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● Tin Tiêu Điểm ●  

 

● Tin GDNN / Đào Tạo Nghề ●  

Chính Sách 

 

GDP Năm 2022 Tăng 8,02% 

 

Với tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý IV/2022 tăng khoảng 5,92% so với cùng kỳ năm 

trước, ước tính GDP cả năm 2022 tăng 8,02%, Tổng cục Thống kê vừa cho biết. Mức tăng này là 

cao nhất kể từ năm 2008 đến nay. GDP bình quân đầu người năm 2022 theo giá hiện hành ước 

đạt 95,6 triệu đồng/người, tương đương 4.110 USD, tăng 393 USD so với năm 2021. Năng suất 

lao động của toàn nền kinh tế năm 2022 theo giá hiện hành ước tính đạt 188,1 triệu đồng/lao 

động (tương đương 8.083 USD/lao động, tăng 622 USD so với năm 2021). (VTV, GSO, Thoi 

Bao Ngan Hang, VietnamBiz, Zing News, Market Times Ngày 29/12) 

 

Việt Nam Cấp Phép Cho 148.500 Công Ty Mới Vào Năm 2022, Tăng 27,1%  

 

Năm 2022, cả nước có 148,5 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 

là 1.590,9 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 981,3 nghìn lao động, tăng 27,1% về số 

doanh nghiệp, giảm 1,3% về vốn đăng ký và tăng 14,9% về số lao động so với năm trước. Vốn 

đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2022 đạt 10,7 tỷ đồng, giảm 

22,3% so với năm trước. (GSO Dec 29) 

 

Việt Nam Có 23 Triệu Học Sinh Mầm Non, Phổ Thông Năm 2022-2023 

 

Năm học 2022-2023, cả nước có 15.329 trường mầm non, tăng 9 trường so với năm học trước; 

26.085 trường phổ thông, giảm 124 trường. Số giáo viên mầm non trực tiếp giảng dạy là 353,7 

nghìn giáo viên, tăng 4 nghìn giáo viên; số giáo viên phổ thông trực tiếp giảng dạy là 807,5 

nghìn giáo viên, giảm 5 nghìn giáo viên. Cũng trong năm học này, cả nước có gần 4,9 triệu trẻ 

em bậc mầm non, tăng  7,9% so với năm học 2021-2022 và 18,1 triệu học sinh phổ thông, tăng 

1,2%, bao gồm: 9,2 triệu học sinh tiểu học, tương đương số học sinh tiểu học của năm học trước; 

hơn 6 triệu học sinh trung học cơ sở, tăng 2,2% và gần 2,9 triệu học sinh trung học phổ thông, 

tăng 2,6%. Tính đến tháng 12/2022, cả nước có 1.905 cơ sở GDNN, bao gồm 412 trường cao 

đẳng; 435 trường trung cấp và 1.058 trung tâm GDNN. Đào tạo nghề năm 2022 đã tuyển mới 

được 2.430 nghìn người, đạt 116,5% so với kế hoạch đề ra, trong đó trình độ cao đẳng, trung cấp 

tuyển sinh được 530 nghìn người, đạt 100%; trình độ sơ cấp và chương trình đào tạo nghề khác 

tuyển sinh được 1.900 nghìn người, đạt 122,1%. Ước tính cả năm 2022, số học sinh tốt nghiệp 

các lớp đào tạo nghề là 2.096 nghìn người, đạt 114,9% mục tiêu đề ra, trong đó trình độ cao đẳng 

và trung cấp là 346 nghìn người, đạt 100%; trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo khác là 

1.750 nghìn người, đạt 118,4%. (GSO Dec 29) 

 

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

 

https://vtv.vn/kinh-te/gdp-tang-cao-nhat-trong-hon-mot-thap-ky-202212290922589.htm
https://www.gso.gov.vn/bai-top/2022/12/bao-cao-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-quy-iv-va-nam-2022/#related
https://thoibaonganhang.vn/gdp-nam-2022-tang-802-135018.html#related
https://thoibaonganhang.vn/gdp-nam-2022-tang-802-135018.html#related
https://vietnambiz.vn/kinh-te-nam-2022-tang-802-cao-nhat-trong-12-nam-2022122985345957.htm#related
https://zingnews.vn/gdp-nam-2022-tang-8-02-cao-nhat-11-nam-post1389160.html#related
https://markettimes.vn/gdp-viet-nam-2022-tang-8-02-12682.html#related
https://www.gso.gov.vn/tin-tuc-thong-ke/2022/12/thong-cao-bao-chi-ve-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-quy-iv-va-nam-2022/
https://www.gso.gov.vn/bai-top/2022/12/bao-cao-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-quy-iv-va-nam-2022/


 

 

 

Theo Tổng cục GDNN, số người học nghề trong năm 2022 nhiều hơn 17% so với mục tiêu đã 

đặt ra. Cụ thể, 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. 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. Một số ngành nghề có kết quả tuyển sinh tốt trong hệ thống 

GDNN cả nước bao gồm máy tính, công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật, du lịch… Theo 

thống kê, con số gần 2,45 triệu người học nghề trong năm là cao nhất kể từ năm 2018 đến nay. 

Dự kiến trong năm 2023, Bộ LĐ-TB&XH đặt mục tiêu có được khoảng 2,6 triệu học viên học 

nghề, tức tăng hơn 150.000 người so với năm 2022. (Tuoi Tre, VnExpress, TVET Ngày 27/12) 

 

Lực Lượng Lao Động Việt Nam 2022: GSO 

 

Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước năm 2022 là 51,7 triệu người, tăng 1,1 triệu 

người so với năm trước; bao gồm 27,5 triệu nam và 24,2 triệu nữ, tăng lần lượt là 1,85% và 

2,54% so với cùng kỳ năm ngoái. Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc là 50,6 triệu người, 

bao gồm 13,9 triệu trong khu vực nông-lâm-ngư nghiệp (giảm 2,5% so với cùng kỳ), 17 triệu 

trong lĩnh vực công nghiệp-xây dựng (tăng 4,5% so với cùng kỳ) và 19,7 triệu trong lĩnh vực 

dịch vụ (tăng 6,1% so với cùng kỳ). Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động cả nước năm 2022 

là 2,32%, trong đó khu vực thành thị là 2,79%; khu vực nông thôn là 2,03%. Tỷ lệ thiếu việc làm 

của lao động trong độ tuổi năm 2022 là 2,21%, trong đó tỷ lệ thiếu việc làm khu vực thành thị là 

