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● TIN TIÊU ĐIỂM ●  

● TIN GDNN / ĐÀO TẠO NGHỀ ●  

CHÍNH SÁCH 
Tăng Mức Bồi Dưỡng Bằng Hiện Vật Đối Với Người Lao Động 

● TIN KINH DOANH & THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG ●  

HỢP TÁC NƯỚC NGOÀI 
Hội Thảo Trao Đổi Kỹ Thuật Và Tổng Kết Hoạt Động Tại Trường Cao Đẳng Nghề An Giang 
Hội Thảo Tập Huấn Xây Dựng Tài Liệu Dạy Học – Phần Thực Hành Cho Nghề Cơ Điện Tử Tại Trường Cao Đẳng 
Nghề An Giang 
Việt Nam Và Anh Thúc Đẩy Hợp Tác Trong GDNN 
Thúc Đẩy Giao Lưu, Hợp Tác Nghị Sĩ Hai Nước Việt Nam - Nhật Bản 
Thúc Đẩy Quan Hệ Hợp Tác Việt Nam - Bỉ Về Lao Động - Xã Hội 
Công Ty PouYuen Lên Tiếng Việc ‘Cắt’ Hợp Đồng Với Hơn 2.300 Lao Động 
Thứ Trưởng Lê Văn Thanh Tiếp Phó Tổng Giám Đốc Công Ty LG Display Việt Nam 
'Việt Nam Có Nhân Lực Tiềm Năng Nghiên Cứu Vũ Trụ' 
Đồng Tháp Hợp Tác Đưa Lao Động Sang Nhật Bản Làm Việc 

TIN TRONG NƯỚC 
Trường Nghề Đua Nhau Mở Ngành Học Mới Thu Hút Thí Sinh 
Cùng Với Quy Hoạch Cơ Sở GDNN, Cần Sắp Xếp Lại Hệ Thống Các Ngành Nghề Đào Tạo 
Gần 550.000 Lao Động Bị Giảm Giờ Làm, Lao Động Ở Doanh Nghiệp FDI Chiếm 75% 
Bắc Giang: Phấn Đấu Giải Quyết Việc Làm Cho 32.500 Lao Động 
Khánh Hòa Tuyển Sinh, Đào Tạo Nghề Cho 29.550 Người Trong Năm 2022 
TP. HCM: Kết Nối Việc Làm Cho Hơn 2.000 Công Nhân Bị Mất Việc 
TP. HCM: Hơn 10.000 Vị Trí Việc Làm Ở Nhiều Lĩnh Vực Chờ Người Lao Động Ứng Tuyển 
Lao Động Qua Đào Tạo Nghề Rộng Đường “Có Đất Dụng Võ” 
Đồng Nai: Hơn 607 Ngàn Lao Động Đang Làm Việc Trong Các Khu Công Nghiệp 
Trà Vinh: Tuyển Sinh GDNN Hơn 1.000 Người Trong 2 Tháng Đầu Năm 
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● Tin Tiêu Điểm ●  

 

● Tin GDNN / Đào Tạo Nghề ●  

Chính Sách 

 

Tăng Mức Bồi Dưỡng Bằng Hiện Vật Đối Với Người Lao Động 

 

Theo Thông tư 24/2022/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐ-TB&XH quy định việc bồi dưỡng bằng hiện 

vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, yếu tố độc hại có hiệu 

lực từ ngày 1/3/2023, mức bồi dưỡng bằng hiện vật được tính theo định suất hàng ngày và có giá 

trị bằng tiền như sau: Mức 1: 13.000 đồng (tăng 3.000 đồng); Mức 2: 20.000 đồng (tăng 5.000 

đồng); Mức 3: 26.000 đồng (tăng 6.000 đồng); Mức 4: 32.000 đồng (tăng 7.000 đồng). (Chinh 

Phu Ngày 1/3) 

 

● Tin Kinh Doanh & Thị Trường Lao Động ● 

Hợp tác Nước Ngoài 

 

Hội Thảo Trao Đổi Kỹ Thuật Và Tổng Kết Hoạt Động Tại Trường Cao Đẳng Nghề An 

Giang 

 

Sáng ngày 9/2, Tổ chức Hợp tác phát triển Đức (GIZ) phối hợp với Trường Cao đẳng nghề An 

Giang tổ chức hội thảo trao đổi kỹ thuật và tổng kết hoạt động của GIZ tại trường. Đại diện 

