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Chính Sách 

 

VCCI Nêu 6 Giải Pháp Để Doanh Nghiệp, Người Lao Động Vượt Khó Khăn Năm 2023 

 

Bà Trần Thị Lan Anh, Tổng thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), 

đã nêu 6 nhóm giải pháp nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp và người lao động vượt qua những khó 

khăn, thách thức của năm 2023. Thứ nhất là ổn định kinh tế vĩ mô, có các chương trình kích cầu 

nội địa, hỗ trợ xúc tiến thương mại, tìm kiếm khai thác các thị trường mới, đơn hàng mới. Thứ 

hai là xem xét, thay đổi chiến lược thu hút FDI theo hướng chọn lọc các dựán sử dụng công nghệ 

hiện đại, hướng dẫn và giám sát các địa phương trong xúc tiến đầu tư và phê duyệt các dự án 

FDI. Thứ ba là tiếp tục hoàn thiện và triển khai các chính sách hỗ trợ cho người lao động và 

người sử dụng lao động với các gói hỗ trợ về chính sách tài khóa, chính sách hỗ trợ tín dụng, 

chính sách an sinh xã hội, trong đó, ưu tiên hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thứ tư là 

tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo, đào tạo lại để duy trì việc làm cho người lao động: 

cần linh hoạt hơn trong cơ chế phối hợp giữa đơn vị sử dụng lao động với cơ sở GDNN, đảm bảo 

các phương án đào tạo được thực hiện phù hợp với nhu cầu vị trí làm việc của doanh nghiệp; cần 

kéo dài thời gian thực hiện chính sách và điều chỉnh các điều kiện để có thêm nhiều doanh 

nghiệp và người lao động có cơ hội tham gia. Thứ năm là điều chỉnh các chính sách thị trường 

lao động phù hợp hơn với thực tiễn, đảm bảo thị trường lao động an ninh, linh hoạt và hiệu quả 

hơn; có chương trình việc làm công và hoàn thiện dịch vụ việc làm công theo hướng "dịch vụ 

một cửa"; ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thị trường lao động, tạo điều kiện thuận lợi kết 

nối và điều tiết lao động ở những nơi cắt giảm lao động và nơi có nhu cầu tuyển dụng hợp lý. 

Thứ sáu là triển khai có hiệu quả Bộ luật Lao động 2019, tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp và 

người lao động xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ thông qua đối thoại, giải quyết tranh 

chấp, thương lượng tập thể, xây dựng thỏa ước lao động tập thể ở doanh nghiệp, nhóm doanh 

nghiệp và ngành. (VOV, Nhip Song Kinh Doanh Ngày 18/12) 

 

895.500 Người Rút BHXH Một Lần Năm 2022 

 

Khoảng 895.500 người đã đăng ký rút BHXH một lần trong năm nay, tăng 3,7% so với cùng kỳ 

2021, Phó tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Chu Mạnh Sinh cho biết tại phiên làm việc 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 15/12. Trong giai đoạn 2016-2021, toàn quốc có hơn 4 

triệu người xin giải quyết rút BHXH một lần, chưa tính số lao động thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ 

Công an, với năm sau cao hơn năm trước 11,6%. Lý giải tình trạng rút BHXH có xu hướng tăng, 

ông Sinh nói do người lao động thấy chính sách hưởng BHXH được tạo thuận lợi. Ngoài ra, do 

tác động tiêu cực của dịch bệnh hơn 2 năm qua khiến đời sống người lao động gặp nhiều khó 

khăn, nhiều trường hợp chỉ trông chờ vào rút BHXH một lần để trang trải cuộc sống. 

(VnExpress, Quoc Hoi TV, Tuoi Tre Ngày 15/12) 

 

● Tin Kinh Doanh & Thị Trường Lao Động ● 

https://vov.vn/kinh-te/vcci-neu-6-giai-phap-de-doanh-nghiep-nguoi-lao-dong-vuot-kho-khan-nam-2023-post991239.vov
https://nhipsongkinhdoanh.vn/cu-soc-giua-mua-cao-diem-co-the-danh-guc-nhieu-nguoi-lao-dong-post3105396.html#related
https://vnexpress.net/khoang-800-000-nguoi-rut-bhxh-mot-lan-moi-nam-4548707.html
https://www.quochoitv.vn/gan-900000-nguoi-rut-bhxh-mot-lan-nam-2022#related
https://tuoitre.vn/nguoi-rut-bhxh-mot-lan-tang-pho-chu-tich-quoc-hoi-noi-khong-bat-thuong-la-khong-dung-202212151545212.htm#related


 

 

 

Hợp tác Nước Ngoài 

 

Các Giảng Viên Thực Hành Lập Trình Các Ứng Dụng Cơ Bản Của Arduino 

 

Các giảng viên khoa Điện – Điện tử của trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi đã tiếp thu những 

kiến thức cơ bản và kỹ năng thực hành sau khi tham dự khóa đào tạo ngắn về công nghệ Arduino 

từ ngày 14-15/12. Khóa đào tạo được thực hiện bởi chuyên gia phát triển GIZ – Alexander 

Husenbeth đã giúp các học viên làm quen với lý thuyết và thực hành liên quan đến lập trình công 

nghệ Arduino. Là nền tảng điện tử nguồn mở dựa trên phần cứng và phần mềm tiện dụng, công 

nghệ Arduino hướng tới đối tượng lập trình các đồ án tương tác. Công nghệ này phát ra cảm biến 

về môi trường xung quanh thông qua nhận tín hiệu từ các bộ cảm biến, đồng thời tác động lên 

môi trường bằng cách kiểm soát về ánh sáng, động cơ, và các bộ truyền động khác. 10 giảng viên 

đã được chuyên gia giới thiệu về hệ sinh thái Arduino, bao gồm phần cứng, phần mềm, và các 

ứng dụng điện toán đám mây, cũng như hệ thống lập trình, loại dữ liệu, hệ điều hành, các chức 

năng, phần cứng và lập trình cơ bản. Những người tham gia khóa học được làm việc theo nhóm 

nhằm ứng dụng các kỹ năng cơ bản về công nghệ Arduino, bao gồm Blink, Debounce, PWM, 

