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● Tin Tiêu Điểm ●  

 

● Tin GDNN / Đào Tạo Nghề ●  

Chính Sách 

 

Nâng Tầm Kỹ Năng Lao Động Việt 

 

Trong cuộc phỏng vấn với phóng viên Tuổi Trẻ, TS. Phạm Vũ Quốc Bình - Phó Tổng cục trưởng 

Tổng cục GDNN (Bộ LĐ-TB&XH) - đã chỉ ra một số điểm nghẽn hiện nay của GDNN. Thứ 

nhất, quy mô giáo dục nghề nghiệp còn nhỏ, cơ cấu ngành nghề, trình độ chưa phù hợp, chất 

lượng, hiệu quả đào tạo chưa cao, đặc biệt là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, ngành nghề 

mới, kỹ năng mới. Thứ hai, gắn kết Nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp trong phát triển 

GDNN chưa chặt chẽ. Thứ ba, việc chuyển giao, nhân rộng các chương trình theo chuẩn quốc tế 

còn nhiều khó khăn, thiếu đồng bộ. Thứ tư, hình thức tổ chức đào tạo chưa đa dạng, linh hoạt; 

đào tạo lại, đào tạo thường xuyên cho người lao động chưa được chú trọng và hiệu quả, chưa tạo 

cơ hội học tập suốt đời cho người dân. Thứ năm, việc giảng dạy Chương trình giáo dục thường 

xuyên cấp THPT tại các cơ sở GDNN chưa được quan tâm, giải quyết nhằm đảm bảo nhu cầu 

của người học hiện nay. (Tuoi Tre Ngày 7/3) 

 

Yêu Cầu Thu Hồi Công Văn Về Cấp Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Hoạt Động GDNN 

 

Bộ LĐ-TB&XH vừa ban hành công văn số 795/LĐTBXH-VP yêu cầu Tổng cục GDNN khẩn 

trương ban hành văn bản về việc thu hồi Công văn số 3033/TCGDNN-PCTT ngày 31/12/2021 

về cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động GDNN. Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

cho rằng, việc Tổng cục GDNN buộc các trung tâm dạy nghề, trung tâm đào tạo lái xe ô tô phải 

thực hiện các thủ tục, nộp hồ sơ, tài liệu để đổi tên có thể dẫn đến những thiệt hại về kinh tế, ảnh 

hưởng quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và cả những người đã, 

đang tham gia đào tạo. (Cong Thuong, Kinh Te Do Thi Ngày 7/3) 

 

● Tin Kinh Doanh & Thị Trường Lao Động ●  

Hợp tác Nước Ngoài 

 

Hội Thảo “Góp Ý, Chỉnh Sửa Tài Liệu Tham Khảo Cho Chương Trình Đào Tạo Nghề Kỹ 

Thuật Thoát Nước Và Xử Lý Nước Thải” 

 

Trong khuôn khổ các hoạt động xây dựng chương trình đào tạo tiêu chuẩn Đức cho nghề Xử lý 

nước thải thuộc Chương trình “Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam” – TVET/GIZ, hội thảo “Góp ý, 

chỉnh sửa tài liệu tham khảo cho chương trình đào tạo nghề Kỹ thuật thoát nước và xử lý nước 

thải” đã được tổ chức tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế từ ngày 15-17/2. Mục tiêu của hội 

thảo là tổng hợp các ý kiến đóng góp để hoàn thiện giáo trình cho ba mô-đun do giảng viên 

Trường Cao đẳng Xây dựng số 1 và Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II biên soạn; cũng như cùng nhau 

https://tuoitre.vn/nang-tam-ky-nang-lao-dong-viet-20230307094309255.htm
https://congthuong.vn/yeu-cau-thu-hoi-cong-van-ve-cap-giay-chung-nhan-dang-ky-hoat-dong-giao-duc-nghe-nghiep-245226.html
https://kinhtedothi.vn/yeu-cau-tong-cuc-giao-duc-nghe-nghiep-thu-hoi-cong-van-trai-phap-luat.html


 

 

 

thảo luận và thống nhất kế hoạch hoạt động năm 2023 cho nhóm các trường đối tác. Tham gia 

hội thảo có 33 đại biểu là các thầy cô giảng dạy nghề Xử lý nước thải tại ba trường đối tác, các 

cán bộ doanh nghiệp tham gia xây dựng chương trình đào tạo cũng như đại diện của GIZ và đơn 

vị tư vấn GOPA. Mở đầu hội thảo, cô Nguyễn Thu Hiền và cô Vũ Linh Huyền Trang của Trường 