Trường Cao đẳng Nghề An Giang có Thầy Nguyễn Thanh Hải, Hiệu trưởng và các cán bộ đầu 

mối của các lĩnh vực hợp tác với GIZ. Phía GIZ có Bà Phạm Việt Hà, Trưởng Hợp phần “Hỗ trợ 

các cơ sở GDNN chất lượng cao”. Buổi hội thảo tập trung trao đổi việc triển khai chương trình 

Cơ điện tử theo tiêu chuẩn của Đức, các khóa đào tạo ngắn hạn cho người lao động bị ảnh hưởng 

bởi dịch COVID-19, các hoạt động liên quan đến công tác chuyển đổi số, truyền thông, học bổng 

nữ sinh, xanh hóa đào tạo nghề, hợp tác doanh nghiệp, hòa nhập với nhóm yếu thế, các giải pháp 

đảm bảo chất lượng đào tạo, và mục tiêu phát triển thành trường Chất lượng cao. Tại buổi hội 

thảo, các đại biểu đã đưa ra nhiều kiến nghị hữu ích giúp cải thiện chất lượng đào tạo và triển 

khai các hoạt động trong tương lai. Các bên đồng ý rằng việc tập trung vào nâng cao chất lượng 

đào tạo đối với người học sẽ giúp họ có được nhiều cơ hội hơn trong việc tìm kiếm việc làm và 

tăng thu nhập. Cùng với việc trao đổi về việc hợp tác trong tương lai, các bên còn chia sẻ thêm 

về kinh nghiệm từ các hoạt động đã từng được triển khai trong quá khứ và cách giải quyết các 

vấn đề phát sinh. Đây là một bước quan trọng để cải thiện chất lượng đào tạo và hợp tác giữa hai 

bên trong tương lai. Tổng kết lại, buổi hội thảo đã diễn ra thành công và đạt được mục tiêu mong 

muốn. Đại diện của Trường Cao đẳng nghề An Giang và GIZ đã cùng nhau xây dựng một mô 

hình hợp tác để giúp cải thiện chất lượng đào tạo và tăng cường sự hợp tác giữa hai bên. (TVET 

Ngày 22/2) 

 

Hội Thảo Tập Huấn Xây Dựng Tài Liệu Dạy Học – Phần Thực Hành Cho Nghề Cơ Điện 

Tử Tại Trường Cao Đẳng Nghề An Giang 

 

https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/tu-1-3-tang-muc-boi-duong-bang-hien-vat-voi-nguoi-lao-dong-119230114110434584.htm
https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/tu-1-3-tang-muc-boi-duong-bang-hien-vat-voi-nguoi-lao-dong-119230114110434584.htm
https://www.tvet-vietnam.org/vi/archives/news/hoi-thao-trao-doi-ky-thuat-va-tong-ket-hoat-dong-tai-truong-cao-dang-nghe-an-giang


 

 

 

Trong khuôn khổ các hoạt động chuyển giao chương trình đào tạo tiêu chuẩn Đức cho nghề Cơ 

điện tử thuộc chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam- TVET/GIZ, các chuyên gia phát 

triển của GIZ, ông Simon Parthum và ông Mirco Rudolph tổ chức hội thảo “Tập huấn xây dựng 

tài liệu dạy học – phần thực hành cho nghề Cơ điện tử” mô-đun 03, 04 & 05 tại trường Cao đẳng 

nghề An Giang từ 8/2 đến 10/2. Tham gia hội thảo có 18 giảng viên của 03 trường: trường Cao 

đẳng nghề An Giang, trường Cao đẳng Long An, trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận và 02 giảng 

viên nhân rộng chương trình đào tạo Cơ điện tử của trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế Lilama 

2. Mở đầu hội thảo, ông Frank Schulze, chuyên gia tích hợp của GIZ cùng với 02 thầy Kiều Tấn 

Thới và thầy Trần Hữu Phước, giảng viên nhân rộng của trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế 

