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● Tin Tiêu Điểm ●  

 

● Tin GDNN / Đào Tạo Nghề ●  

Chính Sách 

 

Quy Chế Tổ Chức Và Hoạt Động Của Trung Tâm GDNN - Giáo Dục Thường Xuyên 

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 01/2023/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tổ chức 

và hoạt động của Trung tâm GDNN - giáo dục thường xuyên. Theo Thông tư, Trung tâm GDNN 

- giáo dục thường xuyên (Trung tâm) chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục thường xuyên của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo; hoạt động GDNN của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội. Nhiệm vụ và 

quyền hạn của Trung tâm là tổ chức thực hiện các chương trình giáo dục, đào tạo gồm: Chương 

trình xóa mù chữ; Chương trình giáo dục thuộc chương trình để cấp văn bằng của hệ thống giáo 

dục quốc dân; Chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học. Thông tư này có hiệu lực 

thi hành từ 22/2/2023. (Dan Sinh Ngày 13/1) 

 

5 Dấu Ấn GDNN Năm 2022 

 

Tổng cục GDNN vừa công bố 5 sự kiện nổi bật trong lĩnh vực GDNN trong năm 2022. Thứ nhất, 

thể chế chính sách về GDNN tiếp tục được hoàn thiện và đi vào cuộc sống. Thứ hai, Thủ tướng 

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 62/2022/NĐ-CP về việc duy trì mô hình và tăng cường 

năng lực cán bộ của Tổng cục GDNN thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Thứ ba, 

tuyển sinh đào tạo vượt chỉ tiêu kế hoạch. Thứ tư, chất lượng đào tạo nghề tiếp tục được cải 

thiện. Thứ năm, các hoạt động truyền thông, tôn vinh người dạy, người học góp phần lan tỏa giá 

trị, khơi nguồn đổi mới sáng tạo trong GDNN. (Dan Sinh Ngày 17/1) 

Đề Nghị Nghiên Cứu Sử Dụng Kinh Phí Công Đoàn Hỗ Trợ Lao Động Bị Mất Việc 

 

Ngày 12/1, Văn phòng Chính phủ ban hành văn bản 235/VPCP-KGVX về việc báo cáo về tình 

hình lao động, việc làm, tiền lương, tiền thưởng trong doanh nghiệp. Theo đó, Thủ tướng Chính 

phủ đề nghị Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam sớm nghiên cứu sử dụng nguồn kinh phí công 

đoàn hỗ người lao động bị mất việc làm hoặc bị cắt giảm việc làm, đặc biệt là những người có 

hoàn cảnh khó khăn. Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, qua tổng hợp báo cáo của các 

Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành trung ương, tính từ tháng 9/2022 đến hết 

tháng 8/1/2023 đã có 1.300 doanh nghiệp (tại 50 tỉnh, thành phố) gặp khó khăn, bị cắt giảm đơn 

hàng nên phải giảm giờ làm của 546.835 người lao động. Trong đó giảm giờ làm hoặc đang 

ngừng việc có hưởng lương là 491.212 người, chiếm 89,82% tổng số người bị ảnh hưởng; tạm 

hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương là 7.000 người, chiếm 1,28%, 

chấm dứt hợp đồng lao động với 48.623 người, chiếm 9% tổng số người bị ảnh hưởng. (Tien 

Phong, Tin Tuc, Bao Chinh Phu, Thanh Nien ngày 13/1) 

 

Hỗ Trợ Từ 1 - 3 Triệu Đồng Cho Lao Động Mất Việc, Giảm Giờ Làm 

 

