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● Tin Tiêu Điểm ●  

 

● Tin GDNN / Đào Tạo Nghề ●  

Chính Sách 

 

Sẽ Thanh Tra 35 Cơ Sở GDNN Trong Năm 2023 

 

Thanh tra Ngành LĐ-TB&XH sẽ tổ chức thanh tra 35 cơ sở GDNN trong năm 2023, tập trung 

chủ yếu vào việc chấp hành các quy định pháp luật về GDNN và tổ chức đánh giá kỹ năng nghề 

quốc gia… Theo đó, với lĩnh vực GDNN, Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH sẽ tiến hành thanh tra việc 

chấp hành các quy định pháp luật về GDNN đối với 11 đơn vị. Ngoài ra, thanh tra Tổng cục 

GDNN (thuộc Bộ LĐ-TB&XH) cũng sẽ thanh tra 17 trường có đào tạo khối ngành Sức khỏe và 

5 trường cao đẳng mở địa điểm ngoài trụ sở chính không có trong quyết định cho phép thành lập, 

đổi tên, mở địa điểm đào tạo của Bộ LĐ-TB&XH. Đơn vị này cũng sẽ thanh tra việc tổ chức 

đánh giá kỹ năng nghề quốc gia tại 2 cơ sở GDNN là Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt 

Nam tại tỉnh Quảng Ninh và Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ tại tỉnh Khánh Hòa. Cũng tại 

hướng dẫn công tác thanh tra năm 2023, Bộ LĐ-TB&XH yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch 

thanh tra, kiểm tra năm 2023 theo các nội dung cụ thể, trong đó có thanh tra việc chấp hành các 

quy định của pháp luật GDNN tại các cơ quan, đơn vị, cơ sở GDNN. Đồng thời, thực hiện 

nghiêm quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, các biện pháp phòng, chống tham 

nhũng, tiêu cực, đặc biệt là việc rà soát, nhận diện các vị trí việc làm có nguy cơ tham nhũng, 

tiêu cực. Qua 6 năm triển khai thực hiện Nghị định số 79/2015/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực GDNN (từ năm 2015 đến năm 2021), Bộ LĐ-TB&XH và các Sở đã 

tiến hành xử lý vi phạm hành chính đối với hơn 100 tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực này. Qua đó, xử phạt vi phạm hành chính với số tiền là hơn 3,7 tỷ đồng. 

(VnEconomy, Dan Viet Ngày 7/11) 

 

Hơn 15 Triệu Lao Động Tự Do Đã Nhận Tiền Hỗ Trợ Ảnh Hưởng Dịch COVID-19 

 

Tin từ Bộ LĐ-TB&XH, thực hiện các chính sách hỗ trợ lao động tự do, nhóm đặc thù bị ảnh 

hưởng dịch COVID-19, trong thời gian từ năm 2021 tới hết tháng 6/2022, đã có trên 15,6 triệu 

người được hỗ trợ tổng số tiền hơn 21.000 tỷ đồng từ ngân sách. Bộ LĐ-TB&XH cho hay, năm 

2021, trong bối cảnh dịch COVID-19 ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống người lao động và 

nhân dân, Chính phủ đã có 2 nghị quyết về chính sách hỗ trợ từ ngân sách nhà nước ( Nghị quyết 

68 và 126). Với nhóm lao động tự do, có 57/63 tỉnh thành ban hành chính sách hỗ trợ, tập trung 

vào 6 nhóm ngành nghề, gồm: Bán vé số dạo; bán hàng rong; xe ôm; bốc vác, vận chuyển hàng 

hoá; thợ may, mộc, điện, nước, xây dựng; lao động không có hợp đồng làm trong cơ sở kinh 

doanh dịch vụ, du lịch, giáo dục, vận tải, lưu trú, làm đẹp, giải trí, thể thao…(CafeF Ngày 6/11) 

 

Đẩy Nhanh GDNN Thuộc 3 Chương Trình Mục Tiêu Quốc Gia 

 

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 17/10/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ về Về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc 

gia những tháng còn lại năm 2022 và nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 

https://vneconomy.vn/se-thanh-tra-35-co-so-giao-duc-nghe-nghiep-trong-nam-2023.htm
https://danviet.vn/nhung-noi-dung-nao-se-duoc-thanh-tra-trong-linh-vuc-giao-duc-nghe-nghiep-trong-nam-2023-20221104154214641.htm#related
https://cafef.vn/hon-15-trieu-lao-dong-tu-do-da-nhan-tien-ho-tro-anh-huong-dich-covid-19-2022110614345783.chn


 

 

 

2023, Tổng cục GDNN đã tổ chức các Hội nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện nội dung về GDNN 

thuộc 3 Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) giai đoạn 2021 - 2025 tại 2 tỉnh là Thừa 

Thiên Huế và tỉnh Kiên Giang. Hiện nay trong các CTMTQG giai đoạn 2021-2025 lĩnh vực 

GDNN được phê duyệt có 3 tiểu dự án (DA). Cụ thể, tiểu DA 1: "Phát triển GDNN vùng nghèo, 

vùng khó khăn", tiểu DA 2 về "Phát triển GDNN và giải quyết việc làm cho người lao động vùng 

dân tộc thiểu số và miền núi, và DA 3 trong Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông 

thôn mới đề cập nội dung "Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn. 

