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● Tin GDNN / Đào Tạo Nghề ●  

Chính Sách 

 

Ra Mắt Trang Tra Cứu Văn Bằng GDNN Và Trang Kết Nối Doanh Nghiệp 

 

Chiều ngày 26/12/2019, tại Hà Nội, Tổng cục GDNN – Bộ LĐ-TB&XH đã tổ chức Lễ công bố 

Trang thông tin tra cứu văn bằng GDNN và Trang thông tin kết nối doanh nghiệp. Phát biểu tại 

buổi lễ, Thứ trưởng Lê Quân cho biết, việc ra mắt 2 trang thông tin đánh dấu phương thức quản 

lý văn bản giấy tờ sang hình thức số hóa, đầu ra các trường cao đẳng, trung cấp. Theo Thứ 

trưởng, khi triển khai được việc tra cứu văn bằng trên mạng tức là yêu cầu các cơ sở GDNN phaỉ 

công khai minh bạch, tự chủ nhưng gắn với trách nhiệm giải trình của mình trong việc cấp bằng. 

Để triển tốt công việc thời gian tới, Thứ trưởng Lê Quân đề nghị đến hết năm 2020, Tổng cục 

GDNN và các trường phải tiếp tục cập nhật dữ liệu để quản lý nguồn học sinh, sinh viên đầu vào 

lẫn đầu ra. Trước mắt, Trang thông tin sẽ chỉ cung cấp cơ sở dữ liệu văn bằng trung cấp, cao 

đẳng của GDNN từ năm 2017 trở lại đây. Về cơ sở dữ liệu sẽ do các cơ sở GDNN (các trường 

cao đẳng, trung cấp) cung cấp và cam kết về tính chính xác của dữ liệu. Điểm nổi bật của Trang 

chính là mục Diễn đàn, cho phép người sử dụng đăng ký thành viên và tham gia vào thảo luận 

theo các chủ đề có sẵn, hoặc đã được các thành viên khác tạo lập hoặc tự tạo ra chủ đề để thảo 

luận. (Bao Dan Sinh, GDNN, GDNN, VietnamNet Ngày 26/12) 

 

Năm 2020: Đặt Mục Tiêu Giảm Tần Suất Tai Nạn Lao Động 5-7% 

 

Chiều 26/12 tại Hà Nội, Cục An toàn lao động (Bộ LĐ-TB&XH) tổ chức hội nghị Tổng kết công 

tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Tại hội nghị, Cục trưởng Cục An toàn lao động 

Thắng cho biết, năm 2020, phấn đấu tiếp tục mục tiêu giảm tần suất tai nạn lao động 5-7% đã 

được đề ra trong Chương trình Mục tiêu GDNN - Việc làm - An toàn lao động. Đẩy mạnh cải 

cách thủ tục hành chính, tiếp tục rà soát, cắt giảm thực chất 50% mặt hàng thuộc danh mục kiểm 

tra chuyên ngành, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm thông qua kiểm định an toàn thiết bị 

máy và thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Số liệu tổng hợp chưa đầy đủ, trong năm 2019 tổng số 

vụ tai nạn lao động đến thời điểm báo cáo có khoảng 7.290 vụ, tổng số nạn nhân bị nạn khoảng 

8.100 người, số vụ có người chế khoảng 992 vụ và số người chết 1.139 người. Tính đến hết ngày 

12/12/2019, đã tổ chức huấn luyện, đào tạo theo chức năng 3260 Lớp với 104.648 lượt học viên. 

(Bao Dan Sinh Ngày 30/12) 

 

● Tin Kinh Doanh & Thị Trường Lao Động ●  

Hợp tác Nước Ngoài 

 

148 Nghìn Lao Động Việt Nam Ra Nước Ngoài Làm Việc Năm 2019 

 

Bộ LĐ-TB&XH cho biết, tổng số lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc đạt 148 nghìn 

người. Đây là kỷ lục mới về số người Việt Nam ra nước ngoài làm việc trong những năm qua. 

Như vậy, đây cũng là năm thứ năm số lao động nước ta đi làm việc ở nước ngoài liên tục vượt 

http://baodansinh.vn/ra-mat-trang-thong-tin-tra-cuu-van-bang-gdnn-va-trang-thong-tin-ket-noi-doanh-nghiep-20191226224140458.htm
http://gdnn.gov.vn/AIAdmin/News/View/tabid/66/newsid/37597/seo/TTXVN-Le-cong-bo-Trang-thong-tin-tra-cuu-van-bang-giao-duc-nghe-nghiep-va-Trang-thong-tin-ket-noi-doanh-nghiep/Default.aspx
http://gdnn.gov.vn/AIAdmin/News/View/tabid/66/newsid/37598/seo/Cong-bo-Trang-thong-tin-tra-cuu-van-bang-giao-duc-nghe-nghiep-va-Trang-thong-tin-ket-noi-doanh-nghiep/Default.aspx
https://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/tuyen-sinh/ra-mat-trang-thong-tin-giup-nha-tuyen-dung-kiem-tra-tinh-xac-thuc-cua-van-bang-603872.html
http://baodansinh.vn/nam-2020-dat-muc-tieu-giam-tan-suat-tai-nan-lao-dong-5-7-20191226230911286.htm


 

 

 

mốc 115 nghìn người kể từ năm 2015. Sau bốn năm, hơn 550 nghìn lao động ra nước ngoài làm 

việc, tăng 10% và về đích trước một năm so với kế hoạch 5 năm 2016-2020. Nhật Bản tiếp tục 

giữ vị trí thị trường lao động số 1 khi thu hút nhiều lao động Việt Nam nhất trong năm qua. Tiếp 