1,7%; tỷ lệ thiếu việc làm khu vực nông thôn là 2,51%. (GSO Ngày 29/12) 

 

Thưởng Tết Nguyên Đán 2023 Tăng 11%, Mức Cao Nhất Hơn 1 Tỷ Đồng 

 

Bộ LĐ-TB&XH vừa có báo cáo tình hình tiền lương năm 2022, thưởng Tết năm 2023. Theo báo 

cáo của 54.202 doanh nghiệp ở 63 tỉnh, thành phố trên cả nước, tương ứng với 4,38 triệu lao 

động thì tiền lương bình quân của người lao động tại các doanh nghiệp năm 2022 là 8,25 triệu 

đồng/tháng, tăng 6% so với năm 2021. Về tiền thưởng, năm nay Tết Dương lịch và Tết Âm lịch 

khá gần nhau nên các doanh nghiệp tập trung chủ yếu vào thưởng Tết Âm lịch, dẫn đến tiền 

thưởng Tết Dương lịch giảm, bằng 91% so với thưởng dịp Tết Dương lịch 2022 (bình quân là 

1,24 triệu đồng/người); tiền thưởng Tết Âm lịch tăng 11% so với Tết Âm lịch năm 2022 (bình 

quân là 6,86 triệu đồng/người). Cụ thể, mức tiền thưởng Tết Âm lịch 2023 tại khối doanh nghiệp 

FDI bình quân 7,2 triệu đồng/người (tăng 9% so với tết năm trước); tại các doanh nghiệp nhà 

nước bình quân 6,5 triệu đồng/người (tăng khoảng 15%); còn khối doanh nghiệp tư nhân có mức 

bình quân 6,6 triệu đồng/người (tăng 10%). (SGGP, VnEconomy Ngày 30/12) 

 

Mức Lương Trung Bình Hàng Tháng Của Việt Nam: GSO 

 

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân hàng tháng của người lao động theo 

hợp đồng tại Việt Nam ước tính đạt 7,5 triệu đồng vào năm 2022, tăng 992 nghìn đồng hay 

15,2% so với năm trước. Trong quý 4 năm 2022, con số này là 7,7 triệu đồng, tăng 1,6 triệu đồng 

hay 26,2% so với cùng kỳ, dao động trong khoảng 8,1 triệu đồng đối với lao động nam và 7,1 

triệu đồng đối với lao động nữ. Tỷ lệ lao động không có hợp đồng lao động ngoài khu vực nông, 

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#related
http://gdnn.gov.vn/AIAdmin/News/View/tabid/66/newsid/39673/seo/So-nguoi-hoc-nghe-cao-nhat-5-nam/Default.aspx#related
https://www.gso.gov.vn/tin-tuc-thong-ke/2022/12/thong-cao-bao-chi-ve-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-quy-iv-va-nam-2022/
https://www.sggp.org.vn/luong-binh-quan-nam-2022-tang-7-thuong-tet-duong-lich-binh-quan-giam-14-thuong-tet-am-lich-tang-10-post673963.html
https://vneconomy.vn/thuong-tet-nguyen-dan-2023-tang-11-muc-cao-nhat-hon-1-ty-dong.htm#related


 

 

 

lâm, thủy sản ước tính vào năm 2022 là 54,9%, dao động từ 46,5% ở khu vực thành thị đến 

61,9% ở khu vực nông thôn. (GSO Ngày 29/12) 

 

Dự Báo Làn Sóng Tăng Lương Ở Châu Á Năm 2023, Việt Nam Thuộc Top Tăng Mạnh 

Nhất 

 

Theo công ty dịch vụ bảo hiểm Aon của Anh, ngân sách tăng lương trung bình trong năm 2023 

được dự báo tăng 6,8% ở Indonesia, 5,1% ở Malaysia, 6% ở Philippines, 4,7% ở Singapore, 

5,1% ở Thái Lan và 7,9% ở Việt Nam. Các dự báo này được đưa ra trong một nghiên cứu mới 

công bố của Aon, trong đó thăm dò ý kiến của hơn 700 công ty tại nước thuộc Hiệp hội các quốc 

gia Đông Nam Á (ASEAN) về những thay đổi về mức lương và tỷ lệ nghỉ việc. Trong nghiên 

cứu, các nhà phân tích của Aon nhấn mạnh rằng dù lạm phát đóng vai trò quan trọng trong việc 

thúc đẩy sự thay đổi về tiền lương trong khối ASEAN, nhưng sự thay đổi này cũng được thúc 

đẩy bởi cung-cầu trên thị trường lao động. Năm 2022, thị trường này chứng kiến tỷ lệ lao động 

nghỉ việc cao, buộc các nhà tuyển dụng phải tăng lương để tránh phải tuyển lại lao động mới và 

giữ chân nhân tài. “Các doanh nghiệp phải xác định phương pháp tăng lương năm 2023 dựa trên 

tính cạnh tranh của mức lương hiện tại”, ông Rahul Chawla, người đứng đầu bộ phận giải pháp 

nguồn nhân lực khu vực Đông Nam Á của Aon cho biết. “Dù quan trọng là phải xác định và điều 

chỉnh mức lương phù hợp với các vị trí nhân sự khác nhau và dựa trên tính chát công việc, nhưng 

các tổ chức cũng phải nhanh nhạy khi xem xét lại các quy định tiền lương của mình”. 

