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● Tin GDNN / Đào Tạo Nghề ●  

Chính Sách 

 

Thủ Tướng Ban Hành Kế Hoạch Tổng Thể Nâng Cao Năng Suất Lao Động 

 

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng 

khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2030. Mục tiêu của Kế hoạch nhằm đưa 

năng suất trở thành động lực phát triển quan trọng trong các ngành, lĩnh vực, thông qua việc ứng 

dụng các thành tựu mới của khoa học, công nghệ, áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến 

năng suất tiên tiến, kết hợp với nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, phù hợp xu thế 

của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp 

quốc gia, hỗ trợ doanh nghiệp trong nghiên cứu, đổi mới, chuyển giao và ứng dụng công nghệ để 

nâng cao năng suất. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, góp phần đạt mục tiêu tăng năng suất lao 

động bình quân trên 7,5%/năm; góp phần đạt mục tiêu đóng góp của khoa học công nghệ thông 

qua TFP, đóng góp khoảng 50% vào tăng trưởng kinh tế; từ 30 đến 35 tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương hoàn thành việc xây dựng và triển khai Kế hoạch nâng cao năng suất dựa trên nền 

tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; 5 đến 7 tập đoàn, tổng công ty triển khai xây 

dựng và thực hiện kế hoạch năng suất; tối thiểu 500 doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương xây dựng và triển khai các dự án điểm về cải tiến năng suất, tiếp tục đẩy 

mạnh các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nâng cao 

năng suất; hình thành các câu lạc bộ cải tiến năng suất cho sinh viên tại ít nhất 20 trường đại học, 

cơ sở GDNN. Theo Kế hoạch, các bộ ngành, địa phương sẽ tiến hành hoàn thiện cơ chế, chính 

sách thúc đẩy năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; phát triển 

các hoạt động nghiên cứu, tư vấn, đào tạo và các tổ chức hỗ trợ hoạt động năng suất; đẩy mạnh 

việc áp dụng hệ thống quản lý, mô hình, công cụ nâng cao năng suất trong doanh nghiệp; đẩy 

mạnh các hoạt động truyền thông, tuyên truyền về năng suất…Bên cạnh đó, Kế hoạch cũng đặt 

ra yêu cầu xây dựng, triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng về năng suất, chương trình 

hướng nghiệp tại một số trường đại học, cơ sở GDNN trên cơ sở gắn kết chặt chẽ với nhu cầu 

của một số doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu công nghệ cao cụ thể. (BNews, Bao Chinh Phu 

Ngày 13/1) 

 

Cân Nhắc Kỹ Về Tăng Lương Tối Thiểu Để Tránh Đẩy Lao Động Vào "Bẫy" Thất Nghiệp 

 

Mới đây, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đã đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 

1/7/2021 thay vì kiến nghị giữ ổn định, không tăng lương tối thiểu như Hội đồng tiền lương quốc 

gia đã đưa ra trước đó. Trao đổi về vấn đề này, ông Phạm Minh Huân, nguyên Thứ trưởng Bộ 

LĐ-TB-XH, cho rằng, đến tháng 7/2021, nên xem xét tình hình kinh tế xã hội để điều chỉnh tiền 

lương tối thiểu năm 2022. Thay vào đó, nên tập trung phục hồi sản xuất để kéo lao động bị mất 

việc quay trở lại thị trường lao động để có việc làm, thu nhập. Nguyên Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-

XH cũng cho rằng, đối với doanh nghiệp, lương là chi phí, việc xác định mức lương thường được 

xây dựng kế hoạch theo năm tài chính, tức từ 1/1 đầu năm để doanh nghiệp có sự chuẩn bị. Nếu 

đến 1/7 mới điều chỉnh, sẽ dẫn đến nửa năm đầu 1 mức lương, nửa năm sau 1 mức lương khác, 

tác động trực tiếp đến giá thành sản phẩm trên thị trường. Ông Phạm Minh Huân cũng nhấn 

mạnh, việc tăng lương tối thiểu cần tính toán theo lộ trình từ 5-10 năm, dựa vào các dự báo về 

https://bnews.vn/thu-tuong-ban-hanh-ke-hoach-tong-the-nang-cao-nang-suat-lao-dong/183630.html
http://baochinhphu.vn/Chi-dao-quyet-dinh-cua-Chinh-phu-Thu-tuong-Chinh-phu/Dua-nang-suat-tro-thanh-dong-luc-phat-trien-quan-trong-trong-cac-nganh/419615.vgp


 

