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Hội Thảo Kỹ Thuật Về “Mô Hình Hội Đồng Kỹ Năng – Các Yếu Tố Quyết Định Chính Cho Sự Thành Công Và Bền 
Vững” Tại Hà Nội 
Vượt Kế Hoạch Đưa Lao Động Đi Làm Việc Ở Nước Ngoài Theo Hợp Đồng Năm 2022 
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Hợp Tác Đưa Sinh Viên Nông Nghiệp Việt Nam Sang Australia 
Phần Lan Muốn Thu Hút Lao Động Nhập Cư Từ Brazil, Ấn Độ, Việt Nam Và Thổ Nhĩ Kỳ 
Chủ Tịch Quốc Hội Vương Đình Huệ Tiếp Bộ Trưởng Ngoại Giao Australia Và Nhóm Nghị Sĩ Hữu Nghị 
Australia-Việt Nam 
Chủ Tịch Quốc Hội Vương Đình Huệ Gặp Ban Lãnh Đạo Trường Đại Học Waikato 
Tập Đoàn LG Sẽ Đầu Tư Thêm 4 Tỷ USD Vào Việt Nam Trong Thời Gian Tới 
ĐH Bách Khoa Hà Nội Cùng Samsung Việt Nam Phát Triển Giáo Dục Và Đào Tạo Nhân Lực Chất Lượng Cao 
Hàng Nghìn Học Viên Việt Nam Có Nguy Cơ Không Được Cấp Chứng Chỉ Nghề Của Đức 

TIN TRONG NƯỚC 
Nhu Cầu Toàn Cầu Suy Yếu Sẽ Tiếp Tục Ảnh Hưởng Đến Thị Trường Lao Động Trong Quý I/2023 
Tìm Giải Pháp Đẩy Nhanh Tiến Độ GDNN Tại Các Tỉnh Phía Bắc 
Hà Nội Đã Giải Quyết Việc Làm Cho 195.000 Lao Động 
Hà Nội Sẽ Tổ Chức Tư Vấn, Hướng Nghiệp, Giới Thiệu Việc Làm Cho Sinh Viên Trường Nghề 
Hà Nội: Nhiều Ngành Nghề 100% Học Sinh, Sinh Viên Ra Trường Có Việc Làm Ngay 
Nghệ An: Hơn 1.200 Công Nhân Mất Việc Dịp Cuối Năm 
Thừa Thiên-Huế: Tư Vấn, Hướng Nghiệp, Giới Thiệu Việc Làm Cho Hơn 1.800 Sinh Viên, Học Sinh 
Quảng Ngãi: Trung Tâm Dạy Nghề Sau 10 Năm Đầu Tư, Đắp Chiếu, Chuyển Giao Lại Xin Trả 
Đà Nẵng: 8 Doanh Nghiệp Hoạt Động Cầm Chừng, 1.064 Lao Động Bị Ảnh Hưởng Việc Làm 
TP. HCM: Vinh Danh Các Nhà Giáo Tiêu Biểu Trong Lĩnh Vực GDNN 
Bình Dương: Cần Tuyển 9.000 Lao Động Cho 38 Doanh Nghiệp 
Hơn 200.000 Lao Động Ở Đồng Nai Nguy Cơ Thất Nghiệp 
Bình Phước Đặt Mục Tiêu Thu Hút 40%-45% Học Sinh Vào Hệ Thống GDNN 
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● Tin Tiêu Điểm ● 

 

● Tin GDNN / Đào Tạo Nghề ●  

Chính Sách 

 

Đề Xuất Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Đào Tạo Nghề Từ Quỹ Bảo Hiểm Thất Nghiệp 

 

Bà Vi Thị Hồng Minh, Phó Giám đốc Văn phòng giới sử dụng lao động, Liên đoàn Thương mại 

và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết trong bối cảnh khó khăn của doanh nghiệp, VCCI 

mong muốn đề xuất doanh nghiệp được hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động từ Quỹ Bảo hiểm thất 

nghiệp. Trong bối cảnh thiếu đơn hàng phải giãn việc, khó khăn như hiện nay, doanh nghiệp sẽ 

cần có sự hỗ trợ kinh phí từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp mới có thể đào tạo nghề, nâng cao kỹ năng 

cho người lao động. Nhiều lao động đang thiếu việc làm, thay vì lao động phải mất việc về quê 

thì nếu được hỗ trợ, họ vẫn có thể ở lại doanh nghiệp và hưởng lợi từ chương trình đào tạo. . 

(Vietnam Plus Ngày 29/11) 

  

Để Dạy Nghề Đáp Ứng Được Đào Tạo Nhân Lực Cho Quốc Gia 

 

Tổng cục GDNN chia sẻ một số bài học kinh nghiệm từ những kết quả phát triển GDNN trong 

thời gian qua. Theo đó, phát triển GDNN phải xuất phát từ yêu cầu của thị trường lao động, huy 

động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển GDNN. Phát triển GDNN phải đặc 

biệt coi trọng chất lượng, và công tác tuyên truyền, tư vấn học nghề, hướng nghiệp cần phải đi 

trước một bước. Ngoài ra, thu hút sự tham gia của các tổ chức quốc tế nhằm tăng cường nguồn 

lực tài chính và hỗ trợ kỹ thuật là hết sức cần thiết và có ý nghĩa trong việc thực hiện thành công 

các mục tiêu chiến lược. (Bao Thai Nguyen Ngày 3/12) 

 

Doanh Nghiệp Trốn Đóng, Nợ Tiền Bảo Hiểm Xã Hội Gần 14.600 Tỷ Đồng 

 