(Thoi Bao Tai Chinh, Dan Viet Ngày 7/11) 

 

● Tin Kinh Doanh & Thị Trường Lao Động ● 

Hợp tác Nước Ngoài 

 

Tổ Chức Lao Động Quốc Tế Sẵn Sàng Hỗ Trợ Việt Nam Trong Nhiều Lĩnh Vực 

 

Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai, Trưởng Phái đoàn đại diện Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, Tổ 

chức Thương mại thế giới và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva của Thụy Sĩ, đã có cuộc gặp 

với Tổng Giám đốc mới của ILO, ông Gilbert F. Houngbo. Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai chia sẻ hợp 

tác thúc đẩy quyền có việc làm thỏa đáng, một trong những quyền cơ bản của con người, cũng là 

một trong những ưu tiên của Việt Nam trong nhiệm kỳ thành viên Hội đồng nhân quyền 2023-

2025 và mong muốn nhận được sự hợp tác của ILO trong thúc đẩy ưu tiên này. Đại sứ nêu rõ 

Việt Nam đánh giá cao sự phối hợp, hỗ trợ của Văn phòng ILO tại Việt Nam trong việc triển 

khai Chương trình hợp tác quốc gia về việc làm thỏa đáng cũng như các hỗ trợ kỹ thuật của ILO 

thông qua các chương trình, dự án và các hoạt động tăng cường thể chế, nâng cao năng lực trong 

lĩnh vực quản lý lao động và việc làm. Tổng giám đốc ILO cũng bày tỏ sự ủng hộ, sẵn sàng hỗ 

trợ Việt Nam trong các lĩnh vực mà Việt Nam quan tâm như tăng cường cơ chế thực thi pháp 

luật, thúc đẩy việc làm thỏa đáng, xây dựng và đổi mới hệ thống an sinh xã hội, nâng cao chất 

lượng nguồn nhân lực, chính thức hóa khu vực kinh tế phi chính thức... (Vietnam Plus Ngày 

4/11) 

 

Nâng Cao Cơ Hội Việc Làm Sau Đào Tạo Nghề 

 

Tổng cục GDNN đang triển khai thực hiện đề án "Chuyển giao các bộ chương trình; đào tạo, bồi 

dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề; đào tạo thí điểm các nghề trọng điểm cấp độ khu 

vực ASEAN, quốc tế". Đến nay, Tổng cục đã hoàn thành chuyển giao 34 bộ chương trình của 34 

nghề trọng điểm quốc tế từ Úc và Đức. (VnBusiness Ngày 3/11) 

 

Rộng Mở Cơ Hội Lao Động Việt Sang Châu Âu Làm Việc 

 

Cùng với nhu cầu gia tăng do thiếu hụt lao động sau đại dịch Covid-19, nhiều quốc gia châu Âu 

cũng đánh giá cao năng lực làm việc và khả năng hòa nhập của lực lượng lao động trẻ Việt Nam. 

Những yếu tố này giúp cho cánh cửa sang châu Âu làm việc đang rộng mở với lao động Việt 

Nam. Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước (thuộc Bộ LĐTBXH), hiện Việt Nam đã ký Biên 

bản ghi nhớ hợp tác (MOU) về lao động, việc làm và GDNN với một số nước khu vực châu Âu 

như: Đức, Romania, Cộng hòa Czech, Bulgaria… Theo đại diện Cục Quản lý lao động ngoài 

https://thoibaotaichinhvietnam.vn/go-kho-trong-thuc-hien-noi-dung-giao-duc-nghe-nghiep-thuoc-cac-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-116219.html
https://danviet.vn/day-nhanh-viec-thuc-hien-noi-dung-ve-giao-duc-nghe-nghiep-thuoc-3-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-giai-20221104114751353.htm
https://www.vietnamplus.vn/to-chuc-lao-dong-quoc-te-san-sang-ho-tro-viet-nam-trong-nhieu-linh-vuc/827247.vnp
https://vnbusiness.vn/viec-lam/nang-cao-co-hoi-viec-lam-sau-dao-tao-nghe-1089032.html


 

 

 

nước, ngày càng có nhiều nước châu Âu tìm đến Việt Nam để thúc đẩy hợp tác về lao động, điều 

này mang lại những cơ hội phát triển sự nghiệp cho người lao động Việt Nam. Về chất lượng, sẽ 

tăng dần số lao động qua đào tạo bài bản, ít nhất phải đào tạo 6 tháng trở lên, nâng dần tỉ lệ qua 

đào tạo từ 60% lên 80% vào năm 2025, tiến tới toàn bộ người đi nước ngoài lao động phải được 

đào tạo bài bản. (Lao Dong Thu Do Ngày 8/11) 

 

Nâng Cao Năng Lực Phát Triển Hệ Thống Bảo Đảm Chất Lượng Giáo Dục Đại Học 

 

Từ ngày 31/10 đến ngày 2/11, tại Hà Nội, Cục Quản lý chất lượng (Bộ GDĐT) phối hợp với 

Aus4skills tổ chức Hội thảo tập huấn “Nâng cao năng lực phát triển Hệ thống bảo đảm chất 

lượng giáo dục đại học”. Đây là hoạt động nối tiếp sau chuỗi 5 hội thảo tập huấn trực tuyến trong 

khuôn khổ Thỏa thuận bổ sung giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 

Chính phủ Australia về Chương trình phát triển nguồn nhân lực Việt Nam - Australia 