Cao đẳng Xây dựng số 1 đã trình bày về việc biên soạn bài giảng chi tiết cho Mô-đun 3 về Vận 

hành mạng lưới thu gom và thoát nước thải; và tiếp theo sau đó là Mô-đun 4 về Bảo dưỡng, bảo 

trì mạng lưới thoát nước. Ngày tiếp theo, cô Trần Thị Loan và Nguyễn Thị Minh Huệ của 

Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II đã có phần trình bày về nội dung của Mô-đun 6 Vận hành nhà máy 

xử lý nước thải nằm trong giáo trình chuẩn 12 mô-đun theo tiêu chuẩn Đức. Các thầy cô đến từ 

ba trường cũng như các cán bộ doanh nghiệp đã được chia thành từng nhóm để thảo luận chi tiết 

về từng phần trong mô-đun cũng như các bài tập thực hành kèm theo. Các đại biểu đã cùng nhau 

chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức và cùng hợp tác để xây dựng tài liệu một cách hiệu quả nhất. Bà 

Maria Zandt – Phó Giám đốc Chương trình TVET – GIZ, nhấn mạnh rằng việc sửa đổi các tài 

liệu này là vô cùng quan trọng, nhất là trong việc giảng dạy chương trình. Bên cạnh đó, ý kiến 

của các cán bộ doanh nghiệp là rất cần thiết để có thể xây dựng nội dung đào tạo sát với thực tế 

nhu cầu của thị trường. Sau khi hoàn thành chỉnh sửa các mô-đun trên, các đại biểu cũng thống 

nhất phương án hợp tác và phân công triển khai các mô-đun còn lại của chương trình đào tạo 

trong năm 2023. Vào ngày cuối cùng, các thầy cô cũng đã có buổi trao đổi thực hành tại phòng 

lab ở trường Cao đẳng Công nghiệp Huế, và có những chia sẻ kinh nghiệm rất quý giá với những 

thí nghiệm về BOD (thước đo lượng oxy cần thiết để loại bỏ các chất thải hữu cơ ra khỏi nước 

trong quá trình phân hủy bởi vi khuẩn hiếu khí) hay COD (lượng oxy cần thiết để oxy hóa các 

hợp chất hóa học trong nước bao gồm cả vô cơ và hữu cơ). Hội thảo là cơ hội kết nối giữa các 

trường và doanh nghiệp để cùng đóng góp vào sự phát triển mô hình Đào tạo phối hợp, giúp cho 

sinh viên của các trường gia tăng thời gian thực hành tại doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các thầy cô 

tại các trường đối tác đã được tăng cường về kiến thức chuyên môn cũng như năng lực giảng dạy 

để tiếp tục triển khai chương trình được chuyển giao. (TVET Ngày 3/3) 

 

Hơn 28.000 Lao Động Ra Nước Ngoài Làm Việc 

 

Theo số liệu của Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ LĐ-TB&XH, trong 2 tháng đầu năm 

2023, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 28.429, đạt 25,84% kế hoạch, bằng 

hơn 20 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó có 9.452 lao động nữ. Đài Loan tiếp nhận 14.609 

lao động (4.718 lao động nữ), Nhật Bản tiếp nhận 12.473 lao động (4.580 lao động nữ), 

Singapore tiếp nhận 250 lao động nam, Trung Quốc tiếp nhận 239 lao động nam và các thị 

trường khác. Báo cáo từ các doanh nghiệp cho thấy, tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài 

trong tháng 2/2023 là 6.601 lao động (2.626 lao động nữ), bằng hơn 13 lần so với cùng kỳ năm 

ngoái, với các thị trường Nhật Bản (3.470 lao động), Đài Loan (2.690 lao động), Singapore (141 

lao động nam), Hàn Quốc (81 lao động nam), (Trung Quốc 69 lao động nam)... và các thị trường 

khác. (Thoi Dai, NLD, Tien Phong Ngày 6/3) 

 

Việt Nam Là Điểm Đến Ưa Thích Của Du Khách Quốc Tế 

 

Chiều 2/3, trong khuôn khổ chuyến thăm Tây Ban Nha, tại trụ sở Tổ chức Du lịch Thế giới 

(UNWTO) ở Madrid, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã có cuộc gặp với bà Zoritsa 