đó là các thị trường Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc. Trước đó, năm 2018 cũng ghi nhận số 

lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài rất cao, hơn 142 nghìn người. (Nhan Dan, CAND 

Ngày 29/12) 

 

Có Tay Nghề Và Ngoại Ngữ: Sự Mới Mẻ Trong GDNN 

 

Trao đổi về vấn đề học tập văn hóa và đào tạo nghề song hành, Thứ trưởng Lê Quân cho biết: 

Một điểm mới đáng chú ý là năm nay nhiều trường đã mở các ngành cao đẳng, trung cấp ngoại 

ngữ như: tiếng Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đức… Các trường cao đẳng nghề cũng đã tập 

trung tạo điều kiện tốt nhất cho các em tham gia học nghề theo mô hình 9+. Chương trình đào 

tạo được thiết kế tổng thể để đáp ứng các yêu cầu chuyên môn đặt ra. Bảo đảm cho học sinh 

được học tập trung, chính quy, vừa học nghề, vừa học văn hóa. Tại Hà Nội, hiện nay các mô 

hình này cũng đang khá thành công. Năm 2019, thí điểm 36 trường cao đẳng nghề được giao 

luôn chỉ tiêu đào tạo văn hóa. Các trường đã tăng quy mô tuyển sinh từ lớp 9 vào đào tạo nghề. 

Đây là vấn đề mà trước đây các trường còn khá dè dặt, tuy nhiên khi chính sách được điều chỉnh, 

từ năm 2017 đến nay tỷ lệ phân luồng học sinh và mô hình 9+ cũng đã được cải thiện. Thứ 

trưởng Lê Quân cũng lưu ý thêm rằng trong giai đoạn mới, GDNN là con đường gia nhập vào thị 

trường lao động nhanh nhất, có việc làm tốt và thu nhập ổn định. (Giao Duc Thoi Dai Ngày 

25/12) 

 

Đánh Giá Kỹ Năng Nghề Quốc Gia Theo Tiêu Chuẩn Nhật Bản  

 

Ngày 26/12, tại Trường CĐ Cơ điện Hà Nội, Tổng cục GDNN tổ chức Hội nghị công tư về thúc 

đẩy đánh giá kỹ năng nghề quốc gia (KNNQG) tại Việt Nam. Tại Hội nghị các chuyên gia đến từ 

Nhật Bản và đại diện các trường tham gia chương trình xúc tiến hệ thống đánh giá kỹ năng nghề 

(SESPP) của Nhật Bản tại Việt Nam năm 2019. Chia sẻ về chương trình đánh giá KNNQG theo 

tiêu chuẩn Nhật Bản, ông Kazami Kotaro – chuyên gia của SESPP cho biết: Đến nay, chương 

trình đã tổ chức đào tạo đánh giá viên và đánh giá thí điểm KNN theo tiêu chuẩn Nhật Bản cho 5 

nghề: Tiện vạn năng, Phay vạn năng, đo kiểm cơ khí, Lắp cáp mạng thông tin, điều khiển tuần 

tự. Ông Nguyễn Chí Trường – Vụ trưởng Vụ Kỹ năng nghề, Tổng cục GDNN cho biết: từ những 

kết quả của năm 2019, ngành sẽ đề xuất Bộ Y tế - Lao động và Phúc lợi Nhật Bản với Bộ LĐ-

TB&XH Việt Nam tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ về việc hợp tác phát triển hệ thống đánh 

giá KNNQG, làm căn cứ thực hiện các bước cần thiết theo quy định nhằm tăng tính hiệu quả, 

bền vững của chương trình SESPP. (Giao Duc Thoi Dai Ngày 25/12) 

 

Mở Rộng Đưa Thực Tập Sinh Việt Nam Sang Làm Việc Tại Tỉnh Aichi (Nhật Bản) 

 

Ngày 30/12, tại trụ sở Bộ LĐ-TBXH, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung có buổi làm việc với ông 

Nagato Natsume – Lãnh sự danh dự nước CHXHCN Việt Nam tại Aichi (Nhật Bản) về một số 

vấn đề liên quan đến công tác đưa lao động đi làm việc theo hợp đồng có thời hạn ở nước ngoài 

tại Nhật Bản. Tại buổi làm việc, ông Nagato Natsume – Lãnh sự danh dự nước CHXHCN Việt 

https://www.nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/42731102-lao-dong-di-lam-viec-o-nuoc-ngoai-ghi-nhan-ky-luc-moi.html
http://cand.com.vn/xa-hoi/148-nghin-lao-dong-viet-nam-ra-nuoc-ngoai-lam-viec-nam-2019-576044/
https://giaoducthoidai.vn/trao-doi/co-tay-nghe-va-ngoai-ngu-su-moi-me-trong-giao-duc-nghe-nghiep-4055012-v.html
https://giaoducthoidai.vn/thoi-su/danh-gia-ky-nang-nghe-quoc-gia-theo-tieu-chuan-nhat-ban-4055159-v.html


 

 

 

Nam tại Aichi cho biết, Trong quá trình hợp tác, lãnh đạo tỉnh Trà Vinh và Bến Tre mong muốn 

phía tỉnh Aichi (Nhật Bản) tiếp nhận thực tập sinh kỹ năng của tỉnh sang làm việc. Nhằm giảm 

áp lực về kinh tế, tránh tình trạng tăng chi phí cho các lao động khi đi làm việc tại Nhật Bản, tỉnh 