InputSerialPrint. Ngoài ra, khóa học còn bao gồm các nội dung liên quan đến các chức năng cao 

cấp như Array, Interrupts, Internet vạn vật, và thẻ SD, đồng thời tích hợp công nghệ Arduino vào 

lớp học. Sau đó, các học viên bắt đầu lập trình đồ án Arduino theo phương pháp Thông tin, Lập 

kế hoạch, Thực hiện và Kiểm tra. Phát biểu sau khóa học, thầy Vũ Văn Tuyên, Phó trưởng khoa 

Điện – Điện tử kiêm trợ lý đào tạo, cho biết: “Công nghệ Arduino đã được ứng dụng rộng rãi 

trong lĩnh vực điện tử như lập trình điều khiển robot, điều khiển tự động, hay công nghệ điều 

khiển Internet vạn vật để giám sát tòa nhà thông minh. Giá thành các mô đun rẻ hơn so với các 

thiết bị khác. Các mô đun lập trình chính của Arduino và các mô đun đầu vào, mô đun đầu ra 

được bán sẵn trên thị trường, dễ dàng kết nối với nhau để mở rộng tạo lên những ứng dụng cụ 

thể.” Đối với giảng viên tham gia khóa học, thầy Tuyên cho biết thêm, họ có thể tiếp cận công 

nghệ mới đồng thời có khả năng lựa chọn và thiết kế các ứng dụng cụ thể sử dụng với Arduino 

như: lập trình điều khiển robot dò đường, robot quét nhà, robot thu gom rác thông minh, điều 

khiển đèn giao thông. Từ những hiểu biết và kỹ năng thu nhận được, các giảng viên này sẽ 

truyền tải đến các em sinh viên thông qua các bài giảng, bài tập ứng dụng liên quan sử dụng công 

nghệ Arduino. Hoạt động này được tổ chức trong khuôn khổ Hợp phần “Hỗ trợ các Cơ sở 

GDNN Chất lượng cao”, được hỗ trợ bởi Chương trình Hợp tác Việt – Đức “Đổi mới Đào tạo 

nghề Việt Nam”, do Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ) ủy thác cho Tổ 

chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) phối hợp với Tổng cục GDNN thực hiện. (TVET Ngày 

20/12) 

 

Họp Hội Đồng Tư Vấn Nghề Năm 2022 Tại LILAMA 2 

 

Ngày 16/12, cuộc họp Hội đồng tư vấn cho các nhóm nghề Cơ khí và nghề Điện – Điện tử đã 

diễn ra tại trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2 (LILAMA 2), tỉnh Đồng Nai. Tham 

gia cuộc họp bao gồm các cán bộ quản lý, nhân sự và đào tạo của 13 doanh nghiệp, liên minh đối 

tác, lãnh đạo và giảng viên LILAMA 2 cùng các chuyên gia và cán bộ GIZ. Tại buổi họp, các đại 

diện từ doanh nghiệp đối tác đã có những phản hồi về Chương trình Đào tạo phối hợp định 

hướng tiêu chuẩn Đức hiện đang được triển khai cho bốn nghề Cơ điện tử, Điện tử Công nghiệp, 

Cắt gọt kim loại và Cơ khí Xây dựng tại trường LILAMA 2. Ông Đinh Trường Việt, Phó Tổng 

https://www.tvet-vietnam.org/vi/archives/news/cac-giang-vien-thuc-hanh-lap-trinh-cac-ung-dung-co-ban-cua-arduino


 

 

 

giám đốc công ty ISHISEI Việt Nam, đã có những nhận định tích cực về mô hình Đào tạo phối 

hợp sau hơn năm năm tham gia triển khai cùng trường LILAMA 2: “Một số sinh viên của các 

lớp Đào tạo phối hợp định hướng tiêu chuẩn Đức được chọn lựa sau khi tốt nghiệp đã trở thành 

những nhân viên nòng cốt của chúng tôi. Điều này mang lại giá trị rất lớn, vì họ là những nhân 

viên được đào tạo bài bản và có tinh thần gắn bó cao với những mục tiêu chiến lược lâu dài của 

công ty.” Dưới sự điều hành của chủ tịch Hội đồng tư vấn, TS. Lê Quang Trung, phó Hiệu 

trưởng trường LILAMA 2, các thành viên đã trao đổi tích cực và đóng góp ý kiến về kế hoạch 

đào tạo phối hợp giữa nhà trường và doanh nghiệp trong thời gian sắp tới, các mô đun đào tạo 

của bốn nghề cũng được phía doanh nghiệp thống nhất lựa chọn tham gia. Hơn thế nữa, đại diện 

từ doanh nghiệp cũng đã có những ý kiến chia sẻ thiết thực về nhu cầu và kỳ vọng hợp tác nhằm 

nâng cao hiệu quả vận hành các hội đồng tư vấn. Ông Trần Văn Khánh, Phó giám đốc của công 

ty QH Plus, chia sẻ cảm nghĩ: “Việc tạo ra một mạng lưới các công ty là rất quan trọng trong 

công tác vận hành Hội đồng tư vấn. Các thành viên của Hội đồng cần trao đổi thông tin thường 

xuyên để cải thiện quá trình hợp tác, nhằm mục tiêu tối đa hóa sự hiệu quả của Hội đồng tư vấn.”    

Buổi họp kết thúc bằng hoạt động kết nạp bổ sung thành viên đến từ 9 doanh nghiệp mới tham 

gia vào hai Hội đồng tư vấn tại LILAMA 2. Danh sách hội đồng tư vấn mới được tất cả các 

thành viên đồng thuận và hưởng ứng. Hoạt động này được tổ chức trong khuôn khổ Hợp phần 

“Hỗ trợ các Cơ sở GDNN Chất lượng cao”, được hỗ trợ bởi Chương trình Hợp tác Việt – Đức 

“Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam”, do Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ) 

ủy thác cho Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) phối hợp với Tổng cục GDNN thực hiện. 