Theo báo cáo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, năm 2022 trên địa bàn cả nước xảy ra 

144 cuộc ngừng việc tập thể, tăng 53 cuộc so với cùng kỳ năm 2021, với tổng số 98.375/182.131 

người lao động tham gia. Có 92/144 cuộc, chiếm 63,89% tổng số cuộc xảy ra tại các khu công 

nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế. Thống kê cho thấy, có 122,1 nghìn doanh nghiệp giải thể, tạm 

ngừng hoạt động, nhiều người lao động mất việc làm. Tình trạng doanh nghiệp trốn đóng, chiếm 

dụng, nợ tiền bảo hiểm xã hội diễn ra ở nhiều địa phương với tổng số tiền nợ (phải tính lãi) là 

gần 14.600 tỷ đồng, chiếm 3,4% số phải thu. Thông tin tổng hợp từ công đoàn cơ sở cho thấy, dự 

kiến trong tháng 12/2022 và những tháng đầu năm 2023, sẽ có 667 doanh nghiệp tiếp tục thực 

hiện giảm giờ làm của 271.736 lao động và 88 doanh nghiệp có kế hoạch cắt giảm tiếp 15.769 

lao động. (CafeF, Nhip Song Kinh Doanh Dec 2) 

 

● Tin Kinh Doanh & Thị Trường Lao Động ● 

Hợp tác Nước Ngoài 

 

https://www.vietnamplus.vn/de-xuat-ho-tro-doanh-nghiep-dao-tao-nghe-tu-quy-bao-hiem-that-nghiep/832904.vnp
https://baothainguyen.vn/giao-duc/202212/giao-duc-nghe-nghiep-dap-ung-ngay-cang-tot-nhu-cau-nhan-luc-cua-thi-truong-lao-dong-60650d7/
https://cafef.vn/doanh-nghiep-tron-dong-no-tien-bao-hiem-xa-hoi-gan-14600-ty-dong-20221202135628392.chn
https://nhipsongkinhdoanh.vn/doanh-nghiep-tron-dong-no-tien-bao-hiem-xa-hoi-gan-14600-ty-dong-post3104667.html#related


 

 

 

Hội Thảo Kỹ Thuật Về “Mô Hình Hội Đồng Kỹ Năng – Các Yếu Tố Quyết Định Chính 

Cho Sự Thành Công Và Bền Vững” Tại Hà Nội 

 

Tiếp nối cuộc họp giữa các đối tác phát triển về “Cơ chế hợp tác đa bên trong GDNN và Phát 

triển Kỹ năng thông qua Mô hình Hội đồng kỹ năng ngành”, vào ngày 30/11 tại Hà Nội, Chương 

trình TVET và Tổng cục GDNN (Tổng cục GDNN), Bộ LĐ-TB&XH phối hợp tổ chức thành 

công Hội thảo kỹ thuật về “Mô hình Hội đồng kỹ năng – Các yếu tố quyết định chính cho sự 

thành công và bền vững”.  Đây cũng là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ hợp tác 

trong năm 2022 giữa Tổng cục GDNN và Chương trình TVET. Mục đích của hội thảo nhằm xác 

định và trao đổi về các yếu tố quyết định chính đến sự thành công và bền vững của hội đồng kỹ 

năng các cấp và lộ trình thành lập hội đồng kỹ năng phù hợp với Việt Nam. Hội thảo thu hút 

khoảng 70 đại biểu tham dự trực tiếp và trực tuyến đến từ Tổng cục GDNN, các đơn vị, tổ chức 

nhà nước có liên quan, các đối tác phát triển như ILO, Aus4Skills, EU, UNICEF, Ngân hàng Thế 

giới, các đại sứ quán, các doanh nghiệp, VCCI, hiệp hội doanh nghiệp, các cơ sở GDNN và các 

chuyên gia hoạt động trong các lĩnh vực có liên quan. Sau bài trình bày dẫn đề của ông Nguyễn 

Chí Trường, Vụ trưởng Vụ Kỹ năng nghề về cách tiếp cận chiến lược về hội đồng kỹ năng từ 

quan điểm của đơn vị quản lý nhà nước, một cuộc thảo luận nhóm chuyên gia được thực hiện với 

sự tham gia của các diễn giả từ Tổng cục GDNN, Chương trình TVET, ILO, Aus4Skills, Hội 

đồng Tư vấn Ngành Logistics, Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi. Các diễn giả đã chia sẻ 

kinh nghiệm thực tế, bài học kinh nghiệm và khuyến nghị cho Việt Nam từ các góc nhìn khác 

nhau. Trong khuôn khổ hội thảo, còn có các cuộc thảo luận nhóm hiệu quả về các yếu tố quyết 

định chính đến sự thành công và bền vững của Hội đồng kỹ năng liên quan đến cấu trúc quản trị 

và tính giải trình, sự tham gia của các bên liên quan, huy động nguồn lực và tài chính. Trước khi 

kết thúc hội thảo, ông Nguyễn Chí Trường đại diện cho Tổng cục GDNN đã chia sẻ đề xuất của 

Tổng cục về các hoạt động tiếp theo và lộ trình thành lập Hội đồng kỹ năng tại Việt Nam. Các 

đại biểu tham dự hội thảo đã thảo luận sôi nổi về mô hình Hội đồng kỹ năng phù hợp với Việt 

Nam và các bước tiếp theo cần thực hiện trước để đảm bảo sự thành công và khả thi của mô 

hình. Trên cơ sở các kiến nghị, đề xuất của các đại biểu, Chương trình TVET và Tổng cục 