Lilama 2 đã đào tạo bồi dưỡng cho các giảng viên về phương pháp giảng dạy trong hệ thống nhà 

xưởng 3 cấp độ, giảng dạy lý thuyết có với bài tập cũng như phương pháp 4 bước và 6 bước giúp 

các giảng viên hiểu rõ nắm vững phương pháp trước khi bắt đầu xây dựng bài tập thực hành cho 

tài liệu dạy-học. Tại hội thảo, các giảng viên và các chuyên gia đã cùng nhau thảo luận nhóm, 

chia sẻ kinh nghiệm và cùng hợp tác để xây dựng tài liệu mẫu cho phần thực hành của chương 

trình đào tạo nghề Cơ điện tử theo tiêu chuẩn Đức theo các phương pháp đã được đào tạo. Đồng 

thời, các đại biểu cũng thống nhất phương án hợp tác và triển khai các mô-đun còn lại của 

chương trình đào tạo trong năm 2023. Thầy Nguyễn Minh Trung, đại diện các giảng viên tham 

dự phát biểu cuối hội thảo: “Cảm ơn các chuyên gia đã tổ chức hội thảo lần này. Nội dung đào 

tạo rất hữu ích để các trường tiếp tục triển khai chương trình đào tạo đạt được chất lượng tốt 

nhất. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với nhau để đảm bảo tiến độ hoàn thành bộ tài liệu dạy-học.” 

Hội thảo đã diễn ra thành công và qua quá trình đào tạo, thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm tại hội 

thảo lần này, giảng viên của nghề Cơ điện tử của các trường đối tác đã được tăng cường về kiến 

thức chuyên môn, năng lực giảng dạy để tiếp tục triển khai chương trình được chuyển giao. 

(TVET Ngày 22/2) 

 

Việt Nam Và Anh Thúc Đẩy Hợp Tác Trong GDNN 

 

Ngày 21/2, Đại sứ quán Anh tại Việt Nam phối hợp với Bộ LĐ-TB&XH tổ chức hội thảo “Thúc 

đẩy hợp tác trong GDNN giữa Việt Nam và Vương quốc Anh”. Trước đó, ngày 05/4/2022, Việt 

Nam và Vương quốc Anh ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực GDNN. Đây cũng là 

Bản ghi nhớ cấp Chính phủ đầu tiên trong lĩnh vực GDNN giữa Việt Nam và đối tác quốc tế. Đại 

sứ Anh tại Việt Nam Iain Frew chia sẻ, là đối tác đối thoại gần đây của ASEAN, Anh lựa chọn 

Việt Nam là quốc gia ưu tiên trong chiến lược giáo dục ASEAN với mong muốn xây dựng danh 

tiếng của mình cả trong khu vực rộng lớn hơn và song phương với những người bạn như Việt 

Nam. Trong khuôn khổ Hội thảo đã diễn ra Lễ ký Biên bản ghi nhớ giữa Tổng cục GDNN và 

Hiệp hội Hiệp hội Kế toán công chứng Anh (ACCA). Theo đó, phía Anh sẽ hỗ trợ Tổng cục 

GDNN trong việc xây dựng, phát triển chương trình đào tạo và nâng cao năng lực cho giảng viên 

ngành, nghề Kế toán và kinh doanh của các trường cao đẳng đáp ứng theo tiêu chuẩn quốc tế. 

Đồng thời, hỗ trợ các trường cao đẳng tại Việt Nam triển khai đào tạo chương trình học và thi để 

cấp chứng chỉ quốc tế về kế toán và kinh doanh theo tiêu chuẩn của Vương quốc Anh cũng như 

kết nối với các doanh nghiệp có nhu cầu nhân lực có trình độ cao trong lĩnh vực kế toán, tài 

chính, kinh doanh. (PLO, TVET, Vietnam Plus, QDND, TBTCVN, Bao Van Hoa, Dai Bieu 

Nhan Dan, MoLISA, VnEconomy Ngày 22/2) 

 

