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HỢP TÁC NƯỚC NGOÀI 
LILAMA 2 Cung Cấp Chương Trình Đào Tạo Mới Ứng Dụng Công Nghiệp – Dịch Vụ Bảo Trì, Bảo Dưỡng Và Vận 
Hành Cơ Bản 
Bộ Trưởng Đào Ngọc Dung Tiếp Giám Đốc Văn Phòng ILO Khu Vực Châu Á – Thái Bình Dương 
Phó Trưởng Ban Kinh Tế Trung Ương Đỗ Ngọc An Tiếp Và Làm Việc Với Đoàn Công Tác Của Tổ Chức Lao Động 
Quốc Tế 
Việt Nam Và Hoa Kỳ Tăng Cường Hợp Tác Về Lao Động 
Tránh Tình Trạng Đóng BHXH 2 Lần Với Lao Động Việt Nam Và Hàn Quốc 
Nhật Bản Sẵn Sàng Giảm Chi Phí Tuyển Dụng Xuất Khẩu Đối Với Lao Động Hà Tĩnh 
Lần Đầu Tiên Doanh Nghiệp Nhật Bản Trực Tiếp Đến Vĩnh Long Tuyển Dụng 
Tập Đoàn An Dương (ADG) Hợp Tác Với Nhật Bản Trong Đào Tạo Kỹ Năng Nghề Cho Thực Tập Sinh 
Quảng Nam Có 111 Lao Động Ở Lại Bất Hợp Pháp Ở Hàn Quốc 
Thúc Đẩy Hợp Tác Với Đại Học Cambridge Trong Tăng Trưởng Xanh Và KHCN 
Hợp Tác Giáo Dục Và Việc Làm Tại Úc Cho Sinh Viên Việt Nam 
Bộ Trưởng Nguyễn Kim Sơn Tiếp Nguyên Thủ Tướng Cộng Hòa Pháp 
Trường ĐH Cửu Long Làm Việc Với Tập Đoàn Của Đức 
Tiếp Tục Hỗ Trợ, Thu Hút Các Doanh Nghiệp Nhật Bản Đầu Tư Vào Hải Phòng 
Đồng Nai: Các DN Thuộc Tập Đoàn Pou Chen Không Cắt Giảm Lao Động 
Vinfast Chính Thức Được Cấp Phép Để Khởi Công Xây Dựng Nhà Máy Tại Mỹ 

TIN TRONG NƯỚC 
Từ Nay Đến 2025, Hà Nội Dự Kiến Xây Mới Hơn 200 Trường Học 
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● Tin Tiêu Điểm ●  

 

● Tin GDNN / Đào Tạo Nghề ●  

Chính Sách 

 

Sau Loạt Bài Học Hộ, Thi Hộ, Tổng Cục GDNN Đề Nghị Chấn Chỉnh 

 

Tổng cục GDNN vừa có văn bản nhằm chấn chỉnh hiện tượng học hộ, thi hộ và nâng cao chất 

lượng đào tạo sau loạt bài phản ánh tình trạng này do Tuổi Trẻ thực hiện. Văn bản viết: "Báo 

Tuổi Trẻ từ ngày 6/2 đến 9/2 có loạt 4 bài phản ánh tình trạng học hộ, thi hộ trong các trường, 

trong đó có cơ sở GDNN, qua đó chỉ ra các hoạt động thuê người làm bài tập lớn, luận án hoặc 

làm bài thi hộ của học sinh, sinh viên diễn ra trên các trang mạng xã hội bằng nhiều hình thức 

khác nhau". (Tuoi Tre Ngày 14/2) 

 

Hỗ Trợ Người Nghèo Tiếp Cận GDNN Thuận Lợi 

 

Hỗ trợ đào tạo nghề cho người nghèo, gắn kết chặt chẽ GDNN với tạo việc làm, sinh kế bền 

vững là một trong những nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 

giai đoạn 2021-2025. Điểm rất mới của chương trình MTQG giảm nghèo giai đoạn 2021 – 2025 

là dự án số 4 về phát triển GDNN và việc làm bền vững. Trong đó có 2 tiểu dự án: một là tiểu dự 

án về phát triển GDNN ở vùng nghèo, vùng khó khăn dự kiến đầu tư rất lớn, khoảng 15.300 tỷ 

đồng; hai là hỗ trợ người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo Luật 

số 69/2020/QH14 của Quốc hội cũng dự kiến có khoảng 570 tỷ đồng. (Dan Sinh Ngày 18/2) 

 

Chuyển Đổi Số Trong GDNN: Người Dạy Và Người Học Quyết Định Sự Thành Công 

 

Để nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học trong đào tạo nghề, Tổng cục Dạy nghề xác định 

chuyển đổi số là một trong những giải pháp rất quan trọng. Chuyển đổi số còn là phương thức 

hữu hiệu để huy động nguồn lực trí tuệ của xã hội tham gia học tập, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao 

chất lượng nguồn nhân lực, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế về đào tạo nguồn nhân lực, 

theo ông Phạm Vũ Quốc Bình - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục GDNN. Để thực hiện bài bản, 

Tổng cục Dạy nghề đã định hướng các nhóm giải pháp để triển khai Chương trình Chuyển đổi số 

trong GDNN giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Theo con số của Tổng cục GDNN 

- Bộ LĐ-TB&XH, trên toàn quốc hiện có 1.904 cơ sở GDNN với 407 trường cao đẳng, 439 

trường trung cấp và 1.058 trung tâm GDNN. Hằng năm, số lượng tuyển sinh GDNN đạt khoảng 

2,2 triệu người. Hơn 80% người tốt nghiệp các trường nghề đã có việc làm. (Phap Luat Ngày 