GDNN sẽ tổng hợp các kiến nghị, đề xuất và xem xét rà soát kế hoạch, lộ trình thành lập Hội 

đồng kỹ năng nghề tại Việt Nam. Hiện nay, việc thành lập Hội đồng kỹ năng các cấp là một 

trong những giải pháp quan trọng nhằm thúc đẩy cơ chế hợp tác giữa các đối tác trong GDNN 

đặc biệt là gắn kết doanh nghiệp. Đây là một cơ chế hợp tác đa bên, sẽ đóng vai trò cầu nối giữa 

các bên và giải quyết những thiếu hụt về kỹ năng giữa cung và cầu. Trên cơ sở phân tích kinh 

nghiệm quốc tế cũng như bài học kinh nghiệm từ các cơ chế hội đồng đã được thí điểm khác 

nhau ở Việt Nam, Chương trình TVET đặc biệt khuyến nghị cách tiếp cận hài hoà để đảm bảo 

thực hiện và thể chế hoá một cách bền vững mô hình Hội đồng kỹ năng tại Việt Nam. (TVET 

Ngày 6/12) 

 

Vượt Kế Hoạch Đưa Lao Động Đi Làm Việc Ở Nước Ngoài Theo Hợp Đồng Năm 2022 

 

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) cho biết, trong 11 tháng đầu năm 2022, tổng 

số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 122.004 người, đạt 135,56% kế hoạch năm. 

Trong số này, có 44.572 lao động nữ, chiếm tỷ lệ khoảng 36,5%. Nhật Bản vẫn là thị trường tiếp 

nhận lao động thu hút nhiều lao động nước ta nhất, với 60.105 lao động (27.359 lao động nữ). 

Tiếp đó là các thị trường Đài Loan (Trung Quốc) với 53.883 lao động (16.257 lao động nữ), Hàn 

https://www.tvet-vietnam.org/vi/archives/news/hoi-thao-ky-thuat-ve-mo-hinh-hoi-dong-ky-nang-cac-yeu-to-quyet-dinh-chinh-cho-su-thanh-cong-va-ben-vung-tai-ha-noi


 

 

 

Quốc: 1.732 lao động (43 lao động nữ), Singapore: 1.663 lao động. (Nhan Dan, Dai Doan Ket 

Ngày 28/11) 

 

Phó Thủ Tướng Vũ Đức Đam Tiếp Bộ Trưởng Bộ Lao Động Và Phúc Lợi Xã Hội Lào 

 

Sáng 30/11, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tiếp Bộ trưởng Bộ Lao động và 

Phúc lợi xã hội Lào Baykham Khattiya, nhân dịp Hội nghị Bộ trưởng đặc biệt về lao động, phúc 

lợi xã hội và phát triển nguồn nhân lực Việt Nam-Lào. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam mong muốn 

hai Bộ lao động của Việt Nam và Lào tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các định hướng chiến lược 

về hợp tác lao động-xã hội phù hợp với bối cảnh mỗi nước, khu vực và thế giới hiện nay; trao 

đổi, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau về luật pháp, chính sách và các chương trình về quản lý 

thị trường lao động, việc làm, lao động di cư, cũng như các vấn đề an sinh xã hội khác. Ngoài ra, 

hai bên tiếp tục hợp tác nâng cao kỹ năng, hỗ trợ tham gia các kỳ thi tay nghề ASEAN, thế giới; 

tăng cường, phối hợp chặt chẽ trao đổi thông tin, đối thoại chính sách, tham vấn, ủng hộ lẫn nhau 

tại các diễn đàn thế giới và khu vực. Cảm ơn Phó Thủ tướng dành thời gian tiếp đoàn, Bộ trưởng 

Baykham Khattiya đề nghị hai bên tiếp tục duy trì hợp tác trên các lĩnh vực lao động, việc làm, 

an sinh xã hội và người có công, phát triển nguồn nhân lực, triển khai nhiều hoạt động hợp tác từ 

đào tạo ngắn hạn, luyện thi tay nghề ASEAN tới hỗ trợ trang thiết bị, đào tạo dài hạn từ bậc đại 

học… (Bao Quoc Te, Bao Dan Sinh, Tin Tuc, Bao Chinh Phu, VTV Ngày 30/11) 

 

Tăng Cường Quan Hệ Hợp Tác Đặc Biệt Về Lao Động, Phúc Lợi Xã Hội Và Phát Triển 

Nguồn Nhân Lực Việt Nam – Lào 

 

Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng đặc biệt về lao động, phúc lợi xã hội và phát triển nguồn 

nhân lực Việt Nam-Lào diễn ra hôm nay 29/11 tại Quảng Ninh, Bộ LĐ-TB&XH Việt Nam và 

Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào đã ký kết thỏa thuận hợp tác 

trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực giữa hai nước. Tại hội nghị, hai bên thống nhất sẽ 

khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các trung tâm phát triển kỹ năng nghề, các cơ sở đào 

tạo nghề hợp tác, trao đổi kinh nghiệm; khuyến khích quản lý và hợp tác lao động dịch chuyển 

có tay nghề giữa hai nước; hợp tác và hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai các dự án đào tạo, phát 

triển kỹ năng nghề; hỗ trợ thiết bị, xây dựng các chương trình về phát triển kỹ năng và đào tạo 

nghề. Hội nghị đã thảo luận các hoạt động hợp tác trong năm 2023 giữa hai Bộ và thống nhất cần 

nghiên cứu các định hướng hợp tác trong lĩnh vực lao động và phúc lợi xã hội trong bối cảnh 

mới nhằm đảm bảo hoạt động hợp tác thiết thực, hiệu quả, ngang tầm với mối quan hệ thân thiết 

như ruột thịt giữa hai nước. Hai bên cũng thúc đẩy hợp tác đào tạo tiếng Lào và Tiếng Việt Nam 

cho cán bộ, giáo viên các Trung tâm dạy nghề của hai Bộ Việt Nam và Lào (từ nguồn vốn ODA 

của hai chính phủ Việt Nam - Lào hàng năm). (Bao Dan Sinh, Vietnam Plus, VTC, Hanoi Moi, 