https://baodansinh.vn/quy-che-to-chuc-va-hoat-dong-cua-trung-tam-giao-duc-nghe-nghiep-giao-duc-thuong-xuyen-20230112184534.htm
https://baodansinh.vn/5-dau-an-giao-duc-nghe-nghiep-nam-2022-20230116190622.htm
https://tienphong.vn/nghien-cuu-su-dung-nguon-kinh-phi-cong-doan-ho-tro-lao-dong-that-nghiep-post1502973.tpo
https://tienphong.vn/nghien-cuu-su-dung-nguon-kinh-phi-cong-doan-ho-tro-lao-dong-that-nghiep-post1502973.tpo
https://baotintuc.vn/chinh-phu-voi-nguoi-dan/nghien-cuu-viec-su-dung-nguon-kinh-phi-cong-doan-ho-tro-lao-dong-that-nghiep-20230112200838402.htm#related
https://baochinhphu.vn/som-nghien-cuu-ho-tro-doan-vien-va-nguoi-lao-dong-bi-mat-viec-lam-10223011215140097.htm#related
https://thanhnien.vn/de-nghi-nghien-cuu-su-dung-kinh-phi-cong-doan-ho-tro-lao-dong-bi-mat-viec-post1541649.html#related


 

 

 

Ngày 16/1, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Nghị quyết về việc hỗ trợ đoàn 

viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do 

doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng. Theo đó, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm 

dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng được hỗ trợ một lần với mức từ 1 

- 3 triệu đồng từ nguồn kinh phí công đoàn. Đoàn viên công đoàn và người lao động tại các 

doanh nghiệp, hợp tác xã có đóng kinh phí công đoàn trước ngày 30/9/2022 bị giảm thời gian 

làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động đều thuộc diện được hỗ trợ. Người lao động không là 

đoàn viên công đoàn được hưởng mức hỗ trợ bằng 70% so với mức hỗ trợ đối với người lao 

động là đoàn viên công đoàn. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31/3/2023, hoàn 

thành thủ tục hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn, người lao động chậm nhất trong ngày 30/5/2023. 

(VnEconomy, VOV Ngày 17/1) 

 

Xảy Ra 157 Cuộc Ngừng Việc Tập Thể, Tranh Chấp Lao Động Trong Năm 2022 

 

Trong năm 2022 cả nước xảy ra 157 cuộc ngừng việc tập thể xuất phát từ quan hệ lao động, tăng 

50 cuộc tương ứng hơn 46,7% so với cùng kỳ năm 2021. Đây là thông tin do Tổng Liên đoàn 

Lao động Việt Nam công bố hôm nay 10/1. Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các cuộc 

ngừng việc tập thể xảy ra chủ yếu tại các doanh nghiệp khu vực FDI, tập trung tại các tỉnh, thành 

phố lớn, thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Trong quý 4/2022 cả nước chỉ xảy ra 18 cuộc 

ngừng việc tập thể, giảm 1 cuộc so với cùng kỳ năm 2021. Theo báo cáo của các Liên đoàn Lao 

động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương, tính từ tháng 9/2022 đến hết tháng 8/1/2023 

đã có 1.300 doanh nghiệp (tại 50 tỉnh, thành phố) gặp khó khăn, bị cắt giảm đơn hàng nên phải 

giảm giờ làm của 546.835 người lao động. Số lao động bị giảm giờ làm hoặc đang ngừng việc có 

hưởng lương là 491.212 người, chiếm 89,82% tổng số người bị ảnh hưởng; tạm hoãn thực hiện 

hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương là 7.000 người, chiếm 1,28%, chấm dứt hợp 

đồng lao động với 48.623 người, chiếm 9% tổng số người bị ảnh hưởng. (Vietnam Plus Ngày 

10/1) 

 

● Tin Kinh Doanh & Thị Trường Lao Động ●  

Hợp tác Nước Ngoài 

 

Hội Thảo Đánh Giá Giữa Kỳ Với Học Viên Chương Trình PAM 

 

Khai giảng vào tháng 3 năm 2022, Khóa học cắt gọt kim loại theo tiêu chuẩn Đức thuộc Chương 

trình PAM (Cơ chế đối tác thúc đẩy GDNN và di cư lao động định hướng phát triển) đã hoàn 

thành được nửa chặng đường.Với mong muốn được lắng nghe những phản hồi và đánh giá trực 

tiếp từ phía học viên PAM về các hoạt động, chương trình PAM đã tổ chức buổi Hội thảo đánh 

giá giữa kỳ với học viên PAM vào ngày 29/12/2022. Hơn 40 học viên của chương trình đã tham 

gia tích cực vào buổi Hội thảo. Trong đó, phiên đầu tiên các em thảo luận nhóm và trình bày kết 

quả thảo luận về các nội dung hoạt động như: Khóa học cắt gọt kim loại, tiếng Đức, Đào tạo tại 

doanh nghiệp, Hoạt động ngoại khóa, Chia sẻ và trao đổi thông tin với học viên… Dựa trên các 

nội dung trên, từng nhóm trình bày về những thuận lợi, khó khăn và các khuyến nghị cải thiện. 