19/2) 

 

● Tin Kinh Doanh & Thị Trường Lao Động ●  

Hợp tác Nước Ngoài 

 

https://tuoitre.vn/sau-loat-bai-hoc-ho-thi-ho-tong-cuc-giao-duc-nghe-nghiep-de-nghi-chan-chinh-20230214103742405.htm
https://baodansinh.vn/ho-tro-nguoi-ngheo-tiep-can-giao-duc-nghe-nghiep-thuan-loi-20230216210141.htm
https://baophapluat.vn/chuyen-doi-so-trong-giao-duc-nghe-nghiep-nguoi-day-va-nguoi-hoc-quyet-dinh-su-thanh-cong-post467169.html


 

 

 

LILAMA 2 Cung Cấp Chương Trình Đào Tạo Mới Ứng Dụng Công Nghiệp – Dịch Vụ Bảo 

Trì, Bảo Dưỡng Và Vận Hành Cơ Bản 

 

Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2 đã mở rộng danh mục đào tạo ứng dụng công 

nghiệp thông qua  khóa tập huấn nâng cao mới về Dịch vụ Bảo trì, Bảo dưỡng và Vận hành Cơ 

bản – SINUMERIK 828D. Cô Phan Thị Anh Tú, giảng viên nguồn được đào tạo bởi các chuyên 

gia của Siemens, đã nhân rộng khóa đào tạo 40 giờ này từ ngày 5/1 đến ngày 10/1 tại Trung tâm 

Đào tạo & Công nghệ Số thuộc khoa CNC tại LILAMA 2, phối hợp cùng thầy Phan Hồng 

Phương. Nhóm giảng viên đã tăng cường năng lực cho bảy giảng viên của khoa Cơ khí và Cơ 

điện tử của LILAMA 2, đồng thời củng cố các năng lực công nghệ và sư phạm để các giảng viên 

có thể cung cấp tập huấn tương tự cho doanh nghiệp trong giai đoạn tới. Khóa tập huấn hướng 

đến đối tượng là các kỹ thuật viên chuyên về lập trình và vận hành máy CNC cơ bản để vận hành 

máy phay và tiện CNC điều khiển bằng SINUMERIK 828D và cải thiện việc phát hiện và xử lý 

các lỗi kỹ thuật. Mỗi học viên tham gia được cung cấp chứng nhận hoàn thành khóa học để công 

nhận các kiến thức và kỹ năng đạt được. Các giảng viên LILAMA 2 tham gia khóa học đều sẵn 

sàng nhân rộng kiến thức cho hệ thống GDNN và tích hợp các nội dung của khóa học này vào 

chương trình đào tạo ban đầu cho sinh viên nghề cắt gọt kim loại-CNC. Thầy Nguyễn Hồng 

Tiến, phó khoa Cơ khí cũng là học viên của khóa đào tạo chia sẻ: “Khóa tập huấn này sẽ giúp 

giảng viên LILAMA 2 chúng tôi cập nhật kiến thức và nâng cao năng lực trong việc vận hành 

máy CNC, đặc biệt là Dịch vụ Bảo trì, Bảo dưỡng và Vận hành.” 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 21/2) 

 

Bộ Trưởng Đào Ngọc Dung Tiếp Giám Đốc Văn Phòng ILO Khu Vực Châu Á – Thái Bình 

Dương 

 

Sáng 20/2, tại trụ sở Bộ LĐ-TB&XH, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã tiếp và làm việc với bà 

Chihoko Asada-Miyakawa, Giám đốc Văn phòng ILO khu vực châu Á – Thái Bình Dương về 

vấn đề hợp tác trong lĩnh vực lao động việc làm, an sinh xã hội. Tại buổi tiếp, Bộ trưởng hy vọng 

trong giai đoạn tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ hơn nữa của ILO trong quá trình thực 

hiện Chương trình hợp tác Việt Nam – ILO về Việc làm thỏa đáng giai đoạn 2022 - 2026. Ông 

thông tin rằng hiện nay Việt Nam cũng đang phải đối mặt với những thách thức chung của thế 

giới về lao động việc làm, an sinh xã hội. Đó là thách thức về vấn đề già hóa dân số, biến đổi khí 

hậu, sự thiếu ổn định của thị trường lao động, tỷ lệ lao động ở khu vực phi chính thức còn cao và 

về mặt chính sách pháp luật còn có những điểm tồn đọng. Trao đổi tại buổi tiếp, bà Chihoko 

Asada-Miyakawa đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong việc thực hiện, phê chuẩn các công 

ước cơ bản của ILO cũng như thực hiện cam kết về cải cách pháp luật lao động, đặc biệt là ban 

hành Bộ luật lao động 2019 và đang nỗ lực để sửa đổi các luật khác như Luật Bảo hiểm xã hội, 

Luật việc làm,… Bà Chihoko Asada-Miyakawa khẳng định ILO luôn sẵn sàng và vui mừng để 

hỗ trợ kỹ thuật cho quá trình này. Cũng tại buổi tiếp, bà Chihoko Asada-Miyakawa đã chia sẻ và 

https://www.tvet-vietnam.org/vi/archives/news/lilama-2-cung-cap-chuong-trinh-dao-tao-moi-ung-dung-cong-nghiep-dich-vu-bao-tri-bao-duong-va-van-hanh-co-ban-sinumerik-828d


 

 

 

gửi lời mời Việt Nam tham gia sáng kiến “Chương trình thúc đẩy toàn cầu về Việc làm và An 

sinh xã hội hướng tới chuyển đổi công bằng” của ILO và Liên hợp quốc trong đó Việt Nam là 

quốc gia tiên phong. (MoLISA Ngày 20/2) 

 

