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● Tin GDNN / Đào Tạo Nghề ●  

Chính Sách 

 

Người Lao Động Được Kiểm Tra, Giám Sát Doanh Nghiệp 

 

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động, có hiệu lực từ 

1/2/2021. Theo đó, tại Điều 46, người lao động được kiểm tra, giám sát một số nội dung của 

doanh nghiệp như sau: (1) Việc thực hiện hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể; (2) 

Việc thực hiện nội quy lao động, quy chế và các văn bản quy định khác của người sử dụng lao 

động liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của người lao động; (3) Việc sử dụng quỹ khen 

thưởng, quỹ phúc lợi, các quỹ do người lao động đóng góp; (4) Việc trích nộp kinh phí công 

đoàn, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của người sử dụng lao động; 

(5) Việc thực hiện thi đua, khen thưởng, kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến quyền, 

nghĩa vụ và lợi ích của người lao động. (CAND, Lao Dong Ngày 18/12) 

 

Quy Định Mới Về Chăm Sóc Sức Khỏe Đối Với Lao Động Nữ 

 

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Bộ Luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động, trong đó quy định 

về chăm sóc sức khỏe đối với lao động nữ. Theo đó, lao động nữ trong thời gian hành kinh có 

quyền được nghỉ mỗi ngày 30 phút vào thời giờ làm việc, và vẫn được hưởng đủ tiền lương theo 

hợp đồng lao động. Số ngày có thời gian nghỉ trong thời gian hành kinh do hai bên thỏa thuận 

phù hợp với điều kiện thực tế tại nơi làm việc và nhu cầu của lao động nữ nhưng tối thiểu là 3 

ngày làm việc trong một tháng; thời điểm nghỉ cụ thể của từng tháng do người lao động thông 

báo với người sử dụng lao động. Trường hợp lao động nữ không có nhu cầu nghỉ và được người 

sử dụng lao động đồng ý để người lao động làm việc thì ngoài tiền lương được hưởng, người lao 

động được trả thêm tiền lương theo công việc mà người lao động đã làm trong thời gian được 

nghỉ và thời gian làm việc này không tính vào thời giờ làm thêm của người lao động. Ngoài ra, 

Nghị định cũng quy định về việc nghỉ trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi. Theo đó, lao 

động nữ trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi có quyền được nghỉ mỗi ngày 60 phút trong 

thời gian làm việc để cho con bú, vắt, trữ sữa, nghỉ ngơi. Thời gian nghỉ vẫn được hưởng đủ tiền 

lương theo hợp đồng lao động. Khuyến khích người sử dụng lao động lắp đặt phòng vắt, trữ sữa 

mẹ phù hợp với điều kiện thực tế tại nơi làm việc, nhu cầu của lao động nữ và khả năng của 

người sử dụng lao động. Trường hợp người sử dụng lao động sử dụng từ 1000 lao động nữ trở 

lên thì phải lắp đặt phòng vắt, trữ sữa mẹ tại nơi làm việc. Lao động nữ được nghỉ tổng cộng 06 

tháng trước và sau khi sinh, trong đó thời gian nghỉ trước khi sinh không quá 02 tháng. Trường 

hợp sinh nhiều con thì mỗi con được kéo dài thêm 01 tháng, kể từ khi sinh con thứ hai. (Bao 

Chinh Phu, Bao Chinh Phu, Tuoi Tre, VietnamNet, Chinh Phu Ngày 17/12)  

 

http://cand.com.vn/doanh-nghiep/Nguoi-lao-dong-duoc-kiem-tra-giam-sat-doanh-nghiep-624062/
https://laodong.vn/cong-doan/nguoi-lao-dong-duoc-kiem-tra-giam-sat-nhung-gi-trong-doanh-nghiep-863002.ldo
http://baochinhphu.vn/Chi-dao-quyet-dinh-cua-Chinh-phu-Thu-tuong-Chinh-phu/Quy-dinh-moi-ve-cham-soc-suc-khoe-doi-voi-lao-dong-nu/417244.vgp
http://baochinhphu.vn/Chi-dao-quyet-dinh-cua-Chinh-phu-Thu-tuong-Chinh-phu/Quy-dinh-moi-ve-cham-soc-suc-khoe-doi-voi-lao-dong-nu/417244.vgp
http://baochinhphu.vn/Xa-hoi/Quy-dinh-moi-ve-cham-soc-suc-khoe-doi-voi-lao-dong-nu/417246.vgp
https://tuoitre.vn/tu-1-2-2021-lao-dong-nu-di-lam-ngay-den-do-duoc-nhan-them-luong-20201217115339274.htm
https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/tu-2-2021-lao-dong-nu-se-nhan-them-luong-neu-suc-khoe-co-van-de-698180.html
http://news.chinhphu.vn/Home/Menstrual-women-shall-take-30minute-break-at-workplace-from-next-year/202012/42442.vgp


 
Từ Năm 2021: Những Hành Vi Sau Bị Coi Là Quấy Rối Tình Dục Nơi Làm Việc 

 

Nghị định 145/2020/NĐ-CP hướng dẫn điều kiện lao động và quan hệ lao động, do Chính phủ 

mới ban hành quy định chi tiết về những hành vi bị coi là quấy rối tình dục nơi làm việc. Theo 

đó, quấy rối tình dục có thể xảy ra dưới dạng trao đổi như đề nghị, yêu cầu, gợi ý, đe dọa, ép 

buộc đổi quan hệ tình dục lấy bất kỳ lợi ích nào liên quan đến công việc; Hoặc có những hành vi 

có tính chất tình dục không nhằm mục đích trao đổi, nhưng khiến môi trường làm việc trở nên 

khó chịu và bất an, gây tổn hại về thể chất, tinh thần, hiệu quả công việc và cuộc sống của người 

bị quấy rối. Quấy rối tình dục bao gồm hành vi mang tính thể chất; quấy rối tình dục bằng lời 

nói; và quấy rối tình dục phi lời nói. Nơi làm việc là bất cứ địa điểm nào mà người lao động thực 

tế làm việc theo thỏa thuận hoặc phân công của người sử dụng lao động, bao gồm cả những địa 

điểm hay không gian có liên quan đến công việc như các hoạt động xã hội, hội thảo, tập huấn, 

chuyến đi công tác chính thức, bữa ăn liên quan đến công việc, hội thoại trên điện thoại liên quan 

đến công việc, các hoạt động giao tiếp qua phương tiện điện tử, phương tiện đi lại do người sử 

dụng lao động bố trí từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại, nơi ở do người sử dụng lao động 

cung cấp và địa điểm khác do người sử dụng quy định. Người sử dụng lao động có trách nhiệm 

kịp thời ngăn chặn, xử lý và bảo vệ bí mật, danh dự, uy tín, nhân phẩm, an toàn cho nạn nhân bị 

quấy rối tình dục, người khiếu nại, tố cáo và người bị khiếu nại, bị tố cáo khi xuất hiện khiếu nại, 

tố cáo về hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc. Trước đó, Bộ luật Lao động 2019 quy định 

người lao động có hành vi quấy rối tình dục sẽ bị sa thải; người bị quấy rối tình dục cũng được 

đơn phương chấm dứt hợp đồng luôn không cần báo trước. Nghị định 145/2020/NĐ-CP sẽ có 

hiệu lực từ ngày 1 tháng 2 năm 2021. (Lao Dong Ngày 16/12)  

