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● Tin Tiêu Điểm ●  

 

● Tin GDNN / Đào Tạo Nghề ●  

Chính Sách 

 

Thủ Tướng Chủ Trì Hội Nghị Đánh Giá Kết Quả Thực Hiện Quy Chế Về Mối Quan Hệ 

Công Tác Giữa Chính Phủ Và Tổng LĐLĐ Việt Nam 

 

Ngày 1/2, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện 

Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ và Tổng LĐLĐ Việt Nam, đề ra nhiệm vụ 

trọng tâm phối hợp công tác năm 2023 và thời gian tới. Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 

Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao, Bộ LĐ-TB&XH phối hợp, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang 

trực tiếp chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tháo gỡ các khó khăn liên quan các thị trường, hợp đồng, 

đơn hàng của doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều khó khăn. Thủ tướng yêu 

cầu Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính phối hợp 

thực hiện, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái trực tiếp chỉ đạo nhiệm vụ giải quyết vấn đề nhà ở cho 

công nhân. Thủ tướng cũng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Y tế, Bộ 

Giáo dục và Đào tạo phối hợp thực hiện, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo giải quyết, hoàn 

thiện các thiết chế văn hóa, y tế, giáo dục, thể thao để nâng cao đời sống tinh thần và sức khỏe 

người lao động. (Bao Chinh Phu Ngày 1/2) 

 

Hơn 200.000 Người Lao Động Là Nạn Nhân Của Tình Trạng Chậm, Trốn Đóng BHXH 

 

Hơn 200.000 người lao động đang là nạn nhân của tình trạng chậm, trốn đóng bảo hiểm xã hội 

(BHXH), không được hưởng các chế độ, kể cả lương hưu. Thông tin trên được Chủ tịch Tổng 

liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho biết tại Hội nghị đánh giá việc 

thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ với Tổng LĐLĐ Việt Nam diễn ra 

sáng 1.2. Theo báo cáo nhanh, một số tổng công ty ngành xây dựng nợ lương người lao động với 

số tiền 269 tỉ đồng, nợ tiền BHXH 435 tỉ đồng; một số tổng công ty ngành GTVT nợ lương gần 

205 tỉ đồng, nợ BHXH 750 tỉ đồng. Vì vậy, ông Nguyễn Đình Khang đề nghị Chính phủ giao Bộ 

LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt 

Nam tổng hợp báo cáo tình hình doanh nghiệp nợ, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN của người 

lao động, có giải pháp cụ thể xử lý con số hơn 200.000 người lao động đang là nạn nhân của tình 

trạng chậm, trốn đóng BHXH, không được hưởng các chế độ, kể cả lương hưu để báo cáo Bộ 

Chính trị và trình Quốc hội phương án giải quyết đảm bảo quyền lợi của người lao động. (Thanh 

Nien, VietnamNet Ngày 31/1) 

 

Đã Học Hơn 4 Tháng, Trường Nghề Vẫn Chưa Thể Sắp Xếp Cho HS Học Văn Hóa 

 

Thông tư 15/2022/TT-BGDĐT quy định việc giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa trung học 

phổ thông trong cơ sở GDNN có hiệu lực từ ngày 24/12/2022 đã tạo hành lang pháp lý cho các 

cơ sở GDNN chủ động hơn trong việc tổ chức dạy học kiến thức văn hóa, tuy nhiên vẫn còn 

https://baochinhphu.vn/thu-tuong-chu-tri-hoi-nghi-danh-gia-ket-qua-thuc-hien-quy-che-ve-moi-quan-he-cong-tac-giua-chinh-phu-va-tong-ldld-viet-nam-102230202085740864.htm
https://thanhnien.vn/hon-200000-nguoi-lao-dong-la-nan-nhan-cua-tinh-trang-cham-tron-dong-bhxh-185230131222301092.htm
https://thanhnien.vn/hon-200000-nguoi-lao-dong-la-nan-nhan-cua-tinh-trang-cham-tron-dong-bhxh-185230131222301092.htm
https://vietnamnet.vn/de-nghi-bao-cao-bo-chinh-tri-ve-viec-hon-200-000-nguoi-lao-dong-bi-no-dong-bhxh-2105592.html#related


 

 