Phó Trưởng Ban Kinh Tế Trung Ương Đỗ Ngọc An Tiếp Và Làm Việc Với Đoàn Công Tác 

Của Tổ Chức Lao Động Quốc Tế 

 

Chiều ngày 20/2, đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã có buổi tiếp 

đoàn công tác của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) do bà Chihoko Asada-Miyakawa, Giám đốc 

Văn phòng ILO Khu vực Châu Á và Thái Bình Dương làm trưởng đoàn. Tại buổi gặp mặt, đồng 

chí An bày tỏ đánh giá cao hoạt động của văn phòng ILO tại Việt Nam cũng sự hợp tác hiệu quả 

với Ban Kinh tế Trung ương trong các vấn đề về lao động, việc làm, góp phần trong quá trình 

phục hồi kinh tế của Việt Nam. Đồng chí cũng cho biết, Việt Nam đặt ra mục tiêu phấn đấu đến 

năm 2030 là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 

2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao, với 3 nhóm giải pháp có tính đột phá là: Hoàn 

thiện đồng bộ thể chế phát triển; Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng 

cao; Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại cả về kinh tế và xã hội. Đồng chi đánh 

giá cao sáng kiến của ILO với các trọng tâm quan trọng là kinh tế xanh, số hóa và chuyển dịch 

lao động hợp lý giữa các vùng miền cùng với tăng cường đào tạo cho người lao động. Đồng chí 

đề nghị ILO tiếp tục hợp tác với các cơ quan của Việt Nam nói chung và Ban Kinh tế Trung 

ương nói riêng trong các lĩnh vực việc làm, bảo hiểm xã hội, dạy nghề, hỗ trợ người lao động… 

Bà Chihoko Asada-Miyakawa cảm ơn sự đón tiếp cùng các ý kiến trao đổi của đồng chí Phó 

Trưởng Ban Đỗ Ngọc An, đánh giá cao chủ trương, chính sách của Việt Nam về lao động, việc 

làm. Giám đốc ILO Khu vực Châu Á và Thái Bình Dương của ILO đã chia sẻ một số thông tin 

về sáng kiến “Chương trình thúc đẩy toàn cầu về Việc làm và An sinh xã hội hướng tới chuyển 

đổi công bằng” của ILO và Liên hợp quốc, hướng đến bao phủ an sinh xã hội và chuyển dịch 

công bằng, tạo ra việc làm bền vững cho tất cả mọi người. (Kinh Te Trung Uong Ngày 20/2) 

 

Việt Nam Và Hoa Kỳ Tăng Cường Hợp Tác Về Lao Động 

 

Ngày 14/2, tại Hà Nội, Thứ trưởng LĐ-TB&XH Nguyễn Thị Hà đã tiếp bà Katherine Tai, Đại sứ 

Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR). Khẳng định chủ trương tăng cường hợp tác toàn diện 

Việt Nam-Hoa Kỳ trong lĩnh vực lao động, xã hội, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà cho biết, thời 

gian qua, các hoạt động hợp tác giữa Hoa Kỳ và Việt Nam đã góp phần quan trọng trong quá 

trình Việt Nam sửa đổi, hoàn thiện hệ thống pháp luật, đặc biệt là sửa đổi Bộ luật Lao động năm 

2019; đồng thời phê chuẩn 7/8 công ước cơ bản của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), gần đây 

nhất là Công ước 98 về Quyền tổ chức và thương lượng tập thể và Công ước 105 về xóa bỏ lao 

động cưỡng bức. Thứ trưởng đề nghị Hoa Kỳ thúc đẩy hơn nữa các hợp tác về kỹ thuật, kinh 

nghiệm trong lĩnh vực lao động, việc làm, GDNN… Trong đó, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực 

chất lượng cao đáp ứng phát triển nhanh, bền vững và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế trong 

bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa, đặc biệt là hỗ trợ sửa đổi Luật Việc làm, Luật Bảo hiểm xã 

hội, phát triển hệ thống an sinh xã hội toàn diện, bao phủ toàn dân, góp phần bảo đảm công bằng 

xã hội và không để ai bị bỏ lại phía sau. Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà cũng đề nghị Chính phủ Hoa 

Kỳ tăng cường hỗ trợ trong lĩnh vực nhân đạo và lĩnh vực xã hội, bao gồm việc tạo việc làm 

trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế phát thải bằng không, việc làm xanh, tăng cường khả 

https://www.molisa.gov.vn/Pages/tintuc/chitiet.aspx?tintucID=236415
http://kinhtetrunguong.vn/thoi-su/hoat-dong-cua-ban/pho-truong-ban-kinh-te-trung-uong-do-ngoc-an-tiep-va-lam-viec-voi-doan-cong-tac-cua-to-chuc-lao-dong-quoc-te.html


 

 

 

năng ứng phó với biến đổi khí hậu. Đáp lời, bà Katherine Tai đánh giá thời gian qua, Việt Nam 

đã có nhiều đổi mới trong Bộ luật Lao động phù hợp với tiêu chuẩn lao động quốc tế, là cơ sở 

quan trọng để hai bên tăng cường hợp tác trong thời gian tới. Hoa Kỳ luôn đề cao việc tôn trọng, 

bảo vệ quyền của người lao động, trong đó các công ty của Hoa Kỳ phải thể hiện vai trò và trách 

nhiệm trong thực hiện các quy định pháp luật về lao động, tôn trọng quy định của nước sở tại mà 

họ tham gia hợp tác. (Nhan Dan, Hanoi Moi, MoLISA, Dan Tri Ngày 14/2) 

 

Tránh Tình Trạng Đóng BHXH 2 Lần Với Lao Động Việt Nam Và Hàn Quốc 

 