Urosevic, Giám đốc điều hành UNWTO. Tại buổi gặp, Phó Thủ tướng đề nghị UNWTO hỗ trợ 

https://www.tvet-vietnam.org/vi/archives/news/hoi-thao-gop-y-chinh-sua-tai-lieu-tham-khao-cho-chuong-trinh-dao-tao-nghe-ky-thuat-thoat-nuoc-va-xu-ly-nuoc-thai
https://thoidai.com.vn/hai-thang-dau-nam-2023-dai-loan-nhat-ban-dan-dau-cac-thi-truong-tiep-nhan-lao-dong-viet-nam-183015.html
https://nld.com.vn/cong-doan/hon-28000-lao-dong-ra-nuoc-ngoai-lam-viec-20230306203702488.htm#related
https://tienphong.vn/nguoi-viet-di-xuat-khau-lao-dong-cao-gap-20-lan-nam-truoc-post1515310.tpo#related


 

 

 

đào tạo và phát triển nguồn nhân lực du lịch thông qua cấp học bổng tham gia các khóa đào tạo 

chuyên sâu và cử chuyên gia quốc tế tham dự, chia sẻ kinh nghiệm tại các hội nghị, hội thảo do 

Việt Nam chủ trì tổ chức. Phó Thủ tướng cũng đề nghị UNWTO đẩy mạnh hợp tác với Việt 

Nam, lựa chọn Việt Nam đăng cai một số sự kiện của UNWTO; hỗ trợ kỹ thuật về chuyển đổi 

số, ứng dụng công nghệ thông tin phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh, công tác thống kê, 

ứng phó với biến đổi khí hậu, định vị và phát triển thương hiệu du lịch quốc gia của Việt Nam. 

Bà Zoritsa Urosevic cho biết, UNWTO cân nhắc khả năng tổ chức một sự kiện quốc tế lớn ở 

Việt Nam cuối năm 2023 và khẳng định sẽ tiếp ủng hộ và đồng hành cùng Việt Nam trong phục 

hồi và phát triển ngành du lịch hướng tới phát triển bền vững, như hỗ trợ trong chuyển đổi số, 

phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực quản trị và điều phối phát triển du lịch. (Bao Chinh 

Phu, NLD, Thuong Hieu Cong Luan, Cong Luan Ngày 3/3) 

 

Thứ Trưởng Đỗ Hùng Việt Tiếp Tổng Giám Đốc Cơ Quan Đại Học Pháp Ngữ 

 

Sáng 6/3, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã tiếp ông Slim 

Khalbous, Tổng giám đốc Cơ quan Đại học Pháp ngữ (AUF), đang có chuyến công tác tại Việt 

Nam và một số nước Pháp ngữ khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Chào mừng ông Slim 

Khalbous đến Việt Nam, Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt đề cao hoạt động và vai trò của AUF trong 

suốt 60 năm qua trong việc duy trì và phát huy tiếng Pháp. Việt Nam rất coi trọng hợp tác với 

Cộng đồng Pháp ngữ nói chung và AUF nói riêng và luôn tham gia một cách chủ động, tích cực, 

có trách nhiệm vào các hoạt động của Cộng đồng Pháp ngữ, trong đó có AUF. Nhân dịp này, 

Thứ trưởng cảm ơn sự hỗ trợ thiết thực và hiệu quả của AUF đối với trên 40 cơ sở nghiên cứu và 

giáo dục của Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế, giao lưu, liên kết, trao đổi kinh nghiệm 

thông qua mạng lưới hơn 1000 cơ sở giáo dục và đào tạo thành viên của AUF. Thứ trưởng Đỗ 

Hùng Việt cũng đề xuất một số định hướng ưu tiên hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới, trong 

đó có tăng cường hỗ trợ các cơ sở đào tạo và nghiên cứu của Việt Nam nâng cao chất lượng 

giảng dạy và nghiên cứu khoa học lên tầm quốc tế, hỗ trợ Việt Nam triển khai các quyết định của 

Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 18 tại Djerba (11/2022) liên quan đến đào tạo tiếng Pháp và 

sử dụng tiếng Pháp, hỗ trợ các cơ sở giáo dục và nghiên cứu của Việt Nam bắt kịp với xu thế 

chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, tăng khả năng tìm việc làm cho thanh niên. Tổng giám đốc 

AUF Slim Khalbous bày tỏ sự tin tưởng vào tương lai hợp tác hợp tác giữa AUF và Việt Nam, 

khẳng định AUF sẵn sàng tăng cường hợp tác với Việt Nam trong thời gian tới. Tổng giám đốc 