 

những vướng mắc khiến nhiều trường chưa thể triển khai ngay. Có trường chưa thể tổ chức dạy 

văn hóa kể từ khi Thông tư 15 có hiệu lực cho khóa tuyển sinh năm 2022-2023 vì chưa đủ giáo 

viên. (Giao Duc Ngày 1/2) 

 

Thúc Đẩy Chuyển Đổi Số Trong GDNN 

 

Việc thúc đẩy chuyển đổi số đối với GDNN đang gặp nhiều thách thức. Thực tế vẫn có một số cơ 

sở, chương trình đào tạo chưa phát triển, không giúp người học theo kịp với các đặc điểm, kỹ 

năng mà thị trường lao động cần. Một số khóa học thiết kế thiếu linh hoạt, ứng dụng công nghệ 

và đổi mới sáng tạo trong các khóa học tập chưa khuyến khích được người học tự học tập suốt 

đời. Tiến sỹ Phạm Hùng Dũng, Trường Cao đẳng Kinh tế TP Hồ Chí Minh cho rằng, việc thực 

hiện chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đang đối mặt với nhiều thách thức như hạ tầng 

mạng và trang thiết bị công nghệ thông tin. Bên cạnh đó, vẫn còn tình trạng một bộ phận giảng 

viên chưa thích nghi kịp với công nghệ mới, chưa sẵn sàng cho hoạt động giảng dạy, nghiên cứu, 

kết nối, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động nghiên cứu và giảng dạy. Chưa kể một bộ 

phận người học đã quen với phương thức đào tạo truyền thống, “ngại” thay đổi theo phương thức 

đào tạo mới. Một số sinh viên vốn xuất thân từ nông thôn hoặc miền núi, vùng sâu, vùng xa 

không được tiếp cận hạ tầng viễn thông tốt sẽ có những thiệt thòi nhất định. Một số giải pháp cho 

vấn đề này là thúc đẩy các cơ sở đào tạo khai thác công nghệ và tăng cường kết nối giữa nhà 

trường và doanh nghiệp. (Tin Tuc 1, Tin Tuc 2 Ngày 4/2) 

 

● Tin Kinh Doanh & Thị Trường Lao Động ●  

Hợp tác Nước Ngoài 

 

Năm 2023, Việt Nam Đặt Mục Tiêu Đưa 10.000 Lao Động Sang Hàn Quốc 

 

Ông Phạm Minh Đức, Trưởng Văn phòng EPS tại Hàn Quốc cho biết, trong năm 2023, Việt 

Nam đặt mục tiêu đưa 10.000 lao động nhập cảnh Hàn Quốc. Theo đó, Văn phòng EPS sẽ tập 

trung phối hợp với Ban Quản lý lao động, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức đón và 

giảng bài định hướng cho tất cả người lao động nhập cảnh Hàn Quốc. Thông qua việc đón và 

giảng bài này sẽ giúp người lao động nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống và công việc tại Hàn 

Quốc. Cùng với đó, Văn phòng EPS sẽ tiếp tục các biện pháp quản lý, hỗ trợ người lao động, 

nhất là những người lao động gặp các vấn đề khó khăn, mâu thuẫn hợp đồng, khó khăn trong 

cuộc sống, gặp rủi ro trong cuộc sống khi làm việc tại Hàn Quốc. Trong đợt nhập cảnh đầu tiên 

sau Tết Quý Mão 2023, Trung tâm Lao động ngoài nước đã tổ chức cho 138 lao động nhập cảnh 

Hàn Quốc; tổ chức 2 khóa đào tạo giáo dục định hướng cho 800 lao động, tiếp nhận hồ sơ của 

gần 6.000 lao động đạt yêu cầu kỳ thi tiếng Hàn, kiểm tra và giới thiệu cho chủ sử dụng lao động 

Hàn Quốc. Năm 2022, theo chương trình EPS, Việt Nam có gần 9.000 lao động nhập cảnh trong 

tổng chỉ tiêu 70.000 cho 16 nước tham gia phái cử. (Bao Quoc Te, Vietnam Plus Ngày 5/2) 

 