(Aus4Skills) giai đoạn 2021-2025. Với mục tiêu nâng cao năng lực phát triển hệ thống hướng 

đến việc đề xuất xây dựng Khung bảo đảm chất lượng cơ sở giáo dục đại học và tài liệu hướng 

dẫn xây dựng hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong, người tham gia hội thảo đã tham gia 10 

phiên làm việc nhằm thảo luận nội dung 4 trụ cột chính của khung bảo đảm chất lượng cơ sở 

giáo dục đại học gồm: trụ cột bảo đảm chất lượng về chiến lược, trụ cột  bảo đảm chất lượng về 

chức năng, trụ cột bảo đảm chất lượng về kết quả đầu ra, và trụ cột bảo đảm chất lượng về hệ 

thống xuyên suốt, hỗ trợ, kết nối 3 trụ cột còn lại. (MoET Ngày 3/11) 

 

Bồi Dưỡng Giảng Viên Hỗ Trợ Sinh Viên Khuyết Tật Trong GDNN 

 

Sáng 3/11, tại 33C Phạm Ngũ Lão (Hà Nội), Tổng cục GDNN, Bộ LĐ-TB&XH và Chương trình 

hỗ trợ phát triển Aus4Skills của Chính phủ Australia đã tổ chức lễ ra mắt khóa học trực tuyến bồi 

dưỡng giảng viên hỗ trợ sinh viên khuyết tật trong GDNN. Đây là một hoạt động thuộc Chương 

trình hỗ trợ phát triển Aus4Skills do Chính phủ Australia tài trợ thông qua Bộ Ngoại giao và 

Thương mại Australia, phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và phát triển năng lực người khuyết 

tật (DRD) tổ chức. (Hanoi Moi Ngày 3/11) 

 

Tọa Đàm Phát Triển Kỹ Năng Nghề Cho Lao Động Ngành Công Nghiệp Điện Tử Việt Nam 

 

Chiều 1/11, tại Bắc Ninh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh phối hợp với Trường Đại học 

Nha Trang tổ chức Tọa đàm “Phát triển kỹ năng nghề nghiệp cho lao động ngành công nghiệp 

điện tử Việt Nam”. Tọa đàm là một hợp phần của Dự án “VIETSKILL - Đổi mới hệ thống đào 

tạo nghề ở Việt Nam cho mục tiêu phát triển”, nhằm hướng đến giải quyết công việc trong giai 

đoạn tiếp theo của quá trình công nghiệp hóa của Việt Nam. Đây là dự án nghiên cứu giữa 

Trường Kinh doanh Copenhagen (Đan Mạch) và các đối tác ở Việt Nam (gồm: Trường Đại học 

Nha Trang, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục GDNN Việt 

Nam). Dự án được hỗ trợ bởi Chính phủ Đan Mạch thông qua tổ chức DANIDA (Cơ quan hợp 

tác phát triển Đan Mạch). Tại buổi tọa đàm, các đại biểu, các nhà khoa học trình bày, bàn thảo về 

kết quả nghiên cứu kỹ năng nghề nghiệp của lao động trong ngành điện tử ở Việt Nam và thế 

giới; nhận định về thực trạng kỹ năng nghề, từ đó đề xuất giải pháp để phát triển kỹ năng của 

người lao động, đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành điện tử Việt Nam trong tương lai; chia sẻ 

https://laodongthudo.vn/rong-mo-co-hoi-lao-dong-viet-sang-chau-au-lam-viec-148410.html
https://moet.gov.vn/giaoducquocdan/khao-thi-va-kiem-dinh-chat-luong-giao-duc/Pages/tin-tuc.aspx?ItemID=8234
http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Giao-duc/1046395/boi-duong-giang-vien-ho-tro-sinh-vien-khuyet-tat-trong-giao-duc-nghe-nghiep


 

 

 

thực trạng trình độ kỹ thuật của người lao động, nhất là đội ngũ kỹ sư và quản lý tại doanh 

nghiệp và các mô hình hợp tác với các trường học trong công việc đào tạo, huấn luyện nghiệp 

vụ. (Bac Ninh Ngày 1/11) 

 

Gần 1.200 Công Nhân Mất Việc Vì Nhà Máy Hết Đơn Hàng 

 

Trong thông báo gửi người lao động hôm 31/10, Công ty Tỷ Hùng cho hay đối tác nhập khẩu bị 

ảnh hưởng, thiệt hại bởi tình hình kinh tế đã không ký kết đơn hàng. Dù tìm mọi biện pháp, 

doanh nghiệp không thể khôi phục sản xuất như kế hoạch. Công ty phải thu hẹp toàn bộ khối sản 

xuất và một số đơn vị liên quan, chấm dứt hợp đồng lao động với 1.185 người từ 1/12. Đây là 

doanh nghiệp đầu tiên ở phía nam cắt giảm nhân công nhiều nhất trong thời gian qua. Sau khi 

chấm dứt hợp đồng, công ty TNHH Tỷ Hùng thông báo trả trợ cấp thôi việc theo quy định tại 

điều 46 Bộ luật Lao động năm 2019 là 2 tháng tiền lương cho cán bộ, công nhân viên có ngày 

vào công ty từ năm 2008 trở về trước. Trợ cấp thôi việc được chi trả vào ngày 2/12. Công ty Tỷ 