Aichi đề xuất xây dựng mô hình hợp tác đào tạo với các trường đại học, trung học ở tỉnh Trà 

Vinh và Bến Tre nhằm tăng cường giáo dục pháp luật, văn hóa tập quán Nhật Bản trước khi các 

em sang làm việc tại Nhật Bản. Theo ông Nagato Natsume, hiện nay ở địa bàn TP. Hồ Chí Minh 

một số công ty được phép phái cử lao động sang Nhật Bản, chưa quan tâm nhiều đến đào tạo kỹ 

năng, luật pháp của Nhật Bản. Do đó, chính quyền tỉnh Aichi muốn xây dựng cơ chế tổ chức 

quản lý, để lao động Việt Nam sang làm việc tốt hơn tại Nhật Bản. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung 

thông tin: “Tháng 7/2019 vừa qua tại Tokyo, Nhật Bản, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Việt 

Nam Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo, Bộ LĐ-TBXH và Bộ Tư pháp 

Nhật Bản đã trao nhau Bản ghi nhớ hợp tác (MOC) về khung pháp lý cơ bản để thực hiện đúng 

Chương trình “lao động kỹ năng đặc định” với mục đích tăng cường bảo hộ, tạo điều kiện thuận 

lợi cho việc phái cử, tiếp nhận lao động đặc định trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật của hai 

nước.  Đây cũng là vấn đề được hai Thủ tướng Việt Nam và Nhật Bản trao đổi tại Hội nghị 

ASEAN và Nhật Bản tại Thái Lan tháng 11/2019”. Tuần trước Bộ trưởng đã có cuộc gặp gỡ và 

trao đổi một số vấn đề xung quanh việc hợp tác về lao động giữa Việt Nam và Nhật Bản với ngài 

Umeda Kunio, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam. Bộ trưởng đồng ý về chủ trương để hai tỉnh Bến 

Tre và Trà Vinh hợp tác chặt chẽ với tỉnh Aichi trong việc đưa lao động của hai địa phương này 

sang làm việc tại Nhật Bản và đề nghị hai bên cùng thực hiện đúng theo pháp luật của Việt Nam 

về đưa Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. (Bao Dan Sinh, MoLISA Ngày 30/12) 

 

16 Trường Tham Gia “Chương Trình Kỹ Năng Và Kiến Thức Cho Tăng Trưởng Kinh Tế 

Toàn Diện” 

 

Tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết Dự án “Chương trình Kỹ năng và Kiến thức cho tăng trưởng 

kinh tế toàn diện”. Dự án do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tài trợ sẽ nâng cao năng lực và 

chất lượng đào tạo cho 16 trường, gồm 14 trường cao đẳng chất lượng cao và 2 trường đại học sư 

phạm kỹ thuật thông qua đầu tư đồng bộ trang thiết bị đào tạo; tăng cường sự tham gia các đối 

tượng yếu thế và cộng đồng vào GDNN. Phát biểu tại lễ ký kết, Phó Tổng Cục trưởng GDNN 

Trương Anh Dũng nhấn mạnh năm 2019 là cột mốc quan trọng trong việc hợp tác giữa Chính 

phủ Việt Nam và ADB về lĩnh vực GDNN thông qua việc ký kết Hiệp định Vay và Hiệp định 

Viện trợ không hoàn lại cho Dự án. Trước đó vào năm 2018, ADB đã phê duyệt gói tài chính trị 

giá 78 triệu USD để giúp lực lượng lao động của Việt Nam đáp ứng nhu cầu thị trường bằng 

cách cải thiện chất lượng của các tổ chức giáo dục kỹ thuật và đào tạo nghề, trong đó 75 triệu 

USD cho Dự án “Chương trình Kỹ năng và Kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện”. 

(BaoDanSinh, GDNN Ngày 24/12) 

 

Nga Thay Thế Công Nhân Triều Tiên Ở Primorye Bằng Người Việt Nam 

 

Sau khi các công nhân Bắc Triều Tiên rời khỏi Liên bang Nga theo nghị quyết của Liên Hợp 

Quốc thì những vị trí làm việc bị trống ở Primorye sẽ được các công dân Việt Nam đảm nhiệm. 

Chủ tịch ngân hàng Primorye, ông Sergey Belavin cho hay đã bắt đầu làm việc tích cực với cộng 

đồng người Việt, với lãnh sự quán. Đồng thời đã mở một dự án về lương cho một trong những 

công ty Việt Nam, xuất bản tài liệu quảng cáo bằng tiếng Việt. Ông cũng đánh giá cao tính kỷ 

http://baodansinh.vn/mo-rong-dua-thuc-tap-sinh-viet-nam-lam-viec-tai-tinh-aichi-nhat-ban-20191230160815584.htm
http://www.molisa.gov.vn/Pages/tintuc/chitiet.aspx?tintucID=222184
http://baodansinh.vn/16-truong-tham-gia-du-an-chuong-trinh-ky-nang-va-kien-thuc-cho-tang-truong-kinh-te-toan-dien-20191225063529782.htm
http://gdnn.gov.vn/AIAdmin/News/View/tabid/66/newsid/37591/seo/16-Truong-tham-gia-Du-an-Chuong-trinh-ky-nang-va-Kien-thuc-cho-tang-truong-kinh-te-toan-dien/Default.aspx


 

 