 

Người Lao Động Không Được Đình Công Tại 6 Khu Vực Làm Việc 

 

Nghị định số 145/2020/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 1/2/2021, nêu rõ các nơi sử dụng lao động 

không được đình công gồm những doanh nghiệp mà việc đình công có thể đe dọa đến quốc 

phòng, an ninh, trật tự công cộng, sức khỏe con người. Dưới đây là danh mục nơi sử dụng lao 

động không được đình công. Đối với lĩnh vực sản xuất, truyền tải, điều độ hệ thống điện: Công 

ty Thủy điện Hòa Bình; Công ty Thủy điện Sơn La; Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia; 

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải thuộc Tổng Công ty Phát điện 1; Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ 

thuộc Tổng Công ty Phát điện 3; các Công ty truyền tải điện thuộc Tổng công ty Truyền tải điện 

quốc gia. Đối với lĩnh vực thăm dò, khai thác, sản xuất, cung cấp dầu khí: Công ty Điều hành 

đường ống Tây Nam thuộc Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; Công ty điều hành Thăm 

dò khai thác Dầu khí trong nước; Công ty liên doanh điều hành Vietgazprom; Liên doanh Việt - 

Nga Vietsopetro; và 08 đơn vị thuộc Tổng công ty Khí Việt Nam. Đối với lĩnh vực bảo đảm an 

toàn hàng không, an toàn hàng hải: Các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay thuộc 

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam; các cảng hàng không thuộc Tổng công ty Cảng hàng không 

Việt Nam, gồm Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Cam Ranh, Cần Thơ; Tổng công ty Bảo đảm 

an toàn hàng hải miền Bắc; Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam; Công ty trách 

nhiệm hữu hạn một thành viên Hoa tiêu hàng hải TKV; và Công ty trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam. Đối với lĩnh vực cung cấp hạ tầng thông tin và 

truyền thông: Tổng Công ty Hạ tầng mạng thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và 

Tổng Công ty Mạng lưới Viettel thuộc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội. Các doanh 

nghiệp cung cấp nước sạch, thoát nước, vệ sinh môi trường trực tiếp phục vụ cho thành phố trực 

https://laodong.vn/ban-doc/tu-nam-2021-nhung-hanh-vi-sau-bi-coi-la-quay-roi-tinh-duc-noi-lam-viec-862883.ldo


 
thuộc trung ương và các doanh nghiệp quốc phòng, an ninh theo quy định tại Nghị định          

93/2015/NĐ-CP ngày 15/10/2015 của Chính phủ về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh 

nghiệp quốc phòng, an ninh. (Dan Tri Ngày 17/12) 

 

Cấp Lại Gần 2.300 Thẻ Bảo Hiểm Y Tế Hỏng, Mất Qua Cổng Dịch Vụ Công Quốc Gia 

 

Tính đến thời điểm hiện nay, đã có 15 dịch vụ công (DVC) /thủ tục hành chính (TTHC) của 

ngành bảo hiểm xã hội, DVC liên thông với các bộ, ngành được cung cấp trên Cổng DVC Quốc 

gia. Đồng thời, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tiếp nhận hơn 220 phản ánh, kiến nghị của 

người dân và doanh nghiệp. Các phản ánh, kiến nghị tập trung vào một số nội dung như vướng 

mắc trong thực hiện thanh toán gia hạn trực tuyến thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) theo hộ gia đình, 

tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người lao động do đại dịch Covid-19. (Lao Dong, Nhan 

Dan, VnExpress, Suc Khoe Doi Song, An Ninh Thu Do Ngày 15) 

 

● Tin Kinh Doanh & Thị Trường Lao Động ● 

Hợp tác Nước Ngoài 

 

Họp Hội Đồng Tư Vấn Nghề Nhằm Triển Khai Đào Tạo Tại DN Cho 2 Nghề Mới Tại 

VCMI 

 

Ngày 17/12, cuộc họp các Hội đồng tư vấn nghề Công nghệ cơ khí, sưởi ấm và điều hòa không 

khí (SHC) và nghề Công nghệ điện tử và năng lượng tòa nhà (EEB) đầu tiên đã diễn ra tại 

Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi (VCMI), tỉnh Đồng Nai. Có mặt tại cuộc họp là hơn 20 

đại diện từ Tổng hội Xây dựng Việt Nam, các cán bộ quản lý và đào tạo của các doanh nghiệp 

đối tác và phòng GDNN (GDNN), Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đồng Nai (DoLISA Đồng Nai) cùng các 

chuyên gia và cán bộ GIZ. Tại buổi họp, các chuyên gia Đức và giảng viên VCMI đã trình bày 

với thành viên các hội đồng tư vấn Mô hình đào tạo phối hợp, cấu trúc và nội dung các chương 

trình đào tạo định hướng tiêu chuẩn Đức đã phát triển cho hai nghề mới. Đồng thời các đại biểu 

cũng được giới thiệu và lấy ý kiến về Quy chế hoạt động hội đồng tư vấn mà trường VCMI đã 

cập nhật và chỉnh sửa. Dưới sự điều hành của chủ tịch Hội đồng tư vấn, thầy Trần Văn Thắng, 

phó Hiệu trưởng trường VCMI, thành viên các hội đồng tư vấn đã trao đổi tích cực và thống nhất 

sơ bộ kế hoạch cũng như phương thức phối hợp giữa các bên liên quan để triển khai giai đoạn 

đào tạo đầu tiên tại các Doanh nghiệp đối tác trong năm 2021. Buổi họp được kết thúc bằng hoạt 

động kết nạp thêm thành viên là các doanh nghiệp mới vào hai Hội đồng tư vấn nghề. Ông 

Nguyễn Hoàng Hiệp – Phó giám đốc công ty Cổ phần Cơ điện lạnh Miền Đông cho biết: “Hai 

nghề được đào tạo tại VCMI đều bám sát vào nhu cầu doanh nghiệp, mô hình đào tạo phối hợp 

có tiềm năng tiết kiệm nguồn lực lớn cho doanh nghiệp do lực lượng lao động trong tương lai sẽ 

không cần phải đào tạo lại. Việc thành lập hai Hội đồng tư vấn thúc đẩy sự tham gia của các 

doanh nghiệp trong GDNN và nâng cao chất lượng của các khóa đào tạo định hướng nhu cầu.” 

Hoạt động này được tổ chức trong khuôn khổ Hợp phần “Hỗ trợ các Cơ sở GDNN Chất lượng 

cao”, thuộc Chương trình Hợp tác Việt-Đức “Đổi mới Đào tạo nghề tại Việt Nam”. Chương trình 

“Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam” được tài trợ bởi Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang 

Đức (BMZ), do Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) và Bộ LĐ-TB&XH phối hợp thực hiện. 