(TVET Ngày 20/12) 

 

Khóa Đào Tạo Đầu Tiên Đánh Dấu Sự Hợp Tác Thành Công Giữa LILAMA 2 Và 

Schaeffler Việt Nam 

 

Với sự hỗ trợ trong khuôn khổ Chương trình “Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam” (Chương trình 

TVET), từ cuối năm 2020, trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2 (LILAMA 2) đã 

phối hợp với Công ty TNHH Schaeffler Viêt Nam để thực hiện chương trình Đào tạo Phối hợp 

định hướng tiêu chuẩn Đức cho nghề Cắt gọt kim loại. Sáng 19/12, lễ tốt nghiệp của 18 em sinh 

viên khóa K13 được chọn lựa để tham gia chương trình đã được tổ chức với sự tham dự của các 

đại diện đến từ Sở LĐ-TB&XH Đồng Nai, Ban lãnh đạo công ty Schaeffler Việt Nam, Ban giám 

hiệu trường LILAMA 2, đại diện và chuyên gia từ chương trình TVET – GIZ, cùng toàn thể các 

cán bộ, nhân viên, giảng viên liên quan. Mở đầu buổi lễ, ông Thẩm Nguyễn Khoa – Giám đốc 

nhà máy Schaeffler Việt Nam, bày tỏ sự tự hào khi công ty Schaeffler Việt Nam đã trở thành một 

điển hình thành công trong việc áp dụng mô hình đào tạo phối hợp định hướng tiêu chuẩn Đức 

để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong hai năm vừa qua, với sự kết nối của GIZ, 

Schaeffler Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với trường LILAMA 2 để triển khai chương trình đào 

tạo phối hợp cho nghề Cắt gọt kim loại, từ bước chuẩn bị như lựa chọn sinh viên, xây dựng 

chương trình đào tạo cùng với nhà trường, cho tới giai đoạn đào tạo tại doanh nghiệp và cuối 

cùng là bước đánh giá sinh viên theo tiêu chuẩn Đức. Sinh viên Nguyễn Chí Cường, đại diện của 

lớp Cắt gọt kim loại khóa K13, phát biểu tại buổi lễ tốt nghiệp: “Chúng em đã nhận được rất 

nhiều từ mô hình đào tạo phối hợp, không chỉ là kiến thức, kỹ năng, mà còn cả cơ hội nghề 

nghiệp, định hướng phát triển trong tương lai. Sau khi tốt nghiệp, chúng em sẽ trở lại Công ty 

Schaeffler Việt Nam với một vai trò mới, sẵn sàng cống hiến cho sự phát triển lâu dài của công 

ty.” Kết thúc buổi lễ, ông Nguyễn Xuân Thắng, Tổng giám đốc Công ty Schaeffler Việt Nam, 

https://www.tvet-vietnam.org/vi/archives/news/hop-hoi-dong-tu-van-nghe-nam-2022-tai-lilama-2


 

 

 

cho biết công ty sẽ tiếp tục đồng hành cùng với trường LILAMA 2 đào tạo nhiều khóa sinh viên 

tốt nghiệp tiếp theo, cũng như chia sẻ, nhân rộng mô hình này trong tương lai. Hoạt động này 

được hỗ trợ bởi Chương trình Hợp tác Việt – Đức “Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam”, do Bộ 

Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ) ủy thác cho Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức 

(GIZ) phối hợp với Tổng cục GDNN thực hiện. (TVET Ngày 19/12) 

 

Hội Thảo “Thẩm Định Chéo Giáo Trình Và Đề Thi AP1 Chương Trình Đào Tạo Cắt Gọt 

Kim Loại Theo Tiêu Chuẩn Đức” 

 

Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác Việt – Đức “Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam” (TVET-

GIZ), vào tháng 03/2021, Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh và Trường Cao đẳng Kỹ 

thuật Việt Đức Hà Tĩnh đã nhận chuyển giao Chương trình đào tạo Cắt gọt kim loại theo tiêu 

chuẩn Đức từ Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA2. Tiếp nối hoạt động triển khai 

Chương trình đào tạo này, từ ngày 1/8 – 16.10, giảng viên nhân rộng và nhóm giảng viên nòng 

cốt nghề Cắt gọt kim loại của Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh và Trường Cao đẳng Kỹ 

thuật Việt Đức Hà Tĩnh đã được chương trình TVET-GIZ hỗ trợ xây dựng giáo trình mô đun 1-8.  

Nhằm mục đích thẩm định chéo giáo trình mô đun 1-8 và đề thi AP1 của Chương trình đào tạo 

Cắt gọt kim loại theo tiêu chuẩn Đức, Chương trình TVET-GIZ phối hợp với Trường Cao đẳng 

Công nghiệp Bắc Ninh và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt Đức Hà Tĩnh tổ chức hội thảo “Thẩm 

định chéo giáo trình và đề thi AP1 Chương trình đào tạo Cắt gọt kim loại theo tiêu chuẩn Đức”.  

Xuyên suốt hội thảo, nhóm giáo viên nòng cốt của 02 cơ sở GDNN đã trao đổi, thảo luận nghiêm 

túc, chuyên nghiệp, và tiếp thu cởi mở các ý kiến góp ý. Sau 2.5 ngày hội thảo, hội đồng đã 

thống nhất được bộ đề thi lý thuyết và thực hành AP1, và tổng hợp các ý kiến góp ý về nội dung, 

cách thức trình bày của giáo trình mô đun 1-8. Hội đồng đã tổng hợp lại các phản biện, đồng thời 

sẽ hiệu chỉnh và dự kiến hoàn thiện bộ giáo trình mô đun 1-8 vào đầu tháng 01/2023. Bộ giáo 

trình hoàn chỉnh dự kiến sẽ được công bố và chuyển giao cho các cơ sở GDNN đối tác của 

Chương trình TVET-GIZ trong Quý I của năm 2023. Hoạt động này được thực hiện trong khuôn 

khổ Hợp phần “Hỗ trợ các Cơ sở GDNN Chất lượng cao”, thuộc Chương trình Hợp tác Việt-Đức 

“Đổi mới Đào tạo nghề tại Việt Nam”. Chương trình “Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam” được tài 

trợ bởi Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ), do Tổ chức Hợp tác Phát triển 

Đức (GIZ) và Bộ LĐ-TB&XH phối hợp thực hiện. (TVET Ngày 19/12) 

 

Việt Nam, Nhật Bản Tìm Hướng Phát Triển Nguồn Nhân Lực Cho Ngành Nông Nghiệp 

 

Sáng 16/12, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam có buổi làm việc cùng Đoàn công tác 

của Đại học Hiroshima (Nhật Bản) nhằm hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho 

ngành nông nghiệp. Theo đó, hai đơn vị đã có những trao đổi xoay quanh chương trình hợp tác 