VnEconomy, Lao Dong Xa Hoi, Dang Cong San, Dai Bieu Nhan Dan, VOV World Ngày 29/11) 

 

Hợp Tác Đưa Sinh Viên Nông Nghiệp Việt Nam Sang Australia 

 

Sáng 3/12, tại thành phố Melbourne, bang Victoria, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức 

Australia của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn 

phòng Quốc hội Bùi Văn Cường và Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà đã chứng kiến lễ ký 
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Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Công ty 4Ways Fresh 

(Australia) về đào tạo và hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Theo đó, hai bên hợp tác chia sẻ 

thông tin, tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam đi học tập theo 

Chương trình du học thực tập kỹ năng tại các trường của Australia trong khuôn khổ hợp tác giữa 

Chính Phủ và các địa phương của Australia và Việt nam. (VOV, Tin Tuc, VOV N) 

 

Phần Lan Muốn Thu Hút Lao Động Nhập Cư Từ Brazil, Ấn Độ, Việt Nam Và Thổ Nhĩ Kỳ 

 

Theo Bộ Kinh tế và Việc làm Phần Lan, nước này đã xác định Brazil, Ấn Độ, Việt Nam và Thổ 

Nhĩ Kỳ là 4 quốc gia mục tiêu đặc biệt nhằm thu hút người nhập cư từ những quốc gia này. Phát 

biểu tại cuộc họp báo ngày 30/11, Cục trưởng Cục Di trú thuộc Bộ Kinh tế và Việc làm, bà Sonja 

Hamalainen, nêu rõ Phần Lan sẽ cử "các cố vấn tài năng" tới Brazil, Ấn Độ, Việt Nam và Thổ 

Nhĩ Kỳ nhằm tạo lập các mối quan hệ đối tác, từ đó thu hút người nhập cư trên nhiều lĩnh vực. 

Cụ thể, Phần Lan đặt mục tiêu thông qua các mối quan hệ đối tác này sẽ có thể thu hút gấp đôi số 

người nhập cư trong lĩnh vực việc làm và thu hút gấp 3 số người nhập cư trong lĩnh vực giáo dục 

từ nay đến năm 2030. Chuyên gia cấp cao Katri Niskanen tại Bộ Kinh tế và Việc làm cho biết 

lao động nước ngoài có thể đóng góp khoảng 10% nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực chăm sóc sức 

khỏe tại Phần Lan trong 10 năm tới.  (Tin Tuc, Vietnam Plus Ngày 1/12)  

 

Chủ Tịch Quốc Hội Vương Đình Huệ Tiếp Bộ Trưởng Ngoại Giao Australia Và Nhóm 

Nghị Sĩ Hữu Nghị Australia-Việt Nam 

 

Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Australia, ngày 1/12, Chủ tịch 

Quốc hội Vương Đình Huệ đã có các cuộc tiếp Thượng nghị sĩ, Bộ trưởng Ngoại giao Australia 

Penny Wong và tiếp Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Australia-Việt Nam. Khẳng định trong vai trò của 

mình sẽ thúc đẩy triển khai các đề nghị của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, trong đó có hợp 

tác lao động, Bộ trưởng Penny Wong nhất trí sớm hoàn tất các thủ tục để có thể sớm đưa lao 

động thời vụ, lao động nông nghiệp Việt Nam sang làm việc tại Australia. (Bao Quoc Te, Bao 

Chinh Phu, Hanoi Moi, Tuyen Giao, Vietnam Plus, Quoc Hoi TV, Thanh Nien Ngày 1/12) 

 

Chủ Tịch Quốc Hội Vương Đình Huệ Gặp Ban Lãnh Đạo Trường Đại Học Waikato 

 

Sáng 5/12, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới thăm Ban lãnh đạo Đại học Waikato 

(thành phố Hamilton) và dự Diễn đàn giáo dục Việt Nam-New Zealand tại Đại học này. Chia sẻ 

về nhu cầu đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của Việt Nam hiện nay là rất lớn, Chủ tịch Quốc 

hội Vương Đình Huệ mong muốn Đại học Waikato có các dự án đầu tư giáo dục đại học tại Việt 

Nam trong các lĩnh vực như quản trị đại học, nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số; hợp tác trao 

đổi giảng viên, nghiên cứu sinh, sinh viên với các trường đại học của Việt Nam trong những lĩnh 

vực nhà trường có thế mạnh như kinh doanh, giáo dục, kinh tế, truyền thông, tài chính, kế toán… 

Cùng với đó, nhà trường tăng cường hợp tác với các cơ quan chính phủ trong đào tạo cán bộ cho 

Việt Nam, tiếp tục triển khai các chương trình liên kết quốc tế và đào tạo ngắn hạn, mở cơ sở đào 

tạo tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị nhà trường 

tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên Việt Nam đang và sẽ tiếp tục theo học tại 