 

luật của người Việt Nam xét theo quan điểm của luật lao động và di cư. Nga đặt mục tiêu tuyển 

dụng 15.000-20.000 lao động Việt Nam hàng năm, theo một thỏa thuận liên chính phủ giữa hai 

quốc gia. (Giao Thong, vn.sputniknews Ngày 26/12) 

 

An Giang Đưa Trên 500 Lao Động Ra Nước Ngoài Trong Năm 2019  

 

Theo Sở LĐ-TB&XH tỉnh An Giang, năm 2019, toàn tỉnh có 518 lao động đi làm việc ở nước 

ngoài theo hợp đồng, chủ yếu tại các thị trường: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Ả-rập-xê-út, 

Italia, Hồng Kông, Maylaysia, Macao. Năm 2020, toàn tỉnh phấn đấu đưa từ 500 lao động đi làm 

việc nước ngoài theo hợp đồng. (Bao An Giang Ngày 27/12) 

 

Quảng Trị: Tạo Việc Làm Mới Cho Hơn 14.000 Lao Động Trong Năm 2019 

 

Theo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Trị, năm 2019, toàn tỉnh giải quyết việc làm mới cho 14.012 

lao động (đạt 133,4 % kế hoạch năm), trong đó: 7.900 lao động làm việc trong tỉnh, 2.782 lao 

động làm việc ngoài tỉnh và 3.330 lao động làm việc ở nước ngoài. (Dan Sinh Ngày 27/12) 

Tin Trong Nước 

 

Năm 2019, GDNN Ước Tuyển Sinh Khoảng 2,33 Triệu Người, Đạt 103,5% Kế Hoạch 

 

Sáng ngày 25/12, Bộ LĐ-TB&XH tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ lao động, người có công 

và xã hội năm 2020. Các kết quả nổi bật của ngành GDNN năm 2019 là tổ chức thành công các 

hội nghị triển khai công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm trong và ngoài nước; Diễn 

đàn "Nâng tầm kỹ năng lao động Việt nam"; gắn kết hiệu quả giữa cơ sở GDNN với doanh 

nghiệp; đặt hàng đào tạo tạo nghề, đào tạo thí điểm theo Chương trình chuyển giao từ Đức và 

Úc; đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Công tác tuyển sinh có chuyển biến tích 

cực: Ước tuyển sinh khoảng 2,33 triệu người, đạt 103,5% kế hoạch, trong đó: trình độ cao đẳng 

và trung cấp khoảng 568 nghìn người; sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác 

khoảng 1,77 triệu người. Ước tốt nghiệp khoảng 2,2 triệu người, đạt 100,2% kế hoạch; trong đó: 

trình độ cao đẳng và trung cấp gần 500 nghìn người; sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề 

nghiệp khác khoảng 1,7 triệu người. Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Tấn Dũng nhấn mạnh một 

số nhiệm vụ cho năm 2020. Một là, triển khai có hiệu quả các chính sách phát triển GDNN đã 

được ban hành; đồng thời xây dựng các văn bản hướng dẫn Luật GD sửa đổi, Bộ Luật LĐ sửa 

đổi. Hai là, tiếp tục tăng cường truyền thông ở cả Trung ương, địa phương và cơ sở để tăng quy 

mô tuyển sinh. Ba là, làm tốt công tác sắp xếp, tổ chức lại và quy hoạch mạng lưới cơ sở GDNN. 

Bốn là, đẩy nhanh chuẩn hóa các điều kiện bảo đảm chất lượng trong hệ thống GDNN. Năm là, 

tăng cường các hoạt động gắn kết GDNN với thị trường lao động và việc làm bền vững. Sáu là, 

ưu tiên phân bổ Ngân sách cho GDNN trong NS GD-ĐT và các chương trình, dự án của ngành, 

địa phương năm 2020 và giai đoạn 2021-2025. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn 

Thị Kim Ngân chỉ đạo nâng cao chất lượng GDNN gắn với doanh nghiệp, nhu cầu của thị trường 

và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. (Bao Dan Sinh, MoLISA Ngày 25/12) 

 

Việt Nam Có 1.913 Cơ Sở GDNN Vào Cuối Năm 2019 

 

https://www.baogiaothong.vn/nga-thay-the-cong-nhan-trieu-tien-o-primorye-bang-nguoi-viet-nam-d446982.html
https://vn.sputniknews.com/vietnam_russia/201912268426752-cac-cong-nhan-bac-trieu-tien-o-primorye-se-duoc-thay-the-bang-nguoi-viet-nam/
https://baoangiang.com.vn/tren-500-lao-dong-di-lam-viec-nuoc-ngoai-theo-hop-dong-co-thu-nhap-on-dinh-a261313.html
http://baodansinh.vn/quang-tri-tao-viec-lam-moi-cho-hon-14000-lao-dong-20191227062053887.htm
http://baodansinh.vn/nam-2019-gdnn-uoc-tuyen-sinh-khoang-233-trieu-nguoi-dat-1035-ke-hoach-20191225105850414.htm
http://www.molisa.gov.vn/Pages/tintuc/chitiet.aspx?tintucID=222176


 

 

 

Theo Tổng cục Thống kê, Hiện nay, cả nước có 1.913 cơ sở GDNN, bao gồm 402 trường cao 

đẳng; 472 trường trung cấp và 1.039 trung tâm giáo dục thường xuyên. Đào tạo nghề năm 2019 

đã tuyển mới được 2.338 nghìn người, trong đó trình độ cao đẳng, trung cấp tuyển sinh được 568 

nghìn người, trong đó hỗ trợ đào tạo nghề cho 800 nghìn lao động nông thôn. Năm 2019, số học 

sinh tốt nghiệp các lớp đào tạo nghề là 2.195 nghìn người, trong đó trình độ cao đẳng và trung 

cấp là 495 nghìn người. (GSO Ngày 27/12) 