Hùng quy mô 1.800 lao động, 100% vốn Đài Loan, chuyên sản xuất giày xuất khẩu, thị trường 

chủ yếu châu Âu, hoạt động tại TP HCM gần 25 năm. (Dan Tri, VnExpress, Dan Viet, Lao 

Dong, PLO Ngày 1/11) 

 

VSUN Làm Dự Án Sản Xuất Tấm Pin Năng Lượng Mặt Trời 200 Triệu USD Tại Phú Thọ 

 

Dự án nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh Cell năng lượng mặt trời của VSUN được triển khai 

tại KCN Cẩm Khê với diện tích trên 13ha, tổng vốn đầu tư 200 triệu USD đã được Chủ tịch 

UBND tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. VSUN thuộc Tập 

đoàn Fuji Solar, có vốn đầu tư Nhật Bản. Theo đó, dự kiến dự án sẽ được khởi công trong tháng 

1/2023, chính thức đi vào hoạt động tháng 10/2023. Dự án sẽ tạo việc làm cho khoảng 700 lao 

động. (VietnamFinance Ngày 4/11) 

 

Tập Đoàn LEGO Khởi Công Xây Dựng Nhà Máy 1 Tỉ USD Tại Việt Nam 

 

Sáng 3/11, Tập đoàn LEGO (Đan Mạch) tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà máy mới trị giá 1 tỉ 

USD tại tỉnh Bình Dương. Xây dựng trên khu đất rộng 44ha, LEGO dự kiến hoạt động sản xuất 

sẽ bắt đầu vào năm 2024. Dự kiến nhà máy sẽ tạo việc làm cho 4.000 người trong vòng 15 năm 

tới. (Tuoi Tre, CafeF, Vietnam Plus, Bao Chinh Phu, Bao Binh Duong, Lao Dong, 

VietnamFinance, Tin Tuc, Dan Viet, Nhan Dan, NLD Ngày 3/11) 

 

Gần 1.800 Sinh Viên Các Trường Đại Học Tham Gia SEKISHO JOB FAIR 2022 

 

Sekisho Job fair 2022 - sự kiện kết nối doanh nghiệp Nhật Bản với nhân sự trình độ cao của Việt 

Nam đã sang năm thứ 9 và ngày càng nhận được sự tham gia của nhiều doanh nghiệp Nhật Bản 

cũng như sự quan tâm của các bạn sinh viên Việt Nam. Sự kiện SEKISHO JOB FAIR 2022 diễn 

ra trong 2 ngày 5-6/11 tại Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội với sự tham gia của 24 doanh nghiệp 

Nhật Bản trong đó có 14 doanh nghiệp đến từ Nhật Bản và 10 Doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt 

động tại Việt Nam, với hơn 1.000 người đăng ký nhưng tính đến chiều 6 tháng 11 số người tham 

gia sự kiện đã lên đến cón sổ gần 1.800 người. (VOV2 Ngày 6/11) 

https://bacninh.gov.vn/news?p_p_id=newsdetail_WAR_bacninhportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=pop_up&p_p_mode=view&_newsdetail_WAR_bacninhportlet_urlTitle=toa-am-phat-trien-ky-nang-nghe-nghiep-cho-lao-ong-nganh-cong-nghiep-ien-tu-viet-nam-41742368&_newsdetail_WAR_bacninhportlet_languageId=vi_VN&_newsdetail_WAR_bacninhportlet_viewMode=print&_newsdetail_WAR_bacninhportlet_print=true
https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/gan-1200-cong-nhan-bat-ngo-mat-viec-dung-thoi-diem-cuoi-nam-20221102055007534.htm
https://vnexpress.net/gan-1-200-cong-nhan-mat-viec-vi-nha-may-het-don-hang-4530819.html#related
https://danviet.vn/mot-cong-ty-cho-gan-1200-cong-nhan-nghi-viec-vi-khong-co-don-hang-20221101214754603.htm#related
https://laodong.vn/ldld-tphcm/gan-1200-cong-nhan-bi-cham-dut-hdld-do-cong-ty-khong-co-don-hang-1111773.ldo#related
https://laodong.vn/ldld-tphcm/gan-1200-cong-nhan-bi-cham-dut-hdld-do-cong-ty-khong-co-don-hang-1111773.ldo#related
https://plo.vn/1-cong-ty-cho-gan-1200-cong-nhan-nghi-viec-vi-thieu-don-hang-post705961.html#related
https://vietnamfinance.vn/vsun-lam-du-an-san-xuat-tam-pin-nang-luong-mat-troi-200-trieu-usd-tai-phu-tho-20180504224276865.htm
https://tuoitre.vn/tap-doan-lego-khoi-cong-xay-dung-nha-may-1-ti-usd-tai-viet-nam-20221103080313471.htm
https://cafef.vn/tap-doan-lego-khoi-cong-xay-dung-nha-may-1-ti-usd-tai-viet-nam-20221103100705649.chn#related
https://www.vietnamplus.vn/binh-duong-xay-dung-nha-may-trung-hoa-carbon-dau-tien-cua-lego/827081.vnp#related
https://baochinhphu.vn/tap-doan-lego-khoi-cong-nha-may-ty-do-tai-binh-duong-102221103104351552.htm#related
https://baobinhduong.vn/tap-doan-lego-chinh-thuc-xay-dung-nha-may-tai-binh-duong-a283242.html#related
https://laodong.vn/kinh-doanh/khoi-cong-xay-dung-nha-may-san-xuat-do-choi-1-ti-usd-tai-binh-duong-1112364.ldo#related
https://vietnamfinance.vn/tap-doan-lego-khoi-cong-nha-may-hon-1-ty-usd-tai-binh-duong-20180504224276815.htm#related
https://baotintuc.vn/kinh-te/khoi-cong-xay-dung-nha-may-lego-tai-binh-duong-20221103132449366.htm#related
https://danviet.vn/tap-doan-lego-chinh-thuc-khoi-dong-du-an-nha-may-ty-usd-dau-tien-tai-viet-nam-20221103091013391.htm#related
https://nhandan.vn/tap-doan-lego-khoi-cong-nha-may-tai-binh-duong-post723010.html#related
https://nld.com.vn/chinh-tri/khoi-cong-nha-may-ti-do-tai-binh-duong-20221103102038609.htm#related
https://vov2.vov.vn/giao-duc-dao-tao/gan-1800-sinh-vien-cac-truong-dai-hoc-tham-gia-sekisho-job-fair-2022-38511.vov2