Chiều 20/2, tại trụ sở Bộ LĐ-TB&XH, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung có buổi tiếp và làm việc với 

ông Kim Hack Yong, Nghị sỹ Quốc hội Hàn Quốc, nguyên Chủ tịch Hội nghị sỹ Hàn Quốc - 

Việt Nam. Chia sẻ tại buổi tiếp, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, trong năm nay, Quốc hội 

Việt Nam sẽ sửa đổi luật Bảo hiểm xã hội. Trong đó, trọng tâm hướng tới việc tránh tình trạng 

đóng BHXH hai lần đối với lao động Việt Nam làm việc tại Hàn Quốc và lao động Hàn Quốc 

làm việc tại Việt Nam. Người đứng đầu ngành LĐ-TB&XH mong muốn hai bên cùng tập trung 

tháo gỡ vướng mắc về các vấn đề như chứng nhận lao động và việc cấp chứng chỉ theo Nghị 

định 152/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt 

Nam và tuyển dụng, quản lý lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại 

Việt Nam. Phát biểu tại buổi tiếp, Nghị sỹ Quốc hội Hàn Quốc Kim Hack Yong mong muốn mối 

quan hệ của hai nước, nhất là quan hệ hợp tác trong lĩnh vực lao động việc làm sẽ tiếp tục phát 

triển hơn nữa để xứng tầm là đối tác chiến lược toàn diện. Hiện nay, có khoảng 45.000 lao động 

Việt Nam đang làm việc tại Hàn Quốc theo các chương trình như EPS (chương trình đưa lao 

động nước ngoài đến Hàn Quốc làm việc theo thỏa thuận hợp tác), làm việc theo mùa vụ… (Dan 

Tri, MoLISA Ngày 20/2) 

 

Nhật Bản Sẵn Sàng Giảm Chi Phí Tuyển Dụng Xuất Khẩu Đối Với Lao Động Hà Tĩnh 

 

Sáng 16/2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu chủ trì buổi làm việc với đoàn công tác Hiệp 

hội Thân thiện Quốc tế Nhật Bản (JIFA) liên quan đến dự án “Hỗ trợ kỹ thuật cấp cơ sở dành 

cho chương trình xuất khẩu lao động sang Nhật Bản với chi phí thấp” (Zero Fees). Bà Setsuko 

Ikeda - Chủ tịch JIFA cùng chủ trì. Phía JIFA đã trao đổi, làm việc với nhiều doanh nghiệp Nhật 

Bản về chương trình Zero Fees và được các đơn vị đồng tình và sẵn sàng đồng hành cùng dự án, 

giảm chi phí xuất khẩu lao động tại Nhật đến mức thấp nhất. (Bao Ha Tinh Ngày 16/2) 

 

Lần Đầu Tiên Doanh Nghiệp Nhật Bản Trực Tiếp Đến Vĩnh Long Tuyển Dụng 

 

Công ty Hasu Asia (TP. HCM), Công ty Nikkaki (Nhật Bản) và Hiệp hội Daito (Nhật Bản) đến 

làm việc với ngành chức năng và trực tiếp phỏng vấn ứng viên là người lao động ở Vĩnh Long có 

nhu cầu đi làm việc có thời hạn ở Nhật Bản. Theo đó có 6 ứng viên đang học nghề cơ khí hàn, 

tiện thông qua Trung tâm Dịch vụ việc làm trực thuộc Sở Lao động – TB – XH và đối tác tham 

gia buổi phỏng vấn. Tại đây các ứng viên đã trả lời trực tiếp các nội dung mà đoàn doanh nghiệp 

đặt ra. Nội dung đoàn doanh nghiệp và hiệp hội của Nhật Bản phỏng vấn là về thực hành hàn, 

tiện và bài test cá nhân. Sẽ có 2 ứng viên đạt kết quả cao nhất trúng tuyển, tiếp tục đào tạo 

chuyên môn và tiếng để đi làm việc ở Nhật Bản có thời hạn theo hợp đồng. Đây là lần đầu tiên 

https://nhandan.vn/viet-nam-va-hoa-ky-tang-cuong-hop-tac-ve-lao-dong-post738806.html
http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/1055509/tang-cuong-hop-tac-ve-lao-dong%C2%A0--xa-hoi%C2%A0giua-viet-nam-va-hoa-ky#related
http://www.molisa.gov.vn/Pages/tintuc/chitiet.aspx?tintucID=236399#related
https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/tang-cuong-hop-tac-lao-dong-viet-nam-hoa-ky-20230214164557679.htm#related
https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/tranh-tinh-trang-dong-bhxh-2-lan-voi-lao-dong-viet-nam-va-han-quoc-20230220194159076.htm
https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/tranh-tinh-trang-dong-bhxh-2-lan-voi-lao-dong-viet-nam-va-han-quoc-20230220194159076.htm
http://www.molisa.gov.vn/Pages/tintuc/chitiet.aspx?tintucID=236416#related
https://baohatinh.vn/lao-dong-viec-lam/nhat-ban-san-sang-giam-chi-phi-tuyen-dung-xuat-khau-doi-voi-lao-dong-ha-tinh/244545.htm


 

 

 

doanh nghiệp và hiệp hội của Nhật Bản đến Vĩnh Long trực tiếp phỏng vấn người lao động đi 

làm việc ở Nhật Bản. (Giao Duc Thoi Dai Ngày 16/2) 

 

Tập Đoàn An Dương (ADG) Hợp Tác Với Nhật Bản Trong Đào Tạo Kỹ Năng Nghề Cho 

Thực Tập Sinh 

 