Trong phiên thứ hai của Hội thảo, đại diện chương trình PAM đã chính thức thông báo kết quả 

05 thí sinh ban đầu được lựa chọn để tham gia kết nối với doanh nghiệp Đức. Việc lựa chọn dựa 

https://vneconomy.vn/ho-tro-tu-1-3-trieu-dong-cho-lao-dong-mat-viec-giam-gio-lam.htm
https://vov.vn/xa-hoi/khan-truong-ho-tro-1-3-trieu-dongnguoi-bi-giam-mat-viec-lam-post996931.vov
https://www.vietnamplus.vn/xay-ra-157-cuoc-ngung-viec-tap-the-tranh-chap-lao-dong-trong-nam-2022/840522.vnp


 

 

 

trên kết quả học tập môn cắt gọt kim loại, trình độ tiếng Đức và khả năng nói tiếng Đức. Bên 

cạnh đó, thái độ học tập và thái độ làm việc tại doanh nghiệp cũng được sử dụng là tiêu chí đánh 

giá quan trọng. Chia sẻ sau buổi Hội thảo, học viên PAM Hồ Nhựt Khánh cho biết “rất vui khi 

có cơ hội chia sẻ và được  GIZ trực tiếp lắng nghe các ý kiến về học tập và làm việc của học 

viên.” Khánh mong sẽ có thêm những buổi hội thảo tương tự với sự tham gia từ phía GIZ và 

thêm cơ hội giao tiếp bằng tiếng Đức để gia tăng tương tác và phát triển các kỹ năng xã hội.  Hội 

thảo là cơ hội để các học viên PAM chia sẻ những ý kiến, đóng góp một cách trực tiếp và thẳng 

thắn với GIZ; giúp các em rèn luyện suy nghĩ theo định hướng giải pháp, làm việc nhóm và tôn 

trọng sự đa dạng giữa các thành viên. Ngoài ra, hội thảo còn củng cố sự kết nối giữa học viên và 

chương trình PAM giúp chương trình hiểu sâu hơn về học tập và làm việc của học viên. Từ đó, 

chương trình tư vấn phù hợp hơn cho học viên PAM, cải thiện hoạt động chương trình trong năm 

2023. (TVET Ngày 17/1) 

 

Lao Động Việt Nam Ở Quốc Gia Nào Có Mức Lương Tháng Đầu Tiên Cao Nhất? 

 

Theo Kết quả điều tra lao động việc làm 2021 của Tổng cục Thống kê, mức lương tháng đầu tiên 

cao nhất của lao động Việt Nam ở nước ngoài là Hàn Quốc, với 27,7 triệu đồng. Đây cũng là 

quốc gia lao động Việt Nam có kỹ năng thấp có mức lương tháng đầu tiên cao nhất với 30,5 triệu 

đồng. Quốc gia lao động Việt Nam có tiền lương tháng đầu cao thứ hai là Nhật Bản với 26 triệu 

đồng. Theo báo cáo, tiền lương tháng đầu tiên của lao động Việt Nam tại các quốc gia khác đạt 

19,2 triệu đồng. Chia theo nhóm ngành kinh tế, những người hoạt động trong nhóm ngành “nông 

nghiệp, thủy sản và lâm nghiệp” có mức lương tháng đầu tiên cao nhất, ở mức 24,7 triệu đồng, 

tiếp theo là ngành công nghiệp và xây dựng với 22,4 triệu đồng và dịch vụ là 21,8 triệu đồng. 