đây. Tại cuộc gặp, Giáo sư Neil Quigley, Hiệu trưởng Đại học Waikato, Chủ tịch Hội hữu nghị 
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New Zealand-Việt Nam, cho biết hiện có khoảng 150 sinh viên Việt Nam theo học chương trình 

liên kết giữa Đại học Waikato và Đại học quốc gia Hà Nội. Ông khẳng định Đại học Waikato sẽ 

nỗ lực góp phần thúc đẩy hợp tác giáo dục hai bên. (Bao Quoc Te, Hanoi Moi, Dang Cong San, 

Kinh Te Do Thi Ngày 5/12) 

 

Tập Đoàn LG Sẽ Đầu Tư Thêm 4 Tỷ USD Vào Việt Nam Trong Thời Gian Tới 

 

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Đại Hàn Dân Quốc, sáng 5/12, tại Thủ đô Seoul, 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp các Tập đoàn hàng đầu của Hàn Quốc đang triển khai 

nhiều dự án quy mô lớn tại Việt Nam. Tại buổi tiếp Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch, kiêm Giám đốc 

Điều hành Tập đoàn LG, ông Kwon Bong-seok bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác đầu tư tại 

Việt Nam trong nhiều lĩnh vực và cam kết sẽ đầu tư thêm 4 tỷ USD vào Việt Nam trong những 

năm tới. Phó Chủ tịch LG cho biết, đã đầu tư vào Việt Nam từ năm 1995 và đến nay đầu tư 5,3 tỉ 

USD vào Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, sản xuất máy ảnh, điện tử, điện gia dụng, thiết bị ô tô. 

LG có 27.000 cán bộ, công nhân Việt Nam làm việc trực tiếp trong các nhà máy LG tại Việt 

Nam và các công ty thành viên có tới 70.000 lao động Việt Nam. (VOV, BNews, CafeF, 

VietnamBiz, VTV, Thuong Hieu Cong Luan, VietnamFinance Ngày 5/12) 

 

ĐH Bách Khoa Hà Nội Cùng Samsung Việt Nam Phát Triển Giáo Dục Và Đào Tạo Nhân 

Lực Chất Lượng Cao 

 

Ngày 5/12, Đại học Bách khoa Hà Nội ký kết thỏa thuận hợp tác với Samsung Việt Nam giai 

đoạn 2023-2025 nhằm hợp tác thực hiện Chương trình Tài năng Samsung hỗ trợ nâng cao chất 

lượng nguồn nhân lực ICT của Việt Nam trong tương lai. Đây là sự kiện mở màn cho chuỗi các 

hoạt động ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với các đại học khối kỹ thuật mà Samsung Việt Nam 

dự kiến sẽ thực hiện trong tháng 12 năm nay. Chương trình hợp tác sẽ được triển khai trên các 

lĩnh vực: Đào tạo, nghiên cứu, phát triển nguồn nhân lực, học bổng, thực tập, tuyển dụng thông 

qua các hoạt động như: Trao tặng 300 suất học bổng tài năng Samsung (STP – Samsung Talent 

Program) trị giá hơn 21 tỷ đồng trong giai đoạn 2023-2025 dành cho các bạn sinh viên xuất sắc 

ngành công nghệ thông tin, điện tử viễn thông và đa phương tiện. (Lao Dong, HUST Ngày 5/12) 

 

Hàng Nghìn Học Viên Việt Nam Có Nguy Cơ Không Được Cấp Chứng Chỉ Nghề Của Đức 

 

Tập đoàn Avestos (Đức) vừa có thư gửi Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ giải quyết phát sinh 

trong chương trình chuyển giao bộ tiêu chuẩn nghề Đức cho Việt Nam. Hiện nay, chương trình 

đang trong giai đoạn cuối cùng là tổ chức thi và cấp bằng cho học viên, đồng thời hướng dẫn các 

trường tại Việt Nam về cách tổ chức công việc này theo đúng tiêu chuẩn được Đức công nhận. 

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Tập đoàn Avestos và đối tác ủy quyền tại Việt Nam mới chỉ 

nhận được một phần nhỏ trong số các khoản thanh toán đã đến hạn và quá hạn. Trong thư gửi 

Thủ tướng, lãnh đạo Tập đoàn Avestos nêu rõ: “Nếu vấn đề này không được giải quyết, dự án sẽ 

đi đến thất bại, gây lãng phí hàng nghìn tỉ đồng cho ngân sách Việt Nam. Các trường nghề cũng 

không thể thực hiện được ước muốn tiếp nhận chuyển giao các tiêu chuẩn nghề Đức. Hàng nghìn 

học viên nghề sẽ bị bơ vơ, không thể hoàn thành chương trình và không được cấp chứng chỉ 

nghề của Đức theo kế hoạch”. Trong trường hợp Việt Nam chưa bố trí được kinh phí cho dự án, 
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tập đoàn xin tự nguyện sử dụng kinh phí của chính mình để triển khai tiếp công việc nhằm đạt 

kết quả tốt. Theo Tập đoàn Avestos, trong nhiều năm qua, tập đoàn này đã hợp tác với Tổng cục 

GDNN (Bộ LĐ-TB-XH) trong Chương trình chuyển giao bộ tiêu chuẩn nghề và đào tạo thí điểm 

22 nghề theo tiêu chuẩn Đức cho gần 1.000 học viên tại 45 trường trọng điểm tại Việt Nam. 

