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● Tin Tiêu Điểm ●  

 

● Tin GDNN / Đào Tạo Nghề ●  

Chính Sách 

 

36,4 Triệu Người Lao Động, Người Dân Được Hỗ Trợ 45,6 Nghìn Tỷ Đồng 

 

Tính đến ngày 30/6/2022, cả nước đã hỗ trợ cho 36.434.593 người lao động, người dân, 394.440 

đơn vị sử dụng lao động và 508.127 hộ kinh doanh với tổng số tiền là 45.665,263 tỷ đồng, theo 

Hội nghị Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao 

động và người sử dụng lao động gặp khó khăn trong đại dịch Covid-19 ngày 26/12, với Thứ 

trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Văn Thanh chủ trì. Chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp 

đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, đã có 2.037.065 người được hỗ trợ với số tiền là 

6.631,233 tỷ đồng. Chính sách hỗ trợ người lao động ngừng việc, đã thực hiện hỗ trợ cho 

1.129.755 người, với số tiền là 1.129,755 tỷ đồng. (Kinh Te Do Thi, Vietnam Plus, Lao Dong, 

Bao Xay Dung, Dan Tri Ngày 26/12) 

 

Tăng Cường Sự Lãnh Đạo Của Đảng Đối Với Công Tác Đưa Lao Động Việt Nam Đi Làm 

Việc Ở Nước Ngoài 

 

Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, 

Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 12/12/2022 của Ban Bí thư 

về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở 

nước ngoài trong tình hình mới. Để thực hiện tốt chủ trương của Đảng, nâng cao chất lượng, hiệu 

quả công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới, Ban Bí 

thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức 

chính trị - xã hội tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 1. Tăng cường công tác 

tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cán bộ, 

đảng viên, người lao động và toàn xã hội về vai trò, tầm quan trọng của công tác đưa người lao 

động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, 2. Rà soát, bổ sung, hoàn thiện pháp luật liên quan đến 

công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, bảo đảm điều chỉnh bao quát 

các đối tượng, loại hình lao động, 3. Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về 

công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, 4. Tăng cường công tác thanh 

tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. (Bao 

Chinh Phu Ngày 23/12) 

 

Ba Môn Học Bắt Buộc Với Học Sinh Trong Cơ Sở GDNN 

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 15/2022/TT-BGDĐT (ngày 8-11-2022) quy 

định việc giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông trong cơ sở GDNN. Theo 

Điều 5 của Thông tư, các môn học và khối lượng của môn học được quy định cụ thể như sau: 

Môn học: Các môn học bắt buộc: Toán, ngữ văn, lịch sử. Các môn học lựa chọn: Vật lý, hóa học, 

sinh học, địa lý. (Dan Sinh Ngày 23/12) 

https://kinhtedothi.vn/36-4-trieu-nguoi-lao-dong-nguoi-dan-duoc-ho-tro-45-6-nghin-ty-dong.html
https://www.vietnamplus.vn/nghi-quyet-so-68-chi-hon-45-600-ty-dong-ho-tro-lao-dong-doanh-nghiep/837884.vnp#related
https://laodong.vn/cong-doan/nghi-quyet-68-da-ho-tro-45665-ti-dong-cho-doanh-nghiep-nguoi-lao-dong-1131167.ldo#related
http://baoxaydung.com.vn/nghi-quyet-so-68-chi-hon-45600-ty-dong-ho-tro-lao-dong-doanh-nghiep-346515.html#related
https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/chinh-sach-ho-tro-nguoi-gap-kho-khan-do-covid-19-phat-huy-hieu-qua-20221226103740329.htm#related
https://baochinhphu.vn/tang-cuong-su-lanh-dao-cua-dang-doi-voi-cong-tac-dua-lao-dong-viet-nam-di-lam-viec-o-nuoc-ngoai-10222122318121427.htm
https://baochinhphu.vn/tang-cuong-su-lanh-dao-cua-dang-doi-voi-cong-tac-dua-lao-dong-viet-nam-di-lam-viec-o-nuoc-ngoai-10222122318121427.htm
https://baodansinh.vn/ba-mon-hoc-bat-buoc-voi-hoc-sinh-trong-co-so-giao-duc-nghe-nghiep-20221222172508.htm


 

 

 

 

Tiếp Tục Đẩy Mạnh Truyền Thông Nhằm Nâng Cao Nhận Thức Xã Hội Về GDNN 

 

Ngày 26/12, tại Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội, Tổng cục GDNN đã tổ chức Hội nghị đánh 

giá công tác truyền thông GDNN năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ công tác truyền thông 

năm 2023. Theo báo cáo về công tác truyền thông năm 2022, Tổng cục GDNN đã quan tâm bố 

trí nguồn lực cho công tác tuyên truyền; chú trọng công tác tuyên truyền trong các hoạt động, sự 

kiện của Tổng cục cũng như lĩnh vực GDNN; chỉ đạo các địa phương, các cơ sở GDNN đẩy 

mạnh tuyên truyền; phối hợp với các cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền. Tổng cục đã 