 

Năm 2019 Khoảng 3.1 Triệu Lượt Người Được Tư Vấn, Giới Thiệu Việc Làm 

 

Ngày 23.12 tại TPHCM tổ chức Hội nghị “Đánh giá kết quả hoạt động gắn kết GDNN và doanh 

nghiệp năm 2019, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp hoạt động năm 2020”. Tại hội nghị, ông Vũ Xuân 

Hùng – Vụ trưởng Vụ Đào tạo chính quy – Tổng Cục GDNN cho biết: Trong năm vừa qua, việc 

gắn kết giữa GDNN với thị trường lao động và việc làm bền vững đã có nhiều chuyển biến tích 

cực. Nhiều cơ sở GDNN đã bước đầu thực hiện hiệu quả gắn kết giữa nhà trường và doanh 

nghiệp trong đào tạo và việc làm. Trong đó có Trường Cao đẳng cơ khí nông nghiệp đã ký thỏa 

thuận hợp tác giữa nhà trường với các doanh nghiệp trong đào tạo và cung ứng 21.500 nhân lực 

tay nghề cao giai đoạn 2020 – 2025. Bên cạnh đó, các trung tâm dịch vụ việc làm ở 48 địa 

phương ước tổ chức được 1.300 phiên giao dịch việc làm, số lượt lao động được tư vấn, giới 

thiệu việc làm qua trung tâm khoảng 3.1 triệu lượt người, số lao động nhận được việc làm do 

trung tâm giới thiệu và cung ứng khoảng 970 nghìn lượt người, bao gồm cả lao động tự do và số 

người học sau tốt nghiệp của các cơ sở GDNN. Tổng cục GDNN đã tổ chức xây dựng 100 chuẩn 

đầu ra quốc gia cho 50 ngành, nghề trình độ trung cấp, cao đẳng; 02 ngành, nghề trình độ sơ cấp, 

và xây dựng cập nhật ngân hàng đề thi đánh giá kỹ năng nghề quốc gia, đề thi tay nghề quốc gia. 

(Lao Dong Ngày 24/12) 

 

Sự Kiện Tiên Biểu LĐ-TB&XH, Bao Gồm 1,64 Triệu Việc Làm và 148,000 XKLĐ 

 

Sáng ngày 25/12, Bộ LĐ-TB&XH tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2019; 

phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020. Sự kiện tiên biểu ngành năm 2019 gồm: cả nước 

tạo việc làm cho 1 triệu 635 nghìn người, tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị còn 3,12%; cả nước 

đưa 148 nghìn người đi làm việc ở nước ngoài, nâng tổng số lao động Việt Nam làm việc ở nước 

ngoài đạt trên 550 nghìn người; cả nước đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 12/12 chỉ tiêu 

phát triển kinh tế - xã hội Nghị quyết Quốc hội đề ra, trong đó ngành LĐ-TB&XH đóng góp 3/12 

chỉ tiêu; bộ LĐ-TB&XH hoàn thành 100% Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ giao; Bộ luật Lao động (sửa đổi) được Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 14 thông qua; 

Việt Nam gia nhập Công ước số 98 của ILO; Bộ LĐ-TB&XH tổ chức Hội nghị toàn quốc biểu 

dương 500 thương binh; Bộ LĐ-TB&XH tổ chức thành công Diễn đàn Nâng tầm kỹ năng lao 

động Việt Nam với chủ đề "Doanh nghiệp đồng hành đổi mới và nâng cao chất lượng GDNN"; 

Tỷ lệ hộ nghèo bình quân cả nước giảm còn dưới 4%; Phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng 

nhanh, năm 2019 có 280 nghìn người tham gia. Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2020 gồm: Tạo việc 

làm cho 1.610 nghìn người, trong đó: Tạo việc làm trong nước 1.480 nghìn người; đưa 130 nghìn 

người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi 

lao động tham gia bảo hiểm xã hội đạt 33,5%; Tuyển mới GDNN khoảng 2.260 nghìn người; Tốt 

nghiệp học nghề theo các trình độ đào tạo khoảng 2.190 nghìn người; Chỉ tiêu Quốc hội, Chính 

phủ giao bao gồm: Tỷ lệ thất nghiệp của lực lượng lao động trong độ tuổi khu vực thành thị dưới 

https://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=382&idmid=2&ItemID=19453
https://laodongtre.laodong.vn/dao-tao/nam-2019-khoang-31-trieu-luot-nguoi-duoc-tu-van-gioi-thieu-viec-lam-774152.ldo


 

 

 

4%; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 65%; trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có văn bằng, chứng 

chỉ đạt 25%; tỷ lệ hộ giảm 1 - 1,5%. Trong bối cảnh đó, Bộ LĐ-TB&XH đưa ra phương châm 

(1) Tập trung cho công tác xây dựng thể chế, hoàn thiện hệ thống luật pháp về lao động; (2) 

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với thị trường lao động; (3) Tạo lập đầy đủ, đồng bộ 

các yếu tố và điều kiện cơ bản để thúc đẩy sự phát triển và hoạt động của thị trường lao động; (4) 

Triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện và lành mạnh; (5) 

Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin. (VTV, Bao Dan Sinh, Tuoi Tre, 

VnEconomy, Bao Chinh Phu, VietnamNews, MoLISA, MoLISA, MoLISA Ngày 25/12) 

