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● Tin Tiêu Điểm ●  

 

● Tin GDNN / Đào Tạo Nghề ●  

Chính Sách 

 

Phê Duyệt Quy Hoạch Mạng Lưới Cơ Sở GDNN Thời Kỳ 2021 - 2030, Tầm Nhìn Đến Năm 

2045 

 

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 73/QĐ-TTg ngày 10/2/2023 phê 

duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở GDNN thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Mục tiêu 

của Quy hoạch đến năm 2030, mạng lưới cơ sở GDNN đủ năng lực đáp ứng nhu cầu nhân lực 

qua đào tạo nghề của nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. 

Nâng tỷ lệ cơ sở GDNN tư thục, cơ sở GDNN có vốn đầu tư nước ngoài lên khoảng 45% đến 

năm 2025 và lên khoảng 50% đến năm 2030. Với cơ sở GDNN, đến năm 2025, có 1.800 cơ sở 

GDNN, gồm 980 cơ sở GDNN công lập. Đến năm 2030, có 1.700 cơ sở GDNN, bao gồm 850 cơ 

sở GDNN công lập. Về quy mô tuyển sinh, đào tạo, theo trình độ đào tạo đến năm 2025, đạt từ 

2.500.000 đến 2.700.000 lượt người/năm. Đến năm 2030, đạt từ 3.800.000 đến 4.000.000 lượt 

người/năm. (Dang Cong San Ngày 12/2) 

 

Quy Định Mới Về Kiểm Định Chất Lượng GDNN 

 

Ngày 13/2/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định 4/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm 

vi quản lý nhà nước của Bộ LĐ-TB&XH. Tại Nghị định 4/2023/NĐ-CP, Chính phủ quy định: 

Tổng cục trưởng Tổng cục GDNN cấp, cấp lại và thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt 

động kiểm định; đình chỉ hoạt động kiểm định chất lượng GDNN. (Dan Sinh Ngày 14/2) 

 

Luật Việc Làm Sửa Đổi Hướng Tới 4 Nhóm Chính Sách Nâng Cao Chất Lượng Nguồn 

Nhân Lực 

 

Bộ LĐ-TB&XH đã trình Chính phủ đề nghị xây dựng Luật Việc làm (sửa đổi) vào 4 nhóm chính 

sách. Nhóm chính sách 1, quản trị thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, hiện đại, bền vững và 

hội nhập; phát triển hệ thống thông tin thị trường lao động đồng bộ, thống nhất. Nhóm chính 

sách 2, hoàn thiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp là công cụ quản trị thị trường lao động; tăng 

cường tư vấn, giới thiệu việc làm và hỗ trợ học nghề. Nhóm chính sách 3, phát triển kỹ năng 

nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Nhóm chính sách 4, thúc đẩy tạo việc làm theo 

hướng bền vững, nhất là cho các nhóm lao động phi chính thức, lao động yếu thế. (Tin Tuc Ngày 

13/2) 

 

● Tin Kinh Doanh & Thị Trường Lao Động ●  

https://dangcongsan.vn/day-manh-cai-cach-tu-phap-va-hoat-dong-tu-phap/duong-loi-chinh-sach/phe-duyet-quy-hoach-mang-luoi-co-so-giao-duc-nghe-nghiep-thoi-ky-2021-2030-tam-nhin-den-nam-2045-631495.html
https://baodansinh.vn/quy-dinh-moi-ve-kiem-dinh-chat-luong-giao-duc-nghe-nghiep-20230213223516.htm
https://baotintuc.vn/thoi-su/luat-viec-lam-sua-doi-huong-toi-4-nhom-chinh-sach-nang-cao-chat-luong-nguon-nhan-luc-20230210233258808.htm


 

 

 

Hợp tác Nước Ngoài 

 

Đào Tạo Nghề Ngắn Hạn Cho Người Lao Động Ảnh Hưởng Bởi Dịch COVID-19 

 

Sáng ngày 6/2 và ngày 9/2, trường Cao đẳng nghề An Giang và trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt-

Đức Hà tĩnh đã tổ chức Lễ khai giảng 02 khóa đào tạo nghề ngắn hạn nghề Điện dân dụng cho 