đặt hàng xây dựng gần 500 tin, bài về GDNN. Các tin, bài đăng tải trên website và fanpages của 

Tổng cục đã thu hút được số lượng lớn độc giả tiếp cận. (Dan Sinh Ngày 27/12, Bao Chinh Phu 

Ngày 26/12) 

 

Công Nhân Mất Việc, Giãn Việc: Đang Nghiên Cứu Hỗ Trợ Lên Đến 3 Triệu Đồng 

 

Tại Hội nghị tổng kết Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ các 

đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tổ chức vào sáng 26/12, Phó Chủ tịch Tổng Liên 

đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh cho biết, trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch COVID-

19, Bộ LĐ-TB&XH chủ động phối hợp cùng các bộ, ban ngành liên quan đề xuất Chính phủ ban 

hành chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động. Theo tổng hợp của Tổng Liên đoàn Lao 

động Việt Nam tại các doanh nghiệp đã thành lập công đoàn cơ sở, từ tháng 9.2022 cho đến hết 

ngày 10.12 đã có 1.242 doanh nghiệp (tại 44 tỉnh, thành phố) gặp khó khăn, bị cắt giảm đơn hàng 

nên phải giảm giờ làm của 482.120 người lao động. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đang 

nghiên cứu để có những hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị mất việc, thiếu việc. "Chúng tôi 

dự kiến đối tượng bị chấm dứt hợp đồng chưa tìm kiếm được việc làm sẽ hỗ trợ 1 lần với mức 3 

triệu đồng. Đối tượng tạm chấm dứt hợp đồng hỗ trợ 1 lần với mức khoảng 2 triệu đồng. Còn đối 

tượng cắt giảm việc làm, có thu nhập thấp hơn mức lương tối thiểu vùng cũng sẽ được hỗ trợ. 

Ông Phan Văn Anh cho biết, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành kế hoạch chăm lo 

đoàn viên, người lao động với phương châm tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết. (Tuoi 

Tre, VnExpress, Lao Dong Ngày 26/12) 

 

● Tin Kinh Doanh & Thị Trường Lao Động ● 

Hợp tác Nước Ngoài 

 

Kết Nối Và Lan Tỏa – Tọa Đàm Dành Cho Nữ Sinh Ngành Kỹ Thuật 

 

Cơ khí, Cắt gọt kim loại, Cơ điện tử, Điện-điện tử…thoạt nghe có vẻ như là lĩnh vực chỉ dành 

cho nam giới, nhưng lại đang được ngày càng nhiều bạn nữ, có đam mê với khoa học, công 

nghệ, tự động hóa lựa chọn. Đây chắc chắn không phải là một lựa chọn dễ dàng với rất nhiều rào 

cản: “Con gái chọn nghề này có học nổi không?”, “Học ở môi trường toàn con trai không an 

toàn”, “Học nghề này ra xin được việc gì?”, “Con gái học nghề này không có người yêu đâu”… 

Những điều này xuất phát từ những khuôn mẫu giới nặng nề từ gia đình, trường học đến xã hội, 

đặc biệt là trong ngành kỹ thuật, cho rằng là con gái thì nên lựa chọn những nghề “việc nhẹ, 

lương cao”. Vượt qua tất cả những định kiến ấy, các bạn nữ sinh vẫn quyết tâm theo đuổi đam 

mê với nghề mình đã chọn. Ngày 17/12, tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra tọa đàm kết nối 

https://baodansinh.vn/tiep-tuc-day-manh-truyen-thong-nham-nang-cao-nhan-thuc-xa-hoi-ve-gdnn-20221226202146.htm
https://baochinhphu.vn/truyen-thong-giao-duc-nghe-nghiep-noi-bat-3-thong-diep-102221226162030616.htm
https://tuoitre.vn/cong-doan-viet-nam-de-xuat-ho-tro-lao-dong-mat-viec-2-3-trieu-dong-20221226200838753.htm
https://tuoitre.vn/cong-doan-viet-nam-de-xuat-ho-tro-lao-dong-mat-viec-2-3-trieu-dong-20221226200838753.htm
https://vnexpress.net/ho-tro-lao-dong-mat-viec-3-trieu-dong-4552843.html
https://laodong.vn/cong-doan/cong-nhan-mat-viec-gian-viec-dang-nghien-cuu-ho-tro-len-den-3-trieu-dong-1131269.ldo


 

 