Tổng Lãnh Sự Nhật Bản: Doanh Nghiệp Đang Chuyển Hướng Sang Việt Nam 

 

https://giaoduc.net.vn/da-hoc-hon-4-thang-truong-nghe-van-chua-the-sap-xep-cho-hs-hoc-van-hoa-post232420.gd
https://baotintuc.vn/giao-duc/thuc-day-chuyen-doi-so-trong-giao-duc-nghe-nghiep-bai-1-xu-the-tat-yeu-20230204135731317.htm
https://baotintuc.vn/giao-duc/thuc-day-chuyen-doi-so-trong-giao-duc-nghe-nghiep-bai-cuoi-song-hanh-nhieu-giai-phap-20230204140146963.htm
https://baoquocte.vn/nam-2023-viet-nam-dat-muc-tieu-dua-10000-lao-dong-sang-han-quoc-215500.html
https://www.vietnamplus.vn/han-quoc-thi-truong-xuat-khau-lao-dong-nhieu-tiem-nang-cua-viet-nam/844314.vnp#related


 

 

 

Nhật Bản kỳ vọng sẽ thúc đẩy đầu tư mạnh mẽ hơn nữa vào Việt Nam trong bối cảnh cơ sở hạ 

tầng, nguồn nhân lực của Việt Nam ngày càng thể hiện nhiều ưu điểm vượt trội, ông Watanabe 

Nobuhiro, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP.HCM chia sẻ. Theo ông, VN là một cứ điểm sản xuất 

quan trọng đối với Nhật Bản với dân số đạt ngưỡng 100 triệu. Nhiều DN Nhật Bản đã và đang 

đầu tư mở rộng vào VN cũng như dịch chuyển các chuỗi sản xuất từ Trung Quốc sang VN. Tại 

VN hiện nay có khoảng 2.000 DN Nhật Bản, con số này vẫn còn tiếp tục tăng. Vì vậy, nhiều 

người lao động trẻ từ VN đã đến làm việc tại Nhật Bản, hỗ trợ đáng kể để giải quyết tình trạng 

thiếu lao động tại đất nước chúng tôi, ông cho biết. (PLO Ngày 2/2) 

 

Tăng Cường Hợp Tác Đào Tạo Nhân Lực Ngành Nông Nghiệp Việt Nam-Pháp 

 

Ngày 3/2, đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đã có chuyến thăm và làm việc cùng 

lãnh đạo, giáo viên và học sinh Trường trung học Le Petit Chadignac tại thành phố Saintes (miền 

trung nước Pháp), nhằm xúc tiến chương trình hợp tác giáo dục, trao đổi học sinh giữa hai nước 

trong lĩnh vực nông nghiệp. Đánh giá cao năng lực trong lĩnh vực nông nghiệp của Việt Nam, 

cũng như trình độ và tinh thần ham học hỏi của các bạn trẻ Trường trung học phổ thông chuyên 

Thăng Long-Đà Lạt, ông Michel Amblard, Phó Chủ tịch Phòng Nông nghiệp của tỉnh Charente-

Maritime thuộc vùng Nouvelle-Aquitaine ở tây nam nước Pháp, cho rằng cần phải thúc đẩy hơn 

nữa các mô hình hợp tác tương tự như Chương trình hợp tác giữa Trường trung học Le Petit 

Chadignac của thành phố Saintes và Trường trung học phổ thông chuyên Thăng Long - Đà Lạt. 

Chính quyền tỉnh Charente-Maritime sẵn sàng đón nhận thêm học sinh quốc tế, trong đó có Việt 

Nam, tới để cùng nhau trao đổi và xây dựng các dự án nghiên cứu nhằm phát triển nông nghiệp 

không chỉ tại nước sở tại mà còn tại quê hương. Đáp lại, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn 

Thắng chia sẻ, Việt Nam có thể học hỏi từ các đối tác và chuyên gia người Pháp trong các vấn đề 

nông học và phát triển các nguồn lương thực - thực phẩm như cây ăn quả, rau củ,... Không chỉ 

dừng lại ở lĩnh vực nông nghiệp, các chương trình hợp tác giáo dục - đào tạo nhân lực trong thời 

gian tiếp theo cũng sẽ hướng tới nhiều khía cạnh khác mà toàn cầu đang quan tâm như biến đổi 

khí hậu, phát triển bền vững,… từ năm 2023, năm ghi dấu ấn đặc biệt kỷ niệm 50 năm thiết lập 

quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. (Nhan Dan, Thoi Dai 

Ngày 4/2) 

  

Thí Điểm Đưa Lao Động Kỹ Thuật Cao Đi Làm Việc Tại Đức Trong Một Số Ngành Nghề 

 

Chương trình trình đưa lao động kỹ thuật cao đi làm việc tại CHLB Đức “Hand in Hand for 