 

 

 

 

Media Bridge Việt Nam Tổ Chức Ngày Hội Việc Làm Việt Nam - Nhật Bản 

 

Mới đây, Media Bridge Việt Nam tổ chức chương trình Ngày hội việc làm Việt Nam – Nhật 

Bản. Chương trình có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp Nhật Bản: Công ty Four Seasons, 

công ty Total Support, công ty Kaname, công ty Orlab. Sự kiện nhắm mục tiêu tạo ra sự kết nối, 

gặp gỡ, trao đổi trực tiếp giữa các nhà tuyển dụng đến từ Nhật Bản với các kỹ sư, các ứng cử 

viên trong ngành công nghệ thông tin nói chung và các ngành nghề khác nói riêng. (VTC Ngày 

6/11) 

 

Tin Trong Nước 

 

Cơ Sở GDNN “Căng Mình” Tuyển Sinh Cho Năm Học Mới 

 

Ngoài một số trường top đầu, các cơ sở GDNN khác trong cả nước đang đối mặt với những khó 

khăn lớn trong tuyển sinh. Dù đã gần hết tháng 10 nhưng Trường Cao đẳng Điện lực Miền 

Trung, Quảng Nam mới tuyển được 200 sinh viên hệ cao đẳng. Trong khi khả năng đáp ứng đào 

tạo của trường là 1.000 sinh viên. Lý giải về tình trạng “èo uột” trong tuyển sinh, ông Phan Thái 

Bình - Trưởng phòng Đào tạo, Trường Cao đẳng Điện lực Miền Trung cho rằng, với xu hướng 

chuộng đại học vẫn còn, trong khi chỉ tiêu đại học không khống chế, do vậy trường cao đẳng gặp 

khó trong nguồn tuyển sinh. (Thoi Bao tai Chinh Ngày 6/11) 

 

Lao Động Giá Rẻ Không Còn Là Yếu Tố Cạnh Tranh Thu Hút FDI 

 

Chia sẻ tại hội thảo “Xu hướng thị trường lao động trong kỷ nguyên số”, sáng 8/11, ông Nguyễn 

Bá Hoan, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH đưa ra dự báo nguồn lao động dồi dào, giá rẻ sẽ không 

còn là yếu tố tạo nên lợi thế cạnh tranh và thu hút đầu tư nước ngoài. Ông nói, sự bùng nổ ứng 

dụng công nghệ số, thiết bị thông minh và xu hướng ứng dụng robot vào sản xuất kinh doanh 

như hiện nay đang đặt ra thách thức đối với thị trường lao động với trình độ kỹ năng còn nhiều 

hạn chế như Việt Nam. Ông Andree Mangels - Tổng Giám đốc ManpowerGroup Việt Nam, 

khuyến nghị, doanh nghiệp cần linh hoạt áp dụng các chương trình nâng cao kỹ năng, đồng thời 

cũng cần xây dựng một chiến lược đào tạo có tầm nhìn dài hạn sao cho người lao động có thể 

đảm nhiệm tốt những công việc hiện tại và cả những vị trí sẽ xuất hiện trong tương lai. Theo ông 

Nguyễn Xuân Sơn - Giám đốc Vận hành toàn quốc, dịch vụ khoán việc và cho thuê lại lao động, 

ManpowerGroup Việt Nam, với tỷ lệ lao động kỹ năng cao chỉ đạt 11,6%, lao động Việt Nam 

được đánh giá là kém cạnh tranh hơn về trình độ kỹ năng so với một số thị trường khác trong khu 

vực như Thái Lan, Philippines hay Malaysia. Ngân hàng Thế giới ước tính, nếu tỉ lệ lao động kỹ 

năng cao tại Việt Nam quá thấp và không đủ để đáp ứng với tốc độ phát triển của chuyển đổi số, 

khoảng 2 triệu việc làm tại nước ta sẽ bị mất đi tính đến năm 2045. Ông André Gama - Giám đốc 

Chương trình An sinh xã hội, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tại Việt Nam cho rằng, với một số 

điểm tương đồng về lao động cũng như bối cảnh kinh tế - xã hội, các hệ thống an sinh xã hội 

ngày càng cần phải giải quyết các hình thức việc làm “phi tiêu chuẩn/kém ổn định. (Thoi Dai, 

DNVN, Hanoi Moi, Dan Tri, Lao Dong Ngày 8/11) 