 

dành cho 40 nữ sinh kỹ thuật đến từ 4 trường cao đẳng là đối tác của Chương trình TVET ở khu 

vực phía Nam (Trường Cao Đẳng Kỹ Nghệ II, Trường Cao Đẳng Cơ giới và Thủy lợi – VCMI, 

Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2 và Trường Cao đẳng nghề An Giang). Qua các hoạt 

động kết nối và thảo luận nhóm, các bạn đã cùng nhau tìm hiểu về vấn đề bình đẳng giới trong 

đào tạo và việc làm, trao đổi các kinh nghiệm, khó khăn, thách thức trong quá trình theo học, 

cũng như được lắng nghe chia sẻ của các cựu sinh viên và đại diện doanh nghiệp để hiểu hơn về 

môi trường làm việc và triển vọng việc làm. Đúng với chủ đề “Kết nối để lan tỏa”, tọa đàm mở 

ra một không gian để các bạn nữ bước đầu gặp gỡ, chia sẻ, từ đó truyền cảm hứng và khích lệ 

những bạn nữ khác theo đuổi đam mê. Sự hình thành mạng lưới sẽ tăng thêm cơ hội việc làm cho 

sinh viên nữ trong lĩnh vực này, cũng như tăng thêm nguồn lực để loại bỏ những định kiến vô 

hình nhưng là rào cản thật cho phụ nữ khi tham gia ngành kỹ thuật. Mạng lưới cũng hướng đến 

thúc đẩy tiếng nói của phụ nữ và trẻ em trong đào tạo và việc làm, đặc biệt là các ngành kỹ thuật, 

góp phần thúc đẩy một môi trường học tập và việc làm đa dạng và dung hợp. Hoạt động được 

thực hiện bởi Chương trình Hợp tác Việt-Đức “Đổi mới Đào tạo nghệ Việt Nam” với sự hỗ trợ 

kỹ thuật từ ECUE. Chương trình 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. Mục 

tiêu của chương trình là nâng cao chất lượng của GDNN để thích ứng với thế giới việc làm 

không ngừng thay đổi, ngày càng trở nên xanh, số hóa và hòa nhập hơn. Từ năm 2018 đến nay, 

đã có hơn 100 nữ sinh trên khắp cả nước nhận học bổng từ Chương trình khi theo học các ngành 

nghề kỹ thuật theo tiêu chuẩn của Cộng hòa liên bang Đức. (TVET Ngày 21/12) 

 

Gần 129 Nghìn Lao Động Đã Đi Làm Việc Ở Nước Ngoài Theo Hợp Đồng Trong Năm 2022 

 

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) cho biết, tính đến ngày 15/12, số lao động 

đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là 128.400 người, trong đó có gần 50 nghìn lao động nữ. 

Ba thị trường trọng điểm thu hút đông nhất lao động nước ta sang làm việc là Nhật Bản: 60.105 

người, Đài Loan (Trung Quốc): 53.883 người và Hàn Quốc: 8.193 người. Con số này đã tăng từ 

9 thị trường vào năm 2013 và mở rộng được lên tới 25 thị trường vào năm 2022. Hiện nay, quy 

mô tổ chức, doanh nghiệp làm dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài tăng nhanh 

qua các năm, với 451 đơn vị vào năm 2022. (Nhan Dan Ngày 12/12) 

 

Chi Phí Lao Động Cạnh Tranh Chưa Hẳn Thu Hút Nhà Đầu Tư Nước Ngoài 

 

Theo Báo cáo Tổng chỉ số nguồn nhân lực 2022 do ManpowerGroup vừa phát hành,Việt Nam 

xếp thứ 47/60 thị trường lao động toàn cầu, và xếp cuối cùng trong số 11 quốc gia thuộc khu vực 

Châu Á – Thái Bình Dương. Báo cáo tiết lộ mức thu nhập trung bình tháng của người lao động 

Việt Nam hiện là 275 USD, tương đương với 6.545.000 đồng. Đây là mức chi phí lao động 

tương đối hấp dẫn và đem lại nhiều lợi ích cho người sử dụng lao động, góp phần thu hút các nhà 

đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, nếu so sánh giữa hai thị trường, một là Việt Nam với chi phí rẻ 

(mức lương trung bình tháng của lao động là 275 USD) nhưng trình độ kỹ năng lao động thấp 

(11,6% lao động tay nghề cao) và một thị trường khác ví dụ, Philippines với mức lương trung 

bình tháng của lao động nhỉnh hơn một chút (283 USD) nhưng trình độ kỹ năng cao hơn hẳn 

(18,5% lao động tay nghề cao), thì rõ ràng lao động của chúng ta kém hấp dẫn nhà đầu tư hơn. 

