về các ngành nghề, công ty được cấp phép đưa lao động sang làm việc tại châu 

Phi. Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, trong hai năm gần đây, Cục đã chấp thuận cho 8 

doanh nghiệp đưa lao động sang làm việc ở 4 quốc gia châu Phi tại các ngành, nghề: Xây dựng, 

thợ hàn, thợ điện, đốc công, thuyền viên. Cụ thể, tại Algeria có ngành nghề xây dựng, tại Cộng 

hòa Djibouti có lao động đi làm việc trong ngành nghề xây dựng. Tại Cameroon có ngành nghề 

thợ hàn, thợ điện và đốc công. Tại Cộng hòa Seychelles có lao động ngành nghề thuyền viên. 

(Bao Chinh Phu Ngày 21/10)  

 

Gặp Mặt, Tư Vấn Pháp Luật Cho Lao Động Việt Nam Tại Hàn Quốc 

 

Chiều 23/10, Văn phòng Quản lý lao động Việt Nam theo Chương trình EPS (VEWMO) phối 

hợp Trung tâm hỗ trợ lao động nước ngoài thành phố Siheung tổ chức buổi gặp mặt, tư vấn pháp 

luật cho lao động Việt Nam ở khu vực tỉnh Gyeonggi và các vùng lân cận. Theo phóng viên 

TTXVN tại Hàn Quốc, trong bối cảnh thị trường việc làm Hàn Quốc vẫn là điểm đến hấp dẫn 

của người lao động Việt Nam, Ban Quản lý lao động Việt Nam và Văn phòng EPS đã coi hoạt 

động gặp mặt, tư vấn pháp luật là một trong những hoạt động có tính thường xuyên, liên tục 

nhằm tăng cường công tác quản lý, hỗ trợ người lao động trong thời gian làm việc, sinh sống tại 

Hàn Quốc; đảm bảo người lao động làm việc và sinh sống tại Hàn Quốc theo đúng hợp đồng đã 

ký, tuân thủ pháp luật nước sở tại và về nước đúng quy định khi hết hạn hợp đồng. (Vietnam 

Plus, Bao Tin Tuc Ngày 24/10) 

 

Việt Nam Chia Sẻ Kinh Nghiệm Về Tiến Trình Hài Hòa Hóa Luật Pháp Quốc Gia Với Tiêu 

Chuẩn Lao Động Quốc Tế 

 

Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác với ILO, các nước và các bên liên quan trong việc thúc đẩy quyền 

của người lao động, Đại sứ Nguyễn Phương Trà, Đại biện lâm thời Phái đoàn Việt Nam tại LHQ 

chia sẻ tại sự kiện về Đảm bảo quyền con người và quyền lao động trong phát triển xã hội do Tổ 

chức Lao động quốc tế (ILO) cùng Nhóm Bạn bè về việc làm thỏa đáng tổ chức. Phát biểu tại sự 

kiện, Đại sứ Nguyễn Phương Trà đã chia sẻ về những tiến triển tại Việt Nam, trong đó có việc 

tham gia thêm các Công ước của ILO và thông qua Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2019 với 

nhiều nội dung mới phù hợp với các tiêu chuẩn lao động quốc tế. Đại sứ cũng chia sẻ thêm về 

https://vneconomy.vn/hop-tac-doanh-nghiep-nha-truong-chia-khoa-phat-trien-nhan-luc-chat-luong-cao.htm
https://baochinhphu.vn/nhung-nganh-nghe-cong-ty-duoc-cap-phep-dua-lao-dong-sang-chau-phi-1022210211535236.htm
https://www.vietnamplus.vn/gap-mat-tu-van-phap-luat-cho-lao-dong-viet-nam-tai-han-quoc/825238.vnp
https://www.vietnamplus.vn/gap-mat-tu-van-phap-luat-cho-lao-dong-viet-nam-tai-han-quoc/825238.vnp
https://baotintuc.vn/nguoi-viet-4-phuong/gap-mat-tu-van-phap-luat-cho-lao-dong-viet-nam-tai-han-quoc-20221024100435080.htm