 

https://vtc.vn/co-hoi-lam-viec-tai-nhat-ban-voi-chi-phi-0-dong-danh-cho-cac-ky-su-it-viet-nam-ar711842.html
https://thoibaotaichinhvietnam.vn/co-so-giao-duc-nghe-nghiep-cang-minh-tuyen-sinh-cho-nam-hoc-moi-116192-116192.html
https://thoidai.com.vn/xu-huong-thi-truong-lao-dong-trong-ky-nguyen-so-178120.html
https://doanhnghiepvn.vn/chuyen-doi-so/lao-dong-gia-re-khong-con-la-yeu-to-canh-tranh-thu-hut-fdi/20221108100435670#related
http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/1046823/ban-ve-xu-huong-cho-thi-truong-lao-dong%C2%A0trong-ky-nguyen-so#related
https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/bao-dam-viec-lam-tang-cuong-ky-nang-cho-nguoi-lao-dong-trong-ky-nguyen-so-20221108122537216.htm#related
https://laodong.vn/cong-doan/lao-dong-gia-re-khong-con-la-yeu-to-tao-loi-the-canh-tranh-1114114.ldo#related


 

 

 

Thương Hiệu Quốc Gia Việt Nam Có Tốc Độ Tăng Trưởng Giá Trị Nhanh Nhất Thế Giới 

 

Tối 2/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia 

Việt Nam năm 2022 với chủ đề "Kiến tạo tương lai". Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt 

Nam năm nay có 172 doanh nghiệp với 325 sản phẩm đạt chất lượng và uy tín được ghi nhận và 

vinh danh. Đặc biệt, 172 doanh nghiệp đạt THQG năm 2022 có kết quả kinh doanh ấn tượng với 

tổng doanh thu năm 2021 khoảng 1.570 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước gần 129 nghìn tỷ 

đồng, tạo việc làm, thu nhập cho gần 600 nghìn lao động, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã 

hội và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. (Tuoi Tre, DNVN, Vietnam Plus English, VOV 

World Ngày 2/11) 

 

Đề Xuất Bổ Sung Ngành, Nghề Kinh Doanh Của TCT Đường Sắt Việt Nam 

 

Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức 

và hoạt động của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR). Tại dự thảo, Bộ Giao thông vận tải 

đề xuất sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam như 

sau: Ngành, nghề kinh doanh chính gồm: Kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt (Quản lý, sử 

dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt); Bảo trì, sửa chữa, cung cấp dịch vụ liên quan 

đến công tác bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng đường sắt; Xây dựng công trình đường sắt, đường 

bộ; Cung cấp dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt quốc gia, liên vận quốc tế và đường 

sắt chuyên dùng; Kinh doanh kho bãi và các hoạt động hỗ trợ vận tải (kho bãi và lưu giữ hàng 

hóa, bốc xếp hàng hóa; hoạt động dịch vụ hỗ trợ cho vận tải khác); Vận tải đường sắt, đường bộ 

và vận tải đường ống; vận tải đa phương thức trong nước, liên vận quốc tế; Cho thuê, điều hành, 

quản lý nhà và đất không để ở; Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm 

người điều khiển (cho thuê đầu máy, toa xe, dịch vụ cung cấp sức kéo; máy móc, thiết bị thực 

hiện việc bảo trì, xây dựng kết cấu hạ tầng đường sắt); Sản xuất động cơ, tuabin (tư vấn thiết kế, 

chế tạo, đóng mới, lắp ráp, hoán cải, sửa chữa, khôi phục vật tư phụ tùng, xuất nhập khẩu, mua 

bán các phương tiện, thiết bị, phụ tùng, vật tư chuyên ngành đường sắt phục vụ vận tải đường 

sắt, bảo trì, xây dựng kết cấu hạ tầng đường sắt và các sản phẩm cơ khí);  Sản xuất đầu máy xe 

lửa, xe điện và toa xe; tái chế phế liệu; Dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch; Đào tạo sơ cấp, trung 

cấp, cao đẳng; giáo dục khác. (Bao Chinh Phu, Tap Chi Giao Thong Ngày 2/11) 

 

Hà Nội Tuyển Sinh Và Đào Tạo Nghề Cho 214.550 Lượt Người 

 

Tính đến tháng 10-2022, các cơ sở GDNN, cơ sở hoạt động GDNN của thành phố Hà Nội đã 

tuyển sinh và đào tạo nghề cho 214.550 lượt người (trình độ cao đẳng 19.714 người; trung cấp 

24.163 người; sơ cấp và dưới 3 tháng 170.673 người), đạt 95,57% kế hoạch tuyển sinh năm 

2022, tăng 50,03% so với cùng kỳ năm 2021. (Hanoi Moi Ngày 8/11) 

 

Hà Nội Giải Quyết Việc Làm Cho Người Lao Động Đạt Trên 114% 

 

10 tháng năm 2022, TP Hà Nội đã giải quyết việc làm cho 183.027/160.000 người lao động, đạt 