32 người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Các đối tượng học viên đều là người khuyết 

tật và nữ giới.  Trong năm 2023, Chương trình “Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam”-GIZ chú trọng 

vào việc thúc đẩy quá trình phục hồi sau đại dịch Covid-19 một cách toàn diện, giúp người 

khuyết tật và nữ giới được bình đẳng trong tiếp cận đào tạo. Các khóa đào tạo này cũng nhằm 

giúp người lao động nhanh chóng có những kỹ năng nghề cơ bản để chuyển đổi việc làm hoặc tự 

kinh doanh, đảm bảo sinh kế cho bản thân và gia đình trong bối cảnh lực lượng lao động Việt 

Nam vẫn còn bị ảnh hưởng từ các tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19. Các khóa đào tạo 

được tổ chức trong 20 ngày. Học viên tham gia các khóa đào tạo được Chương trình “Đổi mới 

đào tạo nghề Việt Nam”-GIZ hỗ trợ toàn bộ chi phí đào tạo, chi phí đi lại, lưu trú, và ăn trưa. Sau 

ba tuần học tập, học viên sẽ được cấp chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo. Ngoài ra, 

những học viên tham gia lớp học đầy đủ, nghiêm túc, chấp hành quy định của nhà trường, quy 

chế đào tạo, hoàn thành các bài kiểm tra, đánh giá kỹ năng nghề sẽ được cấp học bổng trị giá 

3,500,000 VND cho học viên khuyết tật và 2,500,000 VND cho học viên nữ. 02 Khóa đào tạo 

này được tổ chức trong khuôn khổ Hợp phần “Hỗ trợ các Cơ sở GDNN Chất lượng cao”, được 

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

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

phối hợp với Tổng cục GDNN thực hiện. (TVET Ngày 14/2) 

 

Việt Nam Đặt Người Dân Ở Trung Tâm Chính Sách Phát Triển Sau Đại Dịch 

 

Từ ngày 6-15/2, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ) diễn ra Phiên họp thường niên thứ 61 

của Ủy ban Phát triển Xã hội (CSocD61) với chủ đề “Tạo việc làm đầy đủ, năng suất và bền 

vững cho mọi người nhằm khắc phục bất bình đẳng, đẩy nhanh phục hồi sau đại dịch COVID-19 

và thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì phát triển bền vững.” Phát biểu tại phiên họp ngày 

13/2, Tham tán Công sứ Nguyễn Hoàng Nguyên, Phó Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam 

tại Liên hợp quốc, khẳng định Việt Nam ủng hộ chủ trương thúc đẩy việc làm bền vững cũng 

như phát triển nền kinh tế-xã hội và đoàn kết, coi đó là yếu tố quan trọng góp phần đẩy nhanh 

việc hoàn thành Chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững. Chia sẻ một số kinh nghiệm 

và kết quả phục hồi kinh tế-xã hội của Việt Nam, trong tỷ lệ thất nghiệp được hạn chế ở mức 

2,3%, Tham tán Công sứ Nguyễn Hoàng Nguyên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đặt người 

dân vào trung tâm của chính sách phát triển, chú trọng hỗ trợ các đối tượng yếm thế, đẩy mạnh 

đổi mới giáo dục đào tạo, tăng cường kỹ năng, khả năng tự học và thích ứng cho người lao động 

để đáp ứng yêu cầu của bối cảnh mới. Tham tán Công sứ Nguyễn Hoàng Nguyên khẳng định 

Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các đối tác quốc tế để thúc đẩy quyền có việc làm bền 

vững của người lao động, coi đây là một trong những ưu tiên của Việt Nam trong nhiệm kỳ 

thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc 2023-2026. (Bao Quoc Te, Vietnam Plus Ngày 

14/2) 

 

https://www.tvet-vietnam.org/vi/archives/news/dao-tao-nghe-ngan-han-cho-nguoi-lao-dong-anh-huong-boi-dich-covid-19-tai-truong-cao-dang-nghe-an-giang-va-truong-cao-dang-ky-thuat-viet-duc-ha-tinh
https://baoquocte.vn/viet-nam-khang-dinh-no-luc-tao-viec-lam-va-dat-nguoi-dan-vao-trung-tam-chinh-sach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-216568.html
https://www.vietnamplus.vn/viet-nam-dat-nguoi-dan-o-trung-tam-chinh-sach-phat-trien-sau-dai-dich/845850.vnp


 

