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Chính Sách 

 

Có Thể Tăng Lương Tối Thiểu Vùng Năm 2021 Nhưng Ở Mức Thấp 

 

Theo bà Nguyễn Thị Lan Hương, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội (Bộ 

LĐ-TB&XH), năm 2020 vừa qua dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng Việt Nam vẫn ghi nhận 

những điểm sáng về tăng trưởng kinh tế, là điều kiện để có thể tăng lương được. Tuy nhiên, chỉ 

nên tăng ở một mức thấp, chẳng hạn nếu như mọi năm có thể tăng ở mức 6-7% thì năm 2021 có 

thể chỉ nên tăng ở mức 3-4% nhằm điều chỉnh tiền lương cho người lao động. Bà Hương nhấn 

mạnh rằng, nếu có điều kiện thì nên tăng lương cho người lao động nhưng chỉ nên tăng ở một tỷ 

lệ nhỏ, có thể chỉ bằng tốc độ tăng của CPI năm vừa qua, tóm lại là điều chỉnh ở mức thấp để 

đảm bảo khả năng chi trả của doanh nghiệp. (CafeF, VnEconomy Ngày 8/1) 

 

Tăng Lương Tối Thiểu Vùng 2021: Cần Xem Xét Kỹ Nguồn Lực Và Thứ Tự Ưu Tiên 

 

Liên quan đến đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động 

Việt Nam mới đây, tại cuộc họp báo thông tin về tình hình lao động việc làm quý 4 và năm 2020 

ngày 6/1, ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cho rằng, vấn đề 

tăng lương cần phải được nhìn trong bối cảnh chung, đặc biệt có xem xét kỹ về nguồn lực. Ông 

cho rằng, tình hình kinh tế - xã hội cũng như lao động, việc làm cuối năm 2020 có những khởi 

sắc, nhưng doanh nghiệp còn nhiều khó khăn do dịch COVID-19. Theo số liệu của Tổng cục 

Thống kê, năm 2020 có 101.700 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, ngừng hoạt 

động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 13,9% so với năm 2019. Theo ông 

Vinh, cần phải hướng đến doanh nghiệp ở những lĩnh vực, ngành nghề bị giảm sút doanh nhu 

nhiều, chú ý đến những doanh nghiệp lớn, mang tính dẫn dắt tạo động lực phát triển, các doanh 

nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt là doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động. Đối với người lao động, 

ông Vinh cho rằng có thể ảnh hưởng của làn sóng dịch Covid-19 thứ hai so với lần 1 thì mức độ 

không lớn bằng. Vì vậy, chính sách hỗ trợ nên tập trung vào những đối tượng bị giảm thu nhập 

sâu, bị mất việc làm và nhóm lao động phi chính thức. (CafeF, Tin Tuc, VnEconomy Ngày 6/1) 

 

Nghiên Cứu Đưa Giáo Viên Mầm Non, Thể Chất Vào Danh Mục Nghề Độc Hại 

 

Ngày 4/1, Văn phòng Chính phủ đã giao Bộ LĐ-TB&XH nghiên cứu, hướng dẫn cụ thể nhóm 

giáo viên mầm non, giáo viên thể chất vào danh mục nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, trên 

cơ sở kiến nghị của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam. Như vậy, nếu được bổ sung vào danh 

mục, hai nhóm lao động này có thể nghỉ hưu sớm ở tuổi 57 với nam và 55 với nữ. Đây là mong 

muốn từ lâu của các giáo viên mầm non và giáo viên thể chất do đặc thù nghề nghiệp nếu kéo dài 

thời gian làm việc sẽ không phù hợp do điều kiện sức khỏe ảnh hưởng đến chất lượng dạy học. 

Hiện cả nước có khoảng 3 triệu lao động làm việc trong 1.800 ngành nghề, công việc nặng nhọc. 

(Giao Duc Thoi Dai, Lao Dong Ngày 6/1) 

 

● Tin Kinh Doanh & Thị Trường Lao Động ● 

https://cafef.vn/co-the-tang-luong-toi-thieu-vung-nam-2021-nhung-o-muc-thap-20210108084542121.chn
https://vneconomy.vn/co-the-tang-luong-toi-thieu-vung-nam-2021-nhung-o-muc-thap-20210107153225221.htm
https://cafef.vn/tang-luong-toi-thieu-vung-2021-can-xem-xet-ky-nguon-luc-va-thu-tu-uu-tien-20210106160302153.chn
https://baotintuc.vn/xa-hoi/tinh-toan-nguon-luc-uu-tien-khi-tang-luong-toi-thieu-vung-2021-20210106212456872.htm
https://vneconomy.vn/tang-luong-toi-thieu-vung-2021-can-xem-xet-ky-nguon-luc-va-thu-tu-uu-tien-20210106151350938.htm
https://giaoducthoidai.vn/giao-duc/nghien-cuu-dua-giao-vien-mam-non-the-chat-vao-danh-muc-nghe-doc-hai-sq2JE5aGg.html
https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/giao-vien-mam-non-the-duc-60-tuoi-van-dung-lop-nghich-ly-va-vo-ly-868097.ldo


 

 

Hợp tác Nước Ngoài 

 

Giúp Người Mất Việc Vì Dịch Covid-19 Học Nghề Miễn Phí Và Tìm Lại Việc Làm 

 

Sáng 6/1, Tổng cục GDNN và Chương trình Hợp tác Việt - Đức “Đổi mới đào tạo nghề Việt 

Nam” đã tổ chức hội thảo “Đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng cho người lao động 

bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19” tại TP.HCM. Chương trình đào tạo nghề ngắn hạn miễn phí 

cho người lao động đã kịp thời triển khai từ tháng 7.2020, đào tạo thí điểm cho người lao động 

mất việc, nghỉ giãn việc, nghỉ luân phiên, giảm giờ làm, giảm thu nhập. Chương trình đã hợp tác 

với 10 trường CĐ trên cả nước để xây dựng và tuyển sinh, đào tạo ở các nghề như điện công 

nghiệp, điện gia dụng, lắp đặt điện, cắt gọt kim lọai, hàn và gia cố thép, công nghệ ô tô, cơ điện 

tử, xử lý nước thải, cơ khí xây dựng, chế biến và an toàn thực phẩm.... Thời gian đào tạo từ 4-8 

tuần. Tổng số khóa học đã triển khai trong thời gian qua là 34, với gần 1.100 người đăng ký. Đến 

hết tháng 12.2020, đã có hơn 800 học viên hoàn thành các khóa học này và đã được nhận chứng 

chỉ. Tại hội thảo, ông Tào Bằng Huy đưa ra hai kịch bản cho năm 2021. Kịch bản thứ nhất, Việt 

Nam tiếp tục kiểm soát tốt được dịch COVID-19 và các nước trên thế giới cũng kiểm soát được 

tình hình dịch bệnh. Khi đó, số người mất việc sẽ rơi vào 30.000 - 40.000 người/tháng. Kịch bản 

thứ hai là Việt Nam kiểm soát được dịch bệnh nhưng tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn diễn 

biến phức tạp. Khi đó, số lượng mất việc làm ước khoảng 50.000 - 60.000 người/tháng, tập trung 

chính ở các lĩnh vực sản xuất, dệt may da giày, điện - điện tử. (Tuoi Tre, GDNN, Thanh Nien 

Ngày 6/1) 

 

Họp Hội Đồng Tư Vấn Nghề Lần 2 Tại Trường LILAMA 2 

 

Ngày 5/1, cuộc họp Hội đồng tư vấn cho các nhóm nghề Cơ khí và nghề Điện – Điện tử lần thứ 2 

đã diễn ra tại trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2 (LILAMA 2), tỉnh Đồng Nai. 