(VnEconomy, Nhip Song Doanh Nghiep Ngày 29/12) 

 

20.000 Người Khuyết Tật Sẽ Được Đào Tạo Nghề Trong Năm 2023 

 

Năm 2023, Ủy ban Quốc gia về Người khuyết tật (NKT) sẽ đặt hàng, hỗ trợ đào tạo cho khoảng 

20.000 NKT và xây dựng, triển khai mô hình sinh kế, khởi nghiệp cho NKT. Năm 2022, 

1.000.000 lao động là NKT được vay vốn tạo việc làm và hỗ trợ sinh kế thông qua 3.206 dự án 

của NKT từ Quỹ quốc gia về việc làm và nguồn do Ngân hàng Chính sách xã hội. (Kinh Te Do 

Thi Ngày 29/12) 

 

● Tin Kinh Doanh & Thị Trường Lao Động ● 

Hợp tác Nước Ngoài 

 

LILAMA 2 Đã Sẵn Sàng Cung Cấp Tập Huấn Cho Kỹ Sư Và Đào Tạo Viên Về Lập Trình 

CNC Và Vận Hành Máy Ứng Dụng Trong Công Nghiệp 

 

Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2 đã nâng cấp tập huấn hiện tại với các khóa học 

ứng dụng trong công nghiệp về Lập trình DIN/ISO Cơ bản và Nâng cao – Tiện và Phay CNC, 

Lập trình Máy Tiện và Phay với Ngôn ngữ Bậc cao và Đo lường Công cụ và Phôi bằng máy Tiện 

và máy Phay Tích hợp Công nghệ Tiên tiến. Các khóa đào tạo nâng cao là một phần trong mô-

đun đào tạo mới về Lập trình DIN/ISO Nâng cao trên máy CNC – Tiện và Phay. Mô-đun kéo dài 

320h này được phối hợp xây dựng giữa các chuyên gia đào tạo nghề của LILAMA 2 và 

Bildungswerk der Niedersächsischen Wirtschaft – một viện đào tạo là đối tác của SIEMENS tại 

Hannover, CHLB Đức. LILAMA 2 cung cấp mô-đun này cho sinh viên tốt nghiệp cao đẳng như 

https://www.gso.gov.vn/tin-tuc-thong-ke/2022/12/thong-cao-bao-chi-ve-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-quy-iv-va-nam-2022/
https://vneconomy.vn/du-bao-lan-song-tang-luong-o-chau-a-nam-2023-viet-nam-thuoc-top-tang-manh-nhat.htm
https://nhipsongdoanhnghiep.laodongcongdoan.vn/muc-luong-nguoi-lao-dong-toan-chau-a-se-tang-manh-trong-nam-2023-90552.html#related
https://kinhtedothi.vn/20-000-nguoi-khuyet-tat-se-duoc-dao-tao-nghe-trong-nam-2023.html
https://kinhtedothi.vn/20-000-nguoi-khuyet-tat-se-duoc-dao-tao-nghe-trong-nam-2023.html


 

 

 

là bằng cấp nâng cao – bên cạnh đào tạo cơ bản ban đầu. Mô-đun này cũng thu hút các kỹ thuật 

viên, kỹ sư và đào tạo viên tại doanh nghiệp như là một cơ hội tập huấn nâng cao về lập trình 

CNC và các kỹ thuật vận hành ứng dụng Công nghiệp 4.0. Ông Hartmut Stein, chuyên gia về lập 

trình và vận hành máy CNC, trong năm 2021 đã đào tạo cho 51 giảng viên dạy nghề của 

LILAMA 2 và của các trường cao đẳng khác để trở thành các giảng viên nguồn về lập trình bằng 

SINUMERIK 840D. Các giảng viên nguồn của LILAMA 2 đã nhân rộng các năng lực kỹ thuật 

và sư phạm vừa học được và truyền đạt lại cho các giảng viên kỹ thuật của 18 cơ sở giáo dục và 

đạo tạo viên, kỹ sư doanh nghiệp của chín công ty sản xuất ở Việt Nam (BECAMEX IDC, 

Martech Boiler, Schaefller, Vietnam Metal Hardware, Austal Vietnam, ISHISEI Vietnam, Apro 

Engineering, TOP Solotions, Jinhong Vietnam). Ông Nguyễn Bính Tuất từ Apro Engineering đã 

chia sẻ rằng công nghệ CNC mà LILAMA 2 hiện đang áp dụng cho đào tạo nghề giống với công 

nghệ đang được sử dụng cho sản xuất tại doanh nghiệp của họ. “Chúng tôi là những kỹ thuật 

viên và kỹ sư từ doanh nghiệp và chúng tôi rất quan tâm đến các khóa tập huấn về Lập trình ứng 

dụng trong công nghiệp bằng SINUMERIK và vận hành máy CNC. Khóa tập huấn này đã cho 

chúng tôi cơ hội mở ra hợp tác chặt chẽ hơn với LILAMA 2 và chúng tôi nghĩ rằng sẽ đề xuất 

LILAMA 2 cung cấp thêm các khóa tập huấn nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng cho các kỹ 

thuật viên của chúng tôi trong lĩnh vực này.” Nhìn chung, đã có tổng cộng 80 giảng viên, đào tạo 

viên doanh nghiệp và kỹ sư, trong số đó có 7 người là nữ, tham gia khảo sát sau tập huấn về Lập 

trình DIN/ISO Nâng cao trên Máy CNC – Tiện và Phay và đã nhận được chứng nhận hoàn thành 

khóa học. Các khóa đào tạo theo định hướng thực hành này được thực hiện trong khuôn khổ Hợp 

tác Phát triển với Khối doanh nghiệp (DPP) Đào tạo Nghề cho Sản xuất Thông minh ứng dụng 

trên Máy công cụ. Chương trình DPP được thực hiện bởi các đối tác hợp tác bao gồm Công ty 

TNHH Siemens Việt Nam, Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2 và tổ chức Hợp tác 

Phát triển Đức (GIZ) GmbH (đại diện bởi Chương trình “Đổi mới đào tạo nghề tại Việt Nam”), 

đồng hành hỗ trợ bởi chương trình develoPPP.de của Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Liên bang 

Đức (BMZ). (TVET Ngày 3/1) 

 

LILAMA 2 Nâng Cao Năng Lực Về Giải Pháp Sáng Tạo Về Phát Triển Sản Phẩm Bằng 

Phần Mềm Thiết Kế NX 

 

Các giảng viên của Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2 nâng cao năng lực về lập 

trình công nghiệp với phần mềm Siemens NX. Phần mềm này là một giải pháp tích hợp linh hoạt 

và tối ưu ứng dụng giúp bạn tạo ra các sản phẩm tốt hơn một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn. 