International Talents” được Trung tâm Lao động ngoài nước cùng Cơ quan lao động Liên bang 

Đức ký kết vào tháng 11 năm ngoái, nhằm đưa lao động Việt Nam đi làm việc tại CHLB Đức, 

giai đoạn 2022-2023. Chương trình nhằm thí điểm tuyển chọn đưa lao động Việt Nam đã tốt 

nghiệp trình độ cao đẳng trở lên, có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong ngành đã được đào tạo 

gồm: Công nghệ thông tin, kỹ thuật điện tử, kỹ thuật chế biến món ăn, quản trị nhà hàng, khách 

sạn sang làm việc tại CHLB Đức. Mục tiêu trong năm 2023, trước mắt sẽ đưa thí điểm 45 lao 

động sang Đức làm việc. (CafeF Ngày 7/2) 

 

VinFast Tuyên Bố Cắt Giảm Việc Làm Tại Mỹ Để 'Tinh Giản' Các Hoạt Động 

 

https://plo.vn/tong-lanh-su-nhat-ban-doanh-nghiep-dang-chuyen-huong-sang-viet-nam-post718050.html
https://nhandan.vn/tang-cuong-hop-tac-dao-tao-nhan-luc-nganh-nong-nghiep-viet-nam-phap-post737261.html
https://thoidai.com.vn/tang-cuong-hop-tac-dao-tao-nhan-luc-nganh-nong-nghiep-viet-nam-phap-181866.html#related
https://cafef.vn/thi-diem-dua-lao-dong-ky-thuat-cao-di-lam-viec-tai-duc-trong-mot-so-nganh-nghe-20230206165745343.chn


 

 

 

Nhà sản xuất xe điện của Việt Nam là VinFast lên kế hoạch cắt giảm một phần lực lượng lao 

động tại Mỹ. Việc này diễn ra trong bối cảnh VinFast đang nỗ lực tái cơ cấu tại thị trường nước 

ngoài lớn như Mỹ khi họ phải hoãn đợt giao xe đầu tiên và chuẩn bị cho kế hoạch IPO. Hiện 

chưa rõ có bao nhiêu việc làm sẽ bị ảnh hưởng bởi việc tái cấu trúc tại Mỹ của VinFast. Số lượng 

nhân viên sẽ không giảm ở Việt Nam - nơi có hầu hết nhân viên của công ty, bao gồm cả ở nhà 

máy và hoạt động kỹ thuật. VinFast cho biết họ đã thuê khoảng 150 nhân viên tại Mỹ, nhiều 

người đảm nhận vai trò bán hàng, hỗ trợ và phân phối như một phần của mô hình kinh doanh bỏ 

qua các đại lý truyền thống. (CafeF, Reuters Ngày 7/2) 

Tin Trong Nước 

 

Gỡ Bỏ Định Kiến Trong Đào Tạo Hệ 9+ Của Trường Nghề 

 

Theo thống kê, 5 năm trở lại đây, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp cấp 2 lựa chọn học nghề ngày càng 

tăng. Trong năm 2020, tỷ lệ này đạt khoảng 16%, tăng 5% so với năm 2015. Với mô hình 9+ sẽ 

có khoảng 30% các em học liên thông, còn lại thì phần lớn tiếp cận với các doanh nghiệp ngay 

khi ngồi trên ghế nhà trường. (VTV Ngày 4/2) 

 

Cần Khoảng 400.000 Lao Động Chất Lượng Cao Trong 6 Tháng Đầu Năm 2023 

 

Theo Bộ LĐTB&XH, dự báo, trong quý I và quý II/2023, thị trường tiếp tục ghi nhận sự thiếu 

hụt về lao động. Các doanh nghiệp sử dụng lao động chất lượng cao, lao động có tay nghề cần 

tuyển mới khoảng 400.000 lao động, theo Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung. Dự báo 

của Bộ LĐTB&XH cho biết, tình trạng thiếu hụt lao động trong quý I và quý II năm nay chủ yếu 

diễn ra ở những ngành nghề thâm dụng lao động như dệt may, giày da, túi xách; một số ngành 

nghề có mặt hàng xuất khẩu và chủ yếu là ở doanh nghiệp FDI. Theo Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH 

Đào Ngọc Dung, thiếu lao động chủ yếu ở các doanh nghiệp phía Nam, đặc biệt là tại TPHCM, 

Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh… Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhận định,Việt Nam sẽ phải đối 

mặt với những vấn đề lớn. Thứ nhất là thời gian tới Việt Nam sẽ là một trong những nước có tốc 

độ già hóa dân số nhanh nhất. Thứ hai là thách thức từ lao động di cư, lao động phi chính thức. 