đào tạo ngắn hạn tại Nhật Bản cho cán bộ, công chức, viên chức khối ngành NN-PTNT và “mở 

khóa” chương trình đào tạo sau đại học tại Việt Nam. GS.TS.Kaneko Shinji, Phó Hiệu trưởng 

trường Đại học Hiroshima bày tỏ mong muốn Bộ NN-PTNT tạo điều kiện hỗ trợ Đại học 

Hiroshima mở một cơ sở vệ tinh tại Việt Nam để đào tạo tiến sỹ, từ đó thúc đẩy hợp tác nghiên 

cứu và kết nối doanh nghiệp hai quốc gia. Về lâu dài, trên cơ sở hợp tác triển khai chương trình 

thành công, Đại học Hiroshima sẽ nghiên cứu xây dựng một trường Đại học mới của Hiroshima 

tại Việt Nam. Trước những đề nghị của đại diện Đại học Hiroshima, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT 

Trần Thanh Nam cho biết: Bộ NN-PTNT Việt Nam hiện nay rất quan tâm tới việc phát triển nền 

https://www.tvet-vietnam.org/vi/archives/news/le-tot-nghiep-cua-lop-cat-got-kim-loai-k13-danh-dau-su-hop-tac-thanh-cong-giua-lilama-2-va-schaeffler-viet-nam-trong-viec-ap-dung-mo-hinh-dao-tao-phoi-hop-dinh-huong-tieu-chuan-duc-2
https://www.tvet-vietnam.org/vi/archives/news/hoi-thao-tham-dinh-cheo-giao-trinh-va-de-thi-ap1-chuong-trinh-dao-tao-cat-got-kim-loai-theo-tieu-chuan-duc


 

 

 

nông nghiệp an toàn, bền vững, phát thải thấp. Điều này có những điểm tương đồng với nền 

nông nghiệp của Nhật Bản. Thứ trưởng Trần Thanh Nam cũng đề nghị: Trước mắt, Đại học 

Hiroshima hỗ trợ Bộ NN-PTNT triển khai chương trình đào tạo ngắn hạn cho cán bộ, công chức, 

viên chức ngành NN-PTNT về chính sách quản lý đầu tư công và nông nghiệp thông minh. Trên 

cơ sở hợp tác thành công hai nội dung này, hai bên sẽ nghiên cứu mở rộng nội dung hợp tác trên 

nhiều lĩnh vực, nội dung khác như công nghệ nuôi trồng thủy sản, phương thức khai thác xa bờ, 

và quản lý tài nguyên trên biển. Ngoài ra, Việt Nam đang đẩy mạnh thực hiện Chương trình xây 

dựng nông thôn mới trên phạm vi cả nước, với thế mạnh là một trong những đơn vị hàng đầu 

nghiên cứu, phát triển những công nghệ thông minh, mong muốn Đại học Hiroshima có thể triển 

khai thí điểm 1-2 mô hình tại Việt Nam theo hướng xây dựng nông thôn thông minh. (Nong 

Nghiep Ngày 16/12) 

 

Hàn Quốc Đứng Đầu Danh Sách Các Nhà Đầu Tư Nước Ngoài Tại Hải Phòng Với 9,7 Tỷ 

USD 

 

Thành phố Hải Phòng hiện có 178 dự án đến từ Hàn Quốc, chiếm 21% tổng số dự án FDI của 

thành phố và tổng vốn đầu tư là 9,7 tỷ USD, chiếm 39,6% tổng số vốn FDI của thành phố. Theo 

Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng Lê Trung Kiên, hàng năm, các doanh nghiệp 

Hàn Quốc đã có nhiều đóng góp lớn vào công tác thu ngân sách thành phố Hải Phòng. 10 tháng 

của năm 2022, doanh thu của các doanh nghiệp Hàn Quốc trong khu công nghiệp, khu kinh tế 

đạt 11,5 tỷ USD; nộp ngân sách 2.685 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho 40.940 người; trong đó, 

có 39.230 lao động Việt Nam và 1.710 lao động nước ngoài (lao động người Hàn Quốc là 1.530 

người), thu nhập bình quân khoảng 11 triệu đồng/người/tháng. (Vietnam Plus, BNews Ngày 

15/12) 

 

Bộ GD&ĐT Làm Việc Với JICA Về Các Dự Án Hợp Tác Về Giáo Dục 

 

Chiều 14/12, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn đã có buổi làm việc với ông Shimizu 

Akira, Trưởng đại diện JICA tại Việt Nam, về việc triển khai các dự án hợp tác về giáo dục. Có 7 

dự án đang triển khai giữa cơ quan này với Bộ GD&ĐT Việt Nam. Tình hình triển khai các dự 

án; những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc và phương hướng giải quyết là nội dung chính được 

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn và ông Shimizu Akira trao đổi tại buổi gặp mặt. Bộ trưởng mong 

muốn phía JICA tiếp tục quan tâm hơn nữa đến dự án Trường ĐH Việt Nhật và xem xét tăng 

suất đào tạo tiến sĩ với học bổng phát triển nguồn nhân lực. Năm 2023, nhân kỷ niệm 50 năm 

quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản, Bộ GD&ĐT dự kiến tổ chức đoàn công tác sang làm 

việc với đối tác Nhật Bản và dự Hội nghị Hiệu trưởng các trường ĐH Việt Nam, Nhật Bản. Bộ 

trưởng mong muốn nhận được sự hỗ trợ của JICA để hoàn thành tốt nhiệm vụ này. (Giao Duc 

Thoi Dai, Giao Duc Thoi Dai Ngày 14/12) 

 

ĐH Quốc Gia Seoul và ĐH Quốc Gia TP.HCM Sẽ Đào Tạo Song Bằng 

 