https://www.tvet-vietnam.org/vi/archives/news/hoi-thao-tap-huan-xay-dung-tai-lieu-day-hoc-phan-thuc-hanh-cho-nghe-co-dien-tu-tai-truong-cao-dang-nghe-an-giang
https://plo.vn/viet-nam-va-anh-thuc-day-hop-tac-trong-giao-duc-nghe-nghiep-post720878.html
http://gdnn.gov.vn/AIAdmin/News/View/tabid/66/newsid/39723/seo/Viet-Nam-va-Vuong-quoc-Anh-thuc-day-hop-tac-Giao-duc-nghe-nghiep/Default.aspx#related
https://www.vietnamplus.vn/thuc-day-hop-tac-trong-giao-duc-nghe-nghiep-viet-nam-va-vuong-quoc-anh/847252.vnp#related
https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/thuc-day-hop-tac-trong-giao-duc-nghe-nghiep-giua-viet-nam-va-vuong-quoc-anh-719615#related
https://thoibaotaichinhvietnam.vn/viet-nam-vuong-quoc-anh-hop-tac-trong-giao-duc-nghe-nghiep-122146.html#related
http://baovanhoa.vn/%C4%91oi-song/giao-duc/artmid/583/articleid/61434/thuc-day-hop-tac-giao-duc-nghe-nghiep-giua-viet-nam-va-vuong-quoc-anh#related
https://daibieunhandan.vn/doi-song-xa-hoi/viet-nam-va-vuong-quoc-anh-hop-tac-sau-rong-trong-linh-vuc-giao-duc-nghe-nghiep-i315452/amp/#related
https://daibieunhandan.vn/doi-song-xa-hoi/viet-nam-va-vuong-quoc-anh-hop-tac-sau-rong-trong-linh-vuc-giao-duc-nghe-nghiep-i315452/amp/#related
http://www.molisa.gov.vn/Pages/tintuc/chitiet.aspx?tintucID=236419#related
https://vneconomy.vn/ty-le-lao-dong-chat-luong-cao-cua-viet-nam-van-o-muc-thap.htm#related


 

 

 

Thúc Đẩy Giao Lưu, Hợp Tác Nghị Sĩ Hai Nước Việt Nam - Nhật Bản 

 

Sáng 27/2, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ 

chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản, bà Trương Thị Mai đã 

tiếp ông Takebe Tsutomu, Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam. Bà 

Trương Thị Mai nêu rõ, Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam trong hợp 

tác lao động, đào tạo nguồn nhân lực, do đó, Việt Nam coi trọng và mong muốn xây dựng 

Trường Đại học Việt - Nhật trở thành biểu tượng trong quan hệ Việt Nam - Nhật Bản nói chung 

và trong hợp tác giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực nói riêng. Trưởng Ban Tổ chức Trung ương 

mong muốn, Cố vấn đặc biệt Liên minh NSHN Nhật - Việt tiếp tục góp phần thúc đẩy hợp tác 

địa phương hai nước trên các lĩnh vực mang lại lợi ích cho cả hai bên; ủng hộ và tiếp tục thúc 

đẩy hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, giao lưu văn hóa, giao lưu Nhân dân tại hai nước, đặc biệt 

trong dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Cố vấn đặc biệt Takebe Tsutomu cho 

biết, thời gian tới Trường dự kiến sẽ thành lập một Trung tâm phát triển nguồn nhân lực, đóng 

góp thiết thực vào hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường hiểu biết lẫn nhau 

giữa Nhân dân hai nước. Ông Tsutomu cũng khẳng định, trên cương vị của mình sẽ nỗ lực thúc 

đẩy để Nhóm NSHN hai nước tiếp tục triển khai các hoạt động hợp tác, từ đó tăng cường và đưa 

mối quan hệ giữa hai nước ngày càng thiết thực và hiệu quả hơn. (Dai Bieu Nhan Dan, Tin Tuc 

Ngày 27/2) 

 

Thúc Đẩy Quan Hệ Hợp Tác Việt Nam - Bỉ Về Lao Động - Xã Hội 

 

Chiều ngày 21/2, tại Trụ sở Bộ LĐ-TB&XH, Thứ trưởng Lê Văn Thanh có buổi tiếp và làm việc 

với ông Karl Van DEN BOSCHE, Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam nhằm trao đổi về thúc 

đẩy hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực lao động - xã hội. Thứ trưởng Lê Văn Thanh hy vọng, 

trong thời gian tới, hai bên thỏa thuận ký Biên bản ghi nhớ giữa Việt Nam và Bỉ về an sinh xã 

hội, bao gồm đào tạo nghề, trao đổi lao động có tay nghề, bảo hiểm xã hội, trợ giúp xã hội… Thứ 

trưởng Lê Văn Thanh cũng đề nghị phía Bỉ hỗ trợ xây dựng và triển khai các chính sách hướng 

tới phát triển bền vững, tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, có 

ưu tiên các nhóm đối tượng người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó 

khăn, người tâm thần và các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương. Nhấn mạnh về lợi thế của Việt 

Nam trong việc trồng các cây nông nghiệp như ca cao, cà phê, Thứ trưởng mong muốn, Bỉ và 