 

 

 

những thuận lợi và thách thức của Việt Nam khi tham gia các Công ước của ILO. Việt Nam đã 

tham gia vào 25 công ước của ILO và đang  tham gia 15 công ước khác, bao gồm Công ước 87 

về Tự do hiệp hội và Bảo vệ quyền tổ chức vào năm 2023. (Bao Quoc Te, Vietnam Plus, Tin Tuc 

Ngày 21/10) 

 

Thứ Trưởng Lê Văn Thanh Trao Đổi Với Giám Đốc Phụ Trách Thương Mại Và Phát 

Triển Bền Vững Của Nghị Viện Châu Âu Về Vấn Đề Lao Động 

 

Ngày 18/10, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, Lê Văn Thanh đã có buổi tiếp và làm việc 

với bà Dora Correia, Giám đốc phụ trách Thương mại và Phát triển bền vững của Nghị viện 

Châu Âu để trao đổi, thảo luận một số nội dung liên quan đến vấn đề lao động trong Hiệp định 

Thương mại Tự do Việt Nam – EU (EVFTA). Phát biểu tại buổi họp, Thứ trưởng Lê Văn Thanh, 

cho biết: Đến nay, Việt Nam đã gia nhập 25 công ước của ILO, trong đó có 09/10 công ước cơ 

bản. Cập nhật thông tin đối với 02 công ước mà Việt Nam mới gia nhập là Công ước 98 về 

thương lượng tập thể và Công ước 105 về xóa bỏ lao động cưỡng bức. Hiện nay, Việt Nam đang 

nghiên cứu đề xuất gia nhập Công ước 87 về Tự do hiệp hội và Bảo vệ quyền tổ chức. Cụ thể, 

theo các kế hoạch hành động của Thủ tướng Chính phủ thực hiện Hiệp định CPTPP và EVFTA, 

Công ước 87 sẽ được xem xét, đề xuất gia nhập vào năm 2023. Bộ LĐTBXH cũng đã ban hành 

kế hoạch nghiên cứu, đề xuất gia nhập Công ước số 87, trong đó xác định 7 nhóm công việc cụ 

thể sẽ được thực hiện để đề xuất gia nhập Công ước. Đến nay, Bộ đang phối hợp chặt chẽ với 

Văn phòng ILO tại Hà Nội và các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan (trong đó có Viện FES 

của Cộng hòa Liên bang Đức) để triển khai các công việc theo kế hoạch. Đối với vấn đề lao động 

trẻ em, Thứ trưởng Lê Văn Thanh cho biết, Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao 

động trái pháp luật giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030 đã được Chính phủ phê duyệt tại 

Quyết định số 782/QĐ-TTg ngày 27/5/2021 và đang triển khai trong phạm vi cả nước. Phát biểu 

tại buổi tiếp và làm việc, bà Dora Correia chia sẻ, Việt Nam đã thực sự có những bước tiến lớn 

trong nỗ lực cải cách pháp luật lao động và đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo những 

cam kết trong Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – EU (EVFTA). Bà Dora Correia khẳng 

định sẽ hỗ trợ Việt Nam triển khai các cam kết liên quan đến phát triển bền vững, lao động trẻ 

em và các cam kết khác trong Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – EU (EVFTA) để hợp tác 

về thương mại giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu EU ngày càng phát triển. (Lao Dong Xa 

Hoi, MoLISA Ngày 19/10) 

 

Thúc Đẩy Hợp Tác Đào Tạo Nguồn Nhân Lực Chất Lượng Cao Giữa Việt Nam Với Đài 

Loan (Trung Quốc) 

 

Tại Hà Nội, Hiệp hội Phát triển kinh tế, văn hoá, giáo dục Đài - Việt vừa phối hợp với công ty 

Cổ phần Công nghệ giáo dục Nova, các trường đại học, cao đẳng Việt Nam và Đài Loan (Trung 