 

Lực Lượng Lao Động Việt Nam Đạt 55,8 Triệu Vào Cuối Năm 2019  

 

Theo Tổng cục Thống kê, Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên năm 2019 là 55,8 triệu người, 

tăng 417,1 nghìn người so với năm trước. Lao động 15 tuổi trở lên có việc làm năm 2019 là 54,7 

triệu người, bao gồm 19 triệu người đang làm việc ở khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, 

chiếm 34,7% tổng số (giảm 3 điểm phần trăm so với năm trước); khu vực công nghiệp và xây 

dựng 16,1 triệu người, chiếm 29,4% (tăng 2,7 điểm phần trăm); khu vực dịch vụ 19,6 triệu 

người, chiếm 35,9% (tăng 0,3 điểm phần trăm). Tỷ lệ thất nghiệp chung cả nước năm 2019 là 

1,98% (quý I là 2,00%; quý II là 1,98%; quý III là 1,99%; quý IV là 1,98%), trong đó tỷ lệ thất 

nghiệp chung khu vực thành thị là 2,93%; khu vực nông thôn là 1,51%. Tỷ lệ thiếu việc làm của 

lao động trong độ tuổi năm 2019 ước tính là 1,26% (quý I/2019 là 1,21%; quý II và quý III cùng 

là 1,38%; quý IV ước tính là 1,07%), trong đó khu vực thành thị là 0,67%; khu vực nông thôn là 

1,57%. Về chất lượng tăng trưởng kinh tế, năm 2019 đóng góp của năng suất các nhân tố tổng 

hợp (TFP) vào tăng trưởng GDP đạt 46,11%. Năng suất lao động của toàn nền kinh tế theo giá 

hiện hành năm 2019 ước tính đạt 110,4 triệu đồng/lao động (tương đương 4.791 USD/lao động, 

tăng 272 USD so với năm 2018). Theo giá so sánh, năng suất lao động tăng 6,2% do lực lượng 

lao động được bổ sung và số lao động có việc làm năm 2019 tăng cao. (GSO Ngày 27/12) 

 

Thu Nhập Bình Quân Tháng Của Lao Động Việt Nam Ở Mức 6,7 Triệu Đồng Năm 2019  

 

Theo Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân tháng của lao động làm công hưởng lương quý 

IV/2019 là 6,8 triệu đồng/tháng, tăng 134 nghìn đồng so với quý trước và tăng 819 nghìn đồng 

so với cùng kỳ năm trước. Tính chung năm 2019, thu nhập bình quân tháng của lao động làm 

công hưởng lương là 6,7 triệu đồng/tháng, trong đó thu nhập của lao động nam là 7,1 triệu 

đồng/tháng, lao động nữ là 6,3 triệu đồng/tháng, lao động thành thị là 7,8 triệu đồng/tháng, lao 

động nông thôn là 5,9 triệu đồng/tháng. Thu nhập bình quân tháng của lao động làm công hưởng 

lương năm 2019 của nhóm “Nhà lãnh đạo trong các ngành, các cấp và các đơn vị” là 11,4 triệu 

đồng/tháng, tăng 1,7 triệu đồng so với năm trước; nhóm “Nhà chuyên môn kỹ thuật bậc cao” là 

9,2 triệu đồng/tháng, tăng 1 triệu đồng; nhóm “Lao động giản đơn” là 4,8 triệu đồng/tháng, tăng 

717 nghìn đồng. Thu nhập bình quân tháng từ công việc làm công hưởng lương năm 2019 của 

lao động có trình độ trên đại học trở lên là 9,3 triệu đồng/tháng, lao động có trình độ sơ cấp là 

7,7 triệu đồng/tháng, lao động chưa học xong tiểu học là 5 triệu đồng/tháng, lao động chưa từng 

đi học là 4,2 triệu đồng/tháng. (GSO Ngày 27/12) 

 

https://vtv.vn/trong-nuoc/phat-trien-nguon-nhan-luc-chat-luong-cao-gan-voi-phat-trien-khoa-hoc-cong-nghe-2019122518062625.htm
http://baodansinh.vn/so-nguoi-co-viec-lam-tang-co-cau-lao-dong-chuyen-dich-theo-huong-tich-cuc-20191225103531617.htm
https://tuoitre.vn/chu-tich-quoc-hoi-moi-nguoi-dan-phai-duoc-huong-cai-tet-dam-am-20191225120630964.htm
http://vneconomy.vn/chu-tich-quoc-hoi-rat-cam-dong-vi-nhung-la-don-xin-thoat-ngheo-ngay-cang-nhieu-20191225125315693.htm
http://baochinhphu.vn/Xa-hoi/Nam-2020-Giam-ngheo-ben-vung-nang-cao-chat-luong-nguon-nhan-luc/383442.vgp
https://vietnamnews.vn/society/570368/up-to-15-million-new-jobs-created-in-2019.html
http://www.molisa.gov.vn/Pages/tintuc/chitiet.aspx?tintucID=222176
http://www.molisa.gov.vn/Pages/tintuc/chitiet.aspx?tintucID=222174
http://www.molisa.gov.vn/Pages/tintuc/chitiet.aspx?tintucID=222173
https://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=382&idmid=2&ItemID=19453
https://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=382&idmid=2&ItemID=19453


 

 

 

Đào Tạo Lao Động Đặc Thù - Cơ Hội Lớn Cho Trường Nghề 

  