(Thanh Nien Ngày 30/11) 

 

Tin Trong Nước 

 

Nhu Cầu Toàn Cầu Suy Yếu Sẽ Tiếp Tục Ảnh Hưởng Đến Thị Trường Lao Động Trong 

Quý I/2023 

 

Chứng khoán Bản Việt (VCSC) dự báo xuất khẩu vẫn sẽ gặp nhiều khó khăn trong nửa đầu năm 

2023 do nhu cầu toàn cầu suy yếu. Diễn biến này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến thị trường lao động 

trong quý I/2023. Báo cáo dẫn số liệu từ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho thấy, đã có 

485 doanh nghiệp (trong đó có 352 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) tại 25 tỉnh, thành 

phố đã phải cắt giảm hoạt động sản xuất và số giờ làm việc do số lượng đơn hàng giảm. VCSC 

cho rằng số liệu của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có thể chưa phản ánh toàn diện nhưng 

cũng cho thấy những khó khăn hiện tại của nhiều doanh nghiệp và người lao động đang phải đối 

mặt, nhất là trong các ngành dệt may, da giày và chế biến gỗ. Một số doanh nghiệp điện tử, chế 

biến thực phẩm, dịch vụ, du lịch cũng bị ảnh hưởng. Trong số 631.329 người lao động bị ảnh 

hưởng (chiếm 1,2% tổng lao động tính đến cuối quý III/2022), 569.589 người lao động bị giảm 

giờ làm (chiếm 90,2%); 34.563 người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động (chiếm 5,5%); 

31.012 người lao động nghỉ việc không hưởng lương, nghỉ có hưởng lương hoặc tạm hoãn hợp 

đồng lao động (chiếm 4,3%). Trong ngành dệt may, Sợi Thế Kỷ đã tạm ngừng 1/3 khối lượng 

sản xuất. Trong ngành chế biến gỗ, theo báo cáo tài chính của Gỗ Đức Thành, tính đến cuối quý 

III, số lượng nhân sự của doanh nghiệp này giảm 15% so với cuối quý II (giảm 20% so với cùng 

kỳ). VCSC cho rằng áp lực sẽ gia tăng trong quý IV/2022 – quý I/2023 đối với cả Gỗ Đức Thành 

và CTCP Phú Tài, tương tự như các nhà sản xuất đồ gỗ nội thất khác. Mặt khác, một số công ty 

(FPT, CTCP Cao su Phước Hòa, Tổng công ty IDICO, CTCP Gemadept và CTCP Nông nghiệp 

BAF Việt Nam) cho biết đang thiếu hụt lao động và/hoặc có kế hoạch mở rộng sản xuất. Nhu 

cầu lao động sẽ bắt đầu phục hồi vào quý II/2023 khi các công ty bắt đầu chuẩn bị cho sự phục 

hồi của nhu cầu xuất khẩu trong nửa cuối năm 2023. (VietnamBiz Ngày 2/12) 

 

Tìm Giải Pháp Đẩy Nhanh Tiến Độ GDNN Tại Các Tỉnh Phía Bắc 

 

Tổng cục GDNN (Bộ LĐ-TB&XH) vừa tổ chức Hội nghị các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực 

hiện nội dung về GDNN giai đoạn 2021-2025 vùng Trung du miền núi phía Bắc và Đồng bằng 

sông Hồng. Tại hội nghị, các chuyên gia cũng trao đổi, thảo luận đề ra một số giải pháp, như: 

Xây dựng các mô hình đào tạo kết nối doanh nghiệp; thí điểm xây dựng mô hình bảo đảm chất 

lượng cho các cơ sở GDNN; tăng cường đào tạo hoặc đào tạo lại cho người lao động. Bên cạnh 

đó, công tác điều tra, khảo sát, thống kê, dự báo yêu cầu về kỹ năng nghề trong tương lai; gắn kết 

chặt chẽ GDNN với tạo việc làm, sinh kế bền vững, tăng thu nhập... (Tien Phong Ngày 30/11) 

 

https://thanhnien.vn/hang-nghin-hoc-vien-viet-nam-co-nguy-co-khong-duoc-cap-chung-chi-nghe-cua-duc-post1527085.html
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https://tienphong.vn/tim-giai-phap-day-nhanh-tien-do-giao-duc-nghe-nghiep-tai-cac-tinh-phia-bac-post1491061.tpo


 

 

 

Hà Nội Đã Giải Quyết Việc Làm Cho 195.000 Lao Động 

 

Sở LĐ-TB&XH Hà Nội thông tin, tính chung 11 tháng năm 2022, TP. Hà Nội đã giải quyết việc 

làm cho 195.000 lao động, đạt 122,1% kế hoạch năm, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2021; tiếp 

nhận, thẩm định và ra quyết định hưởng bảo hiểm thất nghiệp cho gần 64.800 người với kinh phí 

hỗ trợ là 1.700 tỉ đồng; tư vấn giới thiệu việc làm cho 65.500 người; hỗ trợ học nghề cho 1.500 

người, với số tiền 6,6 tỉ đồng. Trong tháng 11.2022, số lao động được giải quyết việc làm đạt 

hơn 12.400 người. Có 9.000 người được giải quyết việc làm qua hình thức xuất khẩu lao động, 

cung ứng dịch vụ việc làm của các doanh nghiệp và qua các hình thức khác. Cũng trong tháng 

11, thành phố ra quyết định hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho trên 6.000 người với số tiền 

hỗ trợ 165 tỉ đồng. Năm 2022 thành phố đặt mục tiêu giải quyết việc làm cho 160.000 lao động, 

giảm tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị xuống dưới 4%, tỷ lệ lao động đang làm việc đã qua 

đào tạo đạt 72,2%. (VnEconomy, Lao Dong, TBTCVN Ngày 2/12) 

 

