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● Tin Tiêu Điểm ●  

 

● Tin Giáo Dục Nghề Nghiệp / Đào Tạo Nghề ●  

Chính Sách 

 

Bổ Nhiệm Lại Thứ Trưởng Bộ LĐ-TB&XH 

 

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 214/QĐ-TTg bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thị Hà 

giữ chức Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH. Thời gian bổ nhiệm lại từ ngày 12/3/2023. (Bao Chinh 

Phu Ngày 13/3) 

 

Trường Nghề Kêu Khó Tuyển Sinh Vì Không Có Phần Mềm Chung, Bộ Lao Động Nói Gì? 

 

Thời điểm này, Bộ LĐ-TB&XH chưa có kế hoạch xây dựng hệ thống phần mềm tuyển sinh 

chung cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Về việc xây dựng phần mềm tuyển sinh, Bộ LĐ-

TB&XH đã giao Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu giáo 

dục nghề nghiệp trong đó có các chuyên mục quản lý tuyển sinh của hệ thống giáo dục nghề 

nghiệp. Ngoài ra, các trường hiện nay có phần mềm tuyển sinh riêng kết nối với Trang thông tin 

tuyển sinh trên website của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tại địa chỉ: 

http://tuyensinh.gdnn.gov.vn và ứng dụng chọn nghề dùng cho thiết bị di động. (Giao Duc Ngày 

14/3) 

 

● Tin Kinh Doanh & Thị Trường Lao Động ● 

Hợp tác Nước Ngoài 

 

Năm 2023, Hàn Quốc Sẽ Tiếp Nhận Hơn 12 Nghìn Lao Động Việt Nam 

 

Bộ LĐ-TB&XH cho biết, năm 2023, tổng chỉ tiêu tiếp nhận lao động nước ngoài theo chương 

trình EPS đối với lao động Việt Nam là hơn 12 nghìn người. Trong đó, ngành sản xuất chế tạo: 

6.344 người; ngành xây dựng: 901 người; ngành nông nghiệp: 841 người; ngành ngư nghiệp: 

4.035 người. Thời gian tổ chức thi Vòng 1 (dự kiến): 08/05-26/05/2023. (ANTD Ngày 13/3) 

 

Tiếp Tục Tạm Dừng Tuyển Lao Động Đi Hàn Quốc Với 8 Huyện, Thành Phố 

 

Bộ LĐ-TB&XH vừa thông báo tiếp tục tạm dừng tuyển chọn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc 

theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài (EPS) đợt 1 đối với 8 huyện, thị 

xã, thành phố của 4 tỉnh do vẫn không giảm được tỷ lệ lao động hết hạn hợp đồng không về 

nước. Các địa phương bị tạm dừng gồm có: Huyện Nghi Xuân, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh); 

thành phố Chí Linh (Hải Dương); thị xã Cửa Lò, huyện Nghi Lộc, huyện Hưng Nguyên (Nghệ 

An); huyện Đông Sơn, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa). Việc tạm dừng tuyển chọn lao động 

không áp dụng đối với người lao động đăng ký dự tuyển ngành ngư nghiệp, người lao động đi 

làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS về nước đúng thời hạn và người lao động cư trú 

bất hợp pháp tại Hàn Quốc đã tự nguyện về nước trong khoảng thời gian phía Hàn Quốc thực 

hiện miễn xử phạt. (Vietnam Plus Ngày 9/3) 

https://baochinhphu.vn/bo-nhiem-lai-thu-truong-bo-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-102230313165558198.htm
https://baochinhphu.vn/bo-nhiem-lai-thu-truong-bo-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-102230313165558198.htm
https://giaoduc.net.vn/truong-nghe-keu-kho-tuyen-sinh-vi-khong-co-phan-mem-chung-bo-lao-dong-noi-gi-post233666.gd
https://www.anninhthudo.vn/nam-2023-han-quoc-se-tiep-nhan-hon-12-nghin-lao-dong-viet-nam-post533649.antd
https://www.vietnamplus.vn/tiep-tuc-tam-dung-tuyen-lao-dong-di-han-quoc-voi-8-huyen-thanh-pho/850154.vnp


 

 

 

 

Tăng Cường Hợp Tác Về Lao Động Và Bình Đẳng Giới Giữa Việt Nam Và Australia 

 