Thứ ba là tác động của biến đổi khí hậu sẽ tác động rất quyết liệt đến thị trường lao động, đến 

đời sống của người lao động. Thứ tư là vấn đề thị trường lao động đang chuyển đổi, nhất là khu 

vực nông nghiệp sang khu vực công nghiệp. Theo Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH, năm 2023 và 

những năm tới, việc hình thành một thị trường lao động linh hoạt, đồng bộ, hiện đại, bền vững và 

mang yếu tố hội nhập phải đi cùng với xây dựng và phát triển một hệ thống chính sách an sinh xã 

hội toàn diện, bao trùm và bền vững. (Phap Luat Plus, Bao Chinh Phu, VOV Feb 3) 

 

Ngành Nào Có Triển Vọng Tăng Lương Trong Năm 2023? 

 

Theo“Báo cáo thị trường tuyển dụng lao động phổ thông trực tuyến năm 2023” do Việc Làm Tốt 

vừa công bố cho thấy, khối nhà hàng, khách sạn được dự báo có mức tăng trưởng lương trung 

bình từ 5-10% trong năm 2023. Hiện nhóm này đang có mức lương thấp, khoảng 6,2 triệu 

đồng/tháng. Trong 5 nhóm ngành phổ thông được tuyển dụng trực tuyến, shipper đang có mức 

tiền lương cao thứ hai thị trường, đạt 10,2 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, cầu shipper đã hạ nhiệt 

trong năm 2022, mức tuyển dụng trực tuyến trong tháng 12/2022 ghi nhận thấp hơn tới 78% so 

https://cafef.vn/nong-vinfast-tuyen-bo-cat-giam-viec-lam-tai-my-de-hop-ly-hoa-cac-hoat-dong-20230207002916232.chn
https://www.reuters.com/business/autos-transportation/ev-startup-vinfast-says-cutting-us-jobs-amid-restructuring-2023-02-06/#related
https://vtv.vn/giao-duc/go-bo-dinh-kien-trong-dao-tao-he-9-cua-truong-nghe-20230204131343689.htm
https://www.phapluatplus.vn/xa-hoi/can-khoang-400000-lao-dong-chat-luong-cao-trong-6-thang-dau-nam-2023-d189661.html
https://baochinhphu.vn/can-khoang-400000-lao-dong-moi-trong-6-thang-dau-nam-102230202162523355.htm#related
https://vov.vn/podcast/cau-chuyen-thoi-su/can-khoang-350000-400000-lao-dong-moi-6-thang-dau-nam-post998598.vov#related


 

 

 

với cùng kỳ năm trước do yếu tố về nhu cầu tuyển dụng, chi phí xăng dầu và chính sách thay đổi 

trong ngành. Khối ngành xuất khẩu cho thị trường nước ngoài vẫn đang bị ảnh hưởng bởi tình 

hình phức tạp trên thế giới, sự sụt giảm đơn hàng xảy ra cục bộ, tập trung ở các ngành da giày, 

dệt may, gỗ, điện tử. Nhu cầu tuyển dụng các ngành này vẫn đang trong đà giảm từ quý III/2022. 

Khối ngành sản xuất và dịch vụ thương mại bán lẻ cho thị trường nội địa tình hình có lạc quan 

hơn. Nhu cầu tuyển dụng của ngành này sau Tết sẽ tăng nhưng không quá mạnh như mọi năm 

khi các doanh nghiệp đang phải tìm cách tối ưu hoá chi phí sản xuất trong điều kiện giá nguyên 

vật liệu tăng cao. (VietnamNet Ngày 1/2) 

 

Chuyên Gia Dự Báo Xu Hướng Nghề Nghiệp Trong 5 Năm Tới 

 

Ông Trần Anh Tuấn - chuyên gia dự báo nhân lực và thông tin thị trường lao động chia sẻ, trong 

5 năm tới, có 6 nhóm ngành sẽ phát triển mạnh. Đầu tiên là nhóm ngành công nghệ và kỹ thuật. 