Tham gia cuộc họp bao gồm các cán bộ quản lý và đào tạo của 15 doanh nghiệp đối tác, lãnh đạo 

và giảng viên LILAMA 2 cùng các chuyên gia và cán bộ GIZ. Tại buổi họp, các đại diện từ 

doanh nghiệp đối tác đã có những phản hồi về Chương trình Đào tạo phối hợp định hướng tiêu 

chuẩn Đức hiện đang được triển khai cho bốn nghề Cơ điện tử, Điện tử Công nghiệp, Cắt gọt 

kim loại và Cơ khí Xây dựng tại trường LILAMA 2. Ông Đinh Trường Việt, phó tổng giám đốc 

công ty ISHISEI Việt Nam, đã có những nhận định tích cực về mô hình Đào tạo phối hợp sau 

hơn bốn năm tham gia triển khai cùng trường LILAMA 2: “Sinh viên các lớp đào tạo phối hợp 

định hướng tiêu chuẩn Đức trải qua quá trình học tập tại doanh nghiệp, được đào tạo chuyên môn 

rất bài bản, rèn luyện được kỹ năng giải quyết vấn đề và tác phong công nghiệp tốt, một số hiện 

tại đã trở thành những nhân viên nòng cốt của công ty.” Dưới sự điều hành của chủ tịch Hội 

đồng tư vấn, TS. Lê Quang Trung, phó Hiệu trưởng trường LILAMA 2, các thành viên đã trao 

đổi tích cực và đóng góp ý kiến về quy chế hoạt động cũng như cách thức tổ chức cuộc họp của 

Hội đồng tư vấn, với mục tiêu nâng cao hiệu quả cho các hoạt động sắp tới. Buổi họp kết thúc 

bằng việc thống nhất chủ đề của cuộc họp Hội đồng tư vấn tiếp theo. Bà Lê Thị Thu Uyên - Phó 

giám đốc công ty Martech Boiler, đặt nhiều kỳ vọng vào sự hoạt động hiệu quả của Hội đồng tư 

vấn: “Hội đồng tư vấn nghề là cầu nối hợp tác giữa ba bên: nhà trường, doanh nghiệp và các tổ 

chức, cơ quan nhà nước. Các thành viên của Hội đồng cần xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng kỳ 

hoạt động nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng của các khóa đào tạo định hướng nhu cầu, đồng 

thời giúp bản thân các doanh nghiệp có nguồn lao động chất lượng cao.”   Hoạt động này được tổ 

https://tuoitre.vn/gan-1-1-trieu-nguoi-nop-ho-so-bao-hiem-that-nghiep-trong-nam-2020-20210106135047077.htm
http://gdnn.gov.vn/AIAdmin/News/View/tabid/66/newsid/38287/seo/Giup-nguoi-mat-viec-vi-dich-Covid-19-hoc-nghe-mien-phi-va-tim-lai-viec-lam/Default.aspx
https://thanhnien.vn/giao-duc/giup-nguoi-mat-viec-vi-dich-covid-19-hoc-nghe-mien-phi-va-tim-lai-viec-lam-1326016.html


 

 

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 Ngày 7/1) 

 

Năm 2020 Có 78.641 Lao Động Đi Làm Việc Tại Nước Ngoài 

 

Theo số liệu của Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ LĐ-TB&XH, tổng số lao động Việt Nam 

đi làm việc ở nước ngoài trong năm 2020 là 78.641 lao động (28.786 lao động nữ), đạt 60,5% kế 

hoạch Chính phủ giao năm 2020. Năm 2019, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước 

ngoài là 152.530 lao động, trong đó có 54.700 lao động nữ. Tình trạng các doanh nghiệp, nhà 

máy, xí nghiệp của nước tiếp nhận lao động thu hẹp sản xuất, thậm chí là ngừng sản xuất hoặc 

phá sản do đại dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng tiêu cực và là nguyên nhân chính dẫn đến việc 

giảm nhu cầu tiếp nhận lao động ngoài nước, trong đó có lao động Việt Nam. Các chỉ tiêu xuất 

cảnh của 3/5 chương trình mà Trung tâm Lao động ngoài nước đang triển khai trong năm 2020 

thấp, không đạt kế hoạch đề ra. Chương trình đưa thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản 

(IM Japan) đạt 48,6%. Chương trình đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc (EPS) chỉ đạt 

7,45%; chương trình Đài Loan 5%. Kết quả đào tạo chương trình đưa người lao động Việt Nam 

sang học tập và làm việc trong ngành điều dưỡng tại Đức năm qua chỉ đạt 56,4%. Theo số liệu 

thống kê, hiện nay có khoảng hơn 26.000 lao động hết hạn hợp đồng chưa thể về nước. Để giải 

quyết vấn đề này, các nước tiếp nhận đã ban hành các chính sách tạm thời về việc tái sử dụng số 

lao động hết hạn hợp đồng lao động (gia hạn hợp đồng, chuyển đổi tư cách lao động,...). Năm 

2021 mục tiêu đặt ra là đưa 90.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, tập trung vào 

các thị trường có thu nhập cao, ổn định. (VnEconomy, Thoi Dai Ngày 12/1) 

 

Nhật Bản Yêu Cầu Lao Động Việt Phải Có Giấy Xét Nghiệm Covid-19 Khi Nhập Cảnh 

 

Thông tin từ Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) cho biết, Nhật Bản vừa quyết 

định đưa ra biện pháp đối sách biên giới mới liên quan đến dịch bệnh Covid-19. Theo đó, trường 

hợp từ Việt Nam đến Nhật Bản, ngoài việc thực hiện xét nghiệm liên quan đến dịch bệnh viêm 

đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona tại sân bay Nhật Bản, kể từ 0 giờ ngày 

13/1/2021 (giờ Nhật Bản), những người từ Việt Nam trong đó có người lao động, thực tập sinh 