NX cung cấp thế hệ tiếp nối cho các giải pháp thiết kế, mô phỏng và sản xuất mà qua đó, cho 

phép các doanh nghiệp và các đối tượng hoạt động ở lĩnh vực GDNN nhận ra giá trị của bản sao 

số. Khóa đào tạo kéo dài 240 giờ về chủ đề “Ứng dụng Phần mềm Khuôn ép nhựa và Khuôn dập 

liên hoàn trên phần mềm NX” được thực hiện từ ngày 10/11 đến ngày 28/12/2022 tại LILAMA 2 

bởi Công ty Technology Of Perfection Solutions – đối tác đào tạo được ủy quyền bởi Công ty 

Siemens. Mười một giảng viên của khoa kỹ thuật cơ khí có thể đạt được kiến thức và kỹ năng 

chuyên môn về Thiết kế hỗ trợ trên máy tính với NX, Thiết kế khuôn mẫu NX, Thiết kế liên 

hoàn NX, Phân tích dòng chảy khuôn NX và có thể nhân rộng các khóa đào tạo cho khối doanh 

nghiệp và các cơ sở GDNN khác. Thầy Lê Tuyên Giáo, giảng viên chủ chốt về công nghệ kim 

loại gia công CNC của LILAMA 2 bày tỏ: “Ngoài những năng lực mà chúng tôi tích lũy được 

qua chuỗi đào tạo về mô-đun ‘Lập trình nâng cao về Tiện và Phay theo chuẩn DIN/ISO cho Máy 

CNC’; giờ đây, chúng tôi được hỗ trợ đầy đủ hơn về mọi khía cạnh của quá trình phát triển sản 

https://www.tvet-vietnam.org/vi/archives/news/lilama-2-da-san-sang-cung-cap-tap-huan-cho-ky-su-va-dao-tao-vien-ve-lap-trinh-cnc-va-van-hanh-may-ung-dung-trong-cong-nghiep


 

 

 

phẩm, từ thiết kế ý tưởng cho đến kỹ thuật và sản xuất. Với phần mềm NX phiên bản nâng cấp 

mới, chúng tôi có cái nhìn tổng quan hơn về bộ công cụ tích hợp cho thao tác điều phối các 

nguyên tắc, bảo toàn tính toàn vẹn của dữ liệu và mục đích thiết kế, đồng thời khuôn mẫu hóa 

toàn bộ quy trình”. Khóa đào tạo định hướng thực hành được thực hiện trong khuôn khổ Đối tác 

Phát triển với Khối doanh nghiệp tư nhân (DPP) “Đào tạo nghề cho Sản xuất Thông minh ứng 

dụng trên Máy công cụ”. DPP được phối hợp thực hiện bởi các đối tác gồm Công ty TNHH 

Siemens Việt Nam, Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2 và Chương trình “Đổi mới 

Đạo tạo nghề tại Việt Nam (TVET)” và được hỗ trợ bởi chương trình develoPPP.de của Bộ Hợp 

tác Kinh tế và Phát triển Liên Bang Đức (BMZ) do Tổ chức Phát triển Quốc tế Đức (GIZ) GmbH 

thực hiện với sự phối hợp từ Tổng cục GDNN Việt Nam (DVET). (TVET Ngày 3/1) 

 

LILAMA 2 Mở Rộng Danh Mục Chương Trình Đào Tạo Về Đo Tọa Độ Tự Động 

 

Khóa đào tạo “Lập trình đo tự động và so sánh/đối chiếu giá trị đo đạc trên Máy đo tọa độ” diễn 

ra từ ngày 7-11/12/2022 tại Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2 tỉnh Đồng Nai. 

Công ty Megatech, đối tác đào tạo được ủy quyền bởi Công ty Mitutoyo, đã triển khai khóa đào 

tạo nâng cao 40 giờ cho giảng viên GDNN của khoa cơ khí trường LILAMA 2. Khóa đào tạo 

này nâng cấp chương trình đào tạo của LILAMA 2 về sản xuất thông minh cho ngành công 

nghiệp số hóa về máy công cụ. Mười giảng viên cơ khí của LILAMA 2 đã tham gia khóa đào tạo 

để chuẩn bị sẵn sàng cho mọi thử thách đo tọa độ 3D có thể tưởng tượng được, cả hiện tại và 

tương lai với sự linh hoạt tối đa. Với các mô-đun mở rộng chuyên biệt, MCOSMOS tập trung 

vào các yêu cầu đo lường rất cụ thể từ các doanh nghiệp như ISHISEI, Fischer Asia Việt Nam, 

Jincheng đang cùng hợp tác đào tạo với LILAMA 2. Cô Phan Thị Anh Tú, giảng viên chủ chốt 

về công nghệ kim loại gia công CNC bày tỏ: “Trước khóa đào tạo, chúng tôi chỉ xử lý việc đo 

tọa độ bằng phương pháp thủ công. Phiên bản nâng cấp của phần mềm MCOSMOS giúp giảng 

viên chúng tôi rất nhiều trong việc đào tạo học viên đo lường tự động dựa trên mô hình vẽ không 

gian 3 chiều và so sánh với sản phẩm thật”. Máy đo tọa độ hiện có tại LILAMA 2 sẽ trở thành 

một trung tâm thông tin hiệu quả cùng với phiên bản phần mềm MCOSMOS – và sẽ trở thành 

một trung tâm mạnh về thiết kế, sản xuất và kiểm soát chất lượng. Giảng viên, sinh viên GDNN 

và các học viên tham gia đào tạo nâng cao trong ngành sẽ dễ dàng tiếp cận quy trình sản xuất với 

các phép đo hợp lý, cũng như với các dữ liệu hiệu quả và đáng tin cậy. Khóa đào tạo định hướng 

thực hành được thực hiện trong khuôn khổ Đối tác Phát triển với Khối doanh nghiệp tư nhân 

(DPP) “Đào tạo nghề cho Sản xuất Thông minh ứng dụng trên Máy công cụ”. DPP được phối 

hợp thực hiện bởi các đối tác gồm Công ty TNHH Siemens Việt Nam, Trường Cao đẳng Công 

nghệ Quốc tế LILAMA 2 và Chương trình “Đổi mới Đạo tạo nghề tại Việt Nam (TVET)” và 

được hỗ trợ bởi chương trình develoPPP.de của Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên Bang Đức 

(BMZ) do Tổ chức Phát triển Quốc tế Đức (GIZ) GmbH thực hiện với sự phối hợp từ Tổng cục 

GDNN Việt Nam (DVET). (TVET Ngày 3/1) 

 