Đại học Quốc gia TP.HCM vừa chính thức công bố thông tin nội dung ký kết biên bản ghi nhớ 

hợp tác giữa Đại học Quốc gia Seoul với đại học này cuối tuần qua. Cụ thể, hai bên sẽ phát triển 

chương trình đào tạo song bằng. Sinh viên của Đại học Quốc gia Seoul và Đại học Quốc gia 

https://nongnghiep.vn/hop-tac-dao-tao-nguon-nhan-luc-chat-luong-cao-cho-nganh-nong-nghiep-d340047.html
https://nongnghiep.vn/hop-tac-dao-tao-nguon-nhan-luc-chat-luong-cao-cho-nganh-nong-nghiep-d340047.html
https://www.vietnamplus.vn/thanh-pho-hai-phong-tao-suc-hut-voi-cac-nha-dau-tu-han-quoc/836067.vnp
https://bnews.vn/hai-phong-tao-suc-hut-voi-nha-dau-tu-han-quoc/271978.html#related
https://giaoducthoidai.vn/tang-cuong-thuc-day-quan-he-hop-tac-giao-duc-giua-viet-nam-nhat-ban-post618932.html
https://giaoducthoidai.vn/tang-cuong-thuc-day-quan-he-hop-tac-giao-duc-giua-viet-nam-nhat-ban-post618932.html
https://giaoducthudo.giaoducthoidai.vn/tang-cuong-thuc-day-quan-he-hop-tac-giao-duc-giua-viet-nam-nhat-ban-22716.html#related


 

 

 

TP.HCM cũng có thể tham gia chương trình trao đổi trong 1-2 học kỳ, và các tín chỉ tích lũy 

trong thời gian này sẽ được công nhận khi trở về nước. Ngoài ra, Đại học Quốc gia Seoul sẽ hỗ 

trợ Đại học Quốc gia TP.HCM trong đào tạo tiến sĩ cho các giảng viên, nhà nghiên cứu đã đạt 

trình độ thạc sĩ của Đại học Quốc gia TP.HCM. Hai đại học cũng đã thống nhất sẽ triển khai các 

hoạt động hợp tác nghiên cứu và trao đổi học thuật. Lãnh đạo Đại học Quốc gia TP.HCM đã đề 

nghị Đại học Quốc gia Seoul phát triển chương trình học bổng dành cho các sinh viên tài năng 

của Đại học Quốc gia TP.HCM và hỗ trợ Đại học Quốc gia TP.HCM tăng cường liên kết, hợp 

tác với các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam. Trước mắt hai bên thống nhất sẽ đồng tổ chức 

tọa đàm với các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam trong năm 2023. (Tuoi Tre, Dan Viet, 

Khoa Hoc Phat Trien, Chinh Phu, Lao Dong Ngày 12/12) 

 

Thứ Trưởng Nguyễn Bá Hoan Tiếp Bộ Trưởng Thương Mại Và Phát Triển Xuất Khẩu 

Của Tỉnh Saskatchewan, Canada 

 

Chiều ngày 13/12, tại trụ sở Bộ LĐ-TB&XH, Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan đã có buổi tiếp ông 

Jeremy Harrison, Bộ trưởng Thương mại và Phát triển Xuất khẩu của tỉnh Saskatchewan, 

Canada. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế, Cục Quản lý lao động ngoài 

nước. Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan chia sẻ, gần đây, một số doanh nghiệp Việt Nam đã được Bộ 

LĐTBXH cấp phép tiến hành xúc tiến các thủ tục kí hợp đồng đưa gần 100 lao động Việt Nam 

sang làm việc tại Canada. Nhân dịp này, Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan đã có những đề xuất với 

phía Canada về các giải pháp thúc đẩy hợp tác song phương giữa hai nước nói chung và giữa Bộ 

LĐTBXH vs tỉnh Saskatchewan nói riêng, đặc biệt trong lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam 

sang nước ngoài làm việc. Thứ trưởng cũng đề nghị phía Canada phối hợp tổ chức triển khai 

Biên bản thỏa thuận đưa lao động Việt Nam sang làm việc tại Cannada đã được kí vào năm 

2010. Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Jeremy Harrison cho biết, Canada hiện đang gặp phải một số khó 

khăn thách thức khi không có đủ lao động, đặc biệt trong hai ngành xây dựng và chăm sóc sức 

khỏe. Do đó, rất mong muốn trong thời gian tới có thể triển khai lại được Biên bản thỏa thuận 

đưa lao động Việt Nam sang làm việc tại Cannada. Bộ trưởng Jeremy Harrison chia sẻ đã làm 

việc với Đại sứ quán Canada tại Việt Nam về việc tạo điều kiện cấp VISA nhanh nhất cho lao 

động Việt Nam đã đủ điều kiện sang Canada làm việc. (MoLISA, Lao Dong Xa Hoi Ngày 13/12) 

 

Tuyển Lao Động Công Nghệ Thông Tin Việt Nam Sang Đức Làm Việc 

 

Trung tâm Lao động ngoài nước phối hợp với Cơ quan lao động liên bang Đức (BA), Phòng 

Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam (AHK Việt Nam) vừa thông báo kế hoạch tuyển 

chọn 45 ứng viên tham gia Chương trình “Hand in Hand for International Talents”, dự kiến 

phỏng vấn trong tháng 12/2022. Kế hoạch nhằm triển khai chương trình bố trí lao động Việt 

Nam đi làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức, giai đoạn 2022-2023 trong khuôn khổ Thỏa thuận 

giữa Bộ LĐ-TB&XH và Cơ quan lao động Liên bang Đức. Người lao động Việt Nam được tham 

gia chương trình khi có đủ các điều kiện như: Đã tốt nghiệp cao đẳng/cao đẳng nghề tại Việt 

Nam trong lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử, kỹ thuật chế biến món ăn hoặc quản trị nhà 

hàng, khách sạn. Đồng thời, yêu cầu có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc liên quan tới lĩnh 

vực đào tạo. (VnEconomy Ngày 14/12) 
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http://laodongxahoi.net/thu-truong-nguyen-ba-hoan-thi-truong-lao-dong-cananda-co-moi-truong-lam-viec-tot-1325745.html#related
https://vneconomy.vn/tuyen-lao-dong-cong-nghe-thong-tin-viet-nam-sang-duc-lam-viec.htm


 

 

 

Tin Trong Nước 

 

Năm 2023 Sẽ Là Năm Dữ Liệu Số Việt Nam, Doanh Nghiệp Việt Đi “Mở Cõi” 

 

Tại hội nghị Tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 diễn ra sáng 18/12, Thứ 

trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Phạm Đức Long cho biết, năm 2022, doanh thu 

toàn ngành thông tin và truyền thông ước đạt khoảng 3,9 triệu tỷ đồng, tăng 12,7% so với năm 