Chiều ngày 7/3, tại trụ sở Bộ LĐ-TB&XH, Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan đã có buổi tiếp và làm 

việc với ông Andrew Goledzinowski, Đại sứ Australia tại Việt Nam về lĩnh vực hợp tác lao 

động, giáo dục nghề nghiệp và bình đẳng giới giữa hai nước. Về hợp tác lao động: Thỏa thuận 

Chương trình lao động kết hợp kỳ nghỉ giữa Việt Nam và Australia đã được ký kết và Chính phủ 

hai nước phê duyệt. Tuy nhiên, do sự thay đổi trong chính quyền mới, phía Australia đã đề nghị 

chỉnh sửa lại một số nội dung của Bản ghi nhớ này cho phù hợp. Hiện, Thủ tướng Chính phủ 

Việt Nam đã nhất trí với chủ trương sửa đổi Bản ghi nhớ đã ký năm 2022 và giao Bộ LĐ-

TB&XH hoàn thiện các thủ tục để ký kết lại bản chỉnh sửa với phía Australia. Đến nay, Bản ghi 

nhớ đã cơ bản được chỉnh sửa lại và đang chờ ký kết chính thức giữa nước. Thứ trưởng Nguyễn 

Bá Hoan đề nghị, trong thời gian tới, Đại quán Australia sẽ tiếp tục là cầu nối, hỗ trợ thúc đẩy 

các dự án mà hai nước đã và đang hợp tác liên quan đến việc triển khai nhân rộng chương trình 

đào tạo chất lượng cao theo tiêu chuẩn của Australia; Đẩy mạnh hợp tác giữa các cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp hai nước; tiếp tục hỗ trợ đề án thí điểm thành lập Hội đồng kỹ năng ngành trong lĩnh 

vực Du lịch - Khách sạn, liên quan đến kinh phí và kỹ thuật triển khai đề án. Trao đổi với Thứ 

trưởng Nguyễn Bá Hoan, Đại sứ Andrew John Lech Goledzinowski cho biết, thời gian qua, 

những người lao động Việt Nam sang Australia làm việc theo dạng VISA lao động kỳ nghỉ đã 

đóng góp chung vào sự phát triển của nền kinh tế Australia. Đại sứ Andrew John Lech 

Goledzinowski khẳng định trên cương vị của mình, sẽ tiếp tục hỗ trợ và chia sẻ với Việt Nam 

những kinh nghiệm của mình đã đúc kết được liên quan đến lĩnh vực phòng chống mua bán 

người và an sinh xã hội. (Bao Dan Sinh, MoLISA Ngày 8/3) 

 

Chủ Tịch Quốc Hội Vương Đình Huệ Tiếp Đại Diện Liên Đoàn Các Tổ Chức Kinh Tế Nhật 

Bản 

 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản (Keidanren) 

cũng như các doanh nghiệp Nhật Bản có tiếng nói với Quốc hội và Chính phủ Nhật Bản trong 

việc thúc đẩy hợp tác về lao động giữa hai nước. Ông Huệ nhấn mạnh, Việt Nam và Nhật Bản 

chưa có hợp tác về lao động đúng nghĩa theo quy định của pháp luật về lao động mỗi nước, mà 

mới chỉ hợp tác về tu nghiệp sinh, trong khi nhu cầu về lao động của các doanh nghiệp Nhật Bản 

rất lớn. (VOV, Dai Bieu Nhan Dan, Hanoi Moi, Hanoi Moi 1 Ngày 7/3) 

 

Đoàn Đại Biểu Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam Thăm Và Làm Việc Tại Hy Lạp 

 

Trong các ngày 6-7/3, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Tổng LĐLĐVN), Phó Chủ tịch Liên hiệp 

Công đoàn Thế giới (WFTU) dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Công đoàn Việt Nam thăm và làm 

việc tại Cộng hòa Hy Lạp theo lời mời của WFTU. Sáng ngày 6.3, tại Văn phòng trụ sở WFTU ở 

Thủ đô Athens, Hy Lạp, Chủ tịch danh dự WFTU George Mavrikos đã đón và chủ trì cuộc Hội 