Trong tất cả các nhóm ngành, nữ giới có mức lương thấp hơn nam giới. (CafeF, Tai Chinh So 

Ngày 13/1) 

 

Bàn Giao Trường THPT-Dạy Nghề Kiểu Mẫu Hữu Nghị Lào-Việt Nam 

 

Sáng 11/1 tại huyện Nongbok, tỉnh Khammuan (Trung Lào), Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam 

đã phối hợp với Bộ Giáo dục và Thể thao Lào cùng chính quyền tỉnh Khammuan tổ chức Lễ bàn 

giao Trường Trung học phổ thông-Dạy nghề kiểu mẫu Hữu nghị Lào-Việt Nam tại huyện 

Nongbok. Đây là quà tặng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho Đảng, Nhà nước 

và nhân dân Lào, được công bố nhân chuyến thăm Lào vào tháng 8/2021 của Chủ tịch nước Việt 

Nam Nguyễn Xuân Phúc. Tham dự sự kiện có Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam 

Nguyễn Hữu Độ; bà Sisouk Vongvichith, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào; ông Vanxay 

Phongsavane, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Khammuan, cùng đông đảo đại diện lãnh đạo và các ban 

ngành liên quan của tỉnh và cán bộ nhân viên huyện Nongbok. Nằm trên diện tích 3,7ha, Trường 

Trung học phổ thông-Dạy nghề kiểu mẫu Hữu nghị Lào-Việt Nam có tổng mức đầu tư 5 triệu 

USD, gồm khu nhà hiệu bộ, nhà học, nhà thực hành, khu ký túc xá, hệ thống hạ tầng kỹ thuật; 

nhà ăn... Bước đầu sẽ có 5 ngành nghề nhằm giúp cho học sinh cấp 3, những lao động chưa có 

việc làm, những trường hợp bị thiệt thòi, người lao động cần thay đổi ngành nghề, lực lượng lao 

động Lào ở nước ngoài phải về nước do bị ảnh hưởng của COVID-19 có thể nâng cao tay nghề 

nhằm tìm kiếm việc làm. (Vietnam Plus, Bao Binh Duong Ngày 11/1) 

 

https://www.tvet-vietnam.org/vi/archives/news/hoi-thao-danh-gia-giua-ky-voi-hoc-vien-chuong-trinh-pam
https://cafef.vn/lao-dong-viet-nam-o-quoc-gia-nao-co-muc-luong-thang-dau-tien-cao-nhat-20230113063134379.chn
https://taichinhso.net.vn/chi-tiet/lao-dong-viet-nam-o-quoc-gia-nao-co-muc-luong-thang-dau-tien-cao-nhat-202301121645457htm.html#related
https://www.vietnamplus.vn/ban-giao-truong-thptday-nghe-kieu-mau-huu-nghi-laoviet-nam/840697.vnp
https://baobinhduong.vn/ban-giao-truong-thpt-day-nghe-kieu-mau-huu-nghi-lao-viet-nam-a288229.html#related


 

 

 

Chia Sẻ Kinh Nghiệm Hoạt Động Công Đoàn Nhật Bản Và Việt Nam 

 

Hơn 30 cán bộ công đoàn ở TP. HCM và các tỉnh miền Đông Nam Bộ đã tham gia Hội nghị chia 

sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại doanh nghiệp và phúc lợi cho đoàn viên do Tổng Liên 

đoàn lao động (LĐLĐ) Việt Nam phối hợp với Quỹ Lao Động Quốc tế Nhật Bản (JILAF) tổ 

chức tại TPHCM ngày 11/1. (Lao Dong Jan 11) 

 

Thống Đốc Tỉnh Nigata, Nhật Bản Thăm Và Làm Việc Với Trường Cao Đẳng Công Nghệ 

Và Thương Mại Hà Nội 

 

Chiều ngày 12/1, Thống đốc tỉnh Niigata, ngài Hanazumi Hideyo cùng các quan chức trong tỉnh 

và đại diện hơn 30 doanh nghiệp tỉnh Niigata (Nhật Bản) đã đến thăm và làm việc với Trường 

Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội. (Dan Sinh Ngày 13/1) 

 

Hiệu Quả Gắn Kết Với Doanh Nghiệp Trong GDNN Và Phát Triển Kỹ Năng Nghề Cho 

Người Lao Động 

 