Thứ 2 là nhóm ngành công nghệ thông tin, phát triển chuyên sâu khoa học máy tính, công nghệ 

thông tin - lập trình và phần mềm và trí tuệ nhân tạo. Kế đó là nhóm ngành quản trị kinh doanh - 

kinh doanh quốc tế - tài chính - ngân hàng kết hợp các chuyên ngành quản trị khác. Nhóm ngành 

thứ 4 là về khoa học xã hội, du lịch - nhà hàng - khách sạn khách sạn - ẩm thực, sư phạm kỹ 

thuật và sư phạm giáo dục, luật, ngôn ngữ, quan hệ công chúng - tổ chức sự kiện, truyền thông 

đa phương tiện Đông phương học và tâm lý các chuyên ngành. Nhóm ngành thứ 5 là chăm sóc 

sức khỏe. Cuối cùng là nhóm ngành công nghệ nông – lâm. (Dan Viet Ngày 5/2) 

 

Hà Nội Có Nhu Cầu Tuyển Dụng Hơn 100.000 Lao Động Trong Quý I/2023 

 

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, với sự phục hồi tích cực của kinh tế thủ đô trong năm 

2022 và những ngày đầu năm 2023, tình hình thị trường lao động được kỳ vọng có những 

chuyển động tích cực trong quý I/2023. Ước tính, tổng nhu cầu tuyển dụng là khoảng 100.000 – 

120.000 vị trí việc làm. (Tin Tuc Ngày 6/2) 

 

Hơn 32% Doanh Nghiệp Dệt May Tại Hà Nội Vẫn Đóng Cửa Sau Tết 

 

Theo báo cáo của LĐLĐ TP.Hà Nội, Đến ngày 30/1 (tức ngày 9 tết), có 99,2% doanh nghiệp đã 

mở xưởng để sản xuất với 97,8% số lao động trở lại làm việc. Nhưng chỉ có 67,7% doanh nghiệp 

dệt may tại Hà Nội trở lại sản xuất với 67% số công nhân quay trở lại làm việc sau Tết Nguyên 

đán 2023 do thiếu đơn hàng. Bộ LĐ-TB&XH cho biết sẽ có văn bản hướng dẫn các địa phương 

rà soát nhu cầu sử dụng lao động và tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nhất là các 

ngành sử dụng nhiều lao động như may mặc, da giày, chế biến gỗ, từ đó xây dựng phương án kết 

nối giữa nhà tuyển dụng và người lao động. (Saigon Times English Ngày 2/2) 
 

Quảng Ninh: Năm 2022 Có Hơn 600 Vụ Tai Nạn Lao Động 

 

Theo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Ninh, trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh xảy ra 619 vụ TNLĐ 

làm 632 người bị nạn, trong đó: số vụ TNLĐ chết người là 31 vụ, số người chết là 32 người; số 

người bị thương nặng là 417 người. (Phap Luat Plus Ngày 2/2) 

 

https://vietnamnet.vn/nganh-nao-co-trien-vong-tang-luong-trong-nam-2023-2105457.html
https://danviet.vn/chuyen-gia-du-bao-xu-huong-nghe-nghiep-trong-5-nam-toi-20230205181838856.htm
https://baotintuc.vn/van-de-quan-tam/ha-noi-co-nhu-cau-tuyen-dung-hon-100000-lao-dong-trong-quy-i2023-20230206184435292.htm
https://english.thesaigontimes.vn/over-32-of-apparel-firms-remain-closed-in-hanoi/
https://www.phapluatplus.vn/dia-phuong/nam-2022-quang-ninh-xay-ra-hon-600-vu-tai-nan-lao-dong-d189650.html


 

 

 

Thừa Thiên - Huế: Phiên Giao Dịch Việc Làm Đầu Xuân Tuyển Dụng 4.000 Vị Trí Việc 

Làm 

 

Sáng 5/2, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức Phiên giao dịch việc làm 

đầu xuân Quý Mão 2023. Sự kiện thu hút 28 doanh nghiệp tham gia, với gần 4.000 vị trí việc 

làm cả trong nước và ngoài nước cần tuyển dụng. (Dan Sinh Ngày 5/2) 

 

Khánh Hòa Phê Duyệt Đề Án Hỗ Trợ Đào Tạo Và Giải Quyết Việc Làm Cho Người Bị Thu 

Hồi Đất 

 

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định phê duyệt Đề án hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết 

việc làm cho người lao động bị thu hồi đất trên địa bàn huyện Cam Lâm và thành phố Cam 