AUF cũng cảm ơn và bày tỏ mong muốn Chính phủ Việt Nam tiếp tục hỗ trợ Văn phòng khu vực 

của AUF tại Hà Nội và đề xuất hai bên sớm ký một thoả thuận trụ sở để tạo thuận lợi cho hoạt 

động của Văn phòng. (Bao Quoc Te Ngày 6/3) 

 

Nền Tảng Cung Ứng Nhân Sự Thời Vụ Từ Úc Đã Có Mặt Tại Việt Nam 

 

Ngày 2/3, Weploy- nền tảng số cung ứng nhân sự hàng đầu từ Úc - chính thức có mặt tại Việt 

Nam sau khi thành công ở vòng gọi vốn đầu tiên với 5 triệu USD từ Skymind Global Ventures. 

Tại Việt Nam, đây là startup đầu tiên ứng dụng công nghệ vào tuyển dụng và quản lý lao động 

theo yêu cầu. Weploy Việt Nam đang lên kế hoạch mở rộng quy mô hoạt động, góp phần xóa bỏ 

sự chênh lệch cung - cầu nhân sự thời vụ và trao cơ hội việc làm dễ dàng cho nhóm nhân sự thời 

vụ Việt. (Nguoi Dua Tin, NLD, Tuoi Tre, 24H Ngày 2/3) 

 

https://baochinhphu.vn/viet-nam-la-diem-den-uu-thich-cua-du-khach-quoc-te-102230302212630542.htm
https://baochinhphu.vn/viet-nam-la-diem-den-uu-thich-cua-du-khach-quoc-te-102230302212630542.htm
https://nld.com.vn/chinh-tri/to-chuc-du-lich-the-gioi-can-nhac-to-chuc-su-kien-quoc-te-lon-o-viet-nam-2023030308523914.htm#related
https://thuonghieucongluan.com.vn/giam-doc-dieu-hanh-to-chuc-du-lich-the-gioi-khang-dinh-viet-nam-la-diem-den-ua-thich-cua-du-khach-quoc-te-a189382.html#related
https://www.congluan.vn/viet-nam-la-dia-diem-du-lich-ua-thich-cua-cong-dan-nhieu-quoc-gia-post237625.html#related
https://baoquocte.vn/thu-truong-do-hung-viet-tiep-tong-giam-doc-co-quan-dai-hoc-phap-ngu-218948.html
https://www.nguoiduatin.vn/goi-von-thanh-cong-5-trieu-usd-weploy-startup-cung-ung-nhan-su-thoi-vu-chinh-thuc-ra-mat-thi-truong-viet-nam-a596169.html
http://nld.com.vn/cong-nghe/nen-tang-cung-ung-nhan-su-thoi-vu-tu-uc-da-co-mat-tai-viet-nam-20230302153753413.htm#related
https://tuoitre.vn/tim-viec-thoi-vu-qua-smartphone-chi-sau-vai-thao-tac-20230302164020474.htm#related
https://www.24h.com.vn/kham-pha-cong-nghe/goi-von-thanh-cong-5-trieu-usd-weploy-startup-cung-ung-nhan-su-thoi-vu-chinh-thuc-ra-mat-thi-truong-viet-nam-c675a1445436.html#related


 

 

 

Rút Ngắn Thời Gian Cấp Phép Cho Người Lao Động Nước Ngoài 

 

Gần 100 câu hỏi đặt vấn đề để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ phía các doanh nghiệp về thời 

gian và thủ tục cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài tại Hội nghị đối thoại 

giữa hiệp hội doanh nghiệp Châu Âu và Chính quyền TP. HCM. Hội nghị do Trung tâm Xúc tiến 

Thương mại và Đầu tư TP HCM (ITPC) phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp Châu Âu tại Việt 

Nam (Eurocham) và Sở LĐ-TB&XH TP. HCM tổ chức vào chiều ngày 7/3 với chủ đề: Giấy 

phép lao động cho người lao động nước ngoài. (NLD Ngày 7/3) 

Tin Trong Nước 

 

Bộ GD-ĐT Công Bố Lịch Thi Tốt Nghiệp THPT 2023 

 

Bộ GD-ĐT ngày 1/3 công bố kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 sẽ được tổ chức vào các ngày 