Châu Âu hỗ trợ Việt Nam trong việc canh tác và có các nhà máy chế biến nông sản, để biến các 

nông sản ấy trở thành các sản phẩm có giá trị trên thị trường. Trao đổi tại buổi tiếp, Đại sứ Karl 

Van DEN BOSCHE mời Việt Nam tham dự và giới thiệu những thành tựu của mình về việc làm 

thỏa đáng vì sự phát triển bền vững tại Hội nghị chuyên đề tại Liên Hợp quốc ở New York. Đây 

là sáng kiến của Bỉ với tư cách là nước đồng tổ chức Nhóm những người bạn của Việc làm Thỏa 

đáng vì sự Phát triển bền vững. (Bao Dan Sinh, MoLISA Ngày 21/2) 

 

Công Ty PouYuen Lên Tiếng Việc ‘Cắt’ Hợp Đồng Với Hơn 2.300 Lao Động 

 

Chiều 24/2, tại TPHCM, Đoàn công tác do ông Vũ Trọng Bình - Cục trưởng Cục Việc làm, Bộ 

LĐ-TB&XH dẫn đầu đã có buổi làm việc tại Công ty PouYuen (quận Bình Tân) để nắm bắt tình 

hình cắt giảm lao động, giảm giờ làm tại đây. PouYuen là công ty đông công nhân nhất TPHCM 

chuyên gia công giày da. Báo cáo với đoàn, đại diện Công ty PouYuen cho rằng, con số cắt giảm 

https://daibieunhandan.vn/su-kien-noi-bat/truong-ban-to-chuc-trung-uong-truong-thi-mai-tiep-co-van-dac-biet-lien-minh-nghi-si-huu-nghi-nhat-ban--viet-nam-i317324/
https://baotintuc.vn/thoi-su/thuc-day-giao-luu-hop-tac-nghi-si-hai-nuoc-viet-nam-nhat-ban-20230227150647285.htm#related
https://baodansinh.vn/thuc-day-quan-he-hop-tac-viet-nam-bi-ve-lao-dong-xa-hoi-20230221172201.htm
https://www.molisa.gov.vn/Pages/tintuc/chitiet.aspx?tintucID=236421#related


 

 

 

lao động trong những ngày qua chưa chính xác. Sau những cố gắng nỗ lực, Công ty PouYuen sẽ 

cắt giảm 2.358 lao động, tất cả đều thỏa thuận chấm dứt hợp đồng. Trước đó, truyền thông trong 

nước đưa tin Pouyuen sẽ cắt giảm 6.000 việc làm tại nhà máy ở Việt Nam do đơn hàng sụt giảm 

nghiêm trọng. Đại diện công ty khẳng định không có kế hoạch cắt giảm lao động trong vòng một 

tháng tới. Tổng số tiền Công ty PouYuen chi trả hỗ trợ cho đợt cắt giảm lao động này là 275 tỉ 

đồng (cứ làm việc một năm sẽ được hỗ trợ 0,8 lần một tháng lương). (CafeF, Nhan Dan, Thanh 

Nien, Tuoi Tre, VnExpress, Tien Phong, NLD, VTV Ngày 25/2) 

 

Thứ Trưởng Lê Văn Thanh Tiếp Phó Tổng Giám Đốc Công Ty LG Display Việt Nam 

 

Ngày 22/02/2023, tại Trụ sở Bộ LĐ-TB&XH, Thứ trưởng Lê Văn Thanh đã có buổi tiếp và làm 

việc với ông Park Young Dall, Phó Tổng Giám đốc Hành chính nhân sự Công ty LG Display 

Việt Nam. Tại buổi tiếp, Phó Tổng Giám đốc Hành chính nhân sự Công ty LG Display Việt Nam 

Park Young Dall cho biết, LG Display có nhà máy rộng 45 ha tại Hải Phòng và đang có kế hoạch 

mở rộng thêm, vì vậy chúng tôi có nhu cầu lớn về nguồn lao động, nhất là lao động chất lượng 

cao trình độ kỹ sư. Trong thời gian tới, LG Display mong muốn Bộ LĐ-TB&XH quan tâm hơn 

để hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty được thuận lợi. Hiện nay, LG Display đã đầu tư 

vào Hải Phòng 6 tỷ USD và có 25 nghìn cán bộ, nhân viên đang làm việc tại nhà máy. Đáp lời 

ông Park Young Dall, Thứ trưởng Lê Văn Thanh khẳng định, hàng năm, Việt Nam tuyển sinh và 