Ranh. Dự kiến, kinh phí thực hiện hỗ trợ đào tạo nghề là hơn 248 tỷ đồng, nguồn vốn cho vay hỗ 

trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm khoảng 700 tỷ đồng gồm nguồn vốn địa phương và 

trung ương. (Dan Sinh Ngày 4/2) 

 

Khánh Hòa: Năm 2023, Phấn Đấu Đưa 100 Lao Động Đi Làm Việc Ở Nước Ngoài 

 

Theo báo cáo của Sở LĐ-TB&XH Khánh Hòa, trong năm 2023, toàn ngành phấn đấu đưa 100 

lao động trên địa bàn tỉnh đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ở các thị trường uy tín, chất 

lượng và có thu nhập cao, như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức… Năm 2022, toàn tỉnh có 265 người 

lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Trong đó, thị trường Nhật Bản có 230 người, 

Đài Loan 29 người, Hungary 2 người, Hàn Quốc 1 người, Romania 1 người, Singapore 1 người, 

Trung Quốc 1 người. (Khanh Hoa Ngày 5/2) 

 

Năm 2022, Tỉnh Đắk Nông Đào Tạo Nghề Cho 5.776 Người 

 

Theo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đắk Nông, năm 2022, tỉnh Đắk Nông đã tổ chức đào tạo nghề cho 

5.776 người, đạt 144% kế hoạch (5.776/4.000 người), trong đó đào tạo nghề cho đồng bào dân 

tộc thiểu số là trên 2.000 người. Số lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài (xuất khẩu lao 

động) là 445 người, đạt 222,5% kế hoạch năm, chiếm 222% so với cùng kỳ năm 2021, chiếm 

2,13% số lao động được tạo việc làm, chủ yếu tại thị trường: Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc. 

(Dan Sinh Ngày 1/2) 

 

Trường Nghề Khởi Động Tuyển Sinh Sớm 

 

Mùa tuyển sinh - xét tuyển 2023 với các trường nghề (cao đẳng, trung cấp) đã chính thức bắt 

đầu. TS Trần Thanh Hải - hiệu trưởng Trường CĐ Viễn Đông - cho biết năm nay trường khởi 

động tuyển sinh cho hầu hết các ngành khá sớm, ngay từ tháng 2-2022. TS Trần Thanh Hải phân 

tích trường quyết định tuyển sinh sớm là muốn hướng tới những bạn đã tốt nghiệp THPT năm 

2022 nhưng không chọn theo học đại học. Theo những thống kê từ quá trình tư vấn, ông nhận 

thấy phần đông trong số gần 400.000 học sinh không vào đại học năm ngoái đã lựa chọn đi làm 

ngay sau khi học hết lớp 12 vì muốn ổn định kinh tế cho gia đình sau những năm COVID-19. 

ThS Võ Long Triều - hiệu trưởng Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức - thông tin các hoạt động 

https://baodansinh.vn/phien-giao-dich-viec-lam-dau-xuan-tuyen-dung-4000-vi-tri-viec-lam-20230205114048.htm
https://baodansinh.vn/khanh-hoa-phe-duyet-de-an-ho-tro-dao-tao-va-giai-quyet-viec-lam-cho-nguoi-bi-thu-hoi-dat-20230203191927.htm
https://baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202302/nam-2023-phan-dau-dua-100-lao-dong-di-lam-viec-o-nuoc-ngoai-8275854/
https://baodansinh.vn/dak-nong-tang-cuong-dao-tao-nghe-va-giai-quyet-viec-lam-cho-dong-bao-dan-toc-thieu-so-20230131094206.htm


 

 

 

tuyển sinh được trường đẩy mạnh từ khá sớm, ngay từ tháng 11-2022. Trường dự kiến sẽ nhận 

hồ sơ từ tháng 6-2023 và cố gắng kết thúc trong tháng 9-2023. TS Lê Đình Kha - hiệu trưởng 

Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng - cho biết trong năm 2023 nhà trường tiếp tục đa dạng các hình 

thức tuyển sinh, xét tuyển vào trường. Cụ thể, chỉ tiêu tuyển dự kiến 4.500 người, trong đó 60% 

xét học bạ THPT, 35% xét kết quả tốt nghiệp THPT 2023 và 5% xét kết quả kỳ thi đánh giá năng 

lực 2023 của ĐH Quốc gia TP. HCM. TS Hoàng Văn Phúc - hiệu trưởng Trường CĐ Bách khoa 

Sài Gòn - cho biết năm nay trường dự kiến đẩy mạnh đa dạng nhiều đợt tuyển, tránh phụ thuộc 

tất cả vào cao điểm sau khi thi tốt nghiệp THPT. Dự kiến các đợt tuyển của trường sẽ cách đều 

mỗi 3 tháng. Về chỉ tiêu, TS Hoàng Văn Phúc thông tin trường sẽ tuyển khoảng 1.200 sinh viên. 