27, 28, 29 và 30/6. Để chuẩn bị tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, Bộ GD-ĐT đã dự 

thảo nội dung sửa đổi, bổ sung quy chế thi hiện hành theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả 

chỉ đạo tổ chức thi và đang xin ý kiến các chuyên gia và dư luận xã hội. Bộ Giáo dục và Đào tạo 

(GD-ĐT) cho biết đề thi tốt nghiệp THPT năm 2023 sẽ có sự tăng cường hợp lý vài nội dung liên 

quan vận dụng thực tiễn ở một số môn. Bộ GD-ĐT dự kiến tăng cường quán triệt quy chế và tập 

huấn nghiệp vụ tổ chức thi, thanh tra thi. Bộ GD-ĐT tiếp tục phối hợp với Bộ Công an, Thanh 

tra Chính phủ tập huấn nghiệp vụ về thực hiện các biện pháp phòng chống, ngăn chặn gian lận 

thi cử, nhất là gian lận bằng các thiết bị công nghệ cao. (NLD, Tien Phong, VietnamNet, VOV, 

Kinh Te Do Thi, VnExpress, Tin Tuc, Soha Ngày 1/3) 

 

Những Ngành Tuyển Sinh Được Nhiều Nhất Và Ít Nhất 3 Năm Qua 

 

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, 4 lĩnh vực: Nông lâm nghiệp và thủy sản (49,1%), khoa học tự 

nhiên (57,92%), dịch vụ xã hội (59,43%), khoa học sự sống (61,36%) có mức độ tuyển sinh kém 

nhất trong 3 năm qua. Mỗi năm, những lĩnh vực này chỉ tuyển được gần được phân nửa số chỉ 

tiêu đặt ra. Top 10 lĩnh vực tuyển sinh tốt nhất có các lĩnh vực: kinh doanh và quản lý, máy tính 

và công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật, nhân văn, sức khoẻ, khoa học xã hội và hành vi, 

khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên trình độ đại học, kỹ thuật, pháp luật, kiến trúc, xây dựng. 

(Bao Chinh Phu, VietnamNet, Hanoi Moi, Lao Dong, VTC, Dan Viet Ngày 3/3) 

 

“Gió Đổi Chiều” Trong Tuyển Sinh Học Nghề? 

 

Tại Hội nghị Đánh giá công tác truyền thông GDNN năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ 

công tác truyền thông năm 2023, lãnh đạo nhiều trường cao đẳng nghề cho biết, hiện rất nhiều 

em có điểm tốt nghiệp trên 20 điểm đi học nghề, một trường còn có em đạt 25 - 26 điểm vẫn 

chọn học nghề. Ông Phạm Ngọc Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh - sinh viên (Tổng 

cục GDNN) cho biết, để có đươc thay đổi nhận thức của xã hội về GDNN, ngoài việc đầu tư thì 

công tác truyền thông GDNN là rất quan trọng, việc đầu tiên là phải chuyển đổi được tư duy của 

học sinh và phụ huynh. "Năm nay, chúng tôi dự định phối hợp với Trung ương Đoàn để đào tạo 

cho các cán bộ đoàn trong nhà trường phổ thông để họ là cánh tay nối dài giúp chúng ta truyền 

thông, hướng nghiệp. Đồng thời, chúng tôi tập huấn cho cán bộ quản lý, nhà giáo trở thành các 