(TVET Vietnam Ngày 18/12) 

https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/nguoi-lao-dong-khong-duoc-dinh-cong-tai-6-khu-vuc-lam-viec-20201217070329781.htm
https://laodong.vn/cong-doan/2277-the-bao-hiem-y-te-hong-duoc-cap-lai-tren-cong-dich-vu-cong-quoc-gia-862505.ldo
https://nhandan.com.vn/bhxh-va-cuoc-song/cap-lai-gan-2-300-the-bao-hiem-y-te-hong-mat-qua-cong-dich-vu-cong-quoc-gia-628199/
https://nhandan.com.vn/bhxh-va-cuoc-song/cap-lai-gan-2-300-the-bao-hiem-y-te-hong-mat-qua-cong-dich-vu-cong-quoc-gia-628199/
https://vnexpress.net/cap-lai-2-277-the-bao-hiem-y-te-hong-mat-4206728.html
https://suckhoedoisong.vn/hon-4800-the-bhyt-hong-mat-duoc-cap-lai-gia-han-tren-cong-dich-vu-cong-quoc-gia-n184164.html
https://anninhthudo.vn/hon-2-200-the-bhyt-hong-mat-duoc-cap-lai-tren-cong-dich-vu-cong-quoc-gia-post452895.antd
https://www.tvet-vietnam.org/vi/


 
 

Xây Dựng Khung Tham Chiếu Trình Độ Việt Nam – ASEAN 

 

Hội thảo Báo cáo Tham chiếu thành phần Khung trình độ quốc gia Việt Nam với Khung tham 

chiếu trình độ ASEAN do Tổng cục GDNN (Bộ LĐ-TB&XH) tổ chức ngày 21/12/2020. Hội 

nghị tập trung về cấu trúc của hệ thống giáo dục và đào tạo; trách nhiệm và cơ sở pháp lý của các 

cơ quan quốc gia; mô tả các tiêu chuẩn đã được thống nhất của khung trình độ quốc gia/hệ thống 

trình độ quốc gia; và hệ thống bảo đảm chất lượng quốc gia; kết nối hiệu quả giữa đào tạo với thế 

giới việc làm. (Bao Dan Sinh, DVET Ngày 21/12) 

 

10 Nước ASEAN Thảo Luận Chương Trình Học Tập Ứng Dụng Trên Cơ Sở Việc Làm 

 

Ngày 18/12, Bộ GD&ĐT tổ chức phiên họp nhóm chuyên gia về Xây dựng Chương trình học tập 

ứng dụng trên cơ sở việc làm nhằm thu hẹp khoảng cách kỹ năng giữa thực tiễn và yêu cầu phát 

triển kinh tế - xã hội. Phiên họp được tổ chức trực tiếp và trực tuyến với đại diện Bộ Giáo dục 

của 10 nước ASEAN. Tại điểm cầu Việt Nam có đại diện các đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT, đại sứ 

quán các nước ASEAN, đại diện UNESCO và Bộ LĐ-TB&XH. Tại phiên họp, các đại biểu từ 

Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), Philippines, Brunei, Malaysia và Thái Lan cũng 

đã trình bày kinh nghiệm triển khai giáo dục trên cơ sở việc làm về tiếp cận toàn cầu, phát triển 

đào tạo nghề và xử lý vấn đề việc làm thông qua thúc đẩy mô hình trường học liên kết với doanh 

nghiệp. (VTV, MoET, Giao Duc Thoi Dai, Bao Dan Sinh, Dan Viet Ngày 19/12) 

 

Giải Pháp Đổi Mới Sáng Tạo Toàn Diện Tại Việt Nam 

 

Chiều 16/12, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với Hội đồng kinh 

doanh Hoa Kỳ - ASEAN tổ chức Tọa đàm “Đổi mới sáng tạo toàn diện để thúc đẩy tăng trưởng 

và phát triển kinh tế Việt Nam”. Phát biểu khai mạc, Đại sứ Michael Michalak – Phó Chủ tịch 

cấp cao kiêm Giám đốc Điều hành Khu vực Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - Asean, nhấn mạnh, 

Việt Nam có rất nhiều thành tố để có thể trở thành một nơi thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Việt Nam 

có lực lượng lao động dồi dào, hệ thống giáo dục tốt và đã liên tục huy động thu hút được nguồn 

đầu tư trực tiếp từ nước ngoài, hơn nữa Việt Nam cũng có vai trò quan trọng và uy tín cao trong 

việc thúc đẩy khoa học và công nghệ đặc biệt là toán cũng như chuyên ngành trong lĩnh vực 

nghiên cứu về nông nghiệp và sinh học. (QDND, MoST Ngày 22/12) 

 

Việt Nam - Israel Tăng Cường Hợp Tác Trong Lĩnh Vực Hàng Không 

 

Ngày 21/12, Đại sứ Việt Nam tại Israel Đỗ Minh Hùng và Bộ trưởng Ngoại giao nước chủ nhà 

Gabi Ashkenazi đã ký Nghị định thư sửa đổi Hiệp định vận chuyển hàng không giữa Việt Nam 

và Israel, với mục tiêu tăng cường hợp tác trong lĩnh vực hàng không trong đó có kế hoạch mở 

đường bay thẳng nhằm thúc đẩy thương mại và du lịch giữa hai nước. Tại buổi làm việc, Đại sứ 

Đỗ Minh Hùng cũng trao đổi với Bộ trưởng Ngoại giao Ashkenazi một số nội dung hợp tác trọng 

tâm giữa hai nước, nổi bật là tiếp tục phối hợp tổ chức tốt các vòng đàm phán về Hiệp định 

thương mại tự do Việt Nam - Israel và khởi động đàm phán hiệp định về hợp tác lao động song 

https://baodansinh.vn/xay-dung-khung-tham-chieu-trinh-do-viet-nam-asean-20201221184211301.htm
http://gdnn.gov.vn/AIAdmin/News/View/tabid/66/newsid/38270/seo/Xay-dung-khung-tham-chieu-trinh-do-Viet-Nam--ASEAN/Default.aspx
https://vtv.vn/giao-duc/nguoi-lao-dong-viet-hieu-hoc-nhung-giua-hoc-tap-thuc-te-va-hoc-tap-ly-thuyet-co-su-khac-nhau-20201219162851456.htm
https://moet.gov.vn/tintuc/Pages/tin-tong-hop.aspx?ItemID=7139
https://giaoducthoidai.vn/giao-duc/10-nuoc-asean-thao-luan-chuong-trinh-hoc-tap-ung-dung-tren-co-so-viec-lam-1lvweCJGg.html
https://baodansinh.vn/xay-dung-chuong-trinh-hoc-tap-ung-dung-tren-co-so-viec-lam-20201219183436423.htm
https://danviet.vn/dao-tao-gan-voi-viec-lam-kinh-nghiem-tu-asean-20201220140819595.htm
https://www.qdnd.vn/khoa-hoc-cong-nghe/trong-nuoc/giai-phap-doi-moi-sang-tao-toan-dien-tai-viet-nam-646733
https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/19175/doi-moi-sang-tao-toan-dien-de-thuc-day-tang-truong-va-phat-trien-kinh-te-viet-nam.aspx


 
phương, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp. (VietnamNews, Tin Tuc, Vietnam Plus, Tap Chi 

Thong Tin Doi Ngoai Ngày 22/12) 

 

Lãnh Đạo Khánh Hòa Tiếp Tổng Lãnh Sự Ấn Độ 

 

Sáng 16/12, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tiếp 

xã giao ngài Madan Mohan Sethi - Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TP. Hồ Chí Minh. Ngài Madan 

Mohan Sethi cho biết, phía Ấn Độ sẵn sàng giúp UBND tỉnh đào tạo khoảng 1.000 nhân lực 

trình độ cao miễn phí hoặc phí đào tạo thấp. Ngoài ra, hàng năm, các cơ sở giáo dục công của Ấn 