 

 

Hội Thảo Đánh Giá Kết Quả Nghiên Cứu Quốc Gia Của Việt Nam Về Tái Hòa Nhập Việc 

Làm Cho Lao Động Di Cư Về Nước Trong Khu Vực ASEAN 

 

Ngày 08/02, tại Hà Nội, Bộ LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với Quỹ Châu Á (TAF) tổ chức Hội 

thảo đánh giá kết quả nghiên cứu quốc gia của Việt Nam về Tái hòa nhập việc làm cho lao động 

di cư về nước trong khu vực ASEAN. Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan chủ trì Hội thảo. Hội thảo 

được tổ chức theo hình thức trực tuyến kết hợp trực tiếp với sự tham gia của các đại biểu đến từ 

các đơn vị liên quan thuộc Bộ LĐ-TB&XH; Sở LĐ-TB&XH, Trung tâm dịch vụ việc làm, đại 

diện Tổng liên đoàn lao động Việt Nam; đại diện Liên đoàn thương mại và Công nghiệp Việt 

Nam; đại diện các tổ chức quốc tế (ILO, IOM, UNWomen). Tại hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Bá 

Hoan khái quát, thời gian qua, công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đã có bước 

phát triển mạnh mẽ cả về chất và lượng. Đặc biệt, giai đoạn từ 2013 đến 2021, Việt Nam đã đưa 

được gần 1 triệu lao động đi làm việc ở nước ngoài. Dự kiến, Báo cáo quốc gia của Việt Nam về 

Tái hòa nhập thị trường lao động cho người lao động di cư sẽ được hoàn thiện trong Quý I năm 

2023. (MoLISA Ngày 8/2) 

 

Tăng Cường Số Lượng Thực Tập Sinh Điều Dưỡng Làm Việc Tại Nhật Bản 

 

Chiều 9/02, tại trụ sở Bộ LĐ-TB&XH, Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan đã có buổi tiếp và làm việc 

với Chủ tịch Nghiệp đoàn J-LEC (Nhật Bản) Yuichiro Yamamoto. Tại buổi tiếp, ông Yuichiro 

Yamamoto – Chủ tịch Nghiệp đoàn J-LEC, đề xuất trong thời gian tới, Bộ LĐ-TB&XH sẽ tạo 

điều kiện hơn nữa trong việc thúc đẩy thực tập sinh Việt Nam sang học tập và làm việc tại Nhật 

Bản, đặc biệt đối với nhóm ngành điều dưỡng. Hiện nay, Nghiệp đoàn J-LEC đang hợp tác với 

công ty Nhân lực quốc tế Việt (Vilaco) phát triển nguồn nhân lực điều dưỡng, đây là một trong 

những ngành hiện đang rất thiếu nhân lực tại Nhật Bản. Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan cho biết, 

trong năm 2023, phía Bộ LĐ-TB&XH Việt Nam sẽ phối hợp với Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi 

Nhật Bản tìm cách triển khai và nâng cao công tác đào tạo đối với lĩnh vực ngành điều dưỡng. 

Cũng tại buổi tiếp, Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan yêu cầu phía Nghiệp đoàn J-LEC trong thời 

gian tới sẽ phối hợp với Việt Nam trong công tác tuyển chọn và nâng cao tay nghề, hỗ trợ tối đa 

kinh phí học tập cho thực tập sinh Việt Nam có nhu cầu sang làm việc tại Nhật Bản trong lĩnh 

vực điều dưỡng. Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa nhóm lĩnh vực ngành sản xuất chế tạo. 

Nghiệp đoàn J-LEC đã phối hợp với các doanh nghiệp Việt Nam đưa thành công gần 600 thực 

tập sinh Việt Nam sang học tập và làm việc tại Nhật Bản trong năm 2022. (MoLISA, Dan Tri, 

NLD Ngày 13/2) 

 

Việt Nam - Canada Tăng Cường Hợp Tác Trong Đào Tạo Và GDNN 

 

Hội thảo Phát triển đối tác bền vững giữa Việt Nam và Canada trong lĩnh vực đào tạo và GDNN 

tổ chức tại Trường ĐH Trà Vinh từ ngày 20 - 21/3/2023. Hội thảo do Hội đồng Giáo dục Quốc tế 

tỉnh bang British Columbia (BCCIE), Hiệp hội các Viện trường Canada (CiCan), Trường Cao 