Theo báo cáo Tổng chỉ số nguồn nhân lực Việt Nam 2022, tỷ lệ lao động Việt Nam đủ trình độ 

tiếng Anh để làm việc chỉ chiếm 5% lực lượng lao động. Tỷ lệ này là khá thấp so với các quốc 

https://www.tvet-vietnam.org/vi/archives/news/ket-noi-va-lan-toa-toa-dam-danh-cho-nu-sinh-nganh-ky-thuat
https://nhandan.vn/gan-129-nghin-lao-dong-da-di-lam-viec-o-nuoc-ngoai-theo-hop-dong-trong-nam-2022-post731095.html


 

 

 

gia không nói tiếng Anh khác trong khu vực như Indonesia (10%), Malaysia (21%), Thái Lan 

(27%). (VnEconomy, Nghe Nghiep Cuoc Song Ngày 22/12) 

 

Samsung Mở Trung Tâm R&D Lớn Nhất Đông Nam Á Tại Việt Nam 

 

Sáng 23/12, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D) của Samsung được khánh thành ở Hà 

Nội, đây được coi là cơ sở R&D lớn nhất Đông Nam Á của tập đoàn này. Với quy mô đầu tư 

khoảng 220 triệu USD, Trung tâm R&D của Samsung tại Việt Nam được khởi công từ tháng 

3/2020 tại khu đô thị phía tây Hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) tọa lạc trên khu đất rộng 11.603 

m2, tổng diện tích sàn 79.511 m2, gồm 3 tầng hầm và 16 tầng nổi. Trung tâm này dự kiến đóng 

vai trò chính trong việc phát triển phần mềm cho điện thoại thông minh chạy hệ điều hành 

Android và nghiên cứu về công nghệ mạng 5G và 6G. Trung tâm mới của công ty Hàn Quốc 

cũng sẽ tuyển dụng tới 3.000 người. (VnExpress, Vietnam Plus, VTC, Dan Viet, VTC 1, CafeF, 

VTV Ngày 23/12) 

 

Bộ Trưởng Đào Ngọc Dung Tiếp Và Làm Việc Cùng Tổng Giám Đốc Acecook Kajiwara 

Junichi 

 

Ngày 26/12, tại Trụ sở Bộ, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung đã có buổi tiếp đón và 

làm việc cùng Tổng Giám đốc Acecook Kajiwara Junichi. Tại đây, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung 

kiến nghị phía công ty cũng nên quan tâm đào tạo nguồn nhân lực, có kế hoạch đào tạo bài bản, 

nâng cao trình độ người lao động để tạo động lực gắn bó lâu dài với doanh nghiệp trong bối cảnh 

lao động dễ bị thu hút bởi những công việc có thu nhập cao, phúc lợi xã hội tốt. Đặc biệt, công ty 

Acecook cần tiếp tục phát triển và đẩy mạnh chương trình lao động đặc định giữa hai đất nước. 

Báo cáo với Bộ trưởng, đại diện Acecook cho biết, nhằm đảm bảo cho người lao động yên tâm, 

mỗi năm công ty đều tăng lương định kỳ, cao hơn mức lương tối thiểu từ 7% trở lên. Thu nhập 

bình quân năm 2022 của công nhân là 15,6 triệu đồng/người. Trong năm 2023, công ty Acecook 

có kế hoạch sẽ tăng lương cho công nhân lên 16,5 triệu đồng và đảm bảo các chế độ phúc lợi cho 

công nhân như đồng phục, suất ăn trưa, bảo hiểm tai nạn, tổ chức tất niên cho toàn bộ nhân viên 

dịp cuối năm. (Dan Tri, MoLISA Ngày 26/12) 

 

Thực Tập Sinh Đi Nhật Bản Về Nước Đúng Hạn Được Hỗ Trợ Khởi Nghiệp Đến 200 Triệu 

 

Thực hiện Bản ghi nhớ giữa Bộ LĐ-TB&XH và Tổ chức phát triển nhân lực quốc tế Nhật Bản 

(Tổ chức IM Japan) về Chương trình đào tạo thực tập kỹ thuật cho thực tập sinh Việt Nam tại 

Nhật Bản, Trung tâm Lao động ngoài nước vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh đợt 

3/2022 trên toàn quốc. Người lao động trúng tuyển sẽ tham gia khóa đào tạo tiếng Nhật và bồi 

dưỡng kiến thức cần thiết trước khi xuất cảnh 6 tháng tại Cơ sở đào tạo của Trung tâm Lao động 

ngoài nước ở Hà Nội. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đến ngày 31/12/2022, thi tuyển dự kiến 1 

tháng/đợt thi tuyển. (VnEconomy Ngày 27/12) 

 