Tập Huấn về Nguyên Lý Kỹ Thuật Điện Cơ Bản Ở Trường Cao Đẳng Nghề Ninh Thuận 

 

Ngày 23/12/2022 vừa qua, Mirco Rudolph – chuyên gia phát triển dự án của GIZ đã tổ chức buổi 

tập huấn nguyên lý kỹ thuật điện cơ bản ở Trường Cao đẳng Nghề Ninh Thuận nhằm thực hiện 

mục tiêu nâng cao chất lượng và định hướng thị trường của GDNN kỹ thuật trong khuôn khổ 

Chương trình “Đổi mới Đào tạo nghề ở Việt Nam” TVET – GIZ. Khóa tập huấn tập trung vào 

https://www.tvet-vietnam.org/vi/archives/news/lilama-2-nang-cao-nang-luc-ve-giai-phap-sang-tao-ve-phat-trien-san-pham-bang-phan-mem-thiet-ke-nx
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việc nâng cao năng lực của giáo viên về cách sử dụng các nguyên tắc kỹ thuật điện cơ bản để 

thiết kế lắp đặt điện trên lý thuyết lẫn thực hành. Việc nâng cao chất lượng giảng dạy, vận dụng 

kiến thức nguyên lý kỹ thuật điện cơ bản vào chương trình dạy nghề năng lượng tái tạo cũng là 

một nhu cầu cần thiết. Nội dung chính của khóa tập huấn là giới thiệu về các quy trình thực hiện 

theo tiêu chuẩn Đức như giai đoạn thu thập thông tin; tính toán độ khuếch đại của dây, sụt áp và 

chiều dài tối đa của cáp; lựa chọn cầu chì và CB đúng cách; thiết kế hệ thống nối đất chuẩn và sử 

dụng đúng mã màu nối dây. Trong quá trình tập huấn, giáo viên đã được hướng dẫn các khái 

niệm kiến thức về lý thuyết và được giao một số bài tập thực hành áp dụng. Sau buổi tập huấn, 

giáo viên tự tin vận dụng các kiến thức đã học vào thiết kế mạch điện, giảng dạy và có một cái 

nhìn tổng quan rõ ràng về các nguyên tắc cơ bản của kỹ thuật điện. (TVET Ngày 3/1) 

 

Khóa Đào Tạo Thứ 2 Của Chương Trình Đào Tạo Giảng Viên Nguồn Cho Đào Tạo Viên 

Doanh Nghiệp Trình Độ Cao Đẳng Tại Hà Tĩnh 

 

Trong tháng 11 và 12 năm 2022, Chương trình “Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam” (Chương trình 

TVET) và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt – Đức Hà Tĩnh đã tổ chức thành công chương trình 

đào tạo giảng viên nguồn cho đào tạo viên doanh nghiệp trình độ cao đẳng (khóa đào tạo thứ 2). 

Khóa đào tạo được tổ chức trong 13 ngày với thời lượng 90 giờ từ ngày 29/11 đến ngày 

16/12/2022 và được chia thành 3 đợt đào tạo theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Khóa 

đào tạo thu hút sự tham gia của 26 học viên, trong đó 12 đại diện đến từ các trường đối tác của 

Chương trình TVET và 14 đại diện tới từ các doanh nghiệp đối tác của trường tại các tỉnh/thành 

phố Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Huế, Hà Tĩnh, Nha Trang, Ninh Thuận, Đà Lạt, Bình Dương 

và Hồ Chí Minh. Theo quy định tại Thông tư số 05/2022/TT-BLĐTBXH về liên kết đào tạo giữa 

cơ sở GDNN và doanh nghiệp, đào tạo tại doanh nghiệp có thể là một phần trong thỏa thuận hợp 

tác đào tạo giữa nhà trường và doanh nghiệp. Năm 2020, với hỗ trợ kỹ thuật của Chương trình 

“Cải cách đào tạo nghề ở Việt Nam” (Chương trình TVET), Tổng cục GDNN đã ban hành quyết 

định về chương trình đào tạo cho các giảng viên/người đào tạo tại doanh nghiệp (Quyết định số 

868/QĐ -TCGDNN). Chương trình đào tạo là một trong nhưng nỗ lực liên tiếp của Chương trình 

TVET nhằm phát triển đội ngũ giảng viên nguồn để sau này có thể cung cấp đào tạo cho các đào 

tạo viên doanh nghiệp. Khóa đào tạo đầu tiên được tổ chức tại Trường Cao đẳng Công nghệ quốc 

tế LILAMA 2 vào tháng 9 và tháng 10 năm 2022 và đã nhận được những phản hồi tích cực từ 

người tham dự là giáo viên của các trường và đại diện doanh nghiệp đối tác khu vực miền Nam. 

Với mục đích nhân rộng khóa tập huấn này, Chương trình TVET tiếp tục tổ chức khóa đào tạo 

thứ hai dành cho đại diện của các trường đối tác còn lại và doanh nghiệp đối tác của các trường. 

Thầy Lê Trọng Nghĩa, giáo viên Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh cho biết: “Khóa tập 

huấn đã trang bị cho tôi những kỹ năng giảng dạy cần thiết để đào tạo và phát triển kỹ năng cho 

nhân viên, học viên học việc và thực tập sinh trong quá trình đào tạo tại doanh nghiệp. Sau khóa 

đào tạo, tôi có thể sử dụng nhiều nguồn tài liệu và thông tin được chia sẻ bởi các học viên khác 

cho quá trình đào tạo tại doanh nghiệp sau này. Ngoài ra, khóa đào tạo còn là cầu nối gắn kết 

giữa nhà trường và doanh nghiệp, giúp chúng tôi hiểu nhau và có chung quan điểm về đào tạo 

trong GDNN”. Theo chị Trần Thị Kim Nơ, Giám sát Nhân sự, Công ty Hanesbrands Việt Nam 

Huế, khóa đào tạo đã cung cấp cho học viên những kiến thức, phương pháp mới để xác định mục 

tiêu đầu ra, từ đó xây dựng chương trình đào tạo tại doanh nghiệp thiết thực, hiệu quả. Bên cạnh 

đó, khóa tập huấn đã tạo cơ hội cho các trường và doanh nghiệp trao đổi, tìm hiểu về điều kiện 

hiện tại cũng như nhu cầu của mỗi bên để hiểu nhau hơn và có những bước cải tiến cho hợp tác 
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say này. Sau khóa đào tạo, một số kế hoạch hợp tác đào tạo giữa nhà trường và doanh nghiệp đã 