đẳng Cộng đồng Nova Scotia (NSCC), Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam (VACC) và 

Trường ĐH Trà Vinh đồng phối hợp tổ chức. Hội thảo là sự kiện chính chào mừng kỷ niệm 50 

năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Canada. Đây cũng là cơ hội để xúc tiến các hoạt 

động hợp tác tiềm năng đối với các lĩnh vực quan tâm của các bên trong lĩnh vực GDNN và phát 

triển thị trường lao động cũng như các chương trình trao đổi sinh viên tiềm năng. Các chủ đề tại 

https://www.molisa.gov.vn/Pages/tintuc/chitiet.aspx?tintucID=235407
https://www.molisa.gov.vn/Pages/tintuc/chitiet.aspx?tintucID=236392
https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/tang-so-luong-thuc-tap-sinh-dieu-duong-lam-viec-tai-nhat-ban-20230214094057379.htm
https://nld.com.vn/cong-doan/tang-so-luong-dieu-duong-sang-nhat-ban-lam-viec-20230213200019454.htm


 

 

 

hội thảo xoay quanh: Chuyển đổi số trong dạy và học; Trao đổi sinh viên và tuyển sinh; Phát 

triển đối tác quốc tế bền vững; Gắn kết các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên hợp quốc 

trong giáo dục; Phát triển quan hệ đối tác trong GDNN…(Giao Duc Thoi Dai Feb 11/2) 

 

Tăng Cường Hợp Tác Giữa Các Trường Đại Học Của Việt Nam Và Hà Lan 

 

Ngày 7/2, tại thành phố Enschede, Hà Lan, Trường Đại học Khoa học ứng dụng Saxion đã tổ 

chức lễ kỷ niệm 25 năm hợp tác với Việt Nam. Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan, Phạm Việt Anh, 

Tiến sỹ Trần Trọng Đạo, Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) và nhiều công 

ty, doanh nghiệp là đối tác gần gũi của Saxion, đã tham dự sự kiện. Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ 

Phạm Việt Anh đánh giá cao các chương trình trao đổi giảng viên, sinh viên giữa Saxion và đối 

tác Việt Nam như Bệnh viện Việt Đức, Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Trà Vinh, Đại học 

Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Đà Nẵng..., Saxion đã góp phần nâng cao chất lượng 

đào tạo sinh viên nước ngoài tại Việt Nam. Những hoạt động nghiên cứu, giảng dạy của Saxion 

đã hỗ trợ đào tạo nên nhiều thế hệ tài năng, đóng góp vào nguồn nhân lực chất lượng cao của 

Việt Nam. Nhân dịp này, TDTU và Saxion đã ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục, đào tạo, 

nghiên cứu ứng dụng và trao đổi giảng viên, sinh viên và nghiên cứu sinh. (Vietnam Plus, Thoi 

Dai, Tin Tuc, Bao Quoc Te Ngày 9/2) 

 

Đồng Tháp: Hết quý I Sẽ Đạt 50% Chỉ Tiêu Đưa Lao Động Đi Nước Ngoài Cả Năm 

 

Ngày 13/2, lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH Đồng Tháp cho biết, hoạt động đưa người lao động đi làm 

việc ở nước ngoài ở địa phương này sớm được thực hiện ngay từ đầu năm và có những tín hiệu 

khả quan. Cụ thể, tính đến hết tuần đầu tháng 2, Đồng Tháp đã có 201 lao động xuất cảnh đi làm 

việc ở nước ngoài. Đến cuối quý I/2023, địa phương tiếp tục có 513 lao động đi Nhật Bản, Hàn 

Quốc. Như vậy, trong quý I/2023 ước có khoảng 700 lao động xuất cảnh. Trong khi đó, chỉ tiêu 

năm 2023 Đồng Tháp đề ra là đưa 1.500 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. (Dan Tri 

Ngày 13/2) 

 

Đào Tạo Nghề Theo Tiêu Chuẩn Đức, Cơ Hội Làm Việc, Định Cư Tại Châu Âu 

 

Ngày 11/2, tại Hà Nội, Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội (HCEM) cùng với Tập đoàn 