114,4% kế hoạch giao trong năm, tăng 46.411 người lao động được tạo việc làm, tương đương 

tăng 34% so với 10 tháng năm 2021. (Dan Sinh Ngày 3/11) 

https://tuoitre.vn/thuong-hieu-quoc-gia-viet-nam-co-toc-do-tang-truong-gia-tri-nhanh-nhat-the-gioi-20221102225242153.htm
https://doanhnghiepvn.vn/doanh-nghiep/thuong-hieu/thu-tuong-pham-minh-chinh-phan-dau-den-nam-2030-co-tren-1-000-san-pham-dat-thuong-hieu-quoc-gia-viet-nam/20221102111318419#related
https://en.vietnamplus.vn/national-brand-help-promote-vietnams-global-image-pm/243195.vnp#related
https://vovworld.vn/en-US/current-affairs/vietnam-national-brands-2022-honor-outstanding-products-1146674.vov#related
https://vovworld.vn/en-US/current-affairs/vietnam-national-brands-2022-honor-outstanding-products-1146674.vov#related
https://baochinhphu.vn/de-xuat-bo-sung-nganh-nghe-kinh-doanh-cua-tct-duong-sat-viet-nam-102221102155740154.htm
https://tapchigiaothong.vn/tong-cong-ty-duong-sat-vn-co-them-nganh-nghe-van-tai-da-phuong-thuc-san-xuat-dien-183221031141556907.htm#related
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Khu Công Nghiệp Quang Châu Mở Rộng (Bắc Giang) Đã Được Phê Duyệt Đầu Tư Hạ 

Tầng 

 

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành ký Quyết định số 1320/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư dự 

án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Quang Châu mở rộng, tỉnh 

Bắc Giang. Dự án Khu công nghiệp Quang Châu mở rộng có quy mô 90ha, với tổng nguồn vốn 

996 tỷ đồng. KCN Quang Châu mở rộng được phê duyệt năm 2022 đã nâng tổng quy mô diện 

tích của cả Khu công nghiệp từ 426 ha lên thành 516 ha. Trong đó, KCN hiện hữu 426 ha đã 

được lấp đầy 100% diện tích đất công nghiệp, thu hút 41 dự án đầu tư, bao gồm 37 dự án FDI, 4 

dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư lên tới 2,8 tỷ USD, tạo việc làm cho khoảng 67.000 

lao động. (Cong Thuong, Bao Chinh Phu, Vietnam Plus, Bao Xay Dung, Market Times Ngày 

7/11) 

Nghệ An: Xuất Khẩu Lao Động Tăng Gần Gấp Đôi Trung Bình Nhiều Năm 

 

Theo Sở LĐ-TB&XH Nghệ An, đến hết tháng 10, tỉnh đưa 20.105 lao động ra làm việc ở nước 

ngoài, tăng gần 3 lần so với năm 2021 (trên 6.700 lao động) và tăng gần gấp đôi so với bình quân 

nhiều năm (từ 12.000 - 13.000 lao động). (Kinh Te Nong Thon Ngày 6/11) 

 

Đà Nẵng Tư Vấn, Giới Thiệu Việc Làm Cho Hàng Nghìn Lượt Người 

 

9 tháng năm 2022, Trung tâm Dịch vụ việc làm (thuộc Sở LĐ-TB&XH TP Đà Nẵng) đã tư vấn, 

cung cấp thông tin cho gần 50.000 lượt người. Trong đó, giới thiệu việc làm cho gần 5.300 lượt 

người, tư vấn học nghề cho gần 9.600 lượt người và hơn 34.700 lượt người được tư vấn về pháp 

luật lao động, bảo hiểm thất nghiệp. (Dan Sinh Ngày 3/11) 

 

Doanh Nghiệp Phía Nam Thiếu Hụt Đơn Hàng, Sa Thải Lao Động Hàng Loạt 

 

Theo thông tin từ Ban Quản lý Khu chế xuất và Công nghiệp TP.HCM, hiện nay trong tổng số 

17 khu Chế xuất và Khu Công nghiệp trên địa bàn thành phố có 51 doanh nghiệp báo cáo giảm 

đơn hàng khiến gần 6.000 công nhân, lao động bị ảnh hưởng. Nguyên nhân các doanh nghiệp 

giảm đơn hàng là do tác động bởi cuộc chiến tranh giữa Nga với Ukraine, tình hình an ninh 

chính trị nhiều nơi trên thế giới bất ổn; giá nguyên liệu, nhiên liệu, khí đốt tăng cao, trong khi 

mùa đông ở Châu Âu đang bắt đầu. Nhóm đơn hàng bị ảnh hưởng nặng nhất tập trung vào các 

ngành hàng như, nữ trang, thời trang cao cấp (quần áo, da giày có thương hiệu nổi tiếng trên thế 

giới; gỗ...). Trong số 3 nhóm giảm đơn hàng, nhóm 2 là những doanh nghiệp cho giảm giờ làm 

(nghĩa là không tăng ca), nhóm này chỉ thừa nhận là giảm giờ làm nhưng vẫn đảm bảo 1 ngày 

làm 8 tiếng. Nhóm 3 là các công ty có giảm đơn hàng thực tế, tuy nhiên họ không biết được công 

ty mẹ có tiếp tục rót đơn hàng về hay không, hoặc nhóm này giấu thông tin vì lo ngại công nhân 

bỏ việc, gây ảnh hưởng sản xuất. Công ty TNHH Tỷ Hùng (P.An Lạc, Q.Bình Tân; có tổng số 