được khởi xướng, trong đó, đáng chú ý là sáng kiến hợp tác đào tạo giữa Trường Cao đẳng Công 

nghiệp Huế và Công ty Fischer Asia. (TVET Ngày 28/12) 

 

Hội Đồng Tư Vấn Nghề Cắt Gọt Kim Loại Và Nghề Điện Tử Công Nghiệp Triển Khai Kế 

Hoạch Năm 2023 

 

Chiều 28/12, tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh, Hội đồng tư vấn nghề Cắt gọt kim 

loại và nghề Điện tử công nghiệp tổ chức họp đánh giá kết quả hoạt động năm 2022 và triển khai 

kế hoạch năm 2023. Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh là cơ sở thứ hai trong hệ thống 

GDNN tại Việt Nam triển khai chương trình đào tạo nghề Cắt gọt kim loại và nghề Điện tử công 

nghiệp theo chương trình chuyển giao công nghệ từ Đức với sự hỗ trợ của tổ chức GIZ, bắt đầu 

từ năm học 2021 - 2022. Để chương trình đạt hiệu quả, Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh 

đã phối hợp với tổ chức GIZ thành lập Hội đồng tư vấn nghề Cắt gọt kim loại và nghề Điện tử 

công nghiệp theo tiêu chuẩn Đức. Năm 2022, Hội đồng tư vấn đã xây dựng và hoàn thiện giáo 

trình 12 module với các cấp độ học của nghề cắt gọt kim loại; đồng thời, bố trí cho sinh viên đến 

thực tập tại các doanh nghiệp với thời gian tối thiểu 03 tháng. Năm 2023, Hội đồng tư vấn sẽ 

thực hiện thi giữa khóa học, kiểm tra đánh giá chất lượng sinh viên nghề cắt gọt kim loại. Hoàn 

thành biên soạn, thẩm định giáo trình đào tạo 10 module nghề điện tử công nghiệp; hỗ trợ đào 

tạo năng lực cho giảng viên và cán bộ quản lý; xây dựng kế hoạch cho giảng viên và sinh viên 

học tập tại doanh nghiệp… (BCI Ngày 29/12) 

 

BCi Tiếp Nhận Chuyên Gia Của Tổ Chức GIZ – Đức Về Làm Việc Tại Trường 

 

Sáng ngày 26/12, BCi đã tổ chức đón tiếp ông Mario Silva – chuyên gia của tổ chức GIZ – Đức 

về làm việc tại trường. Để hỗ trợ BCi phát triển ngành học mới, tổ chức GIZ – Đức đã cử chuyên 

gia Mario Silva đến làm việc tại trường trong một năm, chính thức bắt đầu từ ngày 03.01.2023. 

Trong thời gian này, chuyên gia sẽ giúp BCi xây dựng tài liệu giảng dạy; hỗ trợ triển khai 

chương trình IE; cải thiện quản lý thực hành theo đúng tiêu chuẩn và phát triển năng lực sư phạm 

cho đội ngũ giáo viên. (BCI Ngày 27/12) 

 

Định Hướng Ưu Tiên Hợp Tác Quốc Tế Trong Lĩnh Vực Lao Động Và Xã Hội 

 

Sáng 28/12, tại nhà khách Quốc hội (27A Trần Hưng Đạo, Hà Nội), Bộ LĐ-TB&XH đã tổ chức 

tọa đàm về các ưu tiên hợp tác quốc tế trong lĩnh vực lao động và xã hội giai đoạn 2022-2030. 

Trao đổi tại tọa đàm, các đại biểu đại diện Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), Chương trình hợp 

tác GDNN - Cơ quan hợp tác Đức GIZ; Văn phòng Cơ quan Hợp tác và phát triển Nhật Bản 

(JICA); đại diện Campaign For Tobacco Free Kids/đơn vị vận động chính sách toàn cầu GHAI; 

Tổ chức Hỗ trợ người cao tuổi quốc tế HelpAge tại Việt Nam; cùng với các đại biểu là quản lý, 

cán bộ chương trình của các đối tác song phương, đa phương, các tổ chức phi chính phủ nước 

ngoài và Việt Nam; các chuyên gia giàu kinh nghiệm về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực lao động 

và xã hội… đã cùng trao đổi, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến, khuyến nghị hữu ích. Phó Vụ 

trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Hà Thị Minh Đức nêu lên một số vấn đề xã hội cần tiếp tục tập trung 

giải quyết như: Phổ cập nước sạch; vệ sinh môi trường; xóa bỏ tình trạng suy dinh dưỡng của trẻ 

https://www.tvet-vietnam.org/vi/archives/news/khoa-dao-tao-thu-2-cua-chuong-trinh-dao-tao-giang-vien-nguon-cho-dao-tao-vien-doanh-nghiep-trinh-do-cao-dang-tai-ha-tinh
https://bci.edu.vn/hoi-dong-tu-van-nghe-cat-got-kim-loai-va-nghe-dien-tu-cong-nghiep-trien-khai-ke-hoach-nam-2023.html
https://bci.edu.vn/bci-tiep-nhan-chuyen-gia-cua-to-chuc-giz-duc-ve-lam-viec-tai-truong.html


 

 

 

em; tăng mức hưởng lợi của các nhóm dễ tổn thương với bảo hiểm y tế... Nhiều định hướng ưu 

tiên trong hợp tác quốc tế đã được các đại biểu thảo luận, trao đổi, bao gồm: Đổi mới, nâng cao 

hiệu quả công tác xây dựng và thi hành nghiêm pháp luật về lao động, người có công và xã hội; 

Tổng kết, đánh giá việc thực hiện các Luật nhằm phát triển thị trường lao động đồng bộ, hiện 

đại; Tăng cường hiệu quả quản lý lao động đi làm việc ở nước ngoài; Hoàn thiện, phát triển và 

đổi mới GDNN, bao gồm: Hoàn thiện thể chế phù hợp với cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế; 

thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm và bền vững... (Hanoi Moi Ngày 28/12) 

 

Bộ Ngoại Giao Thông Tin Về Vụ Sinh Viên Việt Bị Lừa Bán Dâm Ở Đài Loan 

 