Gần 40 Công Ty Nhật Bản Sang Việt Nam ‘Đặt Gạch’ Sinh Viên Chưa Tốt Nghiệp 

 

https://vneconomy.vn/chi-phi-lao-dong-canh-tranh-chua-han-thu-hut-nha-dau-tu-nuoc-ngoai.htm
https://nghenghiepcuocsong.vn/viet-nam-doi-so-ve-chi-so-nguon-nhan-luc-tai-khu-vuc-chau-a-thai-binh-duong/#related
https://vnexpress.net/samsung-mo-trung-tam-r-amp-d-lon-nhat-tai-viet-nam-4551663.html
https://www.vietnamplus.vn/thu-tuong-du-khanh-thanh-trung-tam-rd-cua-samsung-tai-ha-noi/837443.vnp#related
https://vtc.vn/trung-tam-r-d-lon-nhat-dong-nam-a-cua-samsung-tai-viet-nam-co-gi-dac-biet-ar722457.html#related
https://danviet.vn/thu-tuong-du-le-khanh-thanh-trung-tam-nghien-cuu-va-phat-trien-cua-samsung-20221223101343078.htm#related
https://vtc.vn/thu-tuong-du-le-khanh-thanh-trung-tam-nghien-cuu-va-phat-trien-cua-samsung-ar722497.html#related
https://cafef.vn/thu-tuong-du-le-khanh-thanh-trung-tam-nghien-cuu-va-phat-trien-cua-samsung-20221223095544753.chn#related
https://vtv.vn/chinh-tri/thu-tuong-pham-minh-chinh-du-khanh-thanh-trung-tam-nghien-cuu-va-phat-trien-cua-samsung-20221223100502828.htm#related
https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/doanh-nghiep-tra-luong-cong-nhan-16-trieuthang-can-them-phuc-loi-lao-dong-20221226154539170.htm
http://www.molisa.gov.vn/Pages/tintuc/chitiet.aspx?tintucID=233350
https://vneconomy.vn/thuc-tap-sinh-di-nhat-ban-ve-nuoc-dung-han-duoc-ho-tro-khoi-nghiep-den-200-trieu.htm


 

 

 

Ngày 23/12, gần 40 doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại Nhật và Việt Nam đã đến Trường 

CĐ Kỹ thuật Cao Thắng để kết nối việc làm với các sinh viên theo học các ngành kỹ thuật. Đây 

là hoạt động lần đầu tiên do Viện Công nghệ quốc gia KOSEN (Nhật) phối hợp cùng các đơn vị 

ở Việt Nam tổ chức. Ông Onose Takahisa - phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật tại 

TP.HCM (JCCH) - chia sẻ tính đến tháng 12-2022, hiệp hội đã có 1.047 công ty thành viên và 

tổng cộng khoảng 320.000 nhân viên. Theo ông Onose Takahisa, nỗi đau đầu của hầu hết doanh 

nghiệp Nhật khi muốn bước chân vào thị trường Việt Nam là bài toán lao động. Thống kê JCCH 

thực hiện trong năm nay cho thấy khoảng 46% công ty trả lời cho rằng "thiếu nguồn nhân lực" là 

vấn đề khúc mắc trong quản lý điều hành doanh nghiệp của mình tại Việt Nam. (Tuoi Tre Ngày 

23/12) 

 

Loại Bỏ Lao Động Trẻ Em Tại Nơi Làm Việc 

 

Trong 2 ngày 21 và 22/12, tại TP HCM, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) phối hợp với Tổng 

LĐLĐ Việt Nam đã truyền thông phòng ngừa lao động trẻ em và kỹ năng truyền thông cho 35 

cán bộ Công đoàn các tỉnh, thành phía Nam. Theo ILO, Việt Nam có hơn 1 triệu trẻ em (5 - 17 

tuổi) tham gia lao động sớm, thấp hơn 2% so với các nước Đông Nam Á. (NLD Ngày 23/12) 

 

Năm 2022, Đắk Lắk Giải Quyết Cho Gần 1.500 Người Xuất Cảnh Đi Làm Việc Ở Nước 

Ngoài 

 

Năm 2022, theo thống kê, toàn tỉnh Đắk Lắk đã giải quyết việc làm cho khoảng 41.250 người và 

1.472 người đã xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài. Lũy kế số người được đi làm việc ở nước 

ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2018-2022 là 5.372 người. (Thoi Dai Ngày 20/12) 

 

Hỗ Trợ Dạy Nghề, Tạo Việc Làm Cho Hàng Nghìn Thanh Niên Yếu Thế 

 

Ngày 21/12, Trường CĐN Công nghiệp Hà Nội (HNIVC), với sự hỗ trợ của Tổ chức Plan 