Du lịch và hàng không là 2 ngành đang thiếu trầm trọng lao động giỏi. Đây là cơ hội để các 

trường nghề có thể chiếm lĩnh đào tạo đáp ứng nhu cầu thị trường. Viện Nghiên cứu phát triển du 

lịch (Tổng cục Du lịch) đã đưa ra dự báo về nhu cầu lao động cho ngành du lịch sẽ tăng lần lượt 

là 3,12 triệu; 4,59 triệu và 7,02 triệu vào các năm 2020, 2025 và 2030. Song ở thời điểm hiện tại, 

trong số 1,3 triệu lao động đang phục vụ trong ngành thì chỉ có 42% được đào tạo về du lịch, 

38% từ ngành khác chuyển sang và khoảng 20% chưa được đào tạo chính quy, chỉ tham gia huấn 

luyện tại chỗ. Trong khi đó, với 20.000 người tốt nghiệp mỗi năm cũng mới chỉ đáp ứng 50-60% 

nhu cầu thị trường. Trao đổi với phóng viên Báo Đầu tư, ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó tổng giám 

đốc Công ty Du lịch TransViet, đề nghị Bộ LĐ-TB&XH mở rộng chỉ tiêu tuyển sinh với các 

trường đào tạo uy tín, nhận được phản hồi tốt từ doanh nghiệp. (Dau Tu Ngày 25/12) 

 

Trường Đại Học Hạn Chế Dần Đào Tạo Cao Đẳng 

 

Về việc về trường ĐH không được đào tạo CĐ, TS Hoàng Ngọc Vinh - nguyên Vụ trưởng Vụ 

Giáo dục chuyên nghiệp, Bộ GD&ĐT, yêu cầu Tổng cục GDNN cần có hướng dẫn, giải pháp cụ 

thể cho từng trường. Ông cho rằng các trường đại học nên đào tạo nghề trong các lĩnh vực mà 

các trường cao đẳng không có. TS Lê Viết Khuyến - nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH, 

Bộ GD&ĐT, đề nghị Tổng cục GDNN xem xét, không phá đi sự liền mạch cơ cấu. Các trường 

ĐH đào tạo CĐ là đúng sở trường bởi họ đi lên từ CĐ chuyên nghiệp. Còn, các trường CĐ bên 

Tổng cục GDNN đi lên từ trung cấp nghề. Khi hai mạch đào tạo CĐ khác nhau, người học liên 

thông ĐH rất khó. Các chuyên gia cho rằng các trường ĐH nên dành nguồn lực cho mục tiêu 

chính là đào tạo trình độ cao (thạc sĩ, tiến sĩ) và thực hiện nghiên cứu khoa học. (Kinh Te Do 

Thi, Kinh Te Do Thi Ngày 26/12) 

 

Điều Chỉnh Ngành Nghề Đào Tạo 

 

Các trường ĐH, CĐ trên cả nước bắt đầu xây dựng và công bố phương án tuyển sinh 2020. 

Thông tin tuyển sinh của các trường phản ánh khá rõ nét sự chuyển hướng trong tuyển sinh và 

đào tạo, gắn với sự dịch chuyển ngành nghề trong xã hội. Trong các ngành mới mở đáng chú ý là 

có khá nhiều trường tập trung vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, khoa học máy tính 

- những ngành được dự báo cần nhiều nhân lực trong thời đại 4.0, hoặc các ngành kinh tế sốt dẻo 

như Thương mại điện tử, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Logistics và Quản lý chuỗi cung 

ứng, tiếp thị kỹ thuật số… Bên cạnh hàng loạt ngành mới mở, đồng thời, ở nhiều trường, cũng có 

kế hoạch đóng cửa chấm dứt đào tạo với một số ngành kém “hot” như công nghệ vật liệu dệt 

may, ngôn ngữ Pháp, xây dựng cầu đường…Trong khi đó cũng cần duy trì các ngành khó tuyển 

nhưng xã hội đang rất cần như chế biến lâm sản. Tuy vậy, cũng không thể không cảnh báo về xu 

hướng tuyển sinh, đào tạo chạy theo “hot trend”. Thực tế, trong số ngành các trường tuyển sinh 

ít, đã/hoặc có kế hoạch dừng tuyển sinh, vẫn có không ít ngành thị trường lao động đang rất cần, 

thậm chí là khan hiếm nhân lực. Và trong số những ngành hot các trường từng ồ ạt mở một thời, 

thực tiễn cũng đã chứng minh nhân lực đang rơi vào cảnh dư thừa. (Giao Duc Thoi Dai Ngày 

26/12) 
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Những Ngành Hút Nhân Lực Trong Năm 2020 

 

Là một chuyên gia trong lĩnh vực nhân sự, bà Nguyễn Phương Mai, Giám đốc điều hành 

Navigos Search, cho rằng nhóm ngành công nghệ sẽ thu hút nhiều lao động chất lượng cao và 

đây cũng là lực lượng lao động được săn đón nhiều nhất trong năm 2020. Các ngành công nghệ 

thông tin (CNTT) luôn là ngành có nhu cầu nhân lực tăng cao trong vài năm gần đây. Các vị trí 

việc làm mà ngành này luôn đăng tuyển: an ninh mạng, lập trình, phát triển ứng dụng, thiết kế và 

điều hành web, thiết kế và thực hiện quy trình công nghệ, kỹ sư điện tử, thiết kế vi mạch, kỹ 

thuật viên điện tử, bảo trì hệ thống điện tử. Theo dữ liệu từ VietnamWorks, ngành CNTT luôn 

nằm trong top 10 ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng nhiều nhất. Theo kinh nghiệm, nhân viên có 

từ 2 đến 5 năm làm việc nhận mức lương trung bình hơn 800 USD/tháng, từ 5 đến 7 năm nhận 