Hà Nội Sẽ Tổ Chức Tư Vấn, Hướng Nghiệp, Giới Thiệu Việc Làm Cho Sinh Viên Trường 

Nghề 

 

Hội nghị gắn kết GDNN Thủ đô với thị trường lao động năm 2022 được tổ chức ngày 11/12. Hội 

nghị có quy mô 10.000 người, trong đó đối tượng tham gia hoạt động tư vấn hướng nghiệp, 

tuyển sinh GDNN khoảng 8.000 học sinh các trường THCS, THPT, trung tâm GDNN - giáo dục 

thường xuyên. (VOV Ngày 2/12) 

 

Hà Nội: Nhiều Ngành Nghề 100% Học Sinh, Sinh Viên Ra Trường Có Việc Làm Ngay 

 

Theo Sở LĐ-TB&XH thành phố Hà Nội, trong 11 tháng năm 2022, các cơ sở GDNN đã tuyển 

sinh và đào tạo cho 245.316 lượt người, trong đó trình độ cao đẳng 33.682 người; trung cấp 

27.828 người; sơ cấp và dưới 3 tháng 183.806 người), đạt 109,27% kế hoạch tuyển sinh năm 

2022, tăng 27,87% so với cùng kỳ năm 2021; 193.784 học sinh, sinh viên, học viên tốt nghiệp. 

Đáng chú ý, tỷ lệ học sinh, sinh viên, học viên có việc làm sau tốt nghiệp đạt 70 - 80%. Nhiều 

ngành nghề khi học sinh, sinh viên ra trường được doanh nghiệp tuyển dụng 100% như: Kỹ thuật 

máy lạnh và điều hòa không khí; Công nghề Kỹ thuật điện, điện tử, công nghệ sơn ô tô, công 

nghệ ô tô, tự động hóa... Kết quả tuyển sinh, tốt nghiệp và giải quyết việc làm góp phần đưa tỷ lệ 

lao động qua đào tạo năm 2022 đạt 72,23%, vượt 0,03% so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra, tăng 

1,13% so với năm 2021. (Dan Sinh Ngày 3/12) 

 

Nghệ An: Hơn 1.200 Công Nhân Mất Việc Dịp Cuối Năm 

 

Trong một tháng qua, có 5 doanh nghiệp tại Nghệ An cắt giảm hơn 1.200 lao động, trong đó chủ 

yếu là lao động ngành dệt may, giày da. Nguyên nhân được hầu hết các doanh nghiệp đưa ra, đó 

là các đơn hàng dịp cuối năm bị các thị trường lớn như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản cắt giảm nhu cầu 

tiêu dùng; khó khăn về nguyên liệu, chi phí tăng cao lẫn chịu biến động từ tình hình thế giới. 

Theo thống kê, tính tới ngày 24/11, trên địa bàn Nghệ An có 5 doanh nghiệp đã giảm từ 100 lao 

động trở lên trong một tháng qua, với tổng số lao động giảm là 1.257 người. Trong khi đó, theo 

số lượng khảo sát của Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An, tính đến ngày 27/11, trên địa bàn tỉnh 

https://vneconomy.vn/lao-dong-duoc-giai-quyet-viec-lam-cua-ha-noi-tang-hon-20.htm
https://laodongtre.laodong.vn/tin-tuc/ha-noi-da-giai-quyet-viec-lam-cho-195000-lao-dong-1123174.ldo#related
https://thoibaotaichinhvietnam.vn/ha-noi-ho-tro-phat-trien-thi-truong-lao-dong-theo-huong-linh-hoat-117735.html#related
https://vov.vn/xa-hoi/ha-noi-se-to-chuc-tu-van-huong-nghiep-gioi-thieu-viec-lam-cho-sinh-vien-truong-nghe-post987987.vov
https://baodansinh.vn/nhieu-nganh-nghe-100-hoc-sinh-sinh-vien-ra-truong-co-viec-lam-ngay-20221203074104.htm


 

 

 

có 25 doanh nghiệp bị ảnh hưởng, cắt giảm đơn hàng, chủ yếu là những đơn vị thuộc ngành may 

mặc, giày da xuất khẩu thị trường Mỹ và châu Âu. Có gần 20.000 lao động bị giảm giờ làm, gần 

1.800 lao động chấm dứt hợp đồng và 452 người tạm hoãn hợp đồng lao động. (Cong Thuong 

Ngày 5/12) 

 

Thừa Thiên-Huế: Tư Vấn, Hướng Nghiệp, Giới Thiệu Việc Làm Cho Hơn 1.800 Sinh Viên, 

Học Sinh 

 

Ngày 4/12, hơn 1.800 học sinh, sinh viên (HS-SV)  trên địa bàn Thừa Thiên - Huế đã tham gia 

Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm năm 2022 do Tỉnh Đoàn Thừa Thiên - Huế 

phối hợp Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam tổ chức. Tham gia Ngày hội có 25 gian 

hàng đến từ 31 doanh nghiệp và các cơ sở giáo dục, GDNN trong và ngoài tỉnh với đến 88 vị trí 

việc làm cùng hơn 2.300 nhu cầu tuyển dụng cho các đoàn viên, thanh niên, sinh viên vừa tốt 

nghiệp. (CADN Ngày 5/12) 

 

Quảng Ngãi: Trung Tâm Dạy Nghề Sau 10 Năm Đầu Tư, Đắp Chiếu, Chuyển Giao Lại Xin 

Trả 

 