International Việt Nam (PIV) đã tổ chức lễ tổng kết dự án “Tự tin lập nghiệp” do Google.org tài 

trợ. Tổng số vốn của dự án là 7,3 tỷ đồng, được thực hiện từ tháng 3/2021 đến 12/2022. Tổng số 

vốn của dự án là 7,3 tỷ đồng được thực hiện từ tháng 3/2021 đến 12/2022. Sau 2 năm triển khai, 

dự án đã hỗ trợ 1.210 thanh niên (63% là nữ) được đào tạo nghề và trang bị các kỹ năng, kiến 

thức cần thiết và được giúp đỡ tìm việc làm phù hợp với nhu cầu xã hội. Cùng đó, dự án cung 

cấp các khóa học về kỹ năng mềm và hỗ trợ kết nối việc làm cho 5.257 thanh niên (Dan Sinh 

Ngày 22/12) 

 

Khai Trương Trung Tâm Đào Tạo Kỹ Thuật Bảo Dưỡng Ô Tô Điện Và Ô Tô Hybrid Theo 

Tiêu Chuẩn Nhật Bản 

 

Ngày 26/12, tại Hà Nội, Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội (HCEM) và Công ty Aichi Toyota, 

AT Group Nhật Bản tổ chức lễ khai trương Trung tâm đào tạo kỹ thuật bảo dưỡng ô tô điện và ô 

tô Hybrid theo tiêu chuẩn Nhật Bản. Đây là chương trình hợp tác đào tạo nhân lực AT School, 

với sự tham gia của doanh nghiệp Nhật Bản. Theo đó, các sinh viên sẽ được giảng viên của Nhật 

https://tuoitre.vn/gan-40-cong-ty-nhat-ban-sang-viet-nam-dat-gach-sinh-vien-chua-tot-nghiep-20221223131445722.htm
https://nld.com.vn/cong-doan/loai-bo-lao-dong-tre-em-tai-noi-lam-viec-20221222195716094.htm
https://thoidai.com.vn/nam-2022-dak-lak-giai-quyet-cho-gan-1500-nguoi-xuat-canh-di-lam-viec-o-nuoc-ngoai-180172.html
https://baodansinh.vn/ho-tro-day-nghe-tao-viec-lam-cho-hang-nghin-thanh-nien-yeu-the-20221221165847.htm


 

 

 

Bản trực tiếp đào tạo trên những thiết bị đào tạo hiện đại nhất do chính công ty Aichi Toyota 

cung cấp. (Dan Sinh Ngày 26/12) 

 

Nhiều Cơ Hội Hợp Tác Giữa ĐH Miền Đông Bắc LB Nga M.K. Ammsov Và Trường Đại 

Học Kinh Doanh Và Công Nghệ Hà Nội 

 

Mới đây, Đoàn Đại học miền Đông Bắc Liên Bang Nga mang tên M.K. Ammosov (NEFU) đã 

đến thăm, làm việc và ký thỏa thuận hợp tác với Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà 

Nội (HUBT). Trong buổi làm việc, Trường M. K. Ammosov và Trường Đại học Kinh doanh và 

Công nghệ Hà Nội đã trao đổi với nhau về các kế hoạch hợp tác giáo dục – đào tạo trong tương 

lai như: Tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên, nghiên cứu sinh và giảng viên; trao đổi các 

chuyên gia và giảng viên để thực hiện các hoạt động giảng dạy, trao đổi về các hoạt động nghiên 

cứu khoa học, và triển khai các khóa học đào tạo chuyên nghiệp và nâng cao trình độ. (Dan Sinh 

Ngày 25/12) 

 

Tăng Cường Tiếng Nói, Tạo Cơ Hội Tiếp Cận Việc Làm Tử Tế Cho Lao Động Di Cư 

 

Ngày 25/12, Tổ chức Oxfam tại Việt nam phối hợp cùng Viện Phát triển Sức khỏe Cộng đồng 

ánh sáng - Light; Trung tâm nghiên cứu Giới, Gia đình và phát triển cộng đồng - GFCD; Trung 

tâm Nghiên cứu tư vấn công tác xã hội và Phát triển cộng đồng - SDRC đã tổ chức chương trình 

tổng kết dự án "Tăng cường tiếng nói và cơ hội tiếp cận việc làm tử tế của người lao động di cư 

tại Việt Nam". Sau 2 năm triển khai, dự án góp phần nâng cao năng lực của người lao động di 

cư, công đoàn và tổ chức xã hội. Góp phần hỗ trợ cải thiện chính sách về các vấn đề về tiền 

lương tối thiểu, thời giờ làm việc, thỏa ước lao động tập thể…(Dan Tri Ngày 25/12) 

 

Tin Trong Nước 

 

2,45 Triệu Người Học Nghề Trong Năm 2022, Cao Nhất 5 Năm Qua 

 

Theo Tổng cục GDNN, số lượng tuyển sinh trong năm 2022 của hệ thống GDNN cả nước ước 

đạt 2.448.000 người. Con số này đạt 117% kế hoạch đề ra. Theo thống kê, con số gần 2,45 triệu 

người học nghề trong năm là cao nhất kể từ năm 2018 đến nay. Trong đó, trình độ cao đẳng 

tuyển ước đạt được 236.000 người, khoảng 103% kế hoạch. Trình độ trung cấp ước tuyển được 

312.000 người, khoảng 104% kế hoạch. Trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo khác tuyển 

được 1,9 triệu người, đạt 122% kế hoạch. Cũng theo Tổng cục GDNN, trong năm 2022, số lượng 

học viên trường nghề tốt nghiệp vào khoảng 2 triệu người, đạt 115% so với kế hoạch đề ra. 