https://nld.com.vn/cong-doan/rut-ngan-thoi-gian-cap-phep-cho-nguoi-lao-dong-nuoc-ngoai-20230307153037994.htm
https://nld.com.vn/giao-duc-khoa-hoc/nong-bo-gd-dt-cong-bo-lich-thi-tot-nghiep-thpt-2023-20230301094752144.htm
https://tienphong.vn/bo-gddt-cong-bo-lich-thi-tot-nghiep-thpt-2023-vao-ngay-28-296-post1513890.tpo#:~:text=Gi%C3%A1o%20d%E1%BB%A5c-,B%E1%BB%99%20GD%26%C4%90T%20c%C3%B4ng%20b%E1%BB%91%20l%E1%BB%8Bch%20thi%20T%E1%BB%91t%20nghi%E1%BB%87p,v%C3%A0o%20ng%C3%A0y%2028%2D29%2F6&text=TPO%20%2D%20S%C3%A1ng%201%2F3%2C,%2C%2030%2F6%2F2023.
https://vietnamnet.vn/lich-thi-tot-nghiep-thpt-quoc-gia-nam-2023-2115604.html#related
https://vov.vn/xa-hoi/bo-gd-dt-cong-bo-lich-thi-tot-nghiep-thpt-2023-post1004679.vov#related
https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/bo-gddt-cong-bo-lich-thi-tot-nghiep-thpt-2023-325040.html#related
https://vnexpress.net/bo-giao-duc-cong-bo-lich-thi-tot-nghiep-thpt-2023-4572102.html#related
https://baotintuc.vn/giao-duc/bo-gddt-cong-bo-lich-thi-tot-nghiep-thpt-2023-20230301095202580.htm#related
https://soha.vn/nong-bo-gd-dt-cong-bo-lich-thi-tot-nghiep-thpt-2023-20230301100631455.htm#related
https://baochinhphu.vn/nhung-nganh-tuyen-sinh-duoc-nhieu-nhat-va-it-nhat-3-nam-qua-10223030313502302.htm
https://vietnamnet.vn/4-linh-vuc-tuyen-sinh-kem-nhat-trong-3-nam-qua-2116567.html#related
http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Giao-duc/1057198/thi-sinh-luu-y-khi-dang-ky-nguyen-vong-xet-tuyen-dai-hoc#related
https://laodong.vn/giao-duc/nhieu-nganh-hoc-it-thi-sinh-nhung-van-dao-tao-1154277.ldo#related
https://vtc.vn/4-nhom-nganh-it-thi-sinh-nhap-hoc-nhat-ar745585.html#related
https://danviet.vn/nhung-diem-moi-trong-tuyen-sinh-dh-cd-nam-2023-20230303110527848.htm#related


 

 

 

chuyên gia hướng nghiệp. Nếu hệ thống GDNN đào tạo ra nhiều chuyên gia như thế thì công tác 

truyền thông, hướng nghiệp sẽ thành công", ông Thắng nói. (Dan Sinh Ngày 6/3) 

 

Cơ Hội Nào Cho Lao Động Chưa Có Nghề? 

 

Theo các trung tâm dịch vụ việc làm ở một số tỉnh phía Nam, nhu cầu tuyển dụng lao động qua 

đào tạo ngày một tăng cao. Nhiều vị trí công nhân (CN) của các doanh nghiệp (DN) vẫn yêu cầu 

người lao động (NLĐ) phải có trình độ trung cấp nghề trở lên. Điều này khiến nhiều lao động 

chưa có trình độ nghề gặp khó khi đi tìm việc làm ổn định. Tuy vậy, không phải mọi cánh cửa 

việc làm đều đóng với NLĐ chưa qua đào tạo. Có hàng ngàn công việc cho nhóm lao động này 

và nhu cầu tuyển dụng vẫn rất sôi động và khá thường xuyên. Trong đó, nhiều chuyên gia cho 

rằng thợ sửa xe, sửa điện nước, cơ khí, thợ xây dựng... là những công việc mà một lao động chưa 

qua đào tạo có thể vừa làm vừa học. Nhiều DN sẵn sàn tiếp nhận người chưa biết gì vào làm để 

đào tạo thành thợ. Nhóm nghề này phù hợp với nam giới. Với nữ thì có thể tham gia vào nhóm 

công việc dịch vụ như làm tóc, chăm sóc da, vật lý trị liệu... cũng có thể trở thành một nghề 

chuyên nghiệp, gắn bó lâu dài được. (NLD Ngày 3/3) 

 

Đo Chỉ Số Hạnh Phúc Của Công Nhân: Trông Chờ Điều Chỉnh Lương Tối Thiểu! 

 

Trong số 6.000 công nhân, người lao động, có 54% số người tham gia khảo sát nêu mong muốn 

nhà nước kịp thời điều chỉnh tiền lương tối thiểu, thông tin được đưa ra tại tại tọa đàm "Chỉ số 

hài lòng về cuộc sống (hạnh phúc) của đoàn viên công đoàn và vấn đề đặt ra" do Tổng Liên đoàn 

Lao động Việt Nam tổ chức chiều 3/3. Về những yếu tố liên quan đến tiền lương, điều kiện lao 

động, quan hệ lao động và an sinh xã hội, có 64% công nhân mong có chế độ trợ cấp, phụ cấp, 

tiền thưởng đầy đủ. Bên cạnh đó, đa số công nhân cũng muốn được tham gia đối thoại, thương 

lượng tập thể để bảo vệ quyền, lợi ích của mình (chiếm 54%). (Dan Tri Ngày 4/3) 

 

Hà Nội Đã Tạo Việc Làm Cho Gần 28.000 Người Lao Động 

 