AVESTOS - CHLB Đức đã ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) với mong muốn xây dựng thương 

liệu đào tạo chất lượng quốc tế theo tiêu chuẩn cộng hoà Liên bang Đức tại Việt Nam. Biên bản 

ghi nhớ giữa Tập đoàn AVESTOS - CHLB Đức và Trường CĐ Cơ điện Hà Nội hợp tác trong 

lĩnh vực giáo dục đào tạo nghề một số nghề trọng điểm như: Điện công nghiệp, cắt gọt kim loại, 

cơ điện tử, hàn, công nghệ ô tô. (Dan Sinh Ngày 12/2) 

 

Tin Trong Nước 

 

Năm 2023, Hà Nội Đặt Mục Tiêu Giải Quyết Việc Làm Mới Cho 162.000 Lao Động 

 

https://giaoducthoidai.vn/viet-nam-canada-tang-cuong-hop-tac-trong-dao-tao-va-giao-duc-nghe-nghiep-post625893.html
https://www.vietnamplus.vn/tang-cuong-hop-tac-giua-cac-truong-dai-hoc-cua-viet-nam-va-ha-lan/844987.vnp
https://thoidai.com.vn/tang-cuong-hop-tac-giua-cac-truong-dai-hoc-cua-viet-nam-va-ha-lan-182052.html#related
https://thoidai.com.vn/tang-cuong-hop-tac-giua-cac-truong-dai-hoc-cua-viet-nam-va-ha-lan-182052.html#related
https://baotintuc.vn/giao-duc/tang-cuong-hop-tac-giua-cac-truong-dai-hoc-cua-viet-nam-va-ha-lan-20230209085358983.htm#related
https://baoquocte.vn/truong-dai-hoc-saxion-ha-lan-mong-muon-phat-trien-hon-nua-quan-he-voi-cac-doi-tac-viet-nam-215948.html#related
https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/het-quy-i-se-dat-50-chi-tieu-dua-lao-dong-di-nuoc-ngoai-ca-nam-20230213082736569.htm
https://baodansinh.vn/dao-tao-nghe-theo-tieu-chuan-duc-co-hoi-lam-viec-dinh-cu-tai-chau-au-20230211205958.htm


 

 

 

Theo Kế hoạch vừa được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt, năm 2023, thành phố đặt mục tiêu 

giải quyết việc làm mới cho 162.000 lao động; giảm tỷ lệ thất nghiệp thành thị ở mức <4%; tỷ lệ 

lao động qua đào tạo đạt 73,2%. (Dan Sinh Ngày 9/2) 

 

Bắc Giang Tổ Chức Phiên Giao Dịch Việc Làm Đầu Xuân 

 

Ngày 9/2, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bắc Giang (Sở LĐ-TB&XH Bắc Giang) tổ chức 

phiên giao dịch việc làm đầu xuân Quý Mão năm 2023. Phiên khai xuân năm nay kết nối trực 

tuyến với 10 tỉnh, thành phố gồm: Bắc Ninh, Hà Nội, Ninh Bình, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc 

Kạn, Hưng Yên, Quảng Ninh, Hải Phòng và Bắc Giang. Trực tiếp tham gia phiên giao dịch có 

gần 500 lao động, sinh viên một số trường nghề trong tỉnh đến tìm hiểu thông tin, phỏng vấn, 

ứng tuyển vào các vị trí phù hợp. Trước đó đã có 158 doanh nghiệp các tỉnh, thành phố đăng ký 

tham gia tuyển khoảng 55.700 lao động, tập trung chủ yếu ở các ngành, nghề: điện tử, may mặc, 

cơ khí. (Nhan Dan, Mekong ASEAN Ngày 10/2) 

 

Thừa Thiên-Huế: Hình Thành Trường Cao Đẳng Chất Lượng Cao, Đa Ngành Nghề 

 

Sáng ngày 8/2, UVTV Tỉnh ủy tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế 

Nguyễn Thanh Bình đã chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo Đề án sắp xếp các cơ sở GDNN công 

lập thuộc tỉnh giai đoạn 2022-2030. Tại cuộc họp, đơn vị tư vấn đã trình bày nội dung đề án sắp 

xếp các cơ sở GDNN công lập thuộc tỉnh giai đoạn 2022-2030. Theo đó, hình thành trường Cao 

đẳng mới chất lượng cao trên cơ sở hợp nhất ba trường là Trường Cao đẳng nghề Thừa Thiên 