Trong đó, số tốt nghiệp trình độ trung cấp - cao đẳng đạt 346.000 người, trình độ sơ cấp và các 

chương trình nghề nghiệp khác đạt 1,75 triệu người. Dự kiến trong năm 2023, Bộ LĐ-TB&XH 

đặt mục tiêu có được khoảng 2,6 triệu học viên học nghề. (Tuoi Tre, VnExpress Ngày 27/12) 

 

Hà Nội Vượt 26,9% Kế Hoạch Năm Về Giải Quyết Việc Làm Cho Người Lao Động 

 

Thống kê của Sở LĐ-TB&XH Hà Nội cho thấy, trong năm 2022, thành phố Hà Nội đã giải quyết 

việc làm cho 203.027/160.000 lao động, đạt 126,9% kế hoạch năm; tăng 23.379 lao động được 

https://baodansinh.vn/khai-truong-trung-tam-dao-tao-ky-thuat-bao-duong-o-to-dien-va-o-to-hybrid-theo-tieu-chuan-nhat-ban-20221225220451.htm
https://baodansinh.vn/nhieu-co-hoi-hop-tac-giua-dh-mien-dong-bac-lb-nga-mk-ammsov-va-truong-dai-hoc-kinh-doanh-va-cong-nghe-ha-noi-20221224212004.htm
https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/tang-cuong-tieng-noi-tao-co-hoi-tiep-can-viec-lam-tu-te-cho-lao-dong-di-cu-20221225142834147.htm
https://tuoitre.vn/2-45-trieu-nguoi-hoc-nghe-trong-nam-2022-cao-nhat-5-nam-qua-20221227165110604.htm
https://vnexpress.net/so-nguoi-hoc-nghe-cao-nhat-5-nam-4552793.html


 

 

 

tạo việc làm, tương đương tăng 13% so với năm 2021. Trong năm 2022, Trung tâm Dịch vụ việc 

làm của Sở đã tiếp nhận, thẩm định 72.680 hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp; Sở ra Quyết định 

hưởng bảo hiểm thất nghiệp cho 70.232 người với số tiền hỗ trợ 1.873 tỷ đồng. Tư vấn giải quyết 

việc làm cho 72.680 người; hỗ trợ học nghề 1.581 người, số tiền hỗ trợ 7,043 tỷ đồng. Tính riêng 

trong tháng 12, toàn thành phố đã giải quyết việc làm cho 7.559 lao động, trong đó đưa 720 

người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Cùng với đó, về thực hiện chính sách bảo hiểm 

thất nghiệp, trong tháng 12, thành phố cũng đã tiếp nhận, thẩm định và ra quyết định hưởng bảo 

hiểm thất nghiệp cho 5.409 người, số tiền được hỗ trợ 151 tỷ đồng. Với việc thực hiện hiệu quả 

các giải pháp tạo việc làm, cuối năm 2022, tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị ở mức 3,18%, đạt 

kế hoạch <4% mà thành phố đã đề ra từ đầu năm; thấp hơn 0,79 điểm % so với năm 2021. 

(Hanoi Moi Ngày 27/12) 

 

Lào Cai: Hỗ Trợ Người Lao Động Làm Việc Tại Nước Ngoài 

 

Theo kế hoạch, giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Lào Cai phấn đấu giải quyết việc làm cho khoảng 

61.000 lao động, trong đó có 3.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. (Bao Lao 

Cai Ngày 25/12) 

 

Năm 2023, Toàn Tỉnh Nghệ An Phấn Đấu Giải Quyết Việc Làm Cho 43.000 Lao Động 

 

Trong năm, toàn tỉnh Nghệ An đã giải quyết việc làm cho trên 45.000 người (đạt 104,9% KH 

giao, tăng 11,68% so với năm 2021), trong đó, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo 

hợp đồng khoảng 24.500 người (đạt 185% KH năm, tăng 118,55% so với năm 2021). Toàn tỉnh 

đã tuyển sinh đào tạo cho 65.498/66.300 lượt người (đạt 98,8% KH). Năm 2023, toàn tỉnh phấn 

đấu giải quyết việc làm cho 43.000 lao động; tuyển sinh đào tạo cho 66.200 lượt người. (Nghe 