Ngày 16/1, Tổng cục Trưởng Tổng cục GDNN Trương Anh Dũng đã có buổi thăm và làm việc 

với Công ty TNHH Denso Việt Nam và Chúc mừng 2 thí sinh của Cty vừa xuất sắc đạt HCB 

nghề Tiện CNC và Phay CNC tai Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới năm 2022 tại CHLB Đức vừa 

qua. (Dan Sinh Ngày 16/1) 

 

UBND Tỉnh Làm Việc Với Đoàn Chuyên Gia JICA 

 

Sáng 12/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ đã làm việc với đoàn chuyên gia JICA để 

cập nhật về các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, quản lý lao động ngoài nước, hoạt 

động tư vấn hỗ trợ và tuyển dụng lao động có nhu cầu đi làm việc nước ngoài của Nghệ An. Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ đã đề nghị cơ quan hợp tác Quốc tế Nhật Bản 3 nội dung 

quan trọng cho Nghệ An: Hỗ trợ đầu tư dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi Nam; Phát 

triển chuỗi giá trị cho tỏi Sanuki; Hỗ trợ các doanh nghiệp Nhật Bản tìm hiểu, hợp tác đầu tư, 

nhất là lĩnh vực nông nghiệp tại Nghệ An. Đáp lại, các chuyên gia JICA cho biết: Dự án nâng 

cấp Thuỷ lợi Nam đang được đề xuất và xem xét do phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Về dự án trồng 

tỏi tại Kỳ Sơn, năm nay JICA sẽ khởi động và triển khai; Đồng thời kêu gọi, hỗ trợ một số doanh 

nghiệp khác triển khai các dự án tại Nghệ An. Một vấn đề mà các chuyên gia Nhật Bản quan 

tâm, đó là JICA đang có kế hoạch phối hợp với Học viện Nông nghiệp Việt Nam triển khai kết 

nối đưa lao động Việt Nam sang thực tập sinh tại các cơ sở chăn nuôi, trồng trọt tại Nhật Bản. 

Đây là cơ hội để Nghệ An đưa lao động sang làm việc, học tập kỹ thuật, kinh nghiệm về áp dụng 

tại địa phương. (Truyen Hinh Nghe An Ngày 12/1) 

 

Bộ Trưởng Đào Ngọc Dung: Canon Đảm Bảo Sự Ổn Định Chuỗi Cung Ứng Lao Động Tại 

Việt Nam 

 

Ngày 11/1, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung đã có buổi tiếp và làm việc với ông 

Okamoto Shigeyuki, Tổng giám đốc Canon Việt Nam. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, đề nghị: 

https://amp.laodong.vn/cong-doan/chia-se-kinh-nghiem-hoat-dong-cong-doan-nhat-ban-va-viet-nam-1136812.ldo
https://baodansinh.vn/thong-doc-tinh-nigata-nhat-ban-tham-va-lam-viec-voi-truong-cao-dang-cong-nghe-va-thuong-mai-ha-noi-20230113085002.htm
https://baodansinh.vn/hieu-qua-gan-ket-voi-doanh-nghiep-trong-gdnn-va-phat-trien-ky-nang-nghe-cho-nguoi-lao-dong-20230116142809.htm
https://truyenhinhnghean.vn/kinh-te/202301/ubnd-tinh-lam-viec-voi-doan-chuyen-gia-jica-c427b54/


 

 

 

Trước bối cảnh chung đó, Canon Việt Nam cần duy trì sự ổn định hiện có, cùng với đó cần có 

những bước đi phù hợp nhất với tình hình kinh tế - xã hội của Việt Nam. Trong đó, cần quan tâm 

hơn đối với vấn đề đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao tay nghề của cán bộ công nhân viên. 

“Canon cần tiếp tục xây dựng một môi trường làm việc tốt nhất giữa doanh nghiệp và người lao 

động, để người lao động gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Lợi ích thì hài hòa, rủi ro thì chia sẻ. 