đào tạo khoảng 2 triệu sinh viên và chất lượng đào tạo ngày càng được nâng cao. Vì vậy hoàn 

toàn có thể đáp ứng nhu cầu tuyển dụng trong thời gian tới của LG Display. Tuy vậy, Thứ trưởng 

cũng đề nghị, song song với việc mở rộng quy mô sản xuất, LG Display cần đảm bảo đủ việc 

làm, đảm bảo thu nhập cho người lao động. Đồng thời khi đã tuyển dụng được nguồn lao động, 

LG Display cần tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức và tay nghề cho người lao động 

Việt Nam. (Bao Dan Sinh, Lao Dong Xa Hoi, MoLISA Ngày 22/2) 

 

'Việt Nam Có Nhân Lực Tiềm Năng Nghiên Cứu Vũ Trụ' 

 

Trong buổi nói chuyện với sinh viên TP HCM, Tổng giám đốc đài Thiên văn Đông Á Paul Ho 

cho biết muốn hợp tác với các viện khoa học Việt Nam thực hiện nghiên cứu vật lý thiên văn vì 

Việt Nam có nhiều nhân lực giỏi. Ông đánh giá Việt Nam có nhiều điều kiện thuận lợi để hợp tác 

nghiên cứu các dự án về vật lý thiên văn. Cụ thể nền kinh tế ổn định, giai đoạn 2018 - 2021 tăng 

trưởng khá, bất chấp ảnh hưởng Covid-19, có nhiều bạn trẻ đam mê thiên văn, vũ trụ. GS Paul 

Ho cho biết, sắp tới sẽ ký kết với một số viện nghiên cứu tại Việt Nam thực hiện các công trình 

xuất sắc về ứng dụng Big Data để xử lý các nguồn dữ liệu khổng lồ phục vụ ngành vật lý thiên 

văn. Ngoài ra nhà khoa học Việt có thể tham gia các nghiên cứu về viễn thông, công nghệ vật 

liệu làm kính thiên văn hiện đại... Ông tin tưởng các sinh viên, nếu được đào tạo tốt và đam mê 

có thể tham gia các dự án này nhằm tăng cường phát triển công nghệ trong lĩnh vực vật lý thiên 

văn. Điều này cũng giúp thu hút những chuyên gia người Việt Nam ở nước ngoài có thể quay về 

nước cùng hợp tác phát triển để có những nghiên cứu mới không chỉ trong lĩnh vực vật lý thiên 

văn mà còn nhiều ngành khác như vật liệu, công nghệ sinh học. (VnExpress Ngày 23/2) 

 

Đồng Tháp Hợp Tác Đưa Lao Động Sang Nhật Bản Làm Việc 

 

https://cafef.vn/cong-ty-pouyuen-len-tieng-viec-cat-hop-dong-voi-hon-2300-lao-dong-20230225064357186.chn
https://nhandan.vn/cong-ty-tnhh-pouyuen-viet-nam-cat-giam-chinh-thuc-hon-2300-lao-dong-post740350.html#related
https://thanhnien.vn/cong-nhan-pouyuen-mat-viec-duoc-ho-tro-muc-cao-nhat-379-trieu-dong-185230227013427187.htm#related
https://thanhnien.vn/cong-nhan-pouyuen-mat-viec-duoc-ho-tro-muc-cao-nhat-379-trieu-dong-185230227013427187.htm#related
https://tuoitre.vn/pouyuen-ho-tro-cong-nhan-mat-viec-cao-nhat-379-trieu-dong-20230225103450764.htm#related
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https://baodansinh.vn/thu-truong-le-van-thanh-tiep-pho-tong-giam-doc-cong-ty-lg-display-viet-nam-20230222183907.htm
http://laodongxahoi.net/thu-truong-le-van-thanh-cong-ty-lg-display-viet-nam-can-dam-bao-du-viec-lam-va-thu-nhap-cho-nguoi-lao-dong-1326356.html#related
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Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp và Nghiệp đoàn Business Frontier (Nhật Bản) vừa có buổi làm 

việc về tiếp tục hợp tác đưa lao động sang Nhật Bản làm việc. Từ năm 2017 đến nay, Đồng Tháp 

đã đưa trên 8.000 lao động sang Nhật Bản làm việc, trong đó làm tại Nghiệp đoàn Business 

Frontier 319 người. (NLD Ngày 24/2) 