đàm với Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang. Đồng chí Nguyễn Đình Khang chúc 

mừng thành công của Đại hội WFTU lần thứ 18 và đánh giá cao vai trò của Ban Thư ký WFTU 

nói chung, Văn phòng trụ sở WFTU nói riêng trong việc điều phối các hoạt động của phong trào 

công nhân và Công đoàn thế giới. Nhằm tăng cường mối quan hệ giữa Tổng LĐLĐVN và 

https://baodansinh.vn/tang-cuong-hop-tac-ve-lao-dong-va-binh-dang-gioi-giua-viet-nam-va-australia-20230307220112.htm
http://www.molisa.gov.vn/Pages/tintuc/chitiet.aspx?tintucID=236452#related
https://vov.vn/chinh-tri/chu-tich-quoc-hoi-vuong-dinh-hue-tiep-dai-dien-lien-doan-cac-to-chuc-kinh-te-nhat-ban-post1005999.vov
https://daibieunhandan.vn/chinh-tri/chu-tich-quoc-hoi-vuong-dinh-hue-tiep-lien-doan-cac-to-chuc-kinh-te-nhat-ban-i318178/#related
http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Doi-ngoai/1057555/chu-tich-quoc-hoi-vuong-dinh-hue-tiep-doan-cong-tac-cua-lien-doan-cac-to-chuc-kinh-te-nhat-ban#related
http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Doi-ngoai/1057555/chu-tich-quoc-hoi-vuong-dinh-hue-tiep-doan-cong-tac-cua-lien-doan-cac-to-chuc-kinh-te-nhat-ban#related


 

 

 

WFTU, hai bên đã thảo luận, thống nhất phương hướng hợp tác trong thời gian tới, tập trung vào 

các nội dung: 1/Đẩy mạnh phối hợp nghiên cứu chuyên sâu về phong trào công nhân, công đoàn 

quốc tế, điều lệ và mô hình tổ chức Công đoàn tại các quốc gia. 2/Tăng cường chia sẻ thông tin, 

trao đổi kinh nghiệm về hoạt động công đoàn trên thế giới. 3/Nâng cao hiệu quả trong phối hợp 

tổ chức các hoạt động tập huấn, đào tạo, hội nghị, hội thảo quốc tế với nội dung phù hợp tại Việt 

Nam và việc cử đoàn cấp cao WFTU tham dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII. Ngày 

7.3, đoàn đại biểu cấp cao Tổng Liên đoàn đã thăm, làm việc với Mặt trận Công nhân Chiến đấu 

Hy Lạp (PAME), đối tác có quan hệ song phương với Tổng Liên đoàn từ năm 1999 và là trung 

tâm Công đoàn quốc gia có vai trò quan trọng tại Hy Lạp. (Vietnam Plus, Lao Dong Ngày 7/3) 

 

Đoàn Đại Biểu Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam Thăm Và Làm Việc Tại Nam Phi 

 

Nhận lời mời của Liên hiệp Công đoàn Thế giới (WFTU), đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy 

viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ 

tịch WFTU dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Công đoàn Việt Nam đã có chuyến thăm và làm việc 

tại Cộng hòa Nam Phi, từ ngày 10-11/3. Sáng ngày 10/3 (giờ địa phương), tại Văn phòng WFTU 

khu vực Châu Phi ở thành phố Johannesburg, Nam Phi, Chủ tịch WFTU Mzwandile Michael 

Makwayiba đã đón và chủ trì cuộc Hội đàm với Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang. 

Đồng chí Nguyễn Đình Khang chúc mừng thành công của Đại hội WFTU lần thứ 18 diễn ra tại 

Rome năm 2022 và đánh giá cao vai trò của Ban Lãnh đạo WFTU, đặc biệt là cá nhân đồng chí 

Mzwandile Michael Makwayiba trong việc lãnh đạo hoạt động phong trào công nhân và Công 

đoàn thế giới. Chủ tịch Tổng LĐLĐVN bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự ủng hộ, động viên kịp 

thời mà WFTU dành cho nhân dân, người lao động và Công đoàn Việt Nam trong các cuộc 

kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc xây 

dựng, bảo vệ Tổ quốc ngày nay và tái khẳng định Tổng LĐLĐVN luôn là thành viên tích cực, có 

trách nhiệm của WFTU, một trung tâm Công đoàn quốc tế lâu đời nhất, đứng trên lập trường giai 

cấp công nhân và là một chỗ dựa tin cậy của 105 triệu đoàn viên trên thế giới. Đồng chí 