Quốc) tổ chức Chương trình Liên kết đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển 

kinh tế, văn hoá, xã hội năm 2022. Bà Ngô Phẩm Trân, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển kinh tế, văn 

hoá, giáo dục Đài - Việt (Hiệp hội Đài - Việt) cho biết, chương trình nhằm thúc đẩy hợp tác giáo 

dục cũng như đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp Việt 

Nam - Đài Loan. Theo thống kê từ Hội doanh nghiệp Đài Loan, tính đến năm 2019, đã có hơn 

6.000 doanh nghiệp Đài Loan đầu tư vào Việt Nam với những ngành nghề truyền thống như may 

mặc, giầy da... Tuy nhiên, những năm gần đây, làn sóng các nhà đầu tư điện tử của Đài Loan đã 

https://baoquocte.vn/viet-nam-chia-se-kinh-nghiem-ve-tien-trinh-hai-hoa-hoa-luat-phap-quoc-gia-voi-tieu-chuan-lao-dong-quoc-te-202761.html
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bắt đầu ồ ạt vào Việt Nam. Những tập đoàn lớn như Weistron, Compal, Peragron, Foxcom... đã 

vào đầu tư tại miền Bắc Việt Nam, và sắp tới đây sẽ thu hút các chuỗi nhà cung ứng của những 

tập đoàn lớn này đi vào cùng. Các nhà đầu tư sẵn sàng trao tặng học bổng, tặng trang thiết bị cho 

các trường ở Việt Nam để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo nhu cầu của họ”, bà Ngô 

Phẩm Trân phát biểu. Phát biểu tại chương trình, ông Lê Văn Chương, Phó Vụ trưởng Vụ Kỹ 

năng nghề - Tổng cục GDNN (Bộ LĐ-TB&XH) cho biết, Việt Nam mong muốn được tiếp cận 

các phương pháp học tập tốt hơn, công nghệ từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trong đó có Đài 

Loan. (Thoi Dai Ngày 19/10) 

 

Giải Cứu Hàng Trăm Công Dân Việt Lao Động Bất Hợp Pháp Tại Campuchia 

 

Chiều 20/10, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, nêu quan điểm về tình hình người Việt bị lừa 

đảo, môi giới lao động bất hợp pháp và bị giam ở Campuchia, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao 

Lê Thị Thu Hằng cho biết, các vụ việc được báo chí đưa tin, xảy ra trong khu vực lãnh sự của 

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Battambang, Campuchia. "Trong khoảng từ tháng 7 đến 

tháng 9 năm nay, Tổng Lãnh sự quán đã phối hợp và giải cứu, đưa về nước khoảng 100 công dân 

Việt Nam. Từ khoảng cuối tháng 9.2022, qua công tác nắm tình hình, Tổng Lãnh sự quán cũng 

đã chủ động làm việc với chính quyền địa phương, phối hợp giải cứu thêm được 171 công dân 

Việt Nam" - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao thông tin. (Vietnam Plus, NLD, VOV, Lao Dong, 

Tuoi Tre, VietnamPlus Ngày 20/10) 

 

Khởi Công Dự Án Sản Xuất Linh Kiện Điện Tử 200 Triệu USD Ở Nghệ An 

 

Sáng 20/10, tại Khu công nghiệp VSIP Nghệ An đã diễn ra Lễ khởi công dự án Công ty TNHH 

Công nghệ Everwin Precision Việt Nam do Everwin Precision Hong Kong Company Limited 

đầu tư. Dự án được đặt tạitại Khu công nghiệp VSIP Nghệ An chuyên sản xuất linh kiện điện tử, 

thiết bị truyền thông và các sản phẩm điện tử dân dụng. Dự kiến đến tháng 9/2023, dự án sẽ đi 

vào hoạt động và sử dụng khoảng 8.000 lao động vào năm 2025, trong đó bắt đầu tuyển dụng và 

sử dụng khoảng 2.000 lao động vào năm 2023; đặc biệt dự án có khu lưu trú cho khoảng 12.400 

chuyên gia và người lao động với đầy đủ các công trình tiện ích. (Bao Nghe An, Bao Nghe An 1 