Ngày 29/11, UBND tỉnh Quảng Ngãi ra văn bản giao các sở ngành liên quan xem xét, tham mưu 

và đề xuất để UBND tỉnh giải quyết dự án Trung tâm Dạy nghề kiểu mẫu Sơn Tịnh. Dự án khởi 

công rầm rộ vào tháng 8-2013, được Bộ LĐ-TB&XH "rót" tổng vốn gần 38 tỉ đồng với kỳ vọng 

lớn. Trong đó, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm và dạy nghề là 33,8 tỉ đồng, còn 

lại là vốn ngân sách địa phương. Dự án do Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư. Đến 

tháng 3-2014 công trình tạm dừng thi công, "đắp chiếu" nằm chờ. Tháng 7-2015, UBND tỉnh 

Quảng Ngãi đã gửi công văn ra Bộ LĐ-TB&XH nêu rõ những khó khăn của dự án. Đầu năm 

2016, "Trung tâm kiểu mẫu" này được chuyển giao cho Trường cao đẳng Công Thương 

TP.HCM - chi nhánh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư. Mục tiêu dạy nghề vẫn như cũ. Kế hoạch cuối 

năm 2016 sẽ đưa trung tâm vào giảng dạy. Thế nhưng, sau chuyển giao, trung tâm dạy nghề kiểu 

mẫu rộng 30.000m2 này vẫn chỉ có những khối nhà dang dở, cây dại mọc um tùm. Đến nay, chủ 

đầu tư xin trả vì năng lực tài chính không đảm bảo và vướng mắc về thủ tục đất đai. (Tuoi Tre 

Ngày 29/11) 

 

Đà Nẵng: 8 Doanh Nghiệp Hoạt Động Cầm Chừng, 1.064 Lao Động Bị Ảnh Hưởng Việc 

Làm 

 

Theo Ban quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp (CNC&CKCN) TP. Đà Nẵng, đã 

có 8 doanh nghiệp (hoạt động trong Khu CNC&CKCN) phải sản xuất cầm chừng, người lao 

động làm việc luân phiên, giảm lao động. Số lượng lao động bị tác động là 1.064 người. (Dai 

Doan Ket Ngày 1/12) 

 

TP. HCM: Vinh Danh Các Nhà Giáo Tiêu Biểu Trong Lĩnh Vực GDNN 

 

Sáng 2/12, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ trao Giải thưởng Trần Đại 

Nghĩa lần thứ I năm 2022 cho 12 cán bộ quản lý, nhà giáo tiêu biểu, có thành tựu nổi bật, đóng 

https://congthuong.vn/nghe-an-hon-1200-cong-nhan-mat-viec-dip-cuoi-nam-229619.html
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http://daidoanket.vn/da-nang-8-doanh-nghiep-hoat-dong-cam-chung-1064-lao-dong-bi-anh-huong-viec-lam-5703635.html
http://daidoanket.vn/da-nang-8-doanh-nghiep-hoat-dong-cam-chung-1064-lao-dong-bi-anh-huong-viec-lam-5703635.html


 

 

 

góp, cống hiến trong lĩnh vực GDNN. Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 371 cơ sở GDNN; hàng 

năm cung ứng cho thị trường lao động hơn 125.000 người. Tỷ lệ người học có việc làm sau tốt 

nghiệp đạt trên 80% (trình độ Cao đẳng đạt 88,6%, Trung cấp đạt 82,56%). (TTBC HCM Ngày 

3/12) 

 

Bình Dương: Cần Tuyển 9.000 Lao Động Cho 38 Doanh Nghiệp 

 

Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cho biết hiện có 38 nhà máy thuộc ngành điện tử, thực 

phẩm, may mặc ở vùng trọng điểm công nghiệp Đông Nam Bộ nhu cầu tuyển mới gần 9.000 lao 

động dịp cuối năm 2022. (Cong Ly Ngày 6/12) 

 

Hơn 200.000 Lao Động Ở Đồng Nai Nguy Cơ Thất Nghiệp 

 

Thông tin từ Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đồng Nai cho biết, hiện nay, Đồng Nai có khoảng 100 doanh 

nghiệp sử dụng khoảng 200.000 lao động bị sụt giảm đơn hàng, thiếu nguyên liệu do ảnh hưởng 

của thị trường thế giới khiến người lao động bị ảnh hưởng đến việc làm và thu nhập. Các doanh 

nghiệp đang nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp giữ chân người lao động nhằm vượt qua giai đoạn 

khó khăn. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp quá khó khăn đã phải cắt giảm khoảng 20.000 lao 

động. (CafeF Ngày 29/11) 

 

Bình Phước Đặt Mục Tiêu Thu Hút 40%-45% Học Sinh Vào Hệ Thống GDNN 

 

Ngày 5/12, UBND tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch số 358/KH-UBND triển khai thực hiện 

Chiến lược phát triển GDNN giai đoạn 2022-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh. 

Trong đó, mục tiêu cơ bản đến năm 2025: Thu hút từ 40 - 45% học sinh tốt nghiệp trung học cơ 

sở và trung học phổ thông vào hệ thống GDNN; đào tạo lại, đào tạo thường xuyên cho khoảng 

10% lực lượng lao động; nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 30%; tỷ lệ 

lao động là người dân tộc thiểu số qua đào tạo nghề nghiệp đạt 30%; tỷ lệ lao động là người 

khuyết tật còn khả năng lao động được học nghề phù hợp đạt 20%. (Bao Binh Phuoc Ngày 5/12) 

 

https://ttbc-hcm.gov.vn/vinh-danh-cac-nha-giao-tieu-bieu-trong-linh-vuc-giao-duc-nghe-nghiep-31341.html
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