 

Tin Trong Nước 

 

Trường Nghề Đua Nhau Mở Ngành Học Mới Thu Hút Thí Sinh 

 

Hai tuần trở lại đây, cùng với khối đại học, các trường nghề cũng lần lượt công bố phương án 

tuyển sinh năm 2023. Trong đó, nhiều trường có kế hoạch đổi mới chương trình giảng dạy, phát 

triển thêm nhiều ngành đào tạo, đi theo nhu cầu của thị trường lao động. Sự thay đổi, chuyển 

mình này là điều buộc các trường nghề phải thực hiện để tăng sức hấp dẫn với thí sinh. Điều này 

cũng đồng nghĩa với sự gia tăng đầu tư trang thiết bị, phục vụ việc thực hành, vốn chiếm 70% 

thời gian đào tạo sinh viên. (VTV Ngày 25/2) 

 

Cùng Với Quy Hoạch Cơ Sở GDNN, Cần Sắp Xếp Lại Hệ Thống Các Ngành Nghề Đào 

Tạo 

 

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Trần Anh Tuấn, Phó chủ tịch 

Hội GDNN TPHồ Chí Minh cho hay: hệ thống GDNN của nước ta còn khá cồng kềnh, sự đầu tư 

không đồng đều, không tập trung. Để thực hiện được tốt hơn và phát huy đúng mục tiêu về 

GDNN, ông Tuấn nêu ra một số giải pháp: Thứ nhất, cần phải tiếp tục tiến hành rà soát, đánh giá 

lại một cách khách quan hệ thống GDNN của nước ta một cách quyết liệt nhất, trung thực nhất. 

Thứ hai, trên cơ sở của Quyết định số 73/QĐ-TTg, cần lập nên một bộ tiêu chí cụ thể, khách 

quan, nêu rõ những yêu cầu đối với cơ sở GDNN trong việc đảm bảo đào tạo nguồn lực chất 

lượng cao... Thứ ba, các cơ sở GDNN phải được tăng cường kiểm định, phải có những ngành 

nghề đào tạo đảm bảo phù hợp hội nhập phát triển kinh tế quốc tế. (Giao Duc Ngày 24/2) 

 

Gần 550.000 Lao Động Bị Giảm Giờ Làm, Lao Động Ở Doanh Nghiệp FDI Chiếm 75% 

 

Theo Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, báo cáo của các Liên đoàn Lao động tỉnh, TP, Công 

đoàn ngành trung ương cho biết, tính từ tháng 9/2022 đến hết tháng 1/2023 đã có khoảng 1.300 

doanh nghiệp (tại 50 tỉnh, TP) gặp khó khăn, bị cắt, giảm đơn hàng, hơn 546.835 lao động bị 

giảm giờ làm. Số lao động bị ảnh hưởng trên phần lớn ở các doanh nghiệp FDI (chiếm 75% tổng 

số lao động bị ảnh hưởng), tập trung trong ba ngành dệt may, da giày, chế biến gỗ (chiếm 77% 

tổng số lao động bị ảnh hưởng). (Dan Sinh Ngày 27/2) 

 

Bắc Giang: Phấn Đấu Giải Quyết Việc Làm Cho 32.500 Lao Động 

 

Theo Ban Chỉ đạo công tác GDNN và giải quyết việc làm tỉnh Bắc Giang, năm 2023 Bắc Giang 

phấn đấu giải quyết việc làm cho 32.500 lao động, trong đó đưa 1.650 người đi làm việc ở nước 

ngoài theo hợp đồng. Đồng thời, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề toàn tỉnh đạt 76%. Các cơ 

sở GDNN, cơ sở hoạt động GDNN trên địa bàn tỉnh tuyển sinh và đào tạo nghề cho 29.000 

https://nld.com.vn/cong-doan/dong-thap-hop-tac-dua-lao-dong-sang-nhat-ban-lam-viec-20230223200243195.htm
https://vtv.vn/giao-duc/truong-nghe-dua-nhau-mo-nganh-hoc-moi-thu-hut-thi-sinh-2023022411111155.htm
https://giaoduc.net.vn/cung-voi-quy-hoach-co-so-gdnn-can-sap-xep-lai-he-thong-cac-nganh-nghe-dao-tao-post233168.gd
https://baodansinh.vn/gan-550000-lao-dong-bi-giam-gio-lam-lao-dong-o-doanh-nghiep-fdi-chiem-75-20230227101941.htm