Ngày 20/2, tại Hà Nội Tập đoàn An Dương (ADG) đã tổ chức Lễ ký kết hợp tác với Hiệp hội các 

nghiệp đoàn ngành dịch vụ lưu trú Ryokan và khách sạn toàn Nhật Bản về việc “Đào tạo kỹ năng 

chuyên môn ngành dịch vụ lưu trú - nhà hàng dành cho thực tập sinh kỹ năng làm việc tại Nhật 

Bản”. Tại lễ ký kết Ông Shige Hoshinaga đại diện Hiệp hội đã đánh giá cao sự chuẩn bị của Tập 

đoàn An Dương về cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên và chương trình đào tạo dành cho việc hợp 

tác. (Hanoi Moi, Dai Doan Ket, Tien Phong Ngày 21/2) 

 

Quảng Nam Có 111 Lao Động Ở Lại Bất Hợp Pháp Ở Hàn Quốc 

 

Theo thông tin từ Trung tâm lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) và kết quả rà soát của Trung 

tâm Dịch vụ việc làm Quảng Nam, đến nay toàn tỉnh có 111 lao động đi làm việc theo Chương 

trình EPS (Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Chính phủ Hàn Quốc) 

hết hạn hợp đồng từ năm 2009 nhưng chưa về nước, ở lại làm việc, cư trú bất hợp pháp tại Hàn 

Quốc. (CADN Ngày 20/2)  

 

Thúc Đẩy Hợp Tác Với Đại Học Cambridge Trong Tăng Trưởng Xanh Và KHCN 

 

Trong khuôn khổ chương trình Năm hữu nghị Việt Nam-Vương Quốc Anh kỷ niệm 50 năm thiết 

lập quan hệ ngoại giao, Đại sứ Việt Nam tại Anh Nguyễn Hoàng Long ngày 13/2 đã thăm và làm 

việc tại Đại học Cambridge nhằm thúc đẩy hợp tác giáo dục với trường đại học hàng đầu thế 

giới, đặc biệc trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, công nghệ, tăng trưởng xanh và bền vững. 

Tại buổi làm việc, Đại sứ Nguyễn Hoàng Long nhấn mạnh, giáo dục là một trụ cột quan trọng 

trong quan hệ hợp tác Việt Nam-Anh, chỉ ra rằng Vương quốc Anh trong nhiều năm là đối tác 

lớn nhất của Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục đại học, với hơn 100 dự án hợp tác giáo dục đại 

học. Đại sứ Nguyễn Hoàng Long bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác khoa học kỹ thuật giữa 

Việt Nam, với thế mạnh về STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán), và Đại học Cambridge, 

một trung tâm nghiên cứu hàng đầu thế giới. Đại sứ cũng bày tỏ mong muốn Đại học Cambridge 

sẽ hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo tiến sỹ, với mục tiêu tăng số lượng nghiên 

cứu sinh tiến sỹ đến Anh nói chung và Đại học Cambridge nói riêng. Đại sứ cho rằng Đại học 

Cambridge có thể trở thành đối tác quan trọng của Việt Nam trong lĩnh vực chuyển đổi xanh, đặc 

biệt thông qua chương trình Cambridge Zero của Đại học Cambridge nhằm hướng tới một thế 

giới không carbon. Đại sứ bày tỏ mong muốn thúc đẩy mối quan hệ hợp tác với trường trong 

phát triển công nghệ, khoa học máy tính và trí tuệ nhân tạo, lĩnh vực có ý nghĩa quan trọng đối 

với Việt Nam. Một lĩnh vực hợp tác khác là đào tạo pháp lý, vốn thế mạnh của Anh, trong bối 

cảnh Việt Nam hiện đang bước vào giai đoạn phát triển mới về kinh tế với yêu cầu đảm bảo môi 

trường pháp lý ổn định để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Đánh giá về tiềm năng hợp tác giữa 

hai bên, Giáo sư Andy Neely cho biết hai bên có thể tìm ra cách để tăng số sinh viên Việt Nam 

sang học tại Đại học Cambridge, đặc biệt trong các lĩnh vực Việt Nam có thế mạnh như khoa 

https://giaoducthoidai.vn/lan-dau-tien-doanh-nghiep-nhat-ban-truc-tiep-den-vinh-long-tuyen-dung-post626319.html
http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/dich-vu/1056147/tap-doan-an-duong-adg-hop-tac-voi-nhat-ban-trong-dao-tao-ky-nang-nghe-cho-thuc-tap-sinh
http://daidoanket.vn/nang-cao-tay-nghe-cho-nguoi-lao-dong-viet-nam-lam-viec-tai-nhat-ban-5710345.html
https://tienphong.vn/tap-doan-an-duong-adg-ky-ket-hop-tac-mang-lai-co-hoi-viec-lam-tai-nhat-ban-cho-lao-dong-viet-nam-post1511703.tpo
https://cadn.com.vn/quang-nam-co-111-lao-dong-o-lai-bat-hop-phap-o-han-quoc-post273533.html


 

 

 

học, công nghệ, kỹ thuật. Giáo sư Neely khẳng định Đại học Cambridge tạo ra môi trường học 

tập đảm bảo những sinh viên có năng lực tốt nhất được học tại trường bất kể năng lực tài chính. 