Cùng với đó, Canon Việt Nam cần dành một phần lợi nhuận của mình đóng góp lại cho xã hội, 

chia sẻ với người yếu thế mà trước hết có thể tham gia trở thành thành viên hội đồng Quỹ Bảo 

trợ trẻ em Việt Nam. Đây cũng là một trong những cách làm để thương hiệu Canon tỏa sáng” - 

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, trao đổi. Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, ông 

Okamoto Shigeyuki, Tổng giám đốc Canon Việt Nam, cho biết: Hiện nay, doanh nghiệp có 3 

nhà máy hoạt động tại Việt Nam với khoảng 21.000 cán bộ, người lao động đang làm việc. (Lao 

Dong Xa Hoi, MoLISA Ngày 12/1) 

 

Việt Nam - Lào Trao Đổi Nghị Định Thư Và Ký Kết Hợp Tác Về Giáo Dục 

 

Ngày 11/1, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính và Thủ 

tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandon, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn 

thay mặt Chính phủ đã trao đổi Nghị định thư về hợp tác đào tạo giữa Chính phủ hai nước cho 

đại diện Chính phủ Lào là Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào. Hai Bộ trưởng cũng đồng 

thời ký kết và trao đổi Kế hoạch hợp tác năm 2023 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ 

Giáo dục và Thể thao Lào. Nghị định thư về hợp tác đào tạo giữa Chính phủ hai nước có hiệu lực 

trong 5 năm, để cụ thể hóa các hoạt động hợp tác giáo dục du học sinh giữa hai nước trong 5 năm 

tiếp theo. Nghị định thư này quy định cụ thể về công tác tuyển chọn, đào tạo và quản lý du học 

sinh. Kế hoạch hợp tác giữa hai Bộ Giáo dục được xây dựng trên cơ sở cụ thể Kế hoạch hợp tác 

giữa hai Chính phủ. Theo đó, năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam sẽ tiếp nhận 464 cán 

bộ, học sinh, sinh viên Lào và con em Việt kiều tại Lào sang Việt Nam đào tạo trung học phổ 

thông, đại học, sau đại học và bồi dưỡng ngắn hạn. Hai bên thống nhất phối hợp triển khai đưa 

nội dung các sản phẩm công trình lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam vào 

giảng dạy tại các trường học của hai nước. Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam tiếp tục cử 35 giáo 

viên dạy tiếng Việt cho cán bộ các Bộ, ngành và học sinh, sinh viên trong các trường cao đẳng, 

trường đại học, học viện và các trường phổ thông Việt kiều, các trường phổ thông trung học do 

Việt Nam giúp xây dựng. Bên cạnh đó, hai bên tiếp tục thực hiện các dự án nâng cao năng lực 

quản lý giáo dục và cơ sở vật cho một số cơ quan quản lý và trường học của Lào. (Giao Duc, 

MoET, VTV Ngày 12/1) 

 

Khu Công Nghiệp Lai Vu Có Thêm Nhà Đầu Tư Mới 

 

Ngày 10/1, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương trao giấy chứng nhận đầu tư cho 

nhà đầu tư Pulsar Products INC (Hoa Kỳ) thực hiện dự án “Nhà máy sản xuất các sản phẩm linh 

kiện điện tử và giường nâng, bàn nâng hạ điều khiển bằng thiết bị điện” tại khu công nghiệp Lai 

Vu. Nhà đầu tư Pulsar Products INC sẽ thuê trên 4,6 ha đất ở khu công nghiệp Lai Vu để xây 

dựng nhà máy sản xuất linh kiện điện tử, giường nâng điện, bàn nâng điện, bàn nâng máy tính 

khí nén, giá điều chỉnh máy tính. Tổng vốn đầu tư của dự án trên 400 tỷ đồng. Dự kiến nhà máy 

sẽ đi vào hoạt động trong tháng 9.2023, sản xuất khoảng 300.000 sản phẩm/năm, giải quyết việc 

làm ổn định cho 500 lao động. (Bao Hai Duong Ngày 10/1) 