ThS Võ Thị Mỹ Vân - hiệu trưởng Trường trung cấp Du lịch và Khách sạn Saigontourist - cho 

biết trong năm 2023 dự kiến nhà trường sẽ mở thêm các ngành tổ chức sự kiện, công nghệ thông 

tin, kế toán. Trong năm 2023, trường sẽ khởi động thêm chương trình đưa học viên nghề bếp đi 

Úc. (Tuoi Tre Ngày 1/2) 

 

TP. HCM Mở Sàn Giao Dịch Việc Làm Trực Tiếp Và Trực Tuyến 

 

Ngày 2/2, tại cuộc họp cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế-xã hội và công tác phòng, chống 

dịch trên địa bàn TP. HCM, liên quan đến tình hình lao động việc làm, ông Nguyễn Văn Lâm, 

Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP. HCM, cho biết TP. HCM sẽ tổ chức các phiên, sàn giao dịch 

trực tiếp và trực tuyến cho người lao động khu vực Tây Nam Bộ và Tây Nguyên. Về nhu cầu 

tuyển dụng lao động sau Tết, có 499 doanh nghiệp tham gia khảo sát có nhu cầu tuyển thêm lao 

động trong quý 1/2023 là 14.379 lao động, trong đó lĩnh vực may mặc-da giày là 5.000 vị trí, 

điện-điện tử là 2.200 vị trí, hóa nhựa là 800 vị trí và 1.000 vị trí bán buôn. (VietnamPlus Ngày 

3/2, Zing Ngày 2/2) 

 

Bình Phước: Hơn 3.200 Lao Động Có Cơ Hội Việc Làm Đầu Tháng 2 

 

Theo Sở LĐ-TB&XH Bình Phước, 29 doanh nghiệp trên địa bàn có nhu cầu tuyển dụng 3.230 

lao động trong tháng 1/2023, trong đó 3.122 lao động phổ thông và 108 lao động có chuyên môn. 

Địa bàn tỉnh có khoảng 4.000 doanh nghiệp hoạt động với gần 130.000 lao động đang làm việc. 

Trong đó, các khu công nghiệp có 174 doanh nghiệp với 71.750 lao động Việt Nam và 1.120 lao 

động nước ngoài. (Bnews Ngày 2/2) 

 

Đồng Nai Hỗ Trợ Người Lao Động Mất Việc 1,5 Triệu Đồng 

 

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành quyết định về việc chăm lo, hỗ trợ người lao động bị mất 

việc, tạm hoãn hợp đồng lao động (HĐLĐ) do doanh nghiệp gặp khó khăn trên địa bàn. Theo đó, 

những lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp bị chấm dứt HĐLĐ hoặc tạm hoãn HĐLĐ từ 

30 ngày liên tục trở lên sẽ được hỗ trợ một lần với mức 1,5 triệu đồng/người. Do doanh nghiệp bị 

ảnh hưởng đơn hàng nên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có khoảng 40 ngàn lượt lao động nghỉ việc 

tại 2.962 doanh nghiệp. (Tien Phong Ngày 3/2) 

 

https://tuoitre.vn/truong-nghe-khoi-dong-tuyen-sinh-som-20230201101217102.htm
https://www.vietnamplus.vn/tp-ho-chi-minh-mo-san-giao-dich-viec-lam-truc-tiep-va-truc-tuyen/843994.vnp
https://zingnews.vn/tphcm-can-tuyen-hon-14000-lao-dong-sau-tet-post1398340.html
https://bnews.vn/binh-phuoc-hon-3-200-lao-dong-co-co-hoi-viec-lam-dau-thang-2/279529.html
https://tienphong.vn/dong-nai-ho-tro-nguoi-lao-dong-mat-viec-15-trieu-dong-post1507090.tpo