(Viet Bao Ngày 15/2) 

 

Hợp Tác Giáo Dục Và Việc Làm Tại Úc Cho Sinh Viên Việt Nam 

 

Ngày 21/2, thỏa thuận hợp tác giáo dục và việc làm tại Úc cho sinh viên vừa được chính thức ký 

kết giữa Đại học Đông Á (Đà Nẵng), Tập Đoàn Liên Thái Bình Dương (Imex Pan Pacific Group 

- IPPG) và Công ty Tư vấn Giáo dục và Hỗ trợ việc làm Response APAC (Response Consulting 

APAC) - trực thuộc Tập Đoàn Repsonse International (Úc). Ông Lương Minh Sâm, Chủ tịch Hội 

đồng trường Đại học Đông Á cho biết: Việc hợp tác đưa ra các giải pháp về đào tạo và kết nối 

nhân lực giữa nước Australia và Việt Nam nằm trong lộ trình mở rộng định hướng cơ hội việc 

làm cho sinh viên các ngành Điều dưỡng, Công nghệ thông tin, Điện-Tự động hoá, Du lịch, 

Công nghệ thực phẩm và Nông nghiệp. Đây cũng là thị trường chiến lược tiếp theo sau Nhật Bản 

và Đức của trường Đại học Đông Á. Lộ trình đào tạo sẽ được thực hiện tại Việt Nam và một 

phần tại nước Australia, bao gồm: Tiếng Anh chuyên ngành, đào tạo quy trình kỹ thuật, kỹ năng 

mềm, các định hướng cụ thể từ nhà tuyển dụng tại Australia. Đồng thời, kết nối giữa thị trường 

lao động trong nước với mạng lưới doanh nghiệp tại Australia, triển khai các hoạt động trong các 

lĩnh vực liên quan để đảm bảo sinh viên được bố trí công việc đúng vai trò, phù hợp với kỹ năng 

cần thiết cho ngành đã được đào tạo. (To Quoc, NLD, Nhan Dan Ngày 21/2) 

 

Bộ Trưởng Nguyễn Kim Sơn Tiếp Nguyên Thủ Tướng Cộng Hòa Pháp 

 

Sáng 13/2, tại Bộ GD&ĐT, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đã có buổi tiếp ngài Edouard Philippe, 

nguyên Thủ tướng Cộng hòa Pháp, Thị trưởng thành phố Le Havre đang có chuyến thăm và làm 

việc tại Việt Nam. Tại cuộc gặp, Bộ trưởng cho biết Pháp là điểm đến được lựa chọn thứ 5 của 

sinh viên Việt Nam, sau Nhật Bản, Mỹ, Úc và Hàn Quốc. Hiện có hơn 7000 du học sinh Việt 

Nam trong tổng số 31.000 sinh viên quốc tế đang học tại Pháp. Ông cũng thông tin rằng hợp tác 

giữa các cơ sở giáo dục đại học của hai nước cũng hết sức đa dạng khi Pháp là đối tác tin cậy của 

các trường đại học Việt Nam trong việc triển khai các chương trình liên kết đào tạo và là nước có 

số chương trình liên kết nhiều nhất tại Việt Nam. Theo Bộ trưởng, hai nước cần phối hợp chặt 

chẽ hơn nữa để đưa quan hệ Đối tác chiến lược đi vào chiều sâu, hiệu quả hơn, nâng cao hiệu 

quả các cơ chế hợp tác hiện có và đẩy mạnh các dự án quan trọng, các định hướng ưu tiên trên 

các lĩnh vực, trong đó có giáo dục và đào tạo. Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn và ngài 

Edouard Philippe đã cùng trao đổi về những dự kiến và triển vọng hợp tác trong giáo dục và đào 

tạo, đặc biệt là đào tạo đại học trong thời gian tới giữa các trường đại học hai nước. Trong đó, 

tập trung vào một số lĩnh vực phía Pháp có thế mạnh như: Khoa học chính trị, hàng hải, công 

nghệ, kỹ thuật, thương mại… (Dang Cong San, Giao Duc, MoET, Giao Duc Thoi Dai Ngày 

13/2) 

 

Trường ĐH Cửu Long Làm Việc Với Tập Đoàn Của Đức 

 

https://vietbao.vn/thuc-day-hop-tac-voi-dai-hoc-cambridge-trong-tang-truong-xanh-va-khcn-411374.html
https://toquoc.vn/hop-tac-giao-duc-va-viec-lam-tai-uc-cho-sinh-vien-viet-nam-20230221151938881.htm
https://nld.com.vn/giao-duc-khoa-hoc/hop-tac-giao-duc-va-viec-lam-tai-uc-cho-sinh-vien-truong-dh-dong-a-20230221144832163.htm
https://nhandan.vn/mo-ra-co-hoi-cho-sinh-vien-viet-nam-hoc-tap-lam-viec-tai-australia-post739710.html
https://dangcongsan.vn/giao-duc/bo-truong-nguyen-kim-son-tiep-nguyen-thu-tuong-cong-hoa-phap-631551.html
https://giaoduc.net.vn/hon-7000-du-hoc-sinh-viet-nam-dang-hoc-tai-phap-post233066.gd#related
https://moet.gov.vn/tintuc/Pages/chi-tiet.aspx?ItemID=8409#related
https://giaoducthoidai.vn/bo-truong-nguyen-kim-son-tiep-nguyen-thu-tuong-cong-hoa-phap-post625923.html#related


 

 

 

Chiều 17/2, Trường ĐH Cửu Long có buổi tiếp và làm việc với đoàn đại biểu Tập đoàn AZURIT 

HANSA về hợp tác đào tạo và tuyển thực tập sinh chuyên ngành điều dưỡng sang làm việc tại 

Đức. (NLD Ngày 17/2) 

 

Tiếp Tục Hỗ Trợ, Thu Hút Các Doanh Nghiệp Nhật Bản Đầu Tư Vào Hải Phòng 

 

Ngày 16/2, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng phối hợp cùng Công ty Phát triển Khu công 

nghiệp (KCN) Nhật Bản - Hải Phòng (trước đây là Công ty Phát triển KCN Nomura - Hải 