http://laodongxahoi.net/bo-truong-dao-ngoc-dung-canon-dam-bao-su-on-dinh-chuoi-cung-ung-lao-dong-tai-viet-nam-1326078.html
http://laodongxahoi.net/bo-truong-dao-ngoc-dung-canon-dam-bao-su-on-dinh-chuoi-cung-ung-lao-dong-tai-viet-nam-1326078.html
http://www.molisa.gov.vn/Pages/tintuc/chitiet.aspx?tintucID=234379#related
https://giaoduc.net.vn/viet-nam-lao-trao-doi-nghi-dinh-thu-va-ky-ket-hop-tac-ve-giao-duc-post232504.gd
https://moet.gov.vn/tintuc/Pages/tin-tong-hop.aspx?ItemID=8382#related
https://vtv.vn/giao-duc/viet-nam-lao-trao-doi-nghi-dinh-thu-va-ky-ket-hop-tac-ve-giao-duc-20230112012200583.htm#related
https://baohaiduong.vn/kinh-te/khu-cong-nghiep-lai-vu-co-them-nha-dau-tu-moi-224312


 

 

 

Tin Trong Nước 

 

Thủ tướng: Nhà Đầu Tư Luôn Băn Khoăn Về Nguồn Lao Động Khi Vào Việt Nam 

 

Tại Hội nghị tổng kết năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Bộ Lao động – Thương binh 

và Xã hội, sáng 14/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính  cho rằng phát triển cũng chưa 

đồng đều, bền vững, cơ cấu chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu. Thủ tướng bày tỏ 

trăn trở khi nhiều lần làm việc với các nhà đầu tư, đối tác nước ngoài thì vấn đề họ luôn băn 

khoăn là về hạ tầng và nguồn lao động có đáp ứng được hay không. Thị trường lao động thời 

gian qua cũng bị tác động rất rõ, nhất là khi sản xuất, kinh doanh bị ảnh hưởng, các thị trường 

xuất khẩu lớn bị thu hẹp đã gây tác động đến thị trường lao động. Về những nhiệm vụ trong năm 

2023, Thủ tướng yêu cầu ngành LĐTBXH phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu 

quả, bền vững và hội nhập; gắn kết cung - cầu lao động, nhất là giữa cơ sở đào tạo nghề với các 

doanh nghiệp trong và ngoài nước; đẩy mạnh mô hình hợp tác công tư trong đào tạo nghề. 

(VnEconomy, VOV Ngày 15/1) 

 

88% Công Ty Tại Việt Nam Cho Biết Sẵn Sàng Tăng Lương Cho Nhân Viên 

 

Theo Khảo sát tiền lương toàn cầu năm 2023 của Tập đoàn tư vấn tuyển dụng Robert Walters, có 

đến 88% công ty sẵn sàng tăng mức lương dành cho nhân viên. Các nhân sự chuyển việc có khả 

năng nhận được mức lương cao hơn 15% - 25% trong năm nay. Đối với một số lĩnh vực có nhu 

cầu cao như kỹ thuật số, mức tăng lương có thể lên đến 35%. Báo cáo cho biết một số lĩnh vực 

như sản xuất, Nghiên cứu & Phát Triển (R&D), Công nghệ và Kỹ thuật số sẽ thúc đẩy thị trường 

việc làm ở Việt Nam giai đoạn hậu đại dịch. (VTV, CafeF Jan 12/1) 

 

Lao Động Qua Đào Tạo Nghề Chiếm 28,5% Các KCN Bắc Ninh 

 

Các KCN Bắc Ninh đang sử dụng 308.136 lao động, trong đó đã qua đào tạo từ sơ cấp nghề trở 

lên có 87.687 người, chiếm 28,5%. Tỷ lệ này, về cơ bản không thay đổi nhiều trong 5 năm trở lại 

đây. (Bao Bac Ninh Ngày 16/1) 

 

Năm 2022, Hà Tĩnh Tuyển Sinh, Đào Tạo Nghề Cho 20.926 Người 

 

Năm 2022, Hà Tĩnh tuyển sinh, đào tạo nghề cho 20.926 người; giải quyết việc làm cho 22.995 

người (đạt 102,2% kế hoạch), trong đó, giải quyết việc làm trong nước 11.478 người, xuất khẩu 

lao động 11.517 người. (Bao Ha Tinh Ngày 14/1) 

 

Khánh Hoà Có Cảng Trung Chuyển Quốc Tế Lớn Nhất Việt Nam 

 