Ngày 20/10) 

 

Hải Dương Luôn Tạo Điều Kiện Thuận Lợi Cho Các Nhà Đầu Tư 

 

Ngày 24/10, ông Lưu Văn Bản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực 

UBND tỉnh Hải Dương có buổi làm việc với Tập đoàn Quảng Đạt (Đài Loan, Trung Quốc) và 

CTCP Phát triển đô thị và Khu công nghiệp (KCN) Cao su Việt Nam về việc đầu tư dự án vào 

KCN Cộng Hòa (thành phố Chí Linh). Tại buổi làm việc, Tập đoàn Quảng Đạt cho biết, phía 

Tập đoàn có nhu cầu thuê 50 ha đất tại KCN Cộng Hòa để đầu tư nhà máy sản xuất máy tính 

cầm tay, các thiết bị di động, điện tử với tổng vốn đầu tư dự kiến từ 0,7-1 tỷ USD. Theo kế 

hoạch, tập đoàn sẽ xây dựng 4 nhà máy với diện tích 40.000 m2/nhà máy và 1 nhà kho khoảng 

30.000 m2. Giai đoạn I, tập đoàn dự kiến xây 1 nhà máy, sẽ đi vào hoạt động vào tháng 8/2023. 

Dự án hoạt động sẽ tạo việc làm cho 10.000 công nhân và 1.000 nhân viên quản lý. (Mekong 

ASEAN Ngày 24/10) 
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Trường CĐ Công Thương Việt Nam Ký Kết Hợp Tác Với Tập Đoàn Nhân Sự Quốc tế 

saxJOB – CH Liên Bang Đức 

 

Trong chương trình thăm và làm việc tại Việt Nam, trên tinh thần hợp tác của hai bên, ngày 

17/10 tại Hà Nội, Tập đoàn Nhân sự Quốc tế saxJOB – CH Liên bang Đức và lãnh đạo Trường 

Cao đẳng Công thương Việt Nam đã long trọng tổ chức buổi lễ ký kết hợp tác với về việc chuyển 

đổi và công nhận bằng cấp cho sinh viên các ngành nghề của nhà trường sau khi tốt nghiệp. Đặc 

biệt, hai bên ký kết sẽ tạo ra cơ hội lớn cho sinh viên sang CHLB Đức học tập, làm việc tại Đức 

với việc làm, thu nhập cao. (Bao Dan Sinh Ngày 19/10) 

 

Quảng Nam Phấn Đấu Đến Năm 2025 Đưa 5.000 Lao Động Đi Làm Việc Ở Nước Ngoài 

 

Trong giai đoạn 2022-2025, tỉnh Quảng Nam phấn đấu đạt mục tiêu đưa 5.000 lao động đi làm 

việc ở nước ngoài theo hợp đồng, trong đó năm 2022 là 1.000 lao động. Tính đến ngày 

13/10/2022, tỉnh Quảng Nam có 741 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 

74,1% so với kế hoạch năm. (Bao Dan Sinh Ngày 19/10) 

 

Quảng Nam Xúc Tiến Hợp Tác Đưa Lao Động Sang Nagasaki Làm Việc 

 

Ngày 24/10, đoàn công tác của Sở LĐ-TB&XH phối hợp với Công ty CP Dịch vụ xuất khẩu lao 

động và chuyên gia (SULECO) đã làm việc với Sở Công nghiệp và Lao động tỉnh Nagasaki 

(Nhật Bản) về chương trình hợp tác giữa hai tỉnh Quảng Nam - Nagasaki. (Bao Quang Nam 

Ngày 24/10) 

 

Tin Trong Nước 

 

671 NLĐ Đăng Ký Học Nghề Tại Trung Tâm DVVL Hà Nội Từ Đầu Năm 2022 Đến Nay  

 