Việt Nam được yêu cầu nộp giấy chứng nhận xét nghiệm được tiến hành xét nghiệm và cấp 

trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh Việt Nam. Thời gian thực hiện biện pháp này là cho đến 

khi có thông báo hủy bỏ tuyên bố tình trạng khẩn cấp căn cứ theo Luật Biện pháp đặc biệt đối 

sách cho các dịch bệnh thể mới của phía Nhật Bản. Trước Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan đã 

có động thái tương tự về việc yêu cầu người nước ngoài nhập cảnh phải có giấy xét nghiệm âm 

tính với Covid-19. Cụ thể, tại Hàn Quốc để đối phó với virus Covid-19 đột biến, có sự lây lan 

cao gần đây, từ ngày 8/1/2021 người nước ngoài có giấy phép tái nhập cảnh Hàn Quốc, bắt buộc 

phải có giấy xác nhận âm tính với Covid-19 theo phương pháp xét nghiệm PCR. Tại Đài Loan, 

phía Trung tâm Chỉ huy dịch bệnh Trung ương (CECC) của Đài Loan thông báo trong thời gian 

đến ngày 28/2/2021, lao động nước ngoài nhập cảnh hoặc quá cảnh tại các sân bay Đài Loan 

phải có giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính với Covid-19 bằng kỹ thuật RT-PCR trong vòng 3 

ngày làm việc trước ngày xuất cảnh sang Đài Loan. (An Ninh Thu Do, VnEconomy Ngày 11/1) 

 

https://www.tvet-vietnam.org/vi/article/1865.h%E1%BB%8Dp-h%E1%BB%99i-%C4%91%E1%BB%93ng-t%C6%B0-v%E1%BA%A5n-ngh%E1%BB%81-l%E1%BA%A7n-2-t%E1%BA%A1i-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-lilama-2.html
https://vneconomy.vn/hut-hang-thi-truong-lao-dong-o-nuoc-ngoai-20210112000156553.htm
https://thoidai.com.vn/nam-2020-co-78641-lao-dong-di-lam-viec-tai-nuoc-ngoai-128628.html
https://anninhthudo.vn/lao-dong-viet-nam-phai-co-giay-xet-nghiem-covid-19-khi-nhap-canh-vao-nhat-ban-post455397.antd
https://vneconomy.vn/nhat-ban-yeu-cau-lao-dong-viet-phai-co-giay-xet-nghiem-covid-19-khi-nhap-canh-20210111121715502.htm


 

 

Tập Đoàn Hong Kong Đầu Tư Nhà Máy Sản Xuất Linh Kiện 200 Triệu USD Ở Nghệ An 

 

Chiều 6/1/2021, UBND tỉnh Nghệ An đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ty 

TNHH Công nghệ Everwin Precision Việt Nam. Dự án có tổng mức đầu tư 200 triệu USD, tại 

KCN đô thị và Dịch vụ VSIP Nghệ An, với diện tích hơn 43,2 ha. Nhà máy có công suất thiết kế 

là 270 triệu sản phẩm/năm. Khi dự án đi vào hoạt động dự kiến sẽ thu hút 15.000 lao động (trong 

đó có 14.000 lao động trong nước và 1.000 lao động nước ngoài). (CafeF, NDH, VietnamBiz 

Ngày 6/1) 

 

Tin Trong Nước 

 

10 Thành Tựu Nổi Bật Của Ngành LĐ-TB&XH Giai Đoạn 2016-2020 

 

Sáng 11/1, Bộ LĐ-TB&XH công bố 10 thành tựu nổi bật của Ngành LĐ-TB&XH giai đoạn 

2016-2020. Về công tác xây dựng thể chế, ngành đã ban hành Nghị quyết về cải cách chính sách 

tiền lương (khu vực doanh nghiệp) và về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; trình Quốc hội 

thông qua 03 Công ước quốc tế và Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Pháp lệnh Ưu đãi 

người có công (sửa đổi). Lĩnh vực GDNN có sự thống nhất quản lý nhà nước về, gắn kết GDNN 

- Thị trường lao động - Doanh nghiệp. Bộ LĐ-TB&XH tiếp nhận chức năng quản lý nhà nước về 

GDNN đối với các trường cao đẳng, trường trung cấp từ ngành giáo dục và đào tạo. Kết quả, 

tuyển sinh 5 năm đạt 11,1 triệu người; tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng từ 51,6% lên 64,5%, trong 

đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cắp, chứng chỉ tăng từ 20,29% lên 24,5% vào năm 2020. 

Về giải quyết việc làm cho người lao động, giai đoạn 2015- 2020, các trung tâm dịch vụ việc làm 

đã tổ chức gần 6 nghìn phiên giao dịch việc làm, giới thiệu và cung ứng gần 5 triệu lượt người, 

68,5% trong số đó có kết nối việc làm thành công. Kết quả, cả nước đã giải quyết được trên 8 

triệu việc làm, thị trường lao động Việt Nam có sự chuyển biến tích cực; cơ cấu lao động chuyển 

dịch tích cực theo cơ cấu kinh tế; tỷ lệ thất nghiệp chung là 2,48% số người trong độ tuổi lao 

động, khu vực thành thị luôn duy trì dưới 4%... Năm 2020, trong bối cảnh Đại dịch Covid -19 

hoành hành, Bộ LĐ-TB&XH đã tập trung cho công tác phòng, chống dịch Covid-19. Chính phủ 

và các địa phương trong đại dịch Covid-19 đã hỗ trợ 31,5 nghìn tỷ đồng đảm bảo đời sống và hỗ 

trợ việc làm cho người dân, người lao động, trong đó ngân sách chi trực tiếp trên 12,9 nghìn tỷ 

đồng cho trên 13 triệu người dân bị ảnh hưởng. Niềm tin của nhân dân về đảm bảo an sinh xã hội 

được nâng cao. Báo cáo điều tra dư luận xã hội cho thấy, niềm tin của nhân dân về đảm bảo an 

sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, thực hiện tốt chính sách người có công, tỷ lệ đánh giá tốt 

chiếm 72%; về xóa đói, giảm nghèo, tạo việc làm, thu nhập cho người lao động, tỷ lệ đánh giá 

tốt chiếm 68%.(DVET, Dan Tri, MoLISA Ngày 11/1) 

 

Phấn Đấu Đưa GDNN "Đuổi Kịp" Giáo Dục Đại Học 

 

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 của 

ngành LĐ-TB&XH ngày 11/1, Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh, từ câu 

chuyện về thứ hạng giáo dục phổ thông của Việt Nam xếp dưới 40, giáo dục đại học đứng thứ 