1.100 USD/tháng và 7 đến 10 năm khoảng 1.200 USD/tháng. Nhân lực có chuyên môn 

Blockchain (chuỗi khối) và AI tiếp tục được đề nghị mức lương cao nhất. Theo đó, mức lương 

đăng tuyển trung bình cho nhóm kỹ sư phát triển phần mềm liên quan đến Blockchain trung bình 

là 2.186 USD/tháng, nhóm phát triển phần mềm liên quan đến AI có mức lương 1.856 

USD/tháng. Mức lương đăng tuyển cho lĩnh vực Big Data trung bình là 1.690 USD/tháng và cho 

lĩnh vực Data Science là 1.652 USD/tháng. Một nghiên cứu mới đây cho thấy mỗi năm Việt 

Nam thiếu 80.000 nhân lực ngành CNTT. Đặc biệt, nhu cầu nhân lực ngành công nghệ thông tin 

(CNTT) được dự báo, năm 2020 Việt Nam sẽ cần tới 1,2 triệu nhân sự trong lĩnh vực này. Trong 

khi đó, mỗi năm thị trường chỉ cung cấp 32.000 sinh viên tốt nghiệp CNTT và các ngành có liên 

quan đến CNTT. Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 

của Bộ Thông tin truyền thông tổ chức sáng 28/12, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ cho 

biết hiện đang có 140 cơ sở đào tạo về CNTT, tuyển sinh hơn 30.000 học sinh hàng năm. (Bao 

Dan Sinh, Nguoi Lao Dong, Giao Duc Thoi Dai Ngày 28/12) 

 

Quan Ngại Sinh Viên Chạy Xe Ôm Ảnh Hưởng Nguồn Nhân Lực Quốc Gia 

 

Phó Thủ Tướng Trương Hòa Bình đề nghị các bộ, ngành quản lý việc sinh viên đi làm xe ôm 

công nghệ, không để ảnh hưởng đến nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước. Xét đề nghị 

của Ủy ban ATGT Quốc gia, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ GTVT, Bộ GD&ĐT 

cùng các bộ, ngành, địa phương xem xét bổ sung quy định pháp luật về quản lý việc làm thêm 

của sinh viên khi tham gia làm tài xế xe ôm công nghệ và các công việc khác. Trước mắt, các bộ, 

ngành phải khuyến khích doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ gọi xe công nghệ chủ động giảm thời 

gian làm việc của lao động là sinh viên. Các trường đại học, cao đẳng… được yêu cầu nghiên 

cứu biện pháp quản lý, vận động sinh viên làm thêm với thời lượng hợp lý để bảo đảm sức khỏe 

học tập và nghiên cứu. Cũng liên quan đến lĩnh vực xe ôm công nghệ, Phó thủ tướng yêu cầu ban 

hành quy định pháp luật để quản lý dịch vụ kinh doanh đồ ăn nhanh qua Internet và điện thoại, 

góp phần thực hiện chủ trương nói không với rác thải nhựa theo hướng giảm thiểu sử dụng bao 

bì bằng chất liệu nhựa, khuyến khích sử dụng vỏ hộp, bao bì bằng chất liệu tái sử dụng, thân 

thiện với môi trường. (Tuoi Tre, news.zing Ngày 30/12) 

 

Thừa Thiên – Huế: Trên 726 Nghìn Người Trong Độ Tuổi Lao Động 
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Theo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thừa Thiên – Huế thực hiện, hiện trên địa bàn toàn tỉnh có trên 726 

ngàn người trong độ tuổi lao động, trong đó có trên 67% lao động qua đào tạo. Tình trạng lao 

động thất nghiệp trên 9.000 người. (Dan Sinh Ngày 27/12) 
 

TP. HCM Chọn Ra 50 Thí Sinh Xuất Sắc Để Tham Dự Kỳ Thi Tay Nghề Quốc Gia 

 

Chiều 25/12, Sở LĐ-TB&XH TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ bế mạc Kỳ thi tay nghề TP. Hồ Chí 

Minh năm 2019. Qua Kỳ thi ban tổ chức đã chọn ra 50 thí sinh xuất sắc nhất để thành lập đội 

tuyển cấp Thành phố tham dự Kỳ thi tay nghề quốc gia lần thứ 11 dự kiến diễn ra vào tháng 

3/2020.(Dan Sinh Ngày 25/12) 

 

TP. HCM Đào Tạo 247.300 Lao Động Trong Năm 2019  

 

Năm 2019, các cơ sở GDNN tại TP Hồ Chí Minh đã đào tạo, cung cấp cho thị trường lao động 

hơn 247.300 công nhân có trình độ tay nghề cao. Tỷ trọng nguồn nhân lực sau đào tạo ở bốn 

ngành công nghiệp trọng yếu của thành phố chiếm 13,56%; chín ngành dịch vụ chiếm 50,31% và 

ở tám nghề tự do dịch chuyển lao động trong khối ASEAN chiếm 36,13%. (Nhan Dan Ngày 

27/12) 

 

Cơ Sở GDNN Ở TP. HCM Đào Tạo 247.000 Người Trong Năm 2019 

 

Sở LĐ-TB&XH TP. HCM cho biết: năm qua, các cơ sở GDNN đã đào tạo và cung cấp cho thị 

trường lao động 247.000 người. (NLD Ngày 27/12) 
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