Độ sẵn sàng mở các khóa đào tạo ngắn hạn cho các y, bác sĩ của Khánh Hòa sang tu nghiệp miễn 

phí. (Bao Khanh Hoa, Cong An Khanh Hoa Ngày 16/12) 

 

Tổng Cục Trưởng Trương Anh Dũng Làm Việc Với Tập Đoàn DAIKIN Việt Nam 

 

Sáng ngày 16/12, Tổng cục trưởng GDNN Trương Anh Dũng đã có buổi làm việc với Tập đoàn 

Daikin Việt Nam do bà Lý Thị Phương Trang, Tổng giám đốc làm trưởng đoàn cùng đại diện 

lãnh đạo các phòng Nhân sự, Phòng Đào tạo của tập đoàn. Tại buổi làm việc, đại diện tập đoàn 

Daikin Việt Nam đã trình bày báo cáo về một số hoạt động hợp tác giữa hai bên trong năm 2020 

và đề xuát kế hoạch triển khai trong năm 2021. Trong năm 2020, Tổng cục GDNN và Tập đoàn 

Daikin Việt Nam đã phối hợp triển khai thực hiện một số hoạt động liên quan đến đào tạo giáo 

viên hạt nhân cho nghề Lắp đặt máy dân dụng, Bảo trì máy dân dụng và Sửa chữa máy dân dụng. 

Theo đánh giá của Daikin, các giáo viên tham gia khóa học đạt chất lượng tốt, thông thường tỷ lệ 

đánh giá đạt sau mỗi khóa học chỉ đạt 60-70% nhưng lớp đào tạo giáo viên hạt nhân đã có tỷ lệ 

đạt cao với 15/16 học việc được cấp chứng chỉ. Rút kinh nghiệm quá trình hợp tác trong năm 

2020, Daikin đã chủ động đề xuất các hoạt động triển khai trong năm 2021 theo hướng mở rộng 

hơn, tham gia nhiều hơn vào các hoạt động như: Xây dựng chuẩn đầu ra, chuẩn kỹ năng nghề và 

đánh giá kỹ năng nghề, mở rộng hơn việc lựa chọn các trường tham gia hợp tác, tiếp tục đào tạo 

giáo viên hạt nhân từ các cơ sở GDNN để phát triển mạng lưới giáo viên đào tạo cho các khách 

hàng, kỹ thuật viên của Daikin tại các địa phương. Kết luận tại buổi làm việc, Tổng cục trưởng 

Trương Anh Dũng ghi nhận và đánh giá cao sự hợp tác, gắn kết của Daikin Việt Nam với 

GDNN. Tổng cục trưởng cũng đề nghị phía Daikin mở rộng quy mô, phạm vi hỗ trợ tới tất cả 

trường có đào tạo nghề liên quan lĩnh vực điện lạnh; đồng thời Daikin phối hợp nhiều hơn nữa 

trong việc xây dựng chuẩn đầu ra, kỹ năng nghề, đánh giá kỹ năng nghề, các hoạt động liên quan 

đến thi kỹ năng nghề, phối hợp trong việc đào tạo và cho học sinh, sinh viên tới thực tập tại các 

nhà máy của Daikin... Về chương trình, Daikin dự kiên xây dựng phòng học ảo, Tổng cục mong 

muốn tham gia cùng và Daikin hỗ trợ xây dựng các phòng học ảo cho các trường. (DVET, Bao 

Dan Sinh Ngày 17/12) 

 

Bình Dương Thúc Đẩy Hợp Tác Đầu Tư Các Dự Án Giao Thông Trọng Điểm 

 

Chiều 19/12, Bí thư Tinh ủy Bình Dương Trần Văn Nam cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, các sở, ban, 

ngành đã có buổi làm việc với đoàn công tác do ngài Yamada Takio - Đại sứ đặc mệnh toàn 

quyền Nhật Bản tại Việt Nam làm trưởng đoàn. Tỉnh Bình Dương mong muốn phía Nhật Bản 

thông tin về các dự án giao thông trọng điểm đến các đối tác, đồng thời đẩy nhanh các thủ tục 

https://vietnamnews.vn/politics-laws/834594/viet-nam-israel-amend-air-transport-pact-to-set-scene-for-opening-of-direct-flights.html
https://baotintuc.vn/kinh-te/viet-nam-israel-tang-cuong-hop-tac-trong-linh-vuc-hang-khong-20201222065739684.htm
https://www.vietnamplus.vn/viet-namisrael-tang-cuong-hop-tac-trong-linh-vuc-hang-khong/683501.vnp
http://tapchithongtindoingoai.vn/hoi-nhap-quoc-te/viet-nam-israel-tang-cuong-hop-tac-trong-linh-vuc-hang-khong-45995
http://tapchithongtindoingoai.vn/hoi-nhap-quoc-te/viet-nam-israel-tang-cuong-hop-tac-trong-linh-vuc-hang-khong-45995
https://baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202012/lanh-dao-tinh-tiep-tong-lanh-su-an-do-8198624/
http://www.congankhanhhoa.gov.vn/lanh-dao-tinh-tiep-tong-lanh-su-an-do_450124_6_2_article.html
http://gdnn.gov.vn/AIAdmin/News/View/tabid/66/newsid/38263/seo/Tong-cuc-truong-Truong-Anh-Dung-lam-viec-voi-tap-doan-DAIKIN-Viet-Nam/Default.aspx
https://baodansinh.vn/tong-cuc-gdnn-tang-cuong-hop-tac-voi-tap-doan-daikin-ve-dao-tao-nghe-lien-quan-linh-vuc-dien-lanh-20201216185926451.htm
https://baodansinh.vn/tong-cuc-gdnn-tang-cuong-hop-tac-voi-tap-doan-daikin-ve-dao-tao-nghe-lien-quan-linh-vuc-dien-lanh-20201216185926451.htm


 
pháp lý về nguồn vốn hỗ trợ hợp tác đầu tư cho các dự án. Đến nay có 15 doanh nghiệp Nhật bản 

đã lựa chọn Việt Nam và tỉnh Bình Dương để đầu tư. Ngài đại sứ đề nghị tỉnh Bình Dương tăng 

cường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu các doanh nghiệp Nhật Bản 

đang quan tâm đầu tư rất lớn vào tỉnh, trong đó cần chú trọng nguồn lao động nói được tiếng 

Nhật để đáp ứng cho các dự án Nhật Bản đã và đang xúc tiến đầu tư. Đại sự quán Nhật Bản sẵn 

sàng hỗ trợ về nhân sự để đào tạo tiếng Nhật cho người lao động có nhu cầu. (BNews, Vietnam 

Plus Ngày 19/12) 

 

2.100 Chuyên Gia Người Nước Ngoài Nhập Cảnh Vào Đồng Nai 

 

Theo thống kê của UBND tỉnh Đồng Nai, tính từ giữa tháng 5 đến ngày 15/12, UBND tỉnh đã 

đồng ý chủ trương cho 2.100 chuyên gia, nhà quản lý, lao động kỹ thuật cao người nước ngoài 

thuộc 707 doanh nghiệp đến làm việc tại các nhà máy trong và ngoài các khu công nghiệp trên 

địa bàn tỉnh. Cụ thể, có 1.858 người làm việc ở 656 doanh nghiệp trong các khu công nghiệp và 