Ngày 1/3, Sở LĐTB&XH Hà Nội đã có thông tin về công tác việc làm an toàn lao động tháng 

2/2023. Theo đó, trong tháng 2, toàn TP Hà Nội đã giải quyết việc làm cho 14.095 người lao 

động, tăng 3.558 người lao động được tạo việc làm, tương đương tăng 33,7% so với cùng kỳ 

năm 2022. Tính 2 tháng đầu năm 2023, toàn TP Hà Nội giải quyết việc làm cho 27.870 

người/162.000 người lao động, đạt 17,2% kế hoạch năm. TP đã ra quyết định hưởng bảo hiểm 

thất nghiệp cho 5.860 người với số tiền hỗ trợ là 175,8 tỷ đồng; tư vấn, hỗ trợ việc làm cho 3.775 

người; hỗ trợ học nghề cho 85 người với kinh phí 378 triệu đồng. Sở LĐTB&XH Hà Nội đã 

thông báo 340 lượt công ty được chấp thuận tuyển dụng lao động là người nước ngoài. Và cấp 

mới 444 giấy phép, cấp lại 83 giấy phép cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. 

(Kinh Te Do Thi Ngày 1/3) 

 

Yên Bái Phấn Đấu Học Sinh Sau Tốt Nghiệp THPT Vào Học GDNN Đạt Tối Thiểu 44,6% 

 

UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp 

và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông” trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 

https://baodansinh.vn/gio-doi-chieu-trong-tuyen-sinh-hoc-nghe-20230305155314.htm
https://nld.com.vn/cong-doan/co-hoi-nao-cho-lao-dong-chua-co-nghe-20230302201947794.htm
https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/do-chi-so-hanh-phuc-cua-cong-nhan-trong-cho-dieu-chinh-luong-toi-thieu-20230303201021380.htm
https://kinhtedothi.vn/ha-noi-da-tao-viec-lam-cho-gan-28-000-nguoi-lao-dong.html


 

 

 

2023”. Theo Kế hoạch, Yên Bái phấn đấu trên 80% số trường THCS và trên 85% số trường 

THPT có chương trình giáo dục hướng nghiệp gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 

của địa phương. Tỷ lệ học sinh sau tốt nghiệp THCS vào học GDNN đạt tối thiểu 27,5%.  Tỷ lệ 

học sinh sau tốt nghiệp THPT vào học GDNN đạt tối thiểu 44,6%. (Dan Sinh Ngày 2/3) 

 

Trường Cao đẳng Việt – Đức Nghệ An Đạt Chuẩn Kiểm Định Chất Lượng Cơ Sở GDNN 

 

Sáng 6/3, Trường Cao đẳng Việt – Đức Nghệ An tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận 

Trường đạt chuẩn kiểm định cơ sở GDNN năm 2023. Đây là lần thứ hai Trường Cao đẳng Việt – 

Đức Nghệ An được công nhận Trường đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở GDNN do Bộ 

trưởng Bộ LĐ-TB&XH ban hành. (Bao Nghe An Ngày 6/3) 

 

Hà Tĩnh Phấn Đấu Tuyển Mới 21.000 Học Sinh, Sinh Viên Và Học Viên Học Nghề 

 

Năm 2023, Hà Tĩnh đặt mục tiêu tuyển sinh mới 21.000 học sinh, sinh viên các hệ đào tạo, trong 

đó: tuyển sinh trình độ cao đẳng 1.000 sinh viên, trung cấp 6.000 học sinh, sơ cấp và dưới 3 

tháng 14.000 học viên. (Dan Sinh Ngày 3/3) 

 

Khánh Hòa: Năm 2023, Phấn Đấu Giải Quyết Việc Làm Cho 11.500 Lao Động 

 

Tỉnh Khánh Hòa đặt mục tiêu 11.500 lao động có việc làm trong năm 2023. Theo Đề án “Giải 

quyết lao động, việc làm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025”, giai đoạn này tại tỉnh Khánh 

Hòa, số lao động có việc làm tăng thêm bình quân mỗi năm là 11.500 người; tỷ lệ thất nghiệp 

của người trong độ tuổi ở khu vực thành thị đến năm 2025 dưới 3,8% và đến năm 2030 dưới 

3,5%... (Dan Sinh Ngày 2/3) 

 

TP. HCM: Ban Hành Kế Hoạch Đào Tạo Nghề Cho Lao Động Nông Thôn 

 