Mzwandile Michael Makwayiba đánh giá cao các đề xuất của đồng chí Chủ tịch Tổng LĐLĐVN 

đã chia sẻ tại Hội nghị Hội đồng Chủ tịch WFTU ngày 3-4/3 vừa qua và tại cuộc Hội đàm lần 

này; khẳng định WFTU sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ và ủng hộ Công đoàn Việt Nam trong thời 

gian tới, tập trung vào các nội dung: Đẩy mạnh phối hợp nghiên cứu chuyên sâu về phong trào 

công nhân, công đoàn quốc tế, mô hình tổ chức hoạt động công đoàn tại các quốc gia có thể chế 

chính trị khác nhau; Tăng cường chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động công đoàn 

trên thế giới; Nâng cao hiệu quả trong phối hợp tổ chức các hoạt động tập huấn, đào tạo, hội 

nghị, hội thảo quốc tế với nội dung phù hợp tại Việt Nam. Chiều ngày 10/3, Đoàn đại biểu cấp 

cao Tổng LĐLĐVN đã có buổi làm việc với NUM, Công đoàn ngành nghề lớn nhất thuộc Đại 

hội Công đoàn Nam Phi (COSATU) và có vai trò quan trọng tại khu vực Châu Phi. Chủ tịch 

Tổng Liên đoàn cảm ơn Tổng Thư ký NUM đã dành thời gian tiếp đoàn, nhất là vào thời điểm 

năm 2023, hai nước triển khai nhiều hoạt động kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại 

giao. Đồng chí cũng chia sẻ một số thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Việt 

Nam, mô hình, cơ cấu tổ chức, phát triển đoàn viên và kinh nghiệm của Công đoàn Việt Nam 

trong các lĩnh vực nhằm chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của 

đoàn viên và người lao động. Hai bên đã trao đổi cởi mở về những định hướng hoạt động ưu tiên 

trong thời gian tới và khẳng định cùng nhau thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa NUM và các 

https://en.vietnamplus.vn/trade-union-delegation-pays-working-trip-to-greece/249501.vnp
https://laodong.vn/cong-doan/doan-dai-bieu-tong-lien-doan-lao-dong-viet-nam-tham-va-lam-viec-tai-hy-lap-1155132.ldo


 

 

 

công đoàn ngành của Việt Nam thông qua các hoạt động thiết thực, hiệu quả. (Vietnam Plus, Lao 

Dong Ngày 11/3) 

 

Phê Duyệt Kế Hoạch Thực Hiện Bản Ghi Nhớ Về Tuyển Dụng Lao Động Giữa Việt Nam 

Và Malaysia 

 

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã ký Quyết định 207/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch 

thực hiện Bản Ghi nhớ về tuyển dụng, việc làm và hồi hương lao động giữa Chính phủ nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Malaysia ký ngày 21/3/2022. Bộ LĐ-

TB&XH chủ trì thực hiện và hướng dẫn các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động 

sang Malaysia lao động theo hợp đồng. Trong suốt thời gian có hiệu lực của Bản ghi nhớ, hướng 

dẫn các thay đổi liên quan đến chính sách tiếp nhận lao động nước ngoài của Malaysia cho các 

doanh nghiệp để thực hiện. Về công tác quản lý lao động, doanh nghiệp đưa người lao động sang 

Malaysia làm việc chịu trách nhiệm tổ chức quản lý người lao động theo đúng hợp đồng đã ký và 

quy định tại Luật về Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; phối 

hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia trong công tác quản lý người lao động. Bộ 

LĐ-TB&XH chủ trì việc hướng dẫn Ban Quản lý lao động và chuyên gia tại Malaysia và các 

doanh nghiệp thực hiện. Việt Nam cần phối hợp với phía Malaysia thành lập Nhóm công tác 

chung để theo dõi việc thực hiện Bản ghi nhớ, tạo ra diễn đàn cho cán bộ hai Bên trực tiếp tham 

vấn lẫn nhau, bàn kế hoạch phối hợp trong thời gian tới, tổ chức họp định kỳ 1 năm một lần theo 