67, nhất định năm tới phải tập trung vào đổi mới GDNN, phấn đấu đưa GDNN đuổi kịp thứ hạng 

giáo dục đại học. Những năm vừa qua, GDNN từ chỗ không được xếp hạng thì năm 2019 đứng 

thứ 94. Để thực hiện được điều đó, theo ông Vũ Đức Đam, Bộ LĐ-TB&XH phải phối hợp chặt 

https://cafef.vn/tap-doan-hong-kong-dau-tu-nha-may-san-xuat-linh-kien-200-trieu-usd-o-nghe-an-20210106173829009.chn
https://ndh.vn/thoi-su/nghe-an-trao-giay-chung-nhan-dang-ky-dau-tu-cho-du-an-200-trieu-usd-1283469.html
https://vietnambiz.vn/khu-cong-nghiep-vsip-nghe-an-don-du-an-200-trieu-usd-20210106180914602.htm
http://gdnn.gov.vn/AIAdmin/News/View/tabid/66/newsid/38289/seo/10-thanh-tuu-noi-bat-cua-Nganh-Lao-dong--Thuong-binh-va-Xa-hoi-giai-doan-2016-2020/Default.aspx
https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/10-thanh-tuu-noi-bat-cua-nganh-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-20210111100008081.htm
http://www.molisa.gov.vn/Pages/tintuc/chitiet.aspx?tintucID=224731


 

 

chẽ với các bộ, ngành liên quan trong xây dựng, thực hiện hàng loạt chính sách như phân luồng 

từ bậc THCS; cơ chế để học sinh, sinh viên trường nghề có thể học liên thông lên cao đẳng, đại 

học; tháo gỡ vướng mắc để những chuyên gia, lao động lành nghề có thể tham gia giảng dạy… 

Bộ LĐ-TB&XH cho hay, năm 2020 cả nước tuyển sinh khoảng 2,28 triệu người, đạt 100,9% kế 

hoạch; trong đó, tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng khoảng 580 nghìn người. Tốt nghiệp 

theo các trình độ đào tạo khoảng 2,19 triệu người, đạt mục tiêu đề ra, trong đó: tốt nghiệp cao 

đẳng và trung cấp khoảng 510 nghìn người. Bên cạnh đó, mạng lưới các cơ sở GDNN tiếp tục 

được rà soát, sắp xếp theo lộ trình, tính đến nay cả nước có 1.911 cơ sở GDNN (408 trường cao 

đẳng, 446 trường trung cấp và 1.057 trung tâm GDNN). (Bao Chinh Phu, Bao Chinh Phu, 

VnEconomy, Bao Dan Sinh, Lao Dong, Dan Viet Ngày 7/1) 

 

Tuyển Sinh Cao Đẳng, Trung Cấp Vượt Chỉ Tiêu 

 

Mặc dù đại dịch COVID-19 song các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá đạt được kết quả tiến 

bộ. Trong đó, công tác tuyển sinh năm 2020 trên 2,2 triệu người, đạt 100,9% kế hoạch năm. Giai 

đoạn 2016-2020 tuyển sinh trên 11 triệu người, đạt 103% kế hoạch, tăng hơn 21% so với kết quả 

thực hiện giai đoạn 2011-2015, vượt 3% kế hoạch được giao. Việc rà soát, sắp xếp, quy hoạch 

mạng lưới cơ sở GDNN theo hướng mở và linh hoạt đáp ứng nhu cầu nhân lực của thị trường lao 

động; bảo đảm quy mô, cơ cấu và hợp lý về ngành nghề, trình độ đào tạo, chuẩn hoá, hiện đại 

hoá, có phân tầng chất lượng. Xác định gắn kết với doanh nghiệp là một trong 3 đột phá để đổi 

mới và nâng cao chất lượng GDNN, Tổng cục đã trình Bộ trình Chính phủ ban hành nhiều văn 

bản quy định quyền lợi của doanh nghiệp khi tham gia hoạt động đào tạo nhằm thu hút nguồn lực 

đầu tư vào GDNN. Giai đoạn 2016-2020 đã thúc đẩy, ký kết các chương trình hợp tác với VCCI, 

các hiệp hội, tập đoàn, doanh nghiệp, tổng công ty lớn (Samsung, Denso, Vingroup, Trung 

Nguyên, FLC, Vietjet, Sun Group, BIM, BPO Mắt Bão... ) làm cơ sở cho các cơ sở GDNN thúc 

đẩy tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp. Ngoài ra, công tác khởi nghiệp trong GDNN được 

chú trọng, nhiều hoạt động tạo sân chơi cho học sinh, sinh viên GDNN tham gia khởi nghiệp 

được tổ chức. Tổng cục GDNN đặt ra mục tiêu tuyển sinh 2,5 triệu người trong năm 2021. Để 

đạt được chỉ tiêu trên, Tổng cục GDNN đã đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như: Tập 

trung hoàn thiện, nâng cao chất lượng thể chế, đổi mới cơ chế, chính sách phát triển GDNN và 

phải đi trước một bước; Tăng cường công tác tuyển sinh và đào tạo, chú trọng đào tạo lại, đào 

tạo chất lượng cao, đào tạo theo chương trình chuyển giao từ nước ngoài; Tiếp tục thực hiện sắp 

xếp, tổ chức lại cơ sở GDNN, tập trung sắp xếp lại các trung tâm GDNN ngoài việc đào tạo, bồi 

dưỡng thì làm cánh tay nối dài của các cơ sở đào tạo; Tăng cường quản lý, đảm bảo chất lượng 

trong quá trình đào tạo và sau đào tạo; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện 

chuyển đổi số trong GDNN; Tăng cường gắn kết GDNN với doanh nghiệp, thị trường lao động 

và việc làm bền vững…(Tien Phong, Tien Phong Ngày 5/1) 

 

Ngành LĐ-TB&XH Đặt Nhiệm Vụ Năm 2021 

 

Ngày 11/1, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện mục 

tiêu, nhiệm vụ năm 2020 của ngành LĐ-TB&XH. Tại đây, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào 

Ngọc Dung đã chỉ ra 3 mục tiêu chính trong năm 2021 của ngành, bao gồm: Thứ nhất, bảo đảm 

ổn định và phát triển thị trường lao động linh hoạt và thích ứng nhằm huy động và sử dụng hiệu 

quả nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ "hậu Covid"; nâng cao chất lượng 

http://baochinhphu.vn/Thoi-su/Tao-mang-luoi-dua-thanh-qua-phat-trien-den-moi-nguoi-dan/419479.vgp
http://baochinhphu.vn/Xa-hoi/Tao-mang-luoi-dua-thanh-qua-phat-trien-den-moi-nguoi-dan/419480.vgp
https://vneconomy.vn/phan-dau-dua-giao-duc-nghe-nghiep-duoi-kip-giao-duc-dai-hoc-2021011114423459.htm
https://baodansinh.vn/pho-thu-tuong-vu-duc-dam-nhiem-ky-vua-qua-nganh-ld-tbxh-co-nhieu-doi-moi-dot-pha-2021011116110301.htm
https://laodongtre.laodong.vn/hoc-nghe/nam-2020-co-so-giao-duc-nghe-nghiep-tuyen-sinh-duoc-228-trieu-nguoi-869483.ldo
https://danviet.vn/nghich-ly-thieu-lao-dong-co-tay-nghe-nhung-truong-nghe-lai-vat-va-tuyen-sinh-20210107141226081.htm
https://svvn.tienphong.vn/svvn-giao-duc/vi-sao-tuyen-sinh-cao-dang-trung-cap-vuot-chi-tieu-1773631.tpo
https://svvn.tienphong.vn/svvn-giao-duc/giao-duc-nghe-nghiep-se-di-ve-dau-1774372.tpo