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, trả lời phóng viên ngày 29/12, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại 

giao Phạm Thu Hằng cho biết Văn phòng Kinh tế, Văn hoá Việt Nam tại Đài Bắc đã trao đổi với 

các cơ quan chức năng sở tại và được biết ngày 5/12, cảnh sát Đài Bắc phát hiện 3 trường hợp 

phụ nữ Việt Nam lao động và cư trú bất hợp pháp. "Văn phòng Kinh tế, Văn hoá Việt Nam tại 

Đài Bắc đã thực hiện các biện pháp bảo hộ đối với những phụ nữ này", bà Hằng cho hay. Theo 

bà Hằng, thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Cục Lãnh sự, Văn phòng Kinh tế, Văn hoá Việt 

Nam tại Đài Bắc sẽ tiếp tục theo dõi tình hình và sẵn sàng các biện pháp bảo hộ công dân trong 

trường hợp cần thiết. Trước đó theo Taiwan News, một trường đại học khoa học và công nghệ ở 

thành phố Đào Viên gần đây phản ánh thông tin 12 sinh viên Việt Nam của trường đột nhiên 

biến mất khỏi ký túc xá. Sau khi tìm kiếm, cảnh sát phát hiện họ đã trở thành gái mại dâm trong 

một căn hộ thuê trên đường Linsen North ở quận Trung Sơn của thành phố Đài Bắc. Ba nữ sinh 

đã được giải cứu, song hiện vẫn chưa rõ tung tích của 9 người còn lại, TVBS đưa tin. (Thanh 

Nien, Zing News, Cong Thuong Ngày 29/12) 

 

Chủ Tịch UBND Tỉnh Nguyễn Hương Giang Làm Việc Với Đoàn Công Tác Tỉnh Sơn Đông 

(Trung Quốc) 

 

Chiều 29/12, đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và 

làm việc với Đoàn công tác tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) và Tập đoàn Goertek do ông Wang Hai 

Tao (Cuang-Hải -Thao), Giám đốc Đối ngoại đầu tư & Hợp tác kinh tế tỉnh Sơn Đông và ông 

Duan Hui Lu, Phó Chủ tịch Tập đoàn Goertek dẫn đầu đến thăm và trao đổi một số nội dung về 

thu hút đầu tư vào Bắc Ninh. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang chào mừng Đoàn công 

tác tỉnh Sơn Đông, cũng như lãnh đạo Tập đoàn Goertek đã tới thăm, tìm hiểu công tác thu hút 

đầu tư tại Bắc Ninh, đồng thời thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh 

với nhiều chỉ tiêu đứng trong top đầu cả nước. Về tình hình thu hút đầu tư, hiện các KCN Bắc 

Ninh thu hút hơn 1.800 dự án thứ cấp với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và điều chỉnh là hơn 

23,6 tỷ USD. Trong đó, có 151 dự án đến từ Trung Quốc, tổng vốn đăng ký khoảng 700 triệu 

USD, các doanh nghiệp Trung Quốc tạo việc làm cho 42 nghìn lao động. (Bac Ninh TV, Bao 

Bac Ninh Ngày 29/12) 

 

Tin Trong Nước 

 

Hà Nội: Tỷ Lệ Lao Động Qua Đào Tạo Đạt Vượt Kế Hoạch Đề Ra 

 

http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/1051536/dinh-huong-uu-tien-hop-tac-quoc-te-trong-linh-vuc-lao-dong-va-xa-hoi
https://thanhnien.vn/bo-ngoai-giao-len-tieng-vu-sinh-vien-viet-nam-bi-lua-ban-dam-o-dai-loan-post1537167.html
https://thanhnien.vn/bo-ngoai-giao-len-tieng-vu-sinh-vien-viet-nam-bi-lua-ban-dam-o-dai-loan-post1537167.html
https://zingnews.vn/bo-ngoai-giao-thong-tin-ve-vu-sinh-vien-viet-bi-lua-ban-dam-o-dai-loan-post1389469.html#related
https://congthuong.vn/bo-ngoai-giao-thong-tin-vu-12-nu-du-hoc-sinh-viet-nam-bi-lua-o-dai-loan-233045.html#related
http://bacninhtv/
http://www.baobacninh.com.vn/chi-tiet-chinh-tri/-/details/20182/chu-tich-ubnd-tinh-nguyen-huong-giang-lam-viec-voi-oan-cong-tac-tinh-son-ong-trung-quoc-#related
http://www.baobacninh.com.vn/chi-tiet-chinh-tri/-/details/20182/chu-tich-ubnd-tinh-nguyen-huong-giang-lam-viec-voi-oan-cong-tac-tinh-son-ong-trung-quoc-#related


 

 

 

Năm 2022, tỷ lệ lao động qua đào tạo ở Hà Nội đạt 72,23%, vượt 0,03% so với chỉ tiêu kế hoạch 

TP Hà Nội đề ra và tăng 1,13% so với năm 2021. Các cơ sở GDNN tuyển sinh 251.5000 lượt 

người, đạt 112% kế hoạch, tăng 13,23% so với cùng kỳ năm 2021. Bên cạnh đó, năm 2022 các 

cơ sở GDNN trên địa bàn Hà Nội có 197.400 học sinh, sinh viên, học viên tốt nghiệp, tăng 

14,5% so với cùng kỳ năm 2021. (Kinh Te Do Thi Ngày 29/12) 

 

Kết Nối, Tạo Việc Làm Cho Người Lao Động Hà Nội 

 

Theo Sở LĐTB&XH Hà Nội, năm 2022 đã có gần 200.000 người lao động (NLĐ) được giải 

quyết việc làm, đạt trên 120% so với kế hoạch, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2021. Tỷ lệ thất 

nghiệp khu vực thành thị năm 2022 là 3,18%, giảm 0,79% so với năm 2021. Năm 2022, Trung 

tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã tổ chức được 262 phiên GDVL. Đã có 125.670 lượt NLĐ được 

tư vấn, cung cấp thông tin thị trường lao động; 19.503 NLĐ được tuyển dụng tại phiên. Bên cạnh 

đó, có 62.911 lượt NLĐ được giới thiệu việc làm. (Kinh Te Do Thi Ngày 3/1) 

 

Yên Bái Phấn Đấu Đào Tạo Nghề Cho 15.800 Lao Động Nông Thôn Giai Đoạn 2022 – 2025 