Quy định tại Bản ghi nhớ và đột xuất trong trường hợp cần thiết để trao đổi, đưa ra giải pháp kịp 

thời cho các vấn đề liên quan phát sinh trong quá trình thực hiện, đánh giá việc thực hiện Bản ghi 

nhớ. Hiện nay, khoảng 8.000 lao động Việt Nam đang làm việc tại Malaysia chủ yếu trong các 

lĩnh vực sản xuất chế tạo, nông nghiệp, xây dựng và dịch vụ. (Tin Tuc, Bao Chinh Phu, Dau Tu, 

QDND, Vietnam Plus, Thoi Dai, Dan Tri Ngày 13/3) 

 

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

 

Chiều 7/3, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp với 

Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) và Sở LĐ-TB&XH Tp. Hồ Chí Minh 

tổ chức hội nghị đối thoại giữa hiệp hội doanh nghiệp và chính quyền Thành phố với chủ đề: 

Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài. Theo luật, cơ quan lao động sẽ xem xét hồ 

sơ cho bước giải trình nhu cầu sử dụng và trả kết quả trong 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

được báo cáo giải trình và 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao 

động. Tuy nhiên, theo báo cáo từ các doanh nghiệp thành viên, thực tế các công ty cần 2,5 tháng 

để hoàn tất thủ tục và được cấp giấy phép lao động, cá biệt có vài công ty mất đến 4 tháng. Do 

đó, EuroCham đề xuất rút ngắn thời gian cấp Giấy phép lao động và hướng dẫn cụ thể, thống 

nhất trong các trường hợp để doanh nghiệp thực hiện. Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng gặp khó 

khăn khi làm thủ tục qua cổng dịch vụ công quốc gia khi trang web này thường xuyên gặp lỗi và 

mất rất nhiều thời gian để được tiếp nhận. Vì vậy, doanh nghiệp mong muốn phía cơ quan chức 

năng của thành phố cải tiến về quy trình nộp hồ sơ online, hạn chế lỗi và cải tiến thời gian tiếp 

nhận hồ sơ; đề xuất chấp nhận nộp hồ sơ trực tiếp như trước đây hoặc được mang hồ sơ gốc lên 

nộp trực tiếp ngay sau khi đã nộp online và có mã số biên nhận online. Theo ông Jean Jacques 

Bouflet - phó chủ tịch EuroCham, hiệp định FTA EU - Việt Nam đã thúc đẩy dòng vốn châu Âu 

vào Việt Nam nhờ các khung pháp lý hiệu quả. Nhưng các khoản đầu tư này sẽ khó có kết quả 

https://en.vietnamplus.vn/vietnam-general-confederation-of-labour-delegation-visits-south-africa/249726.vnp
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tốt nếu việc cấp giấy phép lao động không thuận lợi. (Tuoi Tre, VnExpress, BNews, Sai Gon 

Dau Tu, NLD, VnEconomy Ngày 7/3) 

 

AUF Và TP. HCM Hợp Tác Về Hướng Nghiệp Và Đào Tạo Nhân Lực 

 

Chiều 8/3, đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành 

ủy, Chủ tịch UBND TP. HCM, đã tiếp Giáo sư Slim Khalbous, Tổng Giám đốc Tổ chức Đại học 

Pháp ngữ (AUF), nhân chuyến thăm TP. HCM. Tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch UBND TP. HCM sẽ 

làm hết sức mình thúc đẩy hoạt động hợp tác giữa các trường với AUF. Đồng chí Phan Văn Mãi 

đồng ý với 2 đề xuất do Giáo sư Slim Khalbous nêu ra. Thứ nhất là chú trọng xây dựng trung 

tâm hướng nghiệp và đào tạo nhân lực cho TP. HCM. Thứ hai là lập tổ công tác gồm các chuyên 

gia của AUF để xác định các mục tiêu xây dựng đô thị thông minh và đề ra các phương án triển 

khai cụ thể. Tổng Giám đốc AUF Slim Khalbous cảm ơn lãnh đạo TP. HCM đã dành thời gian 

tiếp đón đoàn, hy vọng sẽ có thêm nhiều trường đại học trên địa bàn TP. HCM trở thành thành 

viên của AUF. Năm 2023 kỷ niệm 30 năm thành lập  AUF tại Việt Nam,  Giáo sư Slim Khalbous 

mong muốn TP. HCM tổ chức các hoạt động để thúc đẩy hơn nữa cơ hội hợp tác giữa hai bên. 