 

 

GDNN, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động; 

Thứ hai, tập trung xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, nhất là khi mà một số 

vấn đề mới như chính sách tiền lương, kéo dài tuổi nghỉ hưu, vấn đề phát triển các quan hệ lao 

động, hình thành tổ chức đại diện người lao động tại doanh nghiệp đã được quy định tại Bộ luật 

Lao động có hiệu lực từ ngày 01/01/2021; Cuối cùng, tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các 

chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội; tiếp tục cải thiện, nâng cao đời sống người có công 

nhất là sau khi Pháp lệnh Ưu đãi người có công sửa đổi có hiệu lực thi hành; quan tâm, hỗ trợ 

người nghèo, đối tượng yếu thế trong xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển nhanh và 

bền vững. Bảo vệ và kiên quyết xử lý các hành vi ngược đãi, xâm hại trẻ em và phụ nữ. Bộ 

trưởng cũng nhấn mạnh những thành tựu trong giai đoạn 2016-2020 như là 3% dân số Việt Nam 

đủ tiêu chuẩn được hưởng trợ cấp thường xuyên, cả nước tạo việc làm mới cho hơn 8 triệu lao 

động; hơn 635.000 người đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng, bao gồm 79,000 người trong 

năm 2020, tỷ lệ giảm nghèo đa chiều là 2,75% năm 2020, tỷ lệ thất nghiệp chung là 2,48%. 

(CafeF, MoLISA, Bao Dan Sinh, Bao Dan Sinh, Bao Dan Sinh, Dan Tri Ngày 11/1) 

 

Việt Nam Là 1 Trong 10 Quốc Gia Có Tỉ Lệ Thất Nghiệp Thấp Nhất Thế Giới 

 

Thống kê của Bộ LĐ-TB&XH, tỉ lệ thất nghiệp chung của Việt Nam là 2,48%, ở khu vực thành 

thị xuống dưới 4%, là 1 trong 10 quốc gia có tỉ lệ thất nghiệp thấp nhất thế giới. Theo Bộ trưởng 

Bộ LĐ-TB&XH, trong 5 năm qua, cả nước tạo việc làm mới cho hơn 8 triệu lao động; hơn 

635.000 người đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng – vượt tới 27% chỉ tiêu. Đến nay, Bộ 

trưởng khẳng định, tình hình lao động, việc làm cơ bản trở lại trong trạng thái bình thường. Bộ 

LĐ-TB-XH cũng cho hay do tác động tiêu cực của dịch Covid-19, thị trường lao động từ đầu 

năm đến hết quý III/2020 có nhiều biến động, lực lượng lao động có xu hướng giảm, số lao động 

mất việc làm tiếp tục gia tăng dẫn đến tình trạng thất nghiệp diễn biến khó lường. (Bao Chinh 

Phu, VTV, Nguoi Lao Dong Ngày 12/1) 

 

1,6 Triệu Việc Làm Bị 'Cướp' Đi, Điều Chưa Từng Có Trong Suốt 10 Năm Qua 

 

Theo báo cáo vừa công bố sáng 6/1 của Tổng cục Thống kê, tính đến tháng 12/2020, dịch Covid-

19 có thể đã tước đi cơ hội tham gia thị trường lao động của 1,6 triệu người. Tại Việt Nam, trong 

năm 2020, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đạt 54,6 triệu người, giảm 1,2 triệu người so với 

năm 2019. Trong giai đoạn 2016-2019, trung bình mỗi năm lực lượng lao động tăng 0,8%. Nếu 

lực lượng lao động năm 2020 duy trì tốc độ tăng như giai đoạn 2016-2019 và không có dịch 

Covid-19, nền kinh tế Việt Nam sẽ có thêm 1,6 triệu lao động. Tính đến tháng 12/020, cả nước 

có 32,1 triệu người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch Covid-19 bao gồm người bị 

mất việc làm, phải nghỉ giãn việc/nghỉ luân phiên, giảm giờ làm, giảm thu nhập,... Trong đó, 

69,2% người bị giảm thu nhập, 39,9% phải giảm giờ làm/nghỉ giãn việc/nghỉ luân phiên và 

khoảng 14,0% buộc phải tạm nghỉ hoặc tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh. Khu vực dịch 

vụ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với 71,6% lao động, tiếp đến là khu vực công nghiệp và xây 

dựng với 64,7% lao động; tỷ lệ lao động bị ảnh hưởng trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy 

sản là 26,4%. Cũng theo GSO, dịch Covid-19 đã tác động tiêu cực đến người lao động về việc 

làm và thu nhập. Thu nhập bình quân tháng từ công việc của người lao động quý IV năm 2020 

đạt 5,7 triệu đồng, tăng 212.000 đồng so với quý trước và giảm 108.000 đồng so với cùng kỳ 
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năm trước. Dịch Covid-19 cũng đẩy 1,3 triệu người lâm vào thất nghiệp. (Vietnam Finance, Bao 

Chinh Phu, VietnamNet, Tuoi Tre, VOV Ngày 6/1) 

 

Đến Năm 2025, Có 80% Người Thất Nghiệp Được Giới Thiệu Việc Làm Miễn Phí 

 

Tại Quyết định số 2269/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 phê duyệt Đề 

án "Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị thực hiện chính sách 

BHTN", đến năm 2025, 100% người lao động đang đóng BHTN bị chấm dứt hợp đồng lao động 

hoặc hợp đồng làm việc (người thất nghiệp) được tư vấn miễn phí khi có nhu cầu; 80% người 

thất nghiệp được giới thiệu việc làm miễn phí khi có nhu cầu, trong đó có 60% được giới thiệu 

việc làm thành công. Đến năm 2030, phấn đấu 90% người thất nghiệp được giới thiệu việc làm 

miễn phí khi có nhu cầu, trong đó có 70% được giới thiệu việc làm thành công... Nhằm thực hiện 

mục tiêu đã nêu, Chính phủ cũng đề ra nhiệm vụ và giải pháp cụ thể như: hoàn thiện các quy 