 

UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn 

trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025 với mục tiêu phấn đấu đào tạo nghề cho 15.800 lao động 

nông thôn trở lên. (Dan Sinh Ngày 3/1) 

 

Quảng Bình: 21.000 Lao Động Được Giải Quyết Việc Làm 

 

Theo báo cáo từ Sở LĐ-TB&XH Quảng Bình, năm 2022, có trên 21.000 lao động tỉnh này được 

giải quyết việc làm (đạt 116,67% kế hoạch), trong đó trên 4.000 lao động được tuyển chọn đi 

làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng (đạt 108% kế hoạch năm). Trong năm 2023, 

tỉnh phấn đấu tạo việc làm cho khoảng 18.000 người, trong đó có khoảng 3.700 lao động đi làm 

việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Tuyển sinh GDNN 17.000 người. (Dan Tri Ngày 

28/12) 

 

Thừa Thiên-Huế Giải Quyết Việc Làm Cho 15.426 Người 

 

Tính đến tháng 11/2022, tỉnh Thừa Thiên-Huế giải quyết việc làm cho 15.426 người, đạt 96,41% 

so với kế hoạch năm 2022. Trong đó, đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao 

động 1.093 người, tập trung tại thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan. (Bao Thua Thien-

Hue Ngày 30/12) 

 

Bình Thuận: Tuyển Sinh Đào Tạo Nghề Cho 15.500 Người 

 

Theo báo cáo từ Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Thuận, năm 2022, các cơ sở GDNN tuyển mới và 

đào tạo nghề nghiệp cho gần 15.500 người, đạt 154% so với kế hoạch năm và bằng 216% so với 

cùng kỳ năm 2021. (Bao Binh Thuan Ngày 28/12) 

 

https://kinhtedothi.vn/ha-noi-ty-le-lao-dong-qua-dao-tao-dat-vuot-ke-hoach-de-ra.html
https://kinhtedothi.vn/ket-noi-tao-viec-lam-cho-nguoi-lao-dong.html
https://baodansinh.vn/yen-bai-phan-dau-dao-tao-nghe-cho-15800-lao-dong-nong-thon-giai-doan-2022-2025-20230103145025.htm
https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/21000-lao-dong-duoc-giai-quyet-viec-lam-thuong-tet-cao-nhat-96-trieu-dong-20221228101845991.htm
https://baothuathienhue.vn/dao-tao-lao-dong-truoc-xu-the-dich-chuyen-viec-lam-a122125.html
https://baothuathienhue.vn/dao-tao-lao-dong-truoc-xu-the-dich-chuyen-viec-lam-a122125.html
https://baobinhthuan.com.vn/dao-tao-nghe-dap-ung-nhu-cau-thuc-te-104644.html


 

 

 

Hà Tĩnh Giải Quyết Việc Làm Cho Gần 23 Ngàn Lao Động 

 

Năm 2022, tỉnh Hà Tĩnh giải quyết việc làm cho 22.995 người (đạt 102,2% kế hoạch), bằng 

101,9% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó giải quyết việc làm trong nước 11.478 người, xuất 

khẩu lao động 11.517 người. Trong năm, toàn tỉnh tuyển sinh, đào tạo được 20.926 (trong đó cao 

đẳng: 802 người, trung cấp 4.851 người, sơ cấp 8.443 và dưới 3 tháng 6830 người) đạt 116% so 

với kế hoạch đề ra năm 2022, 110,9% so với cùng kỳ năm 2021. (Bao Ha Tinh Ngày 30/12) 

 

Báo Tuổi Trẻ Bắt Đầu Chuỗi Tư Vấn Tuyển Sinh - Hướng Nghiệp 2023 Tại Đồng Nai, Bình 

Thuận 

 

Chương trình Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2023 sẽ chính thức khởi động với hai buổi 

tư vấn diễn ra trong buổi sáng cuối tuần này, ngày 7 và 8/1 tại Đồng Nai và Bình Thuận. Buổi tư 

vấn đầu tiên dành cho học sinh tỉnh Đồng Nai diễn ra lúc 7h30 ngày 7/1, tại Trường THPT Long 

Khánh (2A Cách Mạng Tháng Tám, thành phố Long Khánh). Sau đó, sáng 8/1, chương trình sẽ 

tiếp tục diễn ra tại Trường THPT Lý Thường Kiệt (609 Thống Nhất, P.Tân An, thị xã La Gi, 

Bình Thuận). Tham gia chương trình có các chuyên gia tư vấn đến từ Bộ Giáo dục và Đào tạo và 

nhiều trường đại học công lập lớn tại TP.HCM sẽ tư vấn trực tiếp học sinh. (Tuoi Tre Ngày 2/1) 

 

Đắk Nông: Đào Tạo Nghề Cho Hơn 5.700 Người 

 

Theo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đắk Nông, trong năm 2022, các cơ sở GDNN toàn tỉnh đào tạo nghề 

nghiệp cho 5.776 người. Cụ thể, có 24 người trình độ cao đẳng, 901 người trình độ trung cấp, 

4.851 người trình độ sơ cấp và thường xuyên dưới 3 tháng. (Lao Dong Ngày 1/1) 

 

Kiên Giang: Tuyển Sinh Đào Tạo Nghề Cho 24.690 Người 

 

Năm 2022, các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh Kiên Giang tuyển sinh, đào tạo 24.690 người, đạt 

hơn 102 % kế hoạch, tăng gần 18% so năm 2021, trong đó cao đẳng 1.824 người, trung cấp 

3.431 người, sơ cấp và đào tạo nghề dưới 3 tháng 19.435 người. (Bao Kien Giang Ngày 27/12) 

 

Cà Mau: Tuyển Sinh Đào Tạo Nghề Cho 32.677 Người 

 

Theo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Cà Mau, tính đến ngày 30/11/2022, công tác tuyển sinh, đào tạo là 

32.677 người, đạt 116,7% kế hoạch. Trong đó, cao đẳng, trung cấp 1.327 người; đào tạo sơ cấp 

9.749 người; đào tạo dưới 3 tháng (có thời gian từ 15 ngày đến 30 ngày) là 2.432 người; đào tạo, 

bồi dưỡng 19.169 người. (Bao Ca Mau Ngày 30/12) 
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