Phòng) tổ chức Hội nghị gặp gỡ và đối thoại với các doanh nghiệp trong KCN. Phát biểu tại sự 

kiện, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Lê Trung Kiên cho biết, Nhật Bản là nhà đầu tư nước 

ngoài lớn thứ hai tại Hải Phòng với 146 dự án đầu tư còn hiệu lực, tổng vốn đầu tư đạt gần 4 tỷ 

USD. Năm 2022, các công ty Nhật Bản đạt tổng doanh thu khoảng 2,2 tỷ USD, xuất khẩu 3,08 tỷ 

USD và nhập khẩu 2,3 tỷ USD. Họ đã đóng góp 1,31 nghìn tỷ đồng (54,58 triệu USD) cho ngân 

sách thành phố và tạo ra 39.667 việc làm. (Vietnam Plus English, Dai Doan Ket, Dien Dan 

Doanh Nghiep, Bao Phap Luat Ngày 16/2) 

 

 

Đồng Nai: Các DN Thuộc Tập Đoàn Pou Chen Không Cắt Giảm Lao Động 

 

Những ngày qua, thông tin về việc Công ty Pou Yuen Việt Nam (TP. HCM) thuộc Tập đoàn Pou 

Chen cắt giảm hàng nghìn công nhân khiến nhiều lao động ở Đồng Nai lo lắng. Đại diện các 

doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Pou Chen đóng tại Đồng Nai (Công ty Pouchen Việt Nam và Công 

ty Pousung Việt Nam) mới đây khẳng định việc sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp cơ bản 

ổn định, trong ngắn hạn doanh nghiệp chưa có kế hoạch cắt giảm lao động. Theo ông Nguyễn 

Tấn Pháp, Chủ tịch Công đoàn Công ty Pouchen Việt Nam (thành phố Biên Hòa), Công ty 

Pouchen Việt Nam có hơn 16.000 lao động. Thời gian qua, do thiếu đơn hàng, doanh nghiệp 

không tổ chức cho công nhân tăng ca. Ngày thứ Bảy, công ty cho công nhân nghỉ việc nhưng vẫn 

hỗ trợ mỗi người 180.000 đồng/ngày. (VietnamPlus, CafeF, VietnamBiz Ngày 22/2) 

 

Vinfast Chính Thức Được Cấp Phép Để Khởi Công Xây Dựng Nhà Máy Tại Mỹ 

 

Theo thông tin mới nhất từ Reuters , nhà sản xuất xe điện (EV) của Việt Nam - VinFast cho biết 

cơ quan quản lý tại Bắc Carolina đã cấp giấy phép về môi trường để công ty bắt đầu xây dựng 

nhà máy lắp ráp xe điện trị giá 4 tỷ USD tại đây. VinFast có kế hoạch bắt đầu hoạt động tại nhà 

máy ở Bắc Carolina vào năm 2024, dự kiến sẽ tạo ra hơn 7.000 việc làm. (CafeF, Reuters Ngày 

17/2) 

Tin Trong Nước 

 

Từ Nay Đến 2025, Hà Nội Dự Kiến Xây Mới Hơn 200 Trường Học 

 

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, năm 2023, thành phố sẽ xây mới 64 

trường học, năm 2024, xây mới 63 trường, năm 2025, xây mới 82 trường. Khối trung tâm GDNN 

– giáo dục thường xuyên: nhu cầu xây mới và thành lập mới 01 trung tâm GDNN – giáo dục 

thường xuyên (Giao Duc Ngày 16/2) 

https://nld.com.vn/giao-duc-khoa-hoc/truong-dh-cuu-long-lam-viec-voi-tap-doan-cua-duc-20230217174947874.htm
https://en.vietnamplus.vn/japanvietnam-business-conference-underway-in-hai-phong/248474.vnp
http://daidoanket.vn/kcn-nhat-ban--hai-phong-se-duoc-mo-rong-them-khoang-200-ha-5710006.html#related
https://diendandoanhnghiep.vn/hai-phong-tao-suc-hut-voi-cac-nha-dau-tu-nhat-ban-239202.html#related
https://diendandoanhnghiep.vn/hai-phong-tao-suc-hut-voi-cac-nha-dau-tu-nhat-ban-239202.html#related
https://baophapluat.vn/tiep-tuc-ho-tro-thu-hut-cac-doanh-nghiep-nhat-ban-dau-tu-vao-hai-phong-post467008.html#related
https://www.vietnamplus.vn/dong-nai-cac-dn-thuoc-tap-doan-pou-chen-khong-cat-giam-lao-dong/847231.vnp
https://cafef.vn/tap-doan-pou-chen-khong-cat-giam-lao-dong-20230222084331863.chn
https://vietnambiz.vn/dong-nai-cac-dn-thuoc-tap-doan-pou-chen-khong-cat-giam-lao-dong-20232229250460.htm
https://cafef.vn/vinfast-chinh-thuc-duoc-cap-phep-khoi-cong-xay-dung-nha-may-tai-my-20230217141221473.chn
https://www.reuters.com/article/vietnam-vinfast/vietnam-ev-maker-vinfast-gets-permit-to-start-construction-on-u-s-factory-idINL4N34X12H#related
https://giaoduc.net.vn/tu-nay-den-2025-ha-noi-du-kien-xay-moi-hon-200-truong-hoc-post233109.gd


 

 

 

 

Hải Dương: Phấn Đấu Lao Động Phổ Thông Trong Doanh Nghiệp Còn Dưới 65% 

 

Từ nay đến năm 2025, tỉnh Hải Dương phấn đấu lực lượng lao động phổ thông, giản đơn trong 

doanh nghiệp còn dưới 65%. Mục tiêu trên nêu trong Kế hoạch số 238/KH-UBND ngày 

02/02/2023 của UBND tỉnh thực hiện Đề án Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu sản xuất, 

kinh doanh, góp phần xây dựng Hải Dương trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại vào năm 2030. 