định của pháp luật về BHTN; hệ thống tổ chức thực hiện BHTN đảm bảo tinh gọn, hiệu quả;  

quy trình nghiệp vụ thực hiện BHTN; nâng cao năng lực đội ngũ nhân sự thực hiện BHTN. (Tap 

Chi Tai Chinh, Nhan Dan Ngày 5/1) 

 

Khoa Học Công Nghệ Đóng Góp Tăng Năng Suất Vượt Mục Tiêu 

 

Sáng 6/1, Bộ KH&CN tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công 

tác năm 2021. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự và chỉ đạo Hội nghị. Theo Thứ trưởng Bộ 

KH&CN Lê Xuân Định, nhờ có khoa học công nghệ, năng suất lao động được cải thiện rõ nét, 

bình quân giai đoạn 2016-2020 là 5,8%/năm, cao hơn giai đoạn 2011-2015 (4,3%/năm) và vượt 

mục tiêu đề ra (5%/năm). Đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) bình quân 5 năm 

đạt khoảng 45,2% (mục tiêu đề ra là 30-35%). (Bao Chinh Phu, VnExpress Ngày 6/1) 

 

Khởi Công Xây Dựng Trung Tâm Đổi Mới Sáng Tạo Quốc Gia 

 

Sáng 9.1, Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) được khởi công xây dựng tại Khu công 

nghệ cao Hoà Lạc, Hà Nội. Cùng thời điểm, Triển lãm quốc tế đổi mới sáng tạo Việt Nam 2021 

(Vietnam International Innovation Expo 2021 - VIIE 2021) được khai trương tại đây. Ủy viên Bộ 

Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tới dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công. 

Dự án có quy mô 35 ha, tọa lạc tại khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội với tổng số vốn đầu tư là 

740 tỷ đồng, sẽ thu hút 40 công ty công nghệ lớn, 150 công ty khởi nghiệp và doanh nghiệp vừa 

và nhỏ, cùng 15 quỹ đầu tư liên doanh và  tạo ra hơn 5.000 việc làm. (Lao Dong, Bao Chinh Phu, 

Lao Dong, Bao Chinh Phu, Thoi Bao Kinh Doanh, VTV, Cong Thuong, CAND, QDND, Nhan 

Dan, QDND, BNews, Lao Dong, Hai Quan, Thanh Nien, Thanh Nien, Tuoi Tre, Dan Tri, Lao 

Dong, VTV Ngày 9/1) 

 

Năm 2020, Hà Nội Giải Quyết Việc Làm Cho 180.578 Lao Động 

 

Phát biểu tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ lao động, việc làm, người có công và xã hội năm 

2021, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng cho biết, trong thời gian qua, Hà 

Nội đẩy mạnh công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, phát triển thị trường lao động 
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trên địa bàn thành phố Hà Nội. Năm 2020, Thành phố đã giải quyết việc làm cho 180.578 lao 

động. Đưa 2.571/3.500 người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Giải 

quyết việc làm cho 7.400 lao động qua hình thức đào tạo nghề cho lao động nông thôn. 13.930 

lao động được tuyển dụng thông qua hệ thống sàn giao dịch việc làm. Tự tạo việc làm qua báo 

cáo kết quả tư vấn, giới thiệu việc làm của các doanh nghiệp đối với 114.840 lao động. Đến cuối 

năm 2020, hệ thống cơ sở GDNN, cơ sở hoạt động GDNN trên địa bàn Thành phố có bước phát 

triển mạnh với đa dạng về loại hình, trình độ đào tạo và mô hình hoạt động với 362 đơn vị. 

Trong đó: công lập có 122 đơn vị (chiểm 33,7%) và ngoài công lập có 240 đơn vị (chiếm 66,3%) 

tổng số cơ sở GDNN trên địa bàn. Năm 2020, các cơ sở đã tuyển sinh được 215.000 lượt người 

(đạt 102,4% kế hoạch). Các doanh nghiệp đã tiếp nhận 52.126 học sinh, sinh viên đến thực hành, 

thực tập; hỗ trợ tham gia xây dựng, chỉnh sửa 422 bộ chương trình, giáo trình đào tạo ở các trình 

độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp; tham gia vào đào tạo, hướng dẫn thực tập đối với 629 lượt nghề; 

có 229 doanh nghiệp đặt hàng đào tạo với 12.320 người; tuyển dụng 16.177 học sinh, sinh viên 

vào làm việc ngay sau khi tốt nghiệp. Đồng thời các doanh nghiệp hỗ trợ trang thiết bị, nguyên 

nhiên vật liệu đào tạo cho các cơ sở GDNN với kinh phí: 8.143.600.000 đồng. (Bao Dan Sinh, 

Kinh Te Do Thi, Lao Dong Xa Hoi Ngày 11/1) 

 

Job Fair 2021 - Ngày Hội Việc Làm Trường Đại học Luật Hà Nội 

 

Chiều ngày 7/1, sự kiện “Job Fair 2021” chính thức được diễn ra. Job Fair với hơn 20 nhà tuyển 

dụng hàng đầu với hình thức offline và hơn 50 nhà tuyển dụng online mang đến hơn 300 cơ hội 

việc làm thiết thực và chất lượng tới 80.000 sinh viên ngành Luật thuộc các cơ sở đào tạo trên 

địa bàn Hà Nội. (Doi Song Phap Luat Ngày 8/1) 

 

Năm 2021, Trường CĐ Than-Khoáng sản Việt Nam Phấn Đấu Tuyển Sinh 4.700 Học Sinh 

 

Ngày 9/1, Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác 

năm 2020 và Hội nghị người lao động năm 2021. Nhờ đổi mới và nâng cao chất lượng công tác 

đào tạo, tuyển sinh, năm 2020, Trường Cao đẳng Than – Khoáng sản Việt Nam đã hoàn thành 

xuất sắc kế hoạch tuyển sinh thợ lò Tập đoàn TKV giao, với trên 5.400 học sinh, tăng 20% so 

với kế hoạch TKV giao, tăng 9% so với năm 2019; đảm bảo cung cấp đủ lao động cho các đơn vị 

ngành Than. Năm 2021, Trường Cao đẳng Than – Khoáng sản Việt Nam tiếp tục chọn chủ đề 

hoạt động năm là “Năm tuyển sinh và đào tạo thợ lò”, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng và 

cơ cấu tuyển sinh. Phấn đấu trong năm 2021 tuyển sinh trên 4.700 học sinh, vượt 11,7% kế 

hoạch Tập đoàn giao. (Bao Quang Ninh Ngày 9/1) 

 

Thanh Hóa: Tư Vấn, Hướng Nghiệp Cho Hơn 3.000 Học Sinh 

 

Sáng 10/1, tại Trường Đại học VH-TT&DL Thanh Hóa, Báo Tuổi Trẻ phối hợp với Bộ GD&ĐT, 