Cũng theo Giáo sư Slim Khalbous, AUF hiện có 3 Trung tâm Hướng nghiệp Pháp ngữ tại Việt 

Nam (CEF) tại Hà Nội, TP. HCM và Đà Nẵng nằm trong số 9 Trung tâm Hướng nghiệp Pháp 

ngữ được thiết lập tại 7 quốc gia của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. CEF được thành lập với 

mục tiêu là hướng nghiệp cho học sinh trung học lựa chọn được ngành đào tạo phù hợp ở bậc đại 

học và giúp sinh viên các trường đại học của Việt Nam dễ dàng hội nhập vào thị trường lao 

động. (SGGP, HCMCPV Ngày 8/3) 

 

Cơ Hội Học Điều Dưỡng Ở Đức Với Mức Lương Đến 33 Triệu Đồng/Tháng 

 

Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ LĐ-TB&XH vừa thông báo thông tin kế hoạch tuyển chọn 

ứng viên đi học tập và làm việc tại Đức trong ngành điều dưỡng đa khoa khóa 5 (2023-2024) bao 

gồm việc chăm sóc người già, người bệnh, trẻ em… Đây là chương trình hợp tác giữa Cục Quản 

lý lao động ngoài nước với Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ) và Cơ quan Lao động Liên bang 

Đức (BA). Cụ thể, học viên được học tiếng Đức trong 12 tháng, dự kiến từ tháng 6.2023 đến 

tháng 7.2024. Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 6/3 đến ngày 5/5, thời gian phỏng vấn dự kiến 

từ 15/5 đến 26/5. (Lao Dong, Dan Tri Ngày 10/3) 

 

Tin Trong Nước 

 

Nhu Cầu Tuyển Dụng Sẽ Phục Hồi Trong Quý 2-2023 

 

Trước làn sóng nhà máy thiếu đơn hàng khiến hàng loạt công nhân bị mất việc, Adecco Việt 

Nam đánh giá tình hình khó khăn của ngành sản xuất kéo dài đến cuối quý 1, chậm nhất đến quý 

2 - 2023. Tuy nhiên, các nhà tuyển dụng lạc quan tin rằng đến cuối năm 2023, tình hình sẽ được 

cải thiện và thị trường lao động sẽ sớm chuyển biến tích cực. Adecco Việt Nam đánh giá các 

ngành công nghiệp mũi nhọn sẽ tiếp tục phát huy lợi thế và duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ. 

Đáng chú ý, ngành sản xuất, đặc biệt là sản xuất gỗ, da giầy, may mặc sẽ sớm phục hồi, thậm chí 

bứt phá vào cuối năm 2023. Trong đó, sức mua và mức sống của người tiêu dùng tại thị trường 
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nội địa ngày càng cao, ngành hàng tiêu dùng và chăm sóc sức khỏe vẫn là những ngành hoạt 

động tốt với nhu cầu ổn định và thậm chí ngày càng tăng cao. Trong báo cáo Hướng dẫn lương 

tại thị trường Việt Nam năm 2023 do Adecco Việt Nam khảo sát vừa công bố cho thấy bất chấp 

những dự đoán chưa khả quan về diễn tiến kinh tế trong thời gian tới, 47% nhà tuyển dụng vẫn 

có kế hoạch giữ nguyên số lượng nhân sự vào năm 2023; 43% có kế hoạch tăng nhân sự so với 

năm 2022. Những ngành có nhu cầu tăng nhân sự gồm: sản xuất; chuỗi cung ứng & giao nhận 

vận tải; chăm sóc sức khỏe, y tế và khoa học. Bên cạnh đó, thị trường chăm sóc sức khỏe tại Việt 

Nam đang phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây. (PLO, Doanh Nhan Sai Gon, 

Adecco Mar 14) 

 

Trớ Trêu Cán Cân Tuyển Sinh - Tuyển Dụng 

 

Nhiều đơn vị, công ty cũng gặp khó khi tuyển nhân sự nhóm ngành nông lâm ngư nghiệp dù nhu 

cầu tuyển dụng của nhóm ngành này vô cùng lớn. Ông Trần Đình Lý - phó hiệu trưởng Trường 