Huế, trường Cao đẳng Giao thông Huế và Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế. Mạng 

lưới cơ sở GDNN công lập thuộc tỉnh sau khi sắp xếp: Giai đoạn 2023-2025: Tổng số cơ sở 

GDNN là: 10 cơ sở ( giảm 5 cơ sở).Trong đó: Trường cao đẳng: 03 cơ sở; Trường trung cấp: 01 

cơ sở; Trung tâm GDNN: 06 trung tâm. Giai đoạn 2026-2030: Tổng số cơ sở GDNN là: 07 cơ sở 

( giảm 3 cơ sở so với giai đoạn 2022-2025 và giảm 8 cơ sở so với giai đoạn trước 2022). Trong 

đó: Trường cao đẳng: 04 (giảm 01 và tăng 02); Trường trung cấp : không còn; Trung tâm 

GDNN: 03 trung tâm. (Bao Thua Thien-Hue Ngày 8/2) 

 

Quảng Nam: 7.000 Vị Trí Việc Làm Tại Phiên Giao Dịch Việc Làm Đầu Năm Mới 2023 

 

Phiên giao dịch việc làm đầu tiên trong năm mới 2023 của tỉnh Quảng Nam, tổ chức ngày 2/2 tại 

huyện Đại Lộc, thu hút 15 doanh nghiệp tuyển dụng trực tiếp và gián tiếp qua Trung tâm Dịch vụ 

việc làm tỉnh, với 7.090 vị trí việc làm trong và ngoài nước. Ngoài ra, các cơ sở GDNN cũng đến 

tuyển sinh người học nghề. Các ngành nghề tuyển dụng gồm: May mặc, da giày, cơ khí, nhân 

viên bán hàng, nhà hàng khách sạn... (Lao Dong Ngày 7/2) 

 

TP. HCM: Tuyển Dụng Khởi Động Trầm Lắng 

 

Đầu năm thường là thời điểm tuyển dụng sôi động nhất nhưng năm nay nhiều doanh nghiệp sản 

xuất không treo biển tuyển dụng rầm rộ như mọi năm. Ghi nhận nhanh tại Khu công nghiệp Tân 

Bình (quận Tân Bình, TP.HCM), chỉ có khoảng 10 công ty để thông báo tuyển dụng với nhu cầu 

từ vài chục, 100 - 300 lao động. Trong khi vào thời điểm sau tết của những năm trước, hầu hết 

https://baodansinh.vn/nam-2023-ha-noi-dat-muc-tieu-giai-quyet-viec-lam-moi-cho-162000-lao-dong-20230209162336.htm
https://nhandan.vn/bac-giang-to-chuc-phien-giao-dich-viec-lam-dau-xuan-post738177.html
https://mekongasean.vn/doanh-nghiep-dang-tuyen-dung-moi-55759-chi-tieu-viec-lam-post17554.html
https://thuathienhue.gov.vn/vi-vn/Tin-tuc-su-kien/tid/Hinh-thanh-truong-cao-dang-chat-luong-cao-da-nganh-nghe-gop-phan-dao-tao-nguon-nhan-luc-cho-tinh/newsid/9094DFFD-450F-4810-AAAB-AFA30120FA8B/cid/2BEA0540-FCA4-4F81-99F2-6E8848DC5F2F
https://laodong.vn/cong-doan/san-giao-dich-viec-lam-tao-co-hoi-xuat-khau-lao-dong-cho-lao-dong-nong-thon-1144936.ldo


 

 

 

các công ty đều dán thông báo, treo biển tuyển dụng để "mời gọi". Chủ tịch công đoàn một công 

ty da giày tại quận Bình Tân có khoảng 52.000 lao động cho biết người lao động ở công ty này đi 

làm lại sau tết thành hai đợt, mỗi đợt 50% do không có đơn hàng. Cũng đơn vị này trước tết, do 

tình hình đơn hàng nên buộc phải sắp xếp cho khoảng 20.000 công nhân nghỉ luân phiên, hưởng 

lương 180.000 đồng/ngày nghỉ (từ ngày 1-12-2022 đến hết tháng 2-2023). Do đó, khi trở lại làm 

việc sau tết, nhiều người lao động vẫn tiếp tục phải nghỉ luân phiên vào các thứ bảy hằng tuần. 