An 24H Ngày 27/12) 

 

Quảng Nam: 36 Doanh Nghiệp Cho Người Lao Động Nghỉ Việc Luân Phiên, Chấm Dứt 

Hợp Đồng Lao Động 

 

Theo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam, trên địa bàn tỉnh có 36 doanh nghiệp tổ chức cho người 

lao động nghỉ việc luân phiên và chấm dứt hợp đồng lao động do thiếu việc làm ảnh hưởng đến 

gần 8.300 lao động. Nguyên nhân cắt giảm lao động, việc làm trong các doanh nghiệp do ảnh 

hưởng của khủng hoảng năng lượng, lạm phát, xung đột vũ trang khu vực, diễn biến dịch bệnh 

Covid-19 trên thế giới. (Dan Tri Ngày 27/12) 

 

Doanh Nghiệp Ở Quảng Trị Cần Hơn 63 Nghìn Lao Động Đến Năm 2025 

 

Nhu cầu sử dụng lao động trong các doanh nghiệp ở Quảng Trị đến năm 2025 ước khoảng hơn 

63 nghìn người. So với số lao động của năm 2019 thì nhu cầu tăng thêm trong các doanh nghiệp 

tại tỉnh Quảng Trị khoảng hơn 25 nghìn người. Ước tính,tốc độ tăng trưởng lao động bình quân 

thời kỳ 2020-2025 khoảng 9%. (Nhan Dan Ngày 23/12) 

 

http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/1051435/ha-noi-vuot-269-ke-hoach-nam-ve-giai-quyet-viec-lam-cho-nguoi-lao-dong
https://www.baolaocai.vn/bai-viet/363307-ho-tro-nguoi-lao-dong-lam-viec-tai-nuoc-ngoai
https://www.baolaocai.vn/bai-viet/363307-ho-tro-nguoi-lao-dong-lam-viec-tai-nuoc-ngoai
https://nghean24h.vn/nam-2023-toan-tinh-phan-dau-giai-quyet-viec-lam-cho-43000-lao-dong-a687068.html
https://nghean24h.vn/nam-2023-toan-tinh-phan-dau-giai-quyet-viec-lam-cho-43000-lao-dong-a687068.html
https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/kho-khan-van-phai-duy-tri-viec-lam-cho-nguoi-lao-dong-20221224111858869.htm
https://nhandan.vn/quang-tri-thieu-lao-dong-dong-chat-luong-cao-thua-lao-dong-chat-luong-thap-post731337.html


 

 

 

Thúc Đẩy Hợp Tác Giữa Thành Phố Nasushiobara (Nhật Bản) Và Thành Phố Cần Thơ 

 

Năm 2022, Cần Thơ đã tuyển mới và đào tạo nghề cho 47.000 người. Năm 2022, thành phố Cần 

Thơ có 172 lao động xuất cảnh đi làm việc tại Nhật Bản, chiếm 33,5 % tổng số lao động đi làm 

việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Về nguồn nhân lực, Cần Thơ hiện có 6 trường đại học, với quy 

mô đào tạo trên 70.000 sinh viên/năm, đáp ứng nhu cầu dạy và học ở cấp đại học của học sinh ở 

thành phố Cần Thơ và các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long. Ngoài ra còn có 14 trường cao 

đẳng, 8 trường trung cấp, 21 trung tâm GDNN và 28 cơ sở khác có dạy nghề. (Dang Cong San 

Ngày 24/12) 

 

Vĩnh Long: Tuyển Sinh GDNN, Giải Quyết Việc Làm Đạt Hiệu Quả Cao 

 

Ngày 27/12, Sở LĐ-TB&XH hội nghị tổng kết công tác lao động, người có công và xã hội năm 

2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Đánh giá tại hội nghị, ông Trần Văn Khái - Giám 

đốc Sở Lao động - TB - XH khẳng định, năm 2022 toàn ngành thực hiện hoàn thành đạt và vượt 

hầu hết các chỉ tiêu nhiệm vụ do Tỉnh ủy và UBND giao. Trong đó đáng chú ý, đã thực hiện 

tuyển sinh GDNN cho hơn 39.300 người, tạo việc làm mới cho gần 29.000 lao động, trong đó 

đưa 1.426 người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. (Bao Vinh Long 

Ngày 27/12) 

 

https://dangcongsan.vn/doi-ngoai/thuc-day-hop-tac-giua-thanh-pho-nasushiobara-nhat-ban-va-thanh-pho-can-tho-628555.html
https://baovinhlong.com.vn/thoi-su/202212/tuyen-sinh-giao-duc-nghe-nghiep-giai-quyet-viec-lam-van-dong-nguon-luc-dat-hieu-qua-cao-3151067/#.Y6q7lPdByUk