ĐH Nông Lâm TP.HCM - cho biết các công ty, tập đoàn lớn thường xuyên liên hệ với nhà 

trường để tuyển dụng nhân lực ở các nhóm ngành nhưng vẫn chưa đáp ứng được hết nhu cầu của 

các đơn vị sử dụng lao động. Ông Tô Văn Phương - trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Nha 

Trang - cho biết  nhiều ngành truyền thống của trường như khai thác thủy sản, nuôi trồng thủy 

sản, chế biến thủy sản, quản lý thủy sản liên tục gặp nhiều khó khăn trong tuyển sinh. Năm 2022, 

nhóm ngành nông lâm thủy sản có kết quả tuyển sinh bết bát nhất trong các khối ngành khi chỉ 

tuyển được 49,1% chỉ tiêu. (Tuoi Tre Ngày 9/3) 

 

Hơn 10 Nghìn Chỉ Tiêu Việc Làm Cho Người Lao Động 

 

Ngày 9/3, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm các 

tỉnh: Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Ninh Bình, Bắc Kạn tổ chức phiên giao dịch việc làm 

trực tuyến, với hơn 10 nghìn chỉ tiêu việc làm của 75 doanh nghiệp, (ANTD Ngày 9/3) 

 

Hà Nội: Phấn Đấu Tăng Năng Suất Lao Động Xã Hội Bình Quân Trên 7,0%/Năm 

 

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch 84/KH-UBND (ngày 10/3) về phát triển thị trường 

lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập nhằm phục hồi nhanh kinh tế - xã 

hội TP Hà Nội. Cụ thể, TP Hà Nội phấn đấu đến năm 2025: Tốc độ tăng năng suất lao động xã 

hội bình quân trên 7,0%/năm. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75-80%, trong đó lao động qua có 

bằng cấp, chứng chỉ đạt 55,5%. Duy trì tỷ lệ thất nghiệp chung ở mức thấp dưới 3%. (KTDT 

Ngày 14/3) 

 

Hơn 500 Vị Trí Việc Làm Tại Nhật Dành Cho Sinh Viên Đà Nẵng 

 

Tại Ngày hội việc làm Nhật Bản 2023 do Trường đại học Đông Á Đà Nẵng tổ chức sáng 9/3, với 

10 đối tác là các doanh nghiệp Nhật Bản đăng ký và tham gia tuyển dụng nhân lực, đã có hơn 

500 vị trí việc làm tại Nhật Bản dành cho sinh viên Đà Nẵng. Theo đó, hơn 500 vị trí việc làm 

các ngành điều dưỡng, du lịch, quản trị kinh doanh, xây dựng, điện-điện tử, công nghệ thông tin, 

dinh dưỡng, công nghệ thực phẩm, ngôn ngữ Nhật... (Nhan Dan Ngày 9/3) 
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Đồng Nai: Đưa Lao Động Sang Hàn Quốc Làm Việc 

 

Sắp tới, tỉnh Đồng Nai phối hợp với Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc tổ chức cuộc thi để tiếp 

nhận NLĐ sang làm việc với 4 ngành nghề, sản xuất chế tạo, xây dựng, nông nghiệp, ngư 

nghiệp. (NLD Ngày 12/3) 

 

Long An: Chấn Chỉnh Hoạt Động Giáo Dục Nghề Nghiệp 

 

Ông Nguyễn Đại Tánh, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Long An vừa cho biết, đơn vị tiếp tục 

nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp. Cùng với đó, ngành tăng 

cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về giáo dục nghề nghiệp đối với các 

cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn để kịp thời phát 

hiện, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, giúp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện đúng quy 

định pháp luật. Cũng theo ông Nguyễn Đại Tánh, hiện Sở đề nghị Trung tâm Dạy nghề Hàng 

Giang, đặt tại ấp 2, xã Hướng Thọ Phú, thành phố Tân An (Long An) tạm dừng mọi hoạt động 

giáo dục nghề nghiệp để phục vụ công tác điều tra. Trước đó, vào ngày 4/3, Cơ quan cảnh sát 

điều tra Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông 

Đào Đức Hạnh (sinh năm 1971, thường trú thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí 

Minh), Giám đốc Trung tâm Dạy nghề Hàng Giang để điều tra về hành vi "Nhận hối lộ". (Tin 

Tuc Ngày 9/3) 
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