 

 

 

người (gồm 870 người trình độ cao đẳng, 2.850 người trình độ trung cấp, 25.280 người là sơ cấp 

và đào tạo nghề dưới 3 tháng). (Tin Tuc Ngày 24/2, Bao Bac Giang Ngày 23/2) 

 

Khánh Hòa Tuyển Sinh, Đào Tạo Nghề Cho 29.550 Người Trong Năm 2022 

 

Năm 2022, tỉnh Khánh Hòa tổ chức tuyển sinh, đào tạo nghề cho 29.550 người. Trong đó, trình 

độ cao đẳng 1.871 người, trung cấp 3.554 người, sơ cấp và đào tạo thường xuyên 24.125 người. 

Năm 2023, toàn tỉnh phấn đấu tuyển sinh đào tạo nghề cho 30.000 người. (Khanh Hoa Ngày 

22/2) 

 

TP. HCM: Kết Nối Việc Làm Cho Hơn 2.000 Công Nhân Bị Mất Việc 

 

Liên quan đến việc Công ty trách nhiệm hữu hạn PouYuen Việt Nam (quận Bình Tân) cắt giảm 

lao động, ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP Hồ Chí Minh cho biết trong 

tháng Ba, công ty này sẽ không tái ký với khoảng 2.500 người. Tại cuộc họp cung cấp thông tin 

về các vấn đề kinh tế-xã hội và công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn TP Hồ Chí Minh 

ngày 23/2, ông Nguyễn Văn Lâm cho biết Sở LĐ-TB&XH TP đang phối hợp với các cơ quan 

chức năng theo dõi chặt chẽ để có hướng xử lý kịp thời. Đến thời điểm hiện tại, Sở đã tìm được 

15 doanh nghiệp có ngành nghề tương đồng với Công ty PouYuen để tư vấn, giới thiệu việc làm 

cho người lao động có việc làm mới ngay sau khi bị cắt giảm. (Vietnam Plus Ngày 23/2) 

 

TP. HCM: Hơn 10.000 Vị Trí Việc Làm Ở Nhiều Lĩnh Vực Chờ Người Lao Động Ứng 

Tuyển 

 

Ngày 25/2, chương trình Tiếp sức người lao động và Sàn giao dịch việc làm 2023 với 40 doanh 

nghiệp tuyển dụng trực tiếp hơn 10.000 vị trí việc làm đã được tổ chức tại TP. HCM. (Lao Dong 

Ngày 25/2) 

 

Lao Động Qua Đào Tạo Nghề Rộng Đường “Có Đất Dụng Võ” 

 

Dự kiến trong năm 2023, các huyện, thị, TP Tại Bình Dương sẽ đào tạo 2.361 lao động nông 

thôn”, theo ông Phạm Văn Tuyên, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH. Hiện trên địa bàn tỉnh có 108 

cơ sở GDNN; trong đó có 7 trường cao đẳng, 1 phân viện cao đẳng đường sắt phía Nam, 10 

trường trung cấp, 19 trung tâm GDNN và 71 cơ sở khác có đăng ký hoạt động GDNN... Trung 

bình mỗi năm các cơ sở đào tạo hơn 35.000 học viên. (Binh Duong Ngày 28/2) 

 

Đồng Nai: Hơn 607 Ngàn Lao Động Đang Làm Việc Trong Các Khu Công Nghiệp 

 

Theo UBND tỉnh, các khu công nghiệp trên địa bàn Đồng Nai thu hút hơn 607 ngàn lao động 

đến làm việc trong các nhà máy, trong đó có gần 7,8 ngàn lao động là người nước ngoài. (Dong 

Nai Ngày 22/2) 

 

Trà Vinh: Tuyển Sinh GDNN Hơn 1.000 Người Trong 2 Tháng Đầu Năm 
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Theo Sở LĐ-TB&XH tỉnh, khoảng 2 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh tuyển sinh GDNN hơn 1.000 

người (trung cấp, sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng và đào tạo thường xuyên trong đó gồm đào tạo 

nghề cho lao động nông thôn). Tháng 3, dự kiến tuyển sinh GDNN cho 860 người. (Tra Vinh 

Ngày 22/2) 

 

https://baovinhlong.com.vn/xa-hoi/202302/lao-dong-qua-dao-tao-dat-hon-60-3157790/#.Y_1sTxdByUk