Theo báo cáo của UBND tỉnh Khánh Hòa, đến nay, KKT Vân Phong đã thu hút 155 dự án đầu tư 

với tổng vốn đăng ký khoảng 4,2 tỷ USD. Trong đó, vốn đầu tư nước ngoài khoảng hơn 2,9 tỷ 

USD. Trong số 98/155 dự án đã đi vào hoạt động, có một số dự án lớn, hoạt động hiệu quả, đơn 

cử như Nhà máy đóng tàu Hyundai-Việt Nam, vốn đầu tư hơn 350 triệu USD, tạo việc làm cho 

hơn 4.000 lao động; hằng năm thực hiện xuất khẩu chiếm hơn 40% kim ngạch xuất khẩu của cả 

https://vneconomy.vn/thu-tuong-nha-dau-tu-luon-ban-khoan-ve-nguon-lao-dong-khi-vao-viet-nam.htm
https://vov.vn/chinh-tri/thu-tuong-giao-nhieu-nhiem-vu-cho-nganh-lao-dong-thuong-binh-xa-hoi-nam-2023-post996432.vov#related
https://vtv.vn/kinh-te/88-cong-ty-tai-viet-nam-cho-biet-san-sang-tang-luong-cho-nhan-vien-20230112212834599.htm
https://cafef.vn/88-cong-ty-tai-viet-nam-cho-biet-san-sang-tang-luong-cho-nhan-vien-20230113092724693.chn#related
http://www.baobacninh.com.vn/chi-tiet-cong-nghiep/-/details/20182/bao-am-nguon-nhan-luc-chat-luong
https://baohatinh.vn/chinh-sach-xa-hoi/gan-ket-dao-tao-nghe-voi-thi-truong-lao-dong-dap-ung-nguon-nhan-luc-chat-luong/243171.htm


 

 

 

tỉnh Khánh Hòa. Năm 2022, KKT Vân Phong có doanh thu đạt khoảng 480 triệu USD; xuất khẩu 

đạt khoảng 399 triệu USD; nhập khẩu đạt khoảng 920 triệu USD; nộp ngân sách khoảng 2.601 tỷ 

đồng. Cùng với đó, KKT Vân Phong đã giải quyết việc làm cho 12.010 lao động. (Nhip Song 

Kinh Te Ngày 11/1) 

 

Năm 2022, Tỉnh Đắk Lắk Giải Quyết Việc Làm Cho Khoảng 41.250 Lao Động 

 

Chiều 16/1, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết lĩnh vực lao 

động, người có công và xã hội năm 2022. Năm 2022, tỉnh Đắk Lắk giải quyết việc làm cho 

khoảng 41.250 lao động, bằng 103,13% KH, tăng 39,83% so với năm 2021 (KH 40.000 lao 

động), trong đó xuất khẩu lao động khoảng 1.586 người, bằng 105,73% KH, tăng 296,5% so với 

năm 2021. (Bao Dak Lak Ngày 17/1) 

 

TP. HCM: Làm Chủ Về Lao Động Và Việc Làm Để Hội Nhập Bền Vững 

 

Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2023 do Bộ LĐ-

TB&XH tổ chức sáng 14/1, lãnh đạo UBND TP. HCM cho biết, năm 2022, ngành LĐ-TB&XH 

TP. HCM giải quyết việc làm cho 315.612 lượt người (đạt 105,3% kế hoạch năm). Số lao động 

đang làm việc đã qua đào tạo thực hiện là 161.676 người lao động được cấp chứng chỉ hoặc giấy 

chứng nhận (đạt 138,38% kế hoạch năm) nâng tổng số lao động đã qua đào tạo tương đương 

4.327.336/4.931.593 người. Trong năm, TP đã thực hiện giảm 16.154 hộ nghèo (tỷ lệ kéo giảm 

là 0,64% - đạt 184,24% kế hoạch năm) và giảm 9.723 hộ cận nghèo (tỷ lệ kéo giảm là 0,38% - 

đạt 188,07% kế hoạch năm), kéo giảm tỷ lệ thất nghiệp xuống dưới 4% (đạt 3,97%). (Bao Dan 

Sinh, Lao Dong Xa Hoi Ngày 15/1) 
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