2021 và gấp 1,5 lần so với dự báo tốc độ tăng trưởng GDP năm 2022 của cả nước. Số lượng 

doanh nghiệp công nghệ số đăng ký năm 2022 ước đạt 70.000 doanh nghiệp, tăng 9,5% so với 

năm 2021. Tổng số lao động toàn ngành năm 2022 là 1,5 triệu lao động, tăng 5% so với năm 

2021. (VOV, Vietnam Plus, VOV World, NLD, VnEconomy, Dan Tri, Nha Dau Tu, Nhan Dan, 

VietTimes, Nong Nghiep Ngày 18/12) 

 

Dự Báo Thưởng Tết Tại Hà Nội Sẽ Giảm 

 

Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa thông tin về tình hình lao động, việc làm, tiền lương, tiền thưởng 

của người lao động trên địa bàn. Theo đó, dự báo thưởng Tết năm 2023 có thể giảm. Trong đó 

mức giảm sâu thuộc các ngành nghề như dệt may, da giày, điện tử, chế biến gỗ. Nguyên nhân do 

tình hình kinh tế thế giới có nhiều biến động đã tác động ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình sản 

xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nhiều doanh nghiệp thiếu, hoặc không có đơn hàng trong 

những tháng cuối năm phải cắt giảm giờ làm, giảm nhân công. Qua tổng hợp của Sở LĐ-

TB&XH Hà Nội từ số liệu thống kê từ các quận, huyện, thị xã, tính đến ngày 15/11, trên địa bàn 

Hà Nội có 31 doanh nghiệp phải giảm giờ làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động. Trong số 31 

doanh nghiệp bị ảnh hưởng sản xuất, kinh doanh phải cắt giảm lao động, việc làm có 1 doanh 

nghiệp nhà nước, 12 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và 18 doanh nghiệp dân doanh. 

Theo loại hình doanh nghiệp, trong doanh nghiệp dân doanh có 259 lao động bị ảnh hưởng, 

doanh nghiệp nhà nước 86 lao động, doanh nghiệp FDI hơn 2.000 lao động. Xét theo ngành 

nghề, dệt may có 635 lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, 790 lao động giảm giờ làm; điện 

tử 439 lao động bị chấm dứt hợp đồng, hơn 1.500 lao động bị giảm giờ làm; ngành cơ khí chưa 

có lao động bị chấm dứt hợp đồng song có 75 lao động bị giảm giờ làm, các ngành nghề khác có 

trên 1.500 lao động bị chấm dứt hợp đồng. Về tiền lương, Sở LĐ-TB&XH Hà Nội cho biết, dự 

báo tiền lương bình quân chung của người lao động năm 2022 tăng so với năm 2021 khoảng từ 6 

- 7%. Tuy nhiên, thu nhập hiện nay vẫn chưa đảm bảo mức sống tối thiểu của người lao động, do 

giá cả hàng hóa tiêu dùng, dịch vụ xã hội, các mặt hàng thiết yếu tăng cao, vì vậy đời sống của 

đa số công nhân lao động trực tiếp vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn. (VnEconomy, Thanh Nien, 

Suc Khoe Doi Song, Tin Tuc Ngày 15/12) 

 

Năm 2022, Nghệ An Giải Quyết Việc Làm Cho Trên 45.000 Người 

 

Năm 2022, tỉnh Nghệ An giải quyết việc làm cho trên 45.000 người (đạt 104,9% KH giao, tăng 

11,7% so với năm 2021). Đặc biệt sau khi dịch Covid - 19  được kiểm soát số người lao động đi 

làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2022 tăng đột biến khoảng 24.500 người (đạt 185% 

KH năm, tăng 118,6% so với năm 2021). (Dan Sinh Ngày 19/12) 

 

https://vov.vn/xa-hoi/nam-2023-se-la-nam-du-lieu-so-viet-nam-doanh-nghiep-viet-di-mo-coi-post991246.vov
https://www.vietnamplus.vn/thu-tuong-linh-vuc-thong-tin-va-truyen-thong-co-vi-tri-quan-trong/836520.vnp#related
https://vovworld.vn/vi-VN/chinh-tri/thu-tuong-pham-minh-chinh-linh-vuc-thong-tin-truyen-thong-co-vi-tri-quan-trong-va-ngay-cang-can-thiet-1161356.vov#related
https://nld.com.vn/thoi-su/thu-tuong-pham-minh-chinh-ho-tro-doanh-nghiep-cong-nghe-so-vuon-ra-the-gioi-20221218135330079.htm#related
https://vneconomy.vn/nam-2023-se-la-nam-ve-du-lieu.htm#related
https://dantri.com.vn/suc-manh-so/thu-tuong-truyen-thong-phai-di-dau-khong-phai-di-theo-20221218120442171.htm#related
https://nhadautu.vn/thu-tuong-truyen-thong-phai-di-dau-chu-khong-phai-di-theo-d72688.html#related
https://nhandan.vn/thu-tuong-pham-minh-chinh-du-hoi-nghi-tong-ket-bo-thong-tin-va-truyen-thong-post730467.html#related
https://viettimes.vn/thu-tuong-du-lieu-roi-rac-phan-tan-va-chua-duoc-cac-co-quan-dia-phuong-chu-dong-chia-se-post162713.html#related
https://nongnghiep.vn/truyen-thong-phai-di-dau-chu-khong-phai-di-theo-d340163.html#related
https://vneconomy.vn/du-bao-thuong-tet-tai-ha-noi-se-giam.htm
https://thanhnien.vn/du-bao-thuong-tet-tai-ha-noi-giam-sau-o-nhieu-nganh-post1532191.html#related
https://suckhoedoisong.vn/ha-noi-du-bao-thuong-tet-mot-so-nganh-giam-sau-169221216083947117.htm#related
https://baotintuc.vn/van-de-quan-tam/ha-noi-du-bao-thuong-tet-mot-so-nganh-giam-sau-20221215163912500.htm#related
https://baodansinh.vn/nghe-an-giai-quyet-viec-lam-gan-voi-nhu-cau-cung-cau-thi-truong-lao-dong-20221219014857.htm


 

 

 

Bình Thuận: Tạo Đột Phá Trong Chiến Lược Phát Triển GDNN 

 