242 người thuộc 51 doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp. Ngoài ra, UBND tỉnh cũng xem xét và 

cho 118 người nước ngoài là thân nhân của các chuyên gia, nhà quản lý, lao động kỹ thuật cao 

nhập cảnh vào Đồng Nai; 9 sinh viên Lào nhập cảnh để theo học tại các trường đại học, cao đẳng 

trên địa bàn tỉnh và một số đối tượng khác được nhập cảnh theo quy định. (Bao Dong Nai Ngày 

21/12) 

 

30.000 Euro Thực Hiện Dự Án Trung Tâm Giáo Dục Trẻ Em Khuyết Tật Tỉnh Thanh Hóa 

 

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 5372/QĐ-UBND phê duyệt việc 

tiếp nhận khoản viện trợ thực hiện Dự án Trung tâm giáo dục trẻ em khuyết tật tỉnh Thanh Hóa 

do tổ chức Terre des Hommes viện trợ theo đề nghị của Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ 

côi tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh Thanh Hóa là cơ quan chủ quản Dự án. Tổng vốn của dự án: 

30.000 Euro, tương đương 33.900 USD; trong đó vốn viện trợ không hoàn lại của Tổ chức Terre 

des Hommes là 30.000 Euro, chiếm tỷ lệ 100%. Mục tiêu và kết quả chủ yếu của khoản viện trợ 

này là xây dựng Trung tâm Giáo dục để thực hiện dạy chữ, dạy nghề cho trẻ khuyết tật do nhiễm 

chất độc da cam, trẻ thiểu năng trí tuệ, trẻ tự kỷ, trẻ khuyết tật nghe nói trên địa bàn tỉnh Thanh 

Hóa. (Bao Thanh Hoa Ngày 18/12) 

 

IBM Cam Kết Hỗ Trợ Việt Nam Phát Triển Nguồn Nhân Lực Công Nghệ Cao 

 

Ông Tan Jee Toon, Tổng giám đốc IBM Việt Nam, cho biết, IBM sẽ mở rộng hợp tác với các cơ 

quan Chính phủ và các trường học tại Việt Nam mang các khoá học về công nghệ đám mây, trí 

tuệ nhân tạo (AI) tới học sinh, sinh viên. IBM sẽ phối hợp với Viện Giáo dục trải nghiệm và Sức 

khoẻ cộng đồng Quốc tế (IES), Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông (SoICT) của Đại 

học Bách khoa Hà Nội (HUST), và Sở Giáo dục - Đào tạo TP. Hà Nội và tỉnh Thanh Hoá để xúc 

tiến chương trình này tại các trường học tại hai địa phương nói trên. (Dau Tu Ngày 21/12) 

 

Tin Trong Nước 
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Tạo Đột Phá Trong Chiến Lược Phát Triển GDNN Giai Đoạn 2021 – 2030 

 

Sáng 15/12, tại Hà Nội, Tiểu ban GDNN của Hội đồng quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực 

tổ chức tọa đàm khoa học "Các đột phá trong Chiến lược phát triển GDNN giai đoạn 2021 - 

2030". Tại hội nghị, các chuyên gia cho rằng Việt Nam cần cải thiện nguồn nhân lực của các lĩnh 

vực đào tạo nghề, đặc biệt là giảng viên, để thúc đẩy ngành và lực lượng lao động của đất nước. 

Phát biểu đề dẫn buổi tọa đàm, TS. Trương Anh Dũng - Trưởng Tiểu ban GDNN, Tổng Cục 

trưởng Tổng cục GDNN, Bộ LĐ-TB&XH nhấn mạnh GDNN là một trong ba đột phá chiến lược 

phát triển nguồn nhân lực. Nhiều đại biểu cho rằng các yếu tố khác cũng đóng vai trò rất quan 

trọng đối với các quốc gia đang phát triển như đầu tư, tư duy quản lý hệ thống và quản trị nhà 

trường, tư duy đảm bảo chất lượng; đội ngũ cán bộ quản lý và nhà giáo, trang thiết bị, chương 

trình... Tại tọa đàm, bà Khương Thị Nhàn - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính (Tổng Cục 

GDNN) trình bày Dự thảo chiến lược phát triển GDNN giai đoạn 2021 - 2030. Với phương án 

đưa ra chỉ tiêu, hệ thống GDNN ước tính trong giai đoạn 2021 - 2025 sẽ tuyển sinh khoảng 19,8 

triệu người; trong đó trình độ sơ cấp nghề và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác là 

16,620 triệu người. Trong số này ít nhất có 85% số người sau khi học nghề có việc làm đúng 

nghề và góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70%. Giai đoạn 2025 – 2030 sẽ tuyển sinh 

khoảng 29,1 triệu người; trong đó trình độ sơ cấp nghề và các chương trình đào tạo nghề nghiệp 

khác là 25,4 triệu người. Ít nhất 90% người học sau khi tốt nghiệp có việc làm theo đúng nghề, 

trình độ đào tạo hoặc làm việc có năng suất, thu nhập cao hơn sau đào tạo; góp phần nâng tỷ lệ 

lao động qua đào tạo đạt 75%. (DVET, Bao Dan Sinh Ngày 15/12) 

 

Tuyển Khoảng 19,8 Triệu Người Học Nghề Giai Đoạn 2021-2025 

 

Tổng cục GDNN (Bộ LĐ-TB&XH) đặt mục tiêu tuyển khoảng 19,8 triệu người học nghề ở các 

bậc trình độ, trong đó có 3,2 triệu người học nghề trình độ trung cấp, cao đẳng trong giai đoạn 

2021-2025. Trong đó, trình độ sơ cấp nghề và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác là 

16,620 triệu người, trình độ trung cấp là 1,85 triệu người, trình độ cao đẳng là 1,35 triệu người. 

Sau khi hoàn thành các khóa đào tạo nghề, các đơn vị chức năng và địa phương bảo đảm giải 

quyết việc làm cho ít nhất 85% số người tham gia học nghề, qua đó góp phần nâng cao tỷ lệ lao 

động qua đào tạo ở nước ta đạt khoảng 70% vào năm 2025. Nhằm đạt mục tiêu nêu trên, các bên 

liên quan tiếp tục củng cố, sắp xếp hệ thống GDNN theo hướng linh hoạt, hiệu quả, phù hợp với 

kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương và nhu cầu học nghề của từng nhóm đối 

tượng. Công tác đào tạo nghề lấy người học làm trung tâm, gắn liền với nhu cầu sử dụng lao 

động của doanh nghiệp và thị trường. Ngoài ra, đội ngũ nhà giáo GDNN được quan tâm nâng 

cao trình độ chuyên môn, tay nghề, đủ khả năng tiếp thu những kiến thức nghề nghiệp mới để 

truyền thụ cho học trò. (An Ninh Thu Do, Hanoi Moi, Lao Dong, Vnews, Thoi Bao Tai Chinh 

Vietnam Ngày 20/12) 

 

Chất Lượng Lao Động Việt Nam Còn Thấp 

 

Bộ LĐ-TB&XH đang dự thảo Đề án hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030, trình 

Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt. Theo đó, Việt Nam đang phấn đấu có tỉ lệ lao động 

qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 30% vào năm 2025 và đạt 35%-40% vào năm 2030. Tỉ lệ 

thất nghiệp chung duy trì dưới 3%, tỉ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 4%; tốc độ tăng năng 

http://gdnn.gov.vn/AIAdmin/News/View/tabid/66/newsid/38261/seo/Tao-dot-pha-trong-Chien-luoc-phat-trien-giao-duc-nghe-nghiep-giai-doan-2021--2030/Default.aspx
https://baodansinh.vn/tao-dot-pha-trong-chien-luoc-phat-trien-giao-duc-nghe-nghiep-giai-doan-2021-2030-20201215180716021.htm
https://anninhthudo.vn/tuyen-khoang-19-8-trieu-nguoi-hoc-nghe-giai-doan-2021-2025-post453381.antd
http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/986589/tuyen-khoang-198-trieu-nguoi-hoc-nghe-giai-doan-2021-2025
http://vieclam.laodong.com.vn/viec-lam/giai-doan-20212025-tuyen-khoang-198-trieu-nguoi-hoc-nghe-o-cac-bac-trinh-do-696910.bld
https://vnews.gov.vn/video/tuyen-gan-20-trieu-nguoi-hoc-nghe-199168.htm
http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/xa-hoi/2020-12-17/nghien-cuu-xay-dung-chien-luoc-giao-duc-nghe-nghiep-2021-2030-97002.aspx
http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/xa-hoi/2020-12-17/nghien-cuu-xay-dung-chien-luoc-giao-duc-nghe-nghiep-2021-2030-97002.aspx


 
suất lao động hằng năm đạt tối thiểu 6,5%/năm. Theo Bộ, lực lượng lao động của Việt Nam tăng 

từ 27,874 triệu người (năm 1986) lên 55,67 triệu người (năm 2019), tỉ lệ lao động qua đào tạo 

tăng 49% (năm 2014) lên 62% (năm 2019). Tuy nhiên, tỉ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng 

chỉ mới chỉ đạt trên 23,68%. Theo dự thảo, đề án sẽ tăng cường quản lý nhà nước, đổi mới và 

hoàn thiện thể chế chính sách về thị trường lao động, tạo môi trường pháp lý đầy đủ, có hiệu lực 

cao, bảo đảm các điều kiện cần thiết để các yếu tố thị trường lao động phát triển. (Nguoi Lao 

Dong, Nong Nghiep Viet Nam Ngày 20/12) 

 

Cả Nước Đã Có 6,4 Triệu Người Từ 5 Tuổi Trở Lên Là Người Di Cư 

 

Kết quả nghiên cứu chuyên sâu về tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 cho biết cả nước đã 

có 6,4 triệu người từ 5 tuổi trở lên là người di cư, chiếm khoảng 7,3% tổng dân số. Báo cáo cũng 

cho thấy, trình độ chuyên môn kỹ thuật (CMKT) của người di cư đã cải thiện so với 10 năm 

trước, tăng từ 22,9% năm 2009 lên 37,2% năm 2019 và cao hơn so với người không di cư. Tuy 

nhiên tỷ lệ thất nghiệp của người di cư vẫn cao hơn người không di cư (2,53% so với 2,01%). 

Trong tổng số lao động di cư đang làm việc trong nền kinh tế, có tới 91,4% người di cư làm ở 

các khu vực dịch vụ, công nghiệp và xây dựng. (Bao Dan Sinh Ngày 20/12) 

 

Yếu Tố Nào Tác Động Đến Tăng Trưởng Kinh Tế Giai Đoạn Năm 2021-2025? 

 

Theo PGS.TS. Phạm Thế Anh, Trưởng bộ môn Kinh tế vĩ mô, trường Đại học Kinh tế quốc dân, 

kinh tế trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR), mục tiêu tăng trưởng GDP năm 

2021 được Chính phủ đặt ra ở mức 6% là đã giảm hơn so với giai đoạn trước. Hơn nữa, mức này 

hoàn toàn khả thi nếu thực hiện trong điều kiện bình thường, tình hình bệnh dịch trong nước 

được khắc phục, dựa trên các nguồn lực mà Việt Nam sẵn có về lực lượng lao động, các cam kết 

mà Việt Nam tham gia tại nhiều Hiệp định Thương mại tự do (FTA). Tuy nhiên, ông cho rằng 

trong khoảng 10 năm nữa, lao động của Việt Nam sẽ không dồi dào như hiện nay, vì cơ cấu dân 

số của chúng ta đã và đang bước vào giai đoạn già hóa. Chính vì thế, chúng ta phải chú trọng và 

dịch chuyển sang phát triển dựa vào khu vực dịch vụ. (HaiQuan Ngày 20/12) 

 

Khai Mạc Triển Lãm Những Thành Tựu Nổi Bật Của Khu Vực Kinh Tế Tập Thể, HTX 

 

Sáng 20/12, tại Hà Nội, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Triển lãm thành tựu phát triển 

kinh tế tập thể, hợp tác xã và hoạt động của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam giai đoạn 

2016-2020. Triển lãm diễn ra từ ngày 20-22/12. Đây là sự kiện quan trọng của hơn 26.000 HTX, 

100 liên hiệp HTX, gần 120.000 tổ hợp tác, hơn 10 triệu cán bộ, thành viên và người lao động. 

(BNews, Bao Chinh Phu, Bao Chinh Phu, Tin Tuc, Bao Dan Sinh, Nhan Dan, Thoi Bao Tai 

Chinh Vietnam, QDND Ngày 20/12) 

 

6 Thách Thức Của Nông Nghiệp Công Nghệ Cao 

 

Theo ông Hà Văn Thắng, Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp nông nghiệp, hiện nay, nông nghiệp 

công nghệ cao ở nước ta đang “vấp” phải 6 rào cản lớn, trong đó có rào cản về nhân lực do đang 

thiếu về số lượng và yếu về chất lượng. Theo dự báo, năm 2020, Việt Nam thiếu khoảng 3,2 triệu 

https://nld.com.vn/cong-doan/chat-luong-lao-dong-viet-nam-con-thap-20201220215943947.htm
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nhân lực nông nghiệp đã qua đào tạo. (Zing, Dan Viet, BNews, Thoi Bao Kinh Doanh, SGGP 

Ngày 17/12) 

 

Hỗ Trợ Hơn 30 Tỉ Đồng Xúc Tiến Thương Mại Xuất Khẩu Hàng Thủ Công Mỹ Nghệ 

 

Theo Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương), từ năm 2012 đến nay, Chương trình cấp quốc 

gia về xúc tiến thương mại (XTTM) đã hỗ trợ hơn 30 tỉ đồng để tổ chức thực hiện 23 đề án 

XTTM phát triển thị trường xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam. Hiện việc sản xuất 

hàng thủ công ở Việt Nam chủ yếu dựa trên một hệ thống gồm 2.556 làng nghề trên toàn quốc. 