Tương tự, kỳ nghỉ tết của công nhân Công ty TNHH may mặc S.N (quận Bình Tân) năm nay 

cũng dài hơn mọi năm. (Tuoi Tre Ngày 13/2) 

 

Bình Dương: Săn Đón Lao Động Có Tay Nghề 

 

Dù đưa ra các chính sách đãi ngộ rất tốt nhưng nhiều doanh nghiệp tại tỉnh Bình Dương vẫn khó 

tuyển lao động có tay nghề. Bình Dương hiện có 22 cơ sở GDNN công lập (chiếm 20,4% cơ sở 

GDNN toàn tỉnh), trong đó 3 trường cao đẳng, 4 trường trung cấp do địa phương quản lý. Thầy 

Trần Hùng Phong, Hiệu trưởng Trường CĐ Việt Nam - Singapore, cho biết, vấn đề khó nhất đối 

với các trường dạy nghề hiện nay là nguồn nhân lực phục vụ giảng dạy. So với mặt bằng chung 

thì thu nhập của giáo viên trường nghề còn thấp. Nhiều giáo viên lâu năm phải chấp nhận ra đi 

để tìm nơi làm việc mới có thu nhập tốt hơn. (CafeF Ngày 12/2) 
 

ĐBSCL Gặp Khó Trong Xuất Khẩu Lao Động 

 

Năm 2022, tỉnh Long An đưa được 497 NLĐ đi làm việc ở nước ngoài (đạt 48,5% kế hoạch). 

Long An phấn đấu mỗi năm sẽ đưa 1.000 NLĐ, trong đó có 350 lao động có trình độ, kỹ năng 

tay nghề cao đi XKLĐ. Tại Cần Thơ, năm 2022, có 515 lao động đi XKLĐ. Sở LĐ-TB&XH tỉnh 

Đồng Tháp cho biết, trong năm 2022, toàn tỉnh có trên 1.700 lao động đi XKLĐ, đạt 118,6% kế 

hoạch và hiện có hơn 1.400 lao động đang đào tạo, chờ xuất cảnh. Năm 2023, tỉnh đặt mục tiêu 

đưa ít nhất 1.500 lao động đi XKLĐ. Còn tại Trà Vinh, đến nay, toàn tỉnh đã đưa gần 3.500 NLĐ 

đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Tỉnh cũng hỗ trợ cho NLĐ vay vốn để đi XKLĐ. Trong 

khi đó, 2 tỉnh An Giang, Kiên Giang có lực lượng lao động dồi dào (khoảng 700.000-800.000), 

tuy nhiên cả năm 2022 và 2 tháng đầu năm nay, tỉnh chỉ có khoảng 128 NLĐ đang làm việc tại 

nước ngoài. Ông Nguyễn Phi Hùng, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Kiên Giang, cho 

biết, mỗi năm tỉnh có khoảng 30 người được tư vấn, đào tạo đi XKLĐ. Tỉnh có chính sách hỗ trợ 

toàn bộ chi phí đào tạo (khoảng 15,6 triệu đồng/người), hỗ trợ cho vay lãi suất thấp để NLĐ có 

chi phí làm thủ tục… Tuy nhiên, số NLĐ chấp nhận đi làm việc ở nước ngoài còn rất thấp. 

(SGGP Ngày 13/2) 

 

Đồng Tháp Cần Tuyển Hàng Nghìn Lao Động Trong Tháng 2 

 

Theo Trung tâm dịch vụ việc làm (DVVL) Đồng Tháp, sau Tết Nguyên đán các doanh nghiệp 

trên địa bàn tỉnh có nhu cầu tuyển dụng hơn 4.700 lao động phổ thông và qua đào tạo lĩnh vực 

chế biến thủy sản, thực phẩm, giày da, may mặc… (Dan Sinh Ngày 10/2) 

 

https://tuoitre.vn/tuyen-dung-khoi-dong-tram-lang-20230213092035741.htm
https://cafef.vn/san-don-lao-dong-co-tay-nghe-20230212142202476.chn
https://www.sggp.org.vn/dbscl-gap-kho-trong-xuat-khau-lao-dong-post678518.html
https://baodansinh.vn/dong-thap-can-tuyen-hang-nghin-lao-dong-trong-thang-2-20230210124809.htm