Mục tiêu cụ thể đến năm 2025, tỉnh Bình Thuận sẽ tuyển mới đào tạo nghề cho 10.000 

người/năm. Thu hút từ 40 - 45% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông vào 

hệ thống GDNN. Tỷ lệ lao động là người dân tộc thiểu số qua đào tạo nghề nghiệp đạt 25%. Tỷ 

lệ lao động là người khuyết tật còn khả năng lao động được học nghề phù hợp đạt 25%. (Bao 

Binh Thuan Ngày 15/12) 

 

Ninh Thuận Dành 3.120 Tỷ Đồng Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực 

 

UBND tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Đề án “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực các ngành 

kinh tế trọng điểm của tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030” với tổng kinh phí thực hiện 

khoảng 3.120 tỷ đồng. Đến năm 2025, địa phương phấn đấu có ít nhất 63% lao động làm việc 

trong các ngành kinh tế trọng điểm. Đến năm 2030, Ninh Thuận phấn đấu ít nhất 68% lao động 

trong nền kinh tế làm việc trong các ngành kinh tế trọng điểm. (Dan Sinh Ngày 19/12) 

 

Quảng Trị: Mỗi Năm Có Hơn 10.000 Lao Động Nông Thôn Được Đào Tạo Nghề Nông 

Nghiệp 

 

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Kế hoạch về đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông 

thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025. Cụ thể, tỉnh phấn đấu giai đoạn 2023 – 2025, hỗ trợ 

đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn đạt 30.400 người, bình quân mỗi năm đào tạo 

10.133 người. Sau đào tạo ít nhất 85% số người học nghề có việc làm mới hoặc tiếp tục làm nghề 

cũ nhưng có năng suất, thu nhập cao hơn. Ưu tiên đào tạo cho lao động vùng dân tộc thiểu số, 

miền núi; lao động trong hộ nghèo và cận nghèo, người khuyết tật và phụ nữ; hộ bị thu hồi đất 

sản xuất nông nghiệp và người lao động có thu nhập thấp. (Dan Sinh Ngày 16/12, Bao Chinh 

Phu Ngày 19/12) 

 

TP. HCM Cần 23.000 - 25.000 Lao Động Trong Tháng Cuối Năm 

 

Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP. Hồ Chí Minh (Falmi) 

dự kiến, nhu cầu nhân lực của thành phố cần khoảng 23.000 - 25.000 người trong tháng 12/2022. 

Trong đó, lĩnh vực thương mại, dịch vụ có nhu cầu tuyển dụng khoảng 17.000 người; công 

nghiệp, xây dựng tuyển dụng gần 8.000 người và tuyển dụng ít nhất là lĩnh vực nông, lâm 

nghiệp, thủy sản. Ngoài ra, các ngành dịch vụ chủ yếu cũng cần tuyển dụng khoảng 12.800 - 

13.900 người trong dịp này. Theo Falmi, nhu cầu lao động đã qua đào tạo cần trên 21.000 người; 

trong đó lao động có trình độ đại học trở lên cần khoảng 4.200 người, cao đẳng khoảng 5.700 

người, trung cấp cần 7.000 người và sơ cấp 3.800 người. (Dan Sinh Ngày 15/12) 

 

TP. HCM: Trường Nghề Được Tự Chủ Dạy Văn Hóa 

 

Mới đây, Hội GDNN TP HCM tổ chức hội thảo về việc dạy văn hóa trong các cơ sở GDNN theo 

Thông tư 15/2022/TT-BGDĐT. Hầu hết các đại biểu đều nhất trí quy định mới đã trao quyền 

nhiều hơn cho các trường nghề trong việc sắp xếp chương trình học phổ thông cho học sinh. 

https://baobinhthuan.com.vn/tao-dot-pha-trong-chien-luoc-phat-trien-giao-duc-nghe-nghiep-104358.html
https://baobinhthuan.com.vn/tao-dot-pha-trong-chien-luoc-phat-trien-giao-duc-nghe-nghiep-104358.html
https://baodansinh.vn/ninh-thuan-dao-tao-nghe-gan-voi-giai-quyet-viec-lam-cho-nguoi-lao-dong-20221218232328.htm
https://baodansinh.vn/quang-tri-moi-nam-co-hon-10000-lao-dong-nong-thon-duoc-dao-tao-nghe-nong-nghiep-20221216064538.htm
https://baochinhphu.vn/quang-tri-uu-tien-dao-tao-cho-lao-dong-vung-dan-toc-thieu-so-mien-nui-10222121915323368.htm
https://baochinhphu.vn/quang-tri-uu-tien-dao-tao-cho-lao-dong-vung-dan-toc-thieu-so-mien-nui-10222121915323368.htm
https://baodansinh.vn/tp-ho-chi-minh-can-23000-25000-lao-dong-trong-thang-cuoi-nam-20221214165058.htm


 

 

 

Trong khi đó, một số ý kiến cho rằng thông tư vẫn gây trở ngại cho học sinh muốn tham dự kỳ 

thi tốt nghiệp THPT quốc gia để xét tuyển đại học. (NLD Ngày 19/12) 

 

Hơn 1.500 Sinh Viên Tham Gia Ngày Hội Việc Làm Doanh Nghiệp Nhật Bản 

 

Ngày 16/12, tại TP. HCM, Trung tâm hợp tác doanh nghiệp HUTECH phối hợp với Viện Công 

nghệ Việt-Nhật (VJIT) tổ chức chương trình Ngày hội việc làm doanh nghiệp Nhật Bản, thu hút 

hơn 1.500 sinh viên tham gia. Tại chương trình có hàng trăm vị trí thực tập, việc làm ở các lĩnh 

vực: Kế toán, Quản trị kinh doanh, Marketing, Truyền thông đa phương tiện, Tài chính - Ngân 

hàng, Luật kinh tế, Công nghệ thông tin, Kiến trúc, Công nghệ kỹ thuật ô tô, Kỹ thuật cơ điện tử, 

Kỹ thuật điều khiển - tự động hóa, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Quản trị dịch vụ du lịch 

lữ hành, Quản trị nhà hàng - khách sạn, Công nghệ sinh học, Công nghệ thực phẩm. (Dan Sinh 

Ngày 18/12, Dan Viet Ngày 16/12) 