Các làng nghề đã tạo việc làm cho khoảng 5,2 triệu lao động nông thôn. (Thanh Nien Ngày 

17/12) 

 

'Tài Xế Là Lao Động Của Grab' 

 

Theo ông Lê Đình Quảng - Phó ban Quan hệ lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, hợp 

đồng giữa dịch vụ Grab với tài xế xe máy và ô tô của họ là mối quan hệ giữa người sử dụng lao 

động và người lao động. Ông cho rằng Grab đang lợi dụng quy định chưa chặt chẽ về lao động 

để khoác lên cho tài xế hình thức mỹ miều là hợp đồng hợp tác. Hai bên thỏa thuận bằng tên gọi 

khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, 

giám sát của một bên thì được coi là hợp đồng lao động, ông Quảng giải thích. Đối với Grab, nội 

dung này bao gồm giá của các chuyến đi, đồng phục, việc chấm điểm trong chuyến đi... Mối 

quan hệ đối tác là sự bình đẳng giữa các bên trong mối quan hệ. Tuy nhiên, thực tế mối quan hệ 

giữa Grab và tài xế có nhiều biểu hiện không đáp ứng được yêu cầu này. Tài xế Grab phụ thuộc, 

không có quyền lên tiếng đối với các quyết định liên quan đến điều chỉnh tăng giá cước, tăng 

khấu trừ. Ông yêu cầu Grab phải phải điều chỉnh chính sách theo pháp luật để bảo vệ quyền lợi 

của người lao động, đồng thời nhấn mạnh các cơ quan quản lý Nhà nước cũng phải vào cuộc, xác 

định rõ bản chất mối quan hệ giữa Grab và tài xế, từ đó áp dụng các biện pháp để bảo vệ người 

lao động. (Zing Ngày 18/12) 

 

Hơn Nửa Triệu Trẻ Em Việt Nam Làm Công Việc Nguy Hại Đến Sức Khỏe, Đạo Đức 

 

Kết quả điều tra quốc gia về lao động trẻ em (LĐTE) lần thứ hai của Việt Nam xác định gần 

520.000 trẻ em tại Việt Nam làm các công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, là những công 

việc có những nguy cơ gây tổn hại đến sức khỏe, sự an toàn và đạo đức của trẻ. Kết quả điều tra 

cho thấy có khoảng 5,3% trẻ em và người chưa thành niên trong độ tuổi từ 5 đến 17 ở Việt Nam 

là LĐTE, tương đương khoảng 1 triệu trẻ. Tỉ lệ LĐTE tại Việt Nam thấp hơn khoảng 2% so với 

tỉ lệ trung bình của khu vực Châu Á -Thái Bình Dương. Theo bà Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ 

LĐ-TB&XH, so với kết quả cuộc điều tra quốc gia về LĐTE lần thứ nhất được thực hiện vào 

năm 2012, tỉ lệ trẻ em tham gia làm việc ở cuộc điều tra lần này đã giảm đáng kể, từ 15,5% năm 

2012 xuống còn 9,1% năm 2018. 84% LĐTE tại Việt Nam tập trung ở vùng nông thôn và hơn 

một nửa số đó làm việc trong khu vực nông, lâm, ngư nghiệp. Khoảng 40,5% LĐTE là các lao 

động trong hộ gia đình không được trả lương. Số giờ làm việc của LĐTE làm các công việc nặng 

nhọc độc hại nguy hiểm có xu hướng cao, với 40,6% trẻ trong nhóm này phải làm việc nhiều hơn 

40 giờ một tuần. Cuộc điều tra cũng nhấn mạnh những tác động tiêu cực của việc tham gia các 
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hoạt động kinh tế đến việc đi học của trẻ. Khi mức độ tham gia các hoạt động kinh tế của các em 

càng tăng thì tỉ lệ trẻ được đến trường càng giảm. So sánh với tỉ lệ đi học bình quân trên toàn 

quốc là 94,4% thì chỉ có một nửa số LĐTE được đi học. Con số này trong nhóm LĐTE làm các 

công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm còn thấp hơn, chỉ có 38,6%. Tuy nhiên, số liệu điều tra 

cho thấy có xu hướng tiến triển tích cực trong tổng số trẻ em tham gia hoạt động kinh tế được 

đến trường là 63%, so với con số này năm 2012 chỉ là 43,6%. LĐTE hiện vẫn tiềm ẩn nguy cơ 

gia tăng trở lại do những tác động của đại dịch COVID-19 đến kinh tế - xã hội. (Nguoi Lao 

Dong, Thanh Nien, Tin Tuc, Nhan Dan, Cong Luan, An Ninh Thu Do Ngày 18/12) 

 

Nhu Cầu Tuyển Dụng Tăng, Thu Nhập Của Lao Động Vẫn Chưa Cải Thiện 

 

Theo ông Vũ Quang Thanh, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, thị trường lao 

động tại Hà Nội đã được cải thiện trong tháng 11 như tuyển dụng cao hơn cho các ngành phục vụ 

kỳ nghỉ cuối năm và tỷ lệ thất nghiệp thấp hơn; tuy nhiên, thu nhập của người lao động vẫn chưa 

khá hơn so với trước đại dịch. Ông cho biết may mặc, giày dép, thời trang, du lịch, khách sạn,… 

là các công việc đang được phục hồi, trong khi các công việc như nhân viên kế toán, phục vụ nhà 

hàng, người bán hàng,… được tuyển dụng cao. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng những lĩnh vực 

này vẫn đang chịu tác động tiêu cực của dịch COVID-19. Canon Việt Nam và siêu thị Big C là 

một trong số các doanh nghiệp có lượng tuyển dụng cao trong tháng 11. Trong tháng 12 và quý 

đầu tiên của năm 2021, ông Thanh dự đoán rằng COVID-19 vẫn là một nhân tố quan trọng ảnh 

hưởng đặc biệt đối với thương mại của Việt Nam và thị trường lao động. Nếu dịch bệnh được 

kiểm soát tốt, việc buôn bán sẽ được cải thiện và việc tuyển dụng sẽ cao hơn. Mức lương trung 

bình hàng tháng của người lao động có thể đạt 5 triệu đồng-8 triệu đồng. Ông cũng cho rằng một 

số ngành sẽ có lượng tuyển dụng tăng 10% -20%, ví dụ, ngành may mặc và giày dép sẽ tăng 

thêm 8.000-10.000 việc làm. (VOV, Cong Thuong Ngày 17/12) 

 

Đến Năm 2030: Khoảng 80% Người Khuyết Tật Ở Hà Nội Sẽ Được Hỗ Trợ Đào Tạo Nghề 

 

Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ có 70% người khuyết tật có nhu cầu và đủ điều kiện được 

hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm và tới năm 2030 sẽ tăng lên 80%. (Dan Sinh Ngày 15/12) 

 

Hà Nội: Nâng Cao Chất Lượng Đào Tạo Nghề Cho Lao Động Nông Thôn 

 

Hà Nội đang cố gắng đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thông để nâng cao chất lượng 

đào tạo. Từ năm 2010 đến nay, Hà Nội đã mở hơn 6.000 lớp đào tạo nghề cho gần 220.000 lao 

động nông thôn.... Sau khi hoàn thành các khóa đào tạo, hơn 80% lao động nông thôn đã có việc 

làm hoặc vẫn làm nghề cũ nhưng đạt năng suất, chất lượng cao hơn. Kết quả này góp phần nâng 

tỷ lệ lao động qua đào tạo trên địa bàn thành phố từ 34,8% vào cuối năm 2010, lên 70,2% vào 

cuối năm 2020. (Hanoi Moi, Dan Sinh Ngày 16/12) 

 

Cuối Năm, Nhu Cầu Tuyển Dụng Lao Động Tại Hà Nam Tăng Cao 

 