Cũng theo kế hoạch này, đến năm 2025, toàn tỉnh phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo được cấp 

chứng chỉ đạt 33%; 20 - 25% số học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học tập tại các Trung tâm 

GDNN - Giáo dục thường xuyên. (Dan Sinh Ngày 18/2) 

 

Tuyên Quang: Phấn Đấu Tạo Việc Làm Mới Cho 22.000 Lao Động Trong Năm 2023 

 

Năm 2023, tỉnh Tuyên Quang đặt mục tiêu tạo việc làm mới cho 22 nghìn lao động. Năm 2022, 

toàn tỉnh Tuyên Quang đã giải quyết việc làm mới cho 24.940 lao động, đạt 116% kế hoạch. 

(Cong Thuong Ngày 18/2) 

 

Thừa Thiên-Huế: Phấn Đấu Giải Quyết Việc Làm Cho 17.000 Lao Động Trong Năm 2023 

 

Theo kế hoạch mới được ban hành, tỉnh Thừa Thiên-Huế phấn đấu kết nối giải quyết việc làm 

cho khoảng 17.000 lao động trong năm 2023. (Dan Sinh Ngày 16/2) 

 

TP. HCM Nâng Cao Chất Lượng GDNN 

 

Ngày 15/2, UBND TP.HCM thông tin, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác GDNN 

theo hướng hiện đại hóa và hội nhập quốc tế…trong năm 2023, TP.HCM sẽ thực hiện công tác 

truyền thông và đào tạo gắn với nhu cầu xã hội, thị trường lao động. (Dan Sinh Ngày 16/2) 

 

TP. HCM: Hơn 4.726 Tỉ Đồng Trợ Cấp Thất Nghiệp, Hỗ Trợ Học Nghề 

 

Sở LĐ-TB&XH TP. HCM vừa có báo cáo về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp trên địa 

bàn trong năm 2022. Năm qua, có gần 104.000 doanh nghiệp, tổ chức tham gia bảo hiểm thất 

nghiệp. Hơn 150.000 người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN). Tổng số tiền 

chi trả TCTN, hỗ trợ học nghề trong năm hơn 4.726 tỉ đồng. (NLD Ngày 16/2) 

 

TP. HCM Sắp Diễn Ra Ngày Hội Việc Làm Với Hơn 10.000 Vị Trí Việc Làm Chờ Người 

Lao Động 

 

Tới đây (25/2) tại Học viện Cán bộ TP.HCM (quận Bình Thạnh) sẽ diễn ra Chương trình “Tiếp 

sức người lao động và Sàn giao dịch việc làm năm 2023", có 40 doanh nghiệp tham gia tuyển 

dụng trực tiếp tại ngày hội với hơn 10.000 vị trí việc làm. Dự kiến chương trình thu hút khoảng 

5.000 lao động tham gia ứng tuyển các vị trí việc làm. (Dan Sinh Ngày 16/2) 

 

https://baodansinh.vn/hai-duong-phan-dau-lao-dong-pho-thong-trong-doanh-nghiep-con-duoi-65-20230215152149.htm
https://congthuong.vn/tuyen-quang-phan-dau-tao-viec-lam-moi-cho-22-nghin-lao-dong-trong-nam-2023-242977.html
https://baodansinh.vn/thua-thien-hue-phan-dau-giai-quyet-viec-lam-cho-17000-lao-dong-trong-nam-2023-20230216055449.htm
https://baodansinh.vn/tphcm-nang-cao-chat-luong-giao-duc-nghe-nghiep-20230215213137.htm
https://nld.com.vn/cong-doan/tp-hcm-hon-4726-ti-dong-tro-cap-that-nghiep-ho-tro-hoc-nghe-20230215210455805.htm
https://baodansinh.vn/tphcm-sap-dien-ra-ngay-hoi-viec-lam-voi-hon-10000-vi-tri-viec-lam-cho-nguoi-lao-dong-20230216140304.htm


 

 

 

TP HCM: Lao Động Có Trình Độ Nghề Thất Nghiệp Thấp 

 

Theo báo cáo của Sở LĐ-TB&XH TP. HCM, trong số 146.285 người mất việc, được hưởng trợ 

cấp thất nghiệp trong năm 2022 có 82.839 người là lao động phổ thông, không có bằng cấp 

chứng chỉ (chiếm 56,62%). Người có trình độ đại học trở lên là 45.543 (chiếm 31,14%) và lao 

động có chứng nhận, chứng chỉ nghề sơ cấp bị mất việc là 2.869 (chiếm 1,96%). Còn người có 

trình độ trung cấp nghề, trung học chuyên nghiệp là 6.816 (chiếm 4,66%) và trình độ cao đẳng 

nghề, cao đẳng chuyên nghiệp là 8.218 người (chiếm 5,62%). (CafeF Ngày 19/2) 

 

Cà Mau Dự Kiến Đào Tạo Nghề Nông Nghiệp Cho 23.466 Lao Động Nông Thôn 

 

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã ký ban hành kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động 

nông thôn giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh. Chỉ tiêu kế hoạch đề ra, đào tạo nghề 23.466 

lao động nông thôn có trình độ sơ cấp, dưới 03 tháng. (Thuong Hieu Cong Luan Ngày 17/2) 

 

https://cafef.vn/tp-hcm-lao-dong-co-trinh-do-nghe-that-nghiep-thap-20230219170721969.chn
https://thuonghieucongluan.com.vn/ca-mau-du-kien-dao-tao-nghe-nong-nghiep-cho-23-466-lao-dong-nong-thon-a188607.html