1.822 NLĐ) đã thông báo chấm dứt hợp đồng với 1.185 NLĐ. Công ty TNHH Việt Nam Samho 

(xã Trung An, H.Củ Chi; có tổng số 8.733 NLĐ) dự kiến giảm hơn 1.400 NLĐ. Lý do được nêu 

ra là vì công ty thiếu đơn hàng, khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Khó khăn về đơn 

hàng nên Công ty TNHH gỗ Lee Fu ở Khu công nghiệp Tam Phước (Đồng Nai) dự kiến cho hơn 

https://congthuong.vn/khu-cong-nghiep-quang-chau-mo-rong-bac-giang-da-duoc-phe-duyet-dau-tu-ha-tang-226122.html
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https://www.vietnamplus.vn/bac-giang-phe-duyet-chu-truong-ha-tang-kcn-quang-chau-mo-rong/827812.vnp#related
https://baoxaydung.com.vn/phe-duyet-chu-truong-dau-tu-ha-tang-khu-cong-nghiep-quang-chau-mo-rong-343435.html#related
https://markettimes.vn/kinh-bac-kbc-duoc-chap-thuan-mo-rong-them-90ha-kcn-quang-chau-voi-von-dau-tu-gan-1-000-ty-dong-foxconn-da-ky-thue-hon-50ha-7903.html#related
https://kinhtenongthon.vn/53491_Nghe-An-Xuat-khau-lao-dong-tang-gan-gap-doi-trung-binh-nhieu-nam.html?page=1
https://baodansinh.vn/da-nang-tu-van-gioi-thieu-viec-lam-cho-hang-nghin-luot-nguoi-20221103062253.htm


 

 

 

650 lao động nghỉ Tết Quý Mão 2023 khoảng một tháng, từ ngày 2-28/1/2023, tức kéo dài từ 12 

tháng Chạp đến hết mùng 7 Giêng. Số liệu từ cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương cho biết 

hiện nay có khoảng 28.000 lao động đã tạm hoãn hợp đồng, nghỉ việc không hưởng lương. Còn 

theo số liệu từ tổ chức công đoàn, hiện nay có khoảng 240.000 lao động trong các DN đã giảm 

giờ làm. Ông Dương Quang Hiệp, Giám đốc nhân sự Công ty TNHH gỗ Hoàng Thông, nói rằng 

chưa có lịch chính thức nhưng so với các năm, kỳ nghỉ Tết 2023 của công nhân sẽ đến sớm và 

kéo dài hơn. Từ tháng 5, nhà máy đã bắt đầu giảm đơn hàng, việc làm thiếu, nhiều lao động nghỉ 

việc vì không còn được tăng ca nhiều. (NLD, VnExpress, Thanh Nien, Lao Dong, VTV, 

VietnamNet, VOV Ngày 6/11) 

 

TP HCM: Hơn 1.600 Người Lao Động Bị Cho Thôi Việc Từ Đầu Năm 

 

Tại buổi họp báo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 10, 10 tháng năm 2022; nhiệm vụ, 

giải pháp tháng 11 năm 2022 do UBND TP HCM tổ chức chiều 3/11, Phó Giám đốc Sở LĐ-

TB&XH Nguyễn Văn Lâm đã thông tin về tình hình nhiều lao động bị cắt giảm đột ngột tại một 

số doanh nghiệp. Theo ông Lâm, từ đầu năm đến nay, TP HCM có 22 doanh nghiệp gửi phương 

án sắp xếp lao động đến Sở này. Qua thống kê, tổng số lao động bị cho thôi việc là 1.643 người, 

chủ yếu thuộc lĩnh vực may gia công, công nghệ thông tin, kinh doanh bảo hiểm. Qua khảo sát 

nhanh 234 doanh nghiệp có quy mô từ 200 lao động trở lên ở các khu công nghiệp - khu chế 

xuất, khu công nghệ cao thì có 109 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng hơn 3.700 lao động; 125 

doanh nghiệp không có nhu cầu tuyển dụng. Đồng thời, có 8 doanh nghiệp cắt giảm 39 lao động 

và có 83 doanh nghiệp bị thiếu đơn hàng. Sở LĐ-TB&XH đã giao Trung tâm dịch vụ việc làm 

gặp trực tiếp đại diện các doanh nghiệp cắt giảm lao động; đồng thời phối hợp Phòng Việc làm - 

An toàn lao động, Phòng Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm xã hội phê duyệt phương án, có kế 

hoạch tổ chức tiếp xúc với công đoàn cơ sở, người lao động tại công ty thu hẹp sản xuất... để tổ 

chức lại lao động thông qua kết nối việc làm. (NLD, VOV, Dan Tri, Tien Phong Ngày 3/11) 

 

Hậu Giang Và Huyện Cheorwon (Hàn Quốc) Hợp Tác Cung Ứng Lao Động Trong Lĩnh 

Vực Nông Nghiệp 

 

Ngày 2/11, tỉnh Hậu Giang và huyện Cheorwon, tỉnh Gangwon (Hàn Quốc) đã ký kết Bản ghi 

nhớ hợp tác cung ứng lao động thời vụ trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2023. Theo đó, tỉnh Hậu 

Giang sẽ cung ứng lao động cho huyện Cheorwon vào năm 2023. Ghi nhận trong năm 2022, tỉnh 

Hậu Giang đã tổ chức 4 đợt cung ứng lao động làm việc thời vụ cho Trung tâm Kỹ thuật nông 

nghiệp huyện Cheorwon, tỉnh Gangwon, Hàn Quốc, với tổng số 153 lao động. (Thoi Dai Ngày 

3/11) 
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