Sở GĐ&ĐT Thanh Hoá, Tỉnh đoàn Thanh Hoá tổ chức chương trình Tư vấn tuyển sinh – hướng 

nghiệp năm 2021. Đây là năm thứ 6 chương trình được tổ chức tại Thanh Hóa với sự tham gia 

của hơn 3.000 học sinh khối 11 và khối 12 thuộc các trường THPT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 

Ngoài ra, đại diện bộ phận tuyển sinh – đào tạo các trường đại học, cao đẳng, trường nghề trực 

tiếp trao đổi, giải đáp, cung cấp thông tin cho học sinh tại hơn 50 gian tư vấn, giúp các em chọn 

https://baodansinh.vn/nam-2020-ha-noi-giai-quyet-viec-lam-cho-180578-lao-dong-20210111091416533.htm
http://kinhtedothi.vn/bat-chap-covid-19-tp-ha-noi-giai-quyet-viec-lam-cho-tren-180500-lao-dong-406631.html
http://laodongxahoi.net/gan-ket-giao-duc-nghe-nghiep-voi-phat-trien-thi-truong-lao-dong-o-ha-noi-1317939.html
https://www.doisongphapluat.com/video/van-xa/job-fair-2021-ngay-hoi-viec-lam-truong-dai-hoc-luat-ha-noi-a352057.html
http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/202101/nam-2021-truong-cao-dang-than-khoang-san-viet-nam-phan-dau-tuyen-sinh-tren-4700-hoc-sinh-2516720/


 

 

trường, chọn nghề phù hợp năng lực và nguyện vọng, tìm hiểu cơ hội học tập, học bổng, các điều 

kiện phục vụ học tập của từng trường. (Dan Sinh Ngày 10/1) 

 

Đề Xuất Thực Hiện Dự Án 6.000 Tỷ Đồng Tại Thanh Hoá 

 

Ba doanh nghiệp vừa đề xuất đầu tư Dự án với tổng vốn đầu tư 6 nghìn tỷ đồng tại Thanh Hóa. 

Đó là Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Tài sản Á Châu (ASHICO), Tổng công ty Tân cảng 

Sài Gòn và Công ty cổ phần Hàng hải tân cảng miền Bắc. Theo đó, các nhà đầu tư muốn xây 

dựng Trung tâm logistics Bắc Trung Bộ và Hạ tầng Khu công nghiệp số 6 – Khu kinh tế Nghi 

Sơn tại Thanh Hoá. Dự án có quy mô dự kiến 395 ha, với tổng vốn đầu tư 6 nghìn tỷ đồng. Dự 

kiến, khi Dự án đi vào hoạt động ổn định sẽ tạo việc làm cho khoảng 20 nghìn lao động; góp 

phần tăng thu cho ngân sách tỉnh, phát triển các ngành, lĩnh vực liên quan đến dịch vụ logistics; 

đáp ứng nhu cầu hạ tầng của các nhà đầu tư tại Khu kinh tế Nghi Sơn. (Dau Tu Ngày 9/1) 

 

Quảng Trị: Đào Tạo Nghề Cho 57.490 Lao Động Theo Đề Án 1956 

 

Trong 10 năm qua, (từ 2010 - 2020), toàn tỉnh Quảng Trị đã tổ chức đào tạo nghề cho 57.490 lao 

động nông thôn theo Đề án 1956 của Thủ tướng Chính phủ. Tổng kinh phí thực hiện Đề án trong 

là 191,295 tỷ đồng. (Dan Sinh Ngày 7/1) 

 

Thừa Thiên Huế: Phấn Đấu Giải Quyết Việc Làm Mới Cho 16.000 LĐ Trong Năm 2021 

 

Trong năm 2021, ngành LĐ-TB&XH tỉnh Thừa Thiên Huế đặt mục tiêu giải quyết việc làm cho 

16.000 lao động, trong đó đưa từ 1.800 - 2.000 người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp 

đồng. (Dan Sinh Ngày 7/1) 

 

Khu Kinh Tế Vân Phong Thu Hút Trên 150 Dự Án Đầu Tư 

 

Khu kinh tế Vân Phong (tỉnh Khánh Hòa) hiện đã thu hút được 153 dự án đầu tư, với tổng vốn 

đăng ký khoảng 4,1 tỷ USD, vốn thực hiện là 1,39 tỷ USD. Khu kinh tế đã đóng góp vào ngân 

sách của tỉnh trên 20.950 tỷ đồng, giải quyết việc làm thường xuyên cho trên 6.200 lao động. 

(Bao Chinh Phu, Tin Tuc Ngày 7/1) 

 

Ngày 15/1: Diễn Ra Phiên Giao Dịch Việc Làm Tại Nha Trang 

 

Lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh cho biết, ngày 15-1, đơn vị sẽ tổ chức phiên giao dịch 

việc làm tại trung tâm (56 Lê Quý Đôn, TP. Nha Trang). Dự kiến, tại phiên giao dịch có 8 doanh 

nghiệp trực tiếp tham gia tuyển dụng hơn 450 lao động. Bên cạnh đó, trung tâm còn tư vấn, định 

hướng việc làm, học nghề cho người lao động tham gia phiên giao dịch việc làm. (Khanh Hoa 

Ngày 10/1) 

 

Tập Đoàn Xuân Thiện Muốn Chi 20.000 Tỷ Vào Chăn Nuôi Và Logistic Đắk Lắk 

 

https://baodansinh.vn/thanh-hoa-tu-van-huong-nghiep-cho-hon-3000-hoc-sinh-20210110165939229.htm
https://baodautu.vn/de-xuat-thuc-hien-du-an-6000-ty-dong-tai-thanh-hoa-d136316.html
https://baodansinh.vn/quang-tri-dao-tao-nghe-cho-lao-dong-nong-thon-gop-phan-xoa-doi-giam-ngheo-hieu-qua-2021010715224095.htm
https://baodansinh.vn/thua-thien-hue-phan-dau-giai-quyet-viec-lam-moi-cho-khoang-16000-lao-dong-trong-nam-2021-20210106181334854.htm
http://baochinhphu.vn/Kinh-te/Khu-kinh-te-Van-Phong-thu-hut-tren-150-du-an-dau-tu/419078.vgp
https://baotintuc.vn/kinh-te/khu-kinh-te-van-phong-thu-hut-tren-150-du-an-dau-tu-20210107091144738.htm
https://baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202101/ngay-15-1-dien-ra-phien-giao-dich-viec-lam-tai-nha-trang-8202588/


 

 

Ngày 8/1, Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk đã có buổi làm việc với Liên doanh các nhà đầu tư 