Cuối năm, do sản lượng tăng sau nhiều tháng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, nên nhu cầu 

tuyển dụng tăng. Nhiều công ty phải tăng ca, người lao động tăng giờ làm và thu nhập. Theo 
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thống kê của Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Hà Nam, so với 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh Hà 

Nam có trên 260 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng hơn 5.600 lao động thì trong 6 tháng cuối 

năm, nhu cầu tuyển dụng tăng gấp đôi, cần hơn 12.000 lao động. Đặc biệt, 3 tháng cuối năm 

2020, nhu cầu tuyển dụng của 47 doanh nghiệp là 6.526 người. (Dan Tri Ngày 17/12) 

 

Quảng Ninh: Triển Khai Nhiệm Vụ Công Tác Đào Tạo Nghề Năm 2021 

 

Tổng số học sinh, sinh viên và học viên tốt nghiệp trường nghề của tỉnh Quảng Ninh năm 2020 

là 34.509 người với 31.83 người được xếp loại học lực. Tỷ lệ người học có việc làm sau tốt 

nghiệp là 29.857 người, đạt 88,67% tổng người học tốt nghiệp. Năm 2021, các sơ sở đào tạo 

nghề nghiệp đặt mục tiêu đào tạo cho 38.000 người. (Bao Quang Ninh Ngày 17/12) 

 

Ngân Sơn (Bắc Kạn): Đào Tạo Nghề Cho Lao Động Nông Thôn Gắn Với Giảm Nghèo 

 

Những năm qua, huyện Ngân Sơn (tỉnh Bắc Kạn) đã thường xuyên chú trọng công tác đào tạo 

nghề cho lao động nông thôn gắn với giảm nghèo bền vững, qua đó giúp người dân trên địa bàn 

chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đem lại hiệu quả kinh tế và nâng cao đời sống. Chỉ tính 

trong 4 năm trở lại đây, thực hiện Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020" 

theo Quyết định 1956/QĐ-TTg, huyện Ngân Sơn đã mở được 36 lớp dạy nghề với 833 lao động 

được đào tạo. Năm 2020, nhu cầu đăng ký thực hiện 18 lớp với 540 lao động, hiện nay đang triển 

khai thực hiện. Từ năm 2016 đến năm 2019 tỷ lệ hộ nghèo ở Ngân Sơn giảm từ 50,96 xuống 

34,17%. (Dan Sinh Ngày 16/12) 

 

Nâng Cao Chất Lượng Đào Tạo Nghề Cho Lao Động Nông Thôn Yên Bái 

 

Theo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2019-2020, toàn tỉnh đào tạo nghề cho 12.000 lao 

động nông thôn, trong đó nhóm nghề nông nghiệp là 6.600 người (chiếm 55%), nhóm nghề phi 

nông nghiệp là 5.400 người (chiếm 45%). (Dan Sinh Ngày 18/12) 

 

Thanh Hóa Sắp Có Dự Án Chăn Nuôi Công Nghệ Cao Trị Giá 36.000 Tỷ Đồng 

 

Chiều 21/12, Tập đoàn Xuân Thiện và UBND huyện Ngọc Lặc đã khởi công Khu liên hợp sản 

xuất, chăn nuôi công nghệ cao Xuân Thiện - Thanh Hóa I. Dự án có tổng mức đầu tư 36.000 tỷ 

đồng. Sau khi hoàn thành, dự án dự kiến có tổng doanh thu 38.000 tỷ đồng/năm, nộp ngân sách 

Nhà nước mỗi năm khoảng 1.000 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho hơn 10.000 lao động. 

(VietnamBiz, Dau Tu, Thuong Hieu Cong Luan, Bao Xay Dung, Dan Viet, Bao Thanh Hoa 

Ngày 21/12) 

 

Quảng Nam: Đào Tạo Nghề Cho Hơn 54.000 Lao Động Nông Thôn 

 

Trong giai đoạn 2016-2020, tỉnh Quảng Nam đã hỗ trợ đào tạo nghề cho hơn 54.000 lao động 

nông thôn, trong đó có hơn 48.000 lao động được đào tạo theo Đề án 1956 của Thủ tướng Chính 

phủ. (Dan Sinh Ngày 16/12) 
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TP. Hồ Chí Minh: Đào Tạo Nghề Gắn Với Nhu Cầu Xã Hội 

 

Ngày 18/12, Sở LĐ-TB&XH TP. HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và định 

hướng công tác năm 2021 lĩnh vực GDNN, việc làm và an toàn lao động. Trong năm 2020, các 

cơ sở GDNN đã đào tạo và cung cấp cho thị trường lao động 141.832 người học sau tốt nghiệp 

các trình độ, trong đó có 50.699 là sinh viên học sinh nữ và 1.198 là người dân tộc thiểu số. Năm 

2021 các trường cao đẳng, trung cấp, trung tâm GDNN - giáo dục thường xuyên, cơ sở hoạt động 

GDNN phấn đấu thực hiện tuyển mới 371.000 người học ở các trình độ; tổ chức đào tạo cho 

5.800 lao động nông thôn; phấn đấu tỉ lệ lao động đang làm việc qua đào tạo đạt 85,65%. (Dan 

Sinh Ngày 19/12) 

 

Bình Dương: Nhu Cầu Tuyển Dụng Lao Động Tăng Cao Dịp Cuối Năm 

 

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương ngày 15/12 cho biết để đáp ứng hoạt động sản xuất 

- kinh doanh vào dịp cuối năm, nhiều doanh nghiệp (DN) có nhu cầu tuyển dụng 21.800 lao 

động, trong đó có hơn 14.000 lao động phổ thông. (Nguoi Lao Dong Ngày 16/12) 

 

Hàng Trăm Công Nhân Công Ty Mỹ Tú Ở Bình Dương Ngưng Việc Tập Thể 

 

Ngày 16/12, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cho biết đang phối hợp giải quyết vụ tranh 

chấp lao động và nợ bảo hiểm xã hội ở Công ty TNHH Mỹ Tú, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dương. Chủ cũ và chủ mới chưa thống nhất được việc đóng bảo hiểm xã hội, chi trả lương tháng 

12 và tháng 13 cho người lao động nên những ngày gần đây hàng trăm công nhân ngưng việc, 

kéo đến văn phòng công ty đòi quyền lợi. Ngày 17/12, các công nhân Công ty Mỹ Tú đã đồng ý 

đi làm trở lại sau một ngày ngưng việc để đòi quyền lợi.  (VOV, Bao Dan Sinh Ngày 16/12) 

 

Bà Rịa-Vũng Tàu: 95,6% Lao Động Nông Thôn Có Việc Làm Sau Học Nghề 

 

Từ năm 2010 đến nay, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã có gần 27 ngàn lao động nông thôn (LĐNT) 

được đào tạo nghề. Đối tượng được ưu tiên đào tạo là thành viên gia đình người có công với cách 

mạng, lao động là đồng bào dân tộc thiểu số, lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ bị thu hồi 

đất… Sau khi học nghề, 95,6% LĐNT có việc làm hoặc vẫn làm nghề cũ nhưng đạt năng suất, 

chất lượng cao hơn. Kết quả này góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo trên địa bàn tỉnh từ 

73% vào cuối năm 2016, lên 80% vào cuối năm 2020. (Bao Ba Ria-Vung Tau Ngày 17/12) 
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