 

Bình Dương: Doanh Nghiệp Tuyển 9.000 Lao Động Tháng Cuối Năm 

 

LĐLĐ tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị tiếp tục cập nhật nhu cầu tuyển dụng của 38 doanh 

nghiệp có công đoàn cơ sở với tổng số gần 9.000 công nhân lao động. Nhiều doanh nghiệp tuyển 

dụng số lao động lớn như: Công ty TNHH All Green Vina (địa chỉ KCN Mỹ Phước 3, thị xã Bến 

Cát) sản xuất lông mi nhân tạo đang tuyển dụng mới thêm 500 lao động; Công ty TNHH Yazaki 

EDS (địa chỉ khu phố thống nhất 1, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An) tuyển mới 500 lao động 

sản xuất dây dẫn điện ôtô; Công ty TNHH Panco Vina (địa chỉ KCN Mỹ Phước 1, thị xã Bến 

Cát) đang tuyển mới 1.200 công nhân trong lĩnh vực may mặc; Công ty TNHH giày Vĩnh Nghĩa 

(địa chỉ phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát) cần tuyển thêm 1.700 lao động trong lĩnh vực da giày... 

(Lao Dong Ngày 20/12) 

 

Cần Thơ: Cần Tuyển Hơn 1.300 Lao Động 

 

Trung tâm Dịch vụ Việc làm TP.Cần Thơ cho biết, thời điểm này, có 57 doanh nghiệp đang có 

nhu cầu tuyển dụng, số lượng cần tuyển 1.388 vị trí việc làm. Trong đó, số lao động ngành dệt 

may - da giày cần tuyển là 350; Số lao động ngành chế biến thủy sản là 200; lao động ngành chế 

biến thực phẩm Người 100; lao động ngành xây dựng, kỹ thuật là 83; Dịch vụ (Hành chính, kinh 

doanh, ...) là 655 người. (Lao Dong Ngày 19/12) 

 

Không Có Đơn Hàng 25 Doanh Nghiệp Ở Bà Rịa-Vũng Tàu Cắt Giảm Giờ Làm 

 

Tính đến nay, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã có 25 doanh nghiệp, trong đó chủ yếu là ngành nghề may 

gia công giày, túi xách, dệt may, dịch vụ vận tải, xếp dỡ hàng hóa, sản xuất bao bì, khai thác vật 

liệu xây dựng… đang thực hiện giảm giờ làm, chấm dứt hợp đồng với 4.787 người lao động. 

(CafeF Ngày 15/12) 

 

Xử Phạt Doanh Nghiệp Vi Phạm Tuyển Lao Động Ngành Đóng Tàu Đi Hàn Quốc 

 

https://nld.com.vn/giao-duc-khoa-hoc/truong-nghe-duoc-tu-chu-day-van-hoa-20221218210426111.htm
https://baodansinh.vn/hon-1500-sinh-vien-tham-gia-ngay-hoi-viec-lam-doanh-nghiep-nhat-ban-20221218095613.htm
https://danviet.vn/cac-doanh-nghiep-nhat-ban-dang-co-nhu-cau-tuyen-dung-lon-sau-dich-20221216172529492.htm
https://laodong.vn/cong-doan/binh-duong-cac-doanh-nghiep-can-tuyen-nhieu-lao-dong-dip-cuoi-nam-1129035.ldo
https://laodong.vn/cong-doan/can-tho-can-tuyen-hon-1300-lao-dong-1128669.ldo
https://cafef.vn/khong-co-don-hang-25-doanh-nghiep-o-ba-ria-vung-tau-cat-giam-gio-lam-20221215191902138.chn


 

 

 

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) vừa thông báo xử phạt Công ty cổ phần 

cung ứng nhân lực quốc tế Thành Đô 60 triệu đồng vì đã chuẩn bị nguồn lao động đi làm việc tại 

Hàn Quốc theo thị thực E7 nghành đóng tàu khi chưa có văn bản chấp thuận của Bộ LĐ-

TB&XH. (Vietnam Plus Ngày 20/12) 

 

An Giang: Đào Tạo 4 Nghề Trọng Điểm Để Đưa Sinh Viên Ra Nước Ngoài Thực Tập 

 

Ngày 18/12, Trường Cao đẳng nghề An Giang tổ chức chương trình Tư vấn hướng nghiệp và 

nhu cầu nhân lực đáp ứng cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Dù Cao đẳng Nghề An Giang 

được Tổng cục GDNN (Bộ LĐ-TB&XH) cấp hơn 50 mã ngành đào tạo nhưng hiện nhà trường 

đang đầu tư vào 4 nghề trọng điểm là công nghệ ô tô, điện công nghiệp, cơ điện tử và điện lạnh. 

Trong 2 năm học 2020-2021 và 2021-2021, mỗi năm có hơn 3.000 học sinh theo học nghề. Đến 

năm học 2022-2023 tăng lên 5.000 học sinh. (Dan Tri Ngày 19/12) 

 

Bến Tre: Tăng Đào Tạo Nghề Nâng Cao Chất Lượng Nhân Lực Phát Triển Kinh Tế 

 

Mới đây, UBND tỉnh Bến Tre cũng đã ban hành Kế hoạch số 6475/KH-UBND về Phát triển 

GDNN của tỉnh Bến Tre từ năm 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, giai đoạn 2022-

2025, tỉnh sẽ tổ chức đào tạo 44.000 lao động, chia theo trình độ: cao đẳng 4.940 người; trung 

cấp nghề 4.020 người, sơ cấp và đào tạo thường xuyên 35.040 người. Tiếp đó, giai đoạn 2026-

2030, tỉnh sẽ tổ chức đào tạo 70.000 người, trong đó đào tạo trình độ cao đẳng và trung cấp là 

10.000 người, trình độ sơ cấp và đào tạo thường xuyên là 45.000 người. Để nâng cao chất lượng 

nguồn nhân lực của tỉnh trong năm 2022, tỉnh Bến Tre đã triển khai thực hiện công tác đào tạo, 

đào tạo lại, đào tạo để chuyển đổi nghề nghiệp cho lao động nông thôn, lao động mất việc làm do 

ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19. Hiện, các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh đã tuyển sinh được 

7.787 người. (Thoi Bao Tai Chinh Ngày 17/12) 
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