Xuân Thiện (Tập đoàn Xuân Thiện) về đề xuất đầu tư dự án Khu liên hợp sản xuất, chăn nuôi, 

chế biến thực phẩm công nghệ cao và logistics Xuân Thiện Đắk Lắk. dự án sẽ được thực hiện 

trong giai đoạn 2021-2025 tại các huyện Ea Súp, Cư M'gar, Krông Búk, Cư Kuin, M'Drắk, thị xã 

Buôn Hồ và TP Buôn Ma Thuột với tổng mức đầu tư dự kiến 20.000 tỷ đồng, tạo việc làm cho 

5.000 lao động. (VietnamBiz, BNews, Vietnam Moi Ngày 10/1) 

 

TP. HCM: 150.000 Học Sinh Khối 12 Được Tư Vấn Tuyển Sinh 

 

Ngày 11/1, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Báo Giáo dục thành 

phố tổ chức khai mạc chương trình tư vấn tuyển sinh lần thứ 13, năm 2021. Năm nay, dự kiến 

chương trình sẽ diễn ra tại khoảng 100 trường trung học phổ thông trên địa bàn Thành phố Hồ 

Chí Minh, và 250 trường trung học phổ thông tại một số địa phương lân cận như Vũng Tàu, Bình 

Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, Bến Tre, Bình Thuận, Kiên Giang… Các 

buổi tư vấn diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 11/1 đến ngày 10/4/2021, với sự tham gia của 

khoảng 150.000 học sinh khối 12. (Giao Duc Ngày 12/1) 

 

Cần Hơn 30.000 Tỷ Đồng Xây Dựng Hạ Tầng Giao Thông Cho Thành Phố Thủ Đức 

 

Theo đề án hình thành và phát triển đô thị sáng tạo, tương tác cao phía đông Tp.HCM giai đoạn 

2020-2025, nhu cầu lớn nhất là vốn đầu tư cho hạ tầng giao thông, khoảng 30.000 tỷ đồng. Diện 

tích phát triển dự kiến sẽ được mở rộng lên 500 ha và 1.800 ha trong giai đoạn 2 và 3, cùng với 

đó là số lượng việc làm cho lao động có trình độ cử nhân và kỹ sư tăng lên lần lượt là 50.000 và 

150.000. (CafeF Ngày 10/1) 

 

Trường CĐ Nghề An Giang Hợp Tác Với MIF Tạo Nguồn Sinh Viên Đi Làm Tại Nhật Bản 

 

Chiều 11/1, đã diễn ra lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Trường Cao đẳng Nghề An Giang và 

Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính và Truyền thông quốc tế (MIF), công ty trực thuộc Tập đoàn 

Sao Mai An Giang về tạo nguồn sinh viên đi làm tại Nhật Bản giai đoạn 2021-2025. (Bao An 

Giang Ngày 11/1) 

 

Vĩnh Long: Tư vấn, Định Hướng Nghề Nghiệp Cho Gần 15.300 Thanh Niên 

 

Đồng hành với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp, năm qua, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã chỉ 

đạo cơ sở Đoàn trường học tham mưu tổ chức các hoạt động giáo dục hướng nghiệp nhất là cho 

học sinh khối 12. Cùng với đó, phối hợp với các ngành, trung tâm dạy nghề tổ chức tư vấn, định 

hướng nghề nghiệp cho gần 15.300 thanh niên, giới thiệu việc làm dạy nghề cho trên 3.250 thanh 

niên. (Vinh Long Ngày 8/1) 

 

Cà Mau: Đào Tạo Nghề Gắn Với Giải Quyết Việc Làm Trong Bối Cảnh Biến Đổi Khí Hậu 

 

Hàng năm, ngành LĐ-TB&XH tham mưu UBND tỉnh Cà Mau có kế hoạch tạo việc làm mới cho 

khoảng 38.000 lao động; đào tạo, bồi dưỡng cho trên 35.000 lao động. Năm 2020 trong bối cảnh 

https://vietnambiz.vn/tap-doan-xuan-thien-muon-chi-20000-ty-vao-chan-nuoi-va-logistic-dak-lak-20210110084547403.htm
https://bnews.vn/tap-doan-xuan-thien-dau-tu-vao-chan-nuoi-va-logistic-tai-dak-lak/183292.html
https://vietnammoi.vn/tap-doan-xuan-thien-co-ke-hoach-dau-tu-20000-ty-vao-chan-nuoi-va-logistic-dak-lak-202110184555999.htm
https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/150-000-hoc-sinh-khoi-12-se-duoc-tu-van-tuyen-sinh-post214857.gd
https://cafef.vn/can-hon-30000-ty-dong-xay-dung-ha-tang-giao-thong-cho-thanh-pho-thu-duc-20210109151054947.chn
https://baoangiang.com.vn/truong-cao-dang-nghe-an-giang-ky-ket-hop-tac-chien-luoc-voi-mif-ve-tao-nguon-sinh-vien-di-lam-tai-nh-a294175.html
https://baoangiang.com.vn/truong-cao-dang-nghe-an-giang-ky-ket-hop-tac-chien-luoc-voi-mif-ve-tao-nguon-sinh-vien-di-lam-tai-nh-a294175.html
http://www.baovinhlong.com.vn/the-gioi-tre/202101/tu-van-dinh-huong-nghe-nghiep-cho-gan-15300-thanh-nien-3038339/#.X_1p2dgzbcs


 

 

tỉnh Cà Mau bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu xâm nhập mặn, hạn hán kéo dài, nguồn lực về lao 

động và chất lượng nguồn nhân lực hiện đang là thách thức lớn. Tuy nhiên, kết quả thực hiện đào 

tạo và bồi dưỡng của Cà Mau vẫn đạt 38.929/35.000 người, đạt 111% kế hoạch năm. Trong đó, 

tuyển sinh đào tạo trình độ cao đẳng 1.090 người, trung cấp 347 người; hỗ trợ đào tạo nghề cho 

lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg là 8.490/8.000 người, đạt 105,25%; đào 

tạo và bồi dưỡng là 29.002/25.045 người. Đặc biệt, trong thực hiện đào tạo nghề cho thanh niên, 

tỉnh đã mạnh dạn đề xuất ứng nguồn kinh phí địa phương tổ chức đào tạo cho 187 thẻ học nghề 

với nguồn kinh phí là 2.539 triệu đồng. Để thực hiện tốt công tác "Đào tạo nghề gắn với giải 

quyết việc làm trong bối cảnh biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn", các trường đào tạo nghề của Cà 

Mau nên tăng cường kết nối với người học, tăng cường liên kết giữa người học và doanh nghiệp, 

đào tạo về phát triển nông nghiệp, cải tiến phần mềm quản lý để giúp giảm thiểu tác động của 

COVID-19,… (Dan Sinh Ngày 11/1) 

https://baodansinh.vn/ca-mau-dao-tao-nghe-gan-voi-giai-quyet-viec-lam-trong-boi-canh-bien-doi-khi-hau-xam-nhap-man-20210111105822416.htm