UBND TP.HCM vừa ban hành Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn 

TP.HCM năm 2023. Theo đó, Kế hoạch đã đề ra mục tiêu đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 

tháng cho 4.100 lao động nông thôn, gồm 1.800 người học nghề nông nghiệp và 2.300 người học 

nghề phi nông nghiệp, tỷ lệ có việc làm sau khi học nghề đạt 85% trở lên. (HTV Ngày 7/3) 

 

Sinh Viên Học Nghề Năm Đầu Đã Có Doanh Nghiệp 'Đặt Hàng' 

 

Thành Đoàn TP. HCM cùng Sở LĐ-TB&XH TP. HCM tiếp tục phối hợp tổ chức Hội thi học 

sinh, sinh viên giỏi nghề 2023 với gần 600 thí sinh là học sinh, sinh viên chọn học nghề khác 

cùng tranh tài với 18 ngành nghề. Các thí sinh đến từ 28 cơ sở đào tạo là các trường cao đẳng, 

trung cấp, trung tâm dạy nghề, và cả sinh viên hệ đào tạo nghề trong một số trường đại học trên 

địa bàn TP.HCM. (Tuoi Tre Ngày 5/3) 

 

Trường Nghề Chạy Đua Tuyển Sinh 

 

https://baodansinh.vn/yen-bai-phan-dau-hoc-sinh-sau-tot-nghiep-thpt-vao-hoc-giao-duc-nghe-nghiep-dat-toi-thieu-446-20230301164204.htm
https://baonghean.vn/truong-cao-dang-viet-duc-nghe-an-dat-chuan-kiem-dinh-chat-luong-co-so-giao-duc-nghe-nghiep-post266144.html
https://baodansinh.vn/ha-tinh-phan-dau-tuyen-moi-21000-hoc-sinh-sinh-vien-va-hoc-vien-hoc-nghe-20230302194639.htm
https://baodansinh.vn/khanh-hoa-nam-2023-phan-dau-giai-quyet-viec-lam-cho-11500-lao-dong-20230301163637.htm
https://www.htv.com.vn/tphcm-ban-hanh-ke-hoach-dao-tao-nghe-cho-lao-dong-nong-thon
https://tuoitre.vn/sinh-vien-hoc-nghe-nam-dau-da-co-doanh-nghiep-dat-hang-20230305085451656.htm


 

 

 

Dự kiến trong năm 2023, các trường nghề trong toàn tỉnh Đồng Nai sẽ tuyển sinh khoảng 12,8 

ngàn chỉ tiêu hệ TC và 6,8 ngàn chỉ tiêu hệ CĐ. Năm 2022, các cơ sở GDNN trong toàn tỉnh 

tuyển sinh được hơn 76,8 ngàn người. Trong đó, các khóa đào tạo sơ cấp và đào tạo thường 

xuyên hơn 56,8 ngàn người; hệ CĐ tuyển sinh được hơn 7,2 ngàn sinh viên; hệ TC tuyển sinh 

được 12,7 ngàn học sinh. (Bao Dong Nai Ngày 2/3) 

 

Ngày Hội Tư Vấn Tuyển Sinh - Hướng Nghiệp Đến Với Học Sinh Cần Thơ 

 

Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp sẽ diễn ra tại TP Cần Thơ ngày 5/3 với sự tham dự 

của các chuyên gia đến từ Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD-ĐT), Tổng cục GDNN (Bộ LĐ-

TB&XH), đại diện các trường khối quân đội, các trường đại học lớn tư vấn, cung cấp thông tin 

liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học năm nay. Trong ngày hội còn có 136 

gian tư vấn của 79 trường đại học, cao đẳng, trường nghề, trung tâm tư vấn du học và các đơn vị 

hoạt động trong lĩnh vực giáo dục trong cả nước. Ngoài ra cũng trong sáng 5/3, chương trình 

diễn ra ở Quảng Nam (Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm - 2 Trần Đại Nghĩa, TP Tam 

Kỳ). Trước đó ngày 4/3, Chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2023 đã đến với học 

sinh Đồng Tháp và Thừa Thiên-Huế với nhiều nội dung thú vị, bổ ích. (Tuoi Tre Ngày 5/3) 

 

 

 

http://baodongnai.com.vn/xahoi/202303/truong-nghe-chay-dua-tuyen-sinh-3158673/
https://tuoitre.vn/sang-nay-5-3-ngay-hoi-tu-van-tuyen-sinh-huong-nghiep-den-voi-hoc-sinh-can-tho-20230304233837581.htm