Tại Trung tâm DVVL Hà Nội, từ đầu năm 2022 đến nay có 671 NLĐ đăng ký học nghề. Trong 9 

tháng đầu năm 2022, Trung tâm đã tiếp nhận gần 53.000 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất 

nghiệp. Và có khoảng 1.200 NLĐ nộp hồ sơ để hưởng quyền lợi học nghề dành cho lao động 

thất nghiệp từ chính sách BHTN. (Dan Sinh Oct 23) 

 

837 Lao Động Hà Tĩnh Đăng Ký Thi Tiếng Hàn Theo Chương Trình EPS Năm 2022 

 

Từ ngày 17-21/10/2022, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh (thuộc Sở LĐ-TB&XH) đã tiếp 

nhận 837 hồ sơ người lao động đăng ký dự thi tiếng Hàn lần 2 năm 2022 theo chương trình EPS. 

Trong đó, có 408 lao động đăng ký ngành ngư nghiệp; 428 lao động ngành sản xuất chế tạo và 1 

lao động ngành nông nghiệp. Dự kiến thời gian thông báo kết quả vào ngày 15/12/2022. (Bao Ha 

Tinh Ngày 25/10) 

 

Đà Nẵng Phấn Đấu Tăng Tỷ Lệ Lao Động Qua Đào Tạo Đạt 75% Vào Năm 2025 
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Thành phố Đà Nẵng phấn đấu tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75% vào năm 2025 và đạt 78% 

vào năm 2030; hạ tỷ lệ thất nghiệp chung ở mức không quá 3% vào năm 2025 và tiếp tục duy trì 

đến năm 2030. (Bao Dan Sinh Ngày 21/10) 

 

Bình Thuận Tuyển Sinh Đào Tạo Nghề Cho 14.305 Lao Động 

 

Từ đầu năm 2022, các cơ sở GDNN tỉnh Bình Thuận tuyển mới và đào tạo nghề nghiệp cho 

14.305/10.000 người, đạt 143,05% so kế hoạch năm và bằng 219,03% so cùng kỳ năm 2021. 

(Bao Binh Thuan Ngày 25/10) 

 

Khánh Hòa Đào Tạo Nghề Cho 22.251 Người 

 

Theo Sở LĐ-TB-XH tỉnh Khánh Hòa, từ đầu năm đến nay, tỉnh đã tổ chức tuyển sinh và đào tạo 

nghề cho 22.251 người. (Bao Khanh Hoa Oct 23) 

 

Đồng Nai: Hơn 63 Ngàn Người Lao Động Được Tư Vấn Việc Làm 

 

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Nai, trong 9 tháng của năm 2022, trung tâm đã tư vấn 

việc làm cho hơn 63 ngàn lượt người lao động, đạt trên 112% kế hoạch năm. (Bao Dong Nai 

Ngày 24/10) 

 

Vĩnh Long: Tuyển Sinh GDNN, Tạo Việc Làm Vượt Chỉ Tiêu 

 

Theo Sở LĐ-TB&XH, 10 tháng của năm 2022, toàn tỉnh đã tuyển sinh GDNN 35.842 người (đạt 

hơn 103% kế hoạch). Qua đó góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 59,25%, trong đó lao 

động qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ đạt 19,51%. Báo cáo công tác lao động việc làm, sở cho 

biết trong 10 tháng đã tạo việc làm mới cho 26.112 lao động (đạt hơn 130% so với chỉ tiêu 

20.000 người), trong đó đưa 1.144 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. 

(Bao Vinh Long Ngày 22/10) 

 

Giai Đoạn 2022-2025, tỉnh Cà Mau Phấn Đấu Đưa 1.900 Lao Động Ra Nước Ngoài 

 

Giai đoạn 2022-2025, tỉnh Cà Mau phấn đấu đưa 1.900 lao động của tỉnh làm việc theo hợp 

đồng. Cụ thể, năm 2022 với 200 lao động; năm 2023 với 400 lao động; năm 2024 với 600 lao 

động và năm 2025 với 700 lao động. (Bao Ca Mau Ngày 25/10) 
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