 

nhu cầu, tốc độ tăng trưởng kinh tế, từ đó có kế hoạch điều chỉnh tiền lương cho phù hợp. Còn 

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

LĐ-TB-XH), có thể xem xét việc tăng lương tối thiểu vùng cho người lao động nhưng chỉ nên 

tăng ở mức thấp từ 3-4% thay vì khoảng 7% như những năm trước. (CafeF, VOV Ngày 15/1) 

 

Quy Định Khối Lượng Kiến Thức Văn Hóa THPT Tối Thiểu Trong Trường Nghề 

 

Phản hồi lại đề nghị của cử tri tỉnh Hà Nam về việc cho phép các cơ sở dạy nghề đủ tiêu chuẩn 

được phép dạy văn hóa phổ thông trung học để học viên tốt nghiệp THPT theo quy định của Bộ 

GD&ĐT, Bộ GD&ĐT cho biết đang xây dựng Thông tư quy định khối lượng kiến thức văn hóa 

THPT tối thiểu trong cơ sở GDNN. Khi Thông tư được ban hành, các cơ sở GDNN tổ chức dạy 

học khối lượng kiến thức văn hóa phổ thông trung học theo quy định và nếu HS đủ điều kiện sẽ 

được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông. Bộ GD&ĐT cũng cho 

biết them rằng Luật Giáo dục năm 2019 đã cho phép dạy kiến thức giáo dục phổ thông trong các 

trường dạy nghề. (Giao Duc Thoi Dai Ngày 14/1) 

 

Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Với Trung Tâm GD Nghề Nghiệp - GD Thường Xuyên 

 

Bộ GD&ĐT đang xây dựng Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm 

GDNN-GDTX cấp huyện. Hiện việc kiểm định trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh vẫn 

được thực hiện theo quy định Thông tư số 42. Tuy nhiên, việc kiểm định chất lượng giáo dục 

cũng như xếp hạng các trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện đang có bất cập vì chủ 

trương sáp nhập trung tâm dạy nghề, trung tâm giáo dục thường xuyên và trung tâm kỹ thuật 

tổng hợp hướng nghiệp công lập cấp huyện thành trung tâm GDNN-GDTX theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 39/2015/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BNV ngày 19/10/2015. Theo quy 

định của Luật Giáo dục năm 2019, trung tâm GDNN-GDTX là cơ sở giáo dục trong hệ thống 

giáo dục quốc dân và Bộ trưởng Bộ GD&ĐT có thẩm quyền ban hành quy định về tổ chức và 

hoạt động của Trung tâm GDNN-GDTX. (Giao Duc Thoi Dai Ngày 14/1) 

 

Những Điểm Mới Về Hợp Đồng Lao Động Trong Bộ Luật Lao Động 2019 

 

Trong Bộ luật lao động 2019 về hợp đồng lao động có rất nhiều điểm mới, bao gồm thử việc, 

thời gian thử việc, tạm hoãn hợp đồng lao động, người lao động được đơn phương chấm dứt hợp 

đồng không cần lý do, người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng không cần báo trước, 

người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng không cần báo trước, phương thức mới 

giao kết hợp đồng lao động, thời hạn của hợp đồng lao động, thời gian giải quyết khi kết thúc 

hợp đồng lao động, và quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao 

động. (Dan Sinh Ngày 18/1) 

 

Trích Tích Lũy Công Đoàn Hỗ Trợ Người Khó Khăn Vì COVID-19, Thiên Tai 

 

Ngày 12/1, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đã ký quyết định 

về việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và thiên tai 

năm 2020 trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Theo đó, số tiền hỗ trợ sẽ được trích từ 

https://cafef.vn/can-nhac-ky-ve-tang-luong-toi-thieu-de-tranh-day-lao-dong-vao-bay-that-nghiep-20210115080700512.chn
https://vov.vn/xa-hoi/can-nhac-ky-ve-tang-luong-toi-thieu-de-tranh-day-lao-dong-vao-bay-that-nghiep-830684.vov
https://giaoducthoidai.vn/goc-nhin/quy-dinh-khoi-luong-kien-thuc-van-hoa-thpt-toi-thieu-trong-truong-nghe-tyCDvifGR.html
https://giaoducthoidai.vn/goc-nhin/nang-cao-hieu-qua-quan-ly-voi-trung-tam-gd-nghe-nghiep-gd-thuong-xuyen-23D6BeaMR.html
https://baodansinh.vn/nhung-diem-moi-ve-hop-dong-lao-dong-trong-bo-luat-lao-dong-2019-20210118114318866.htm


 

 

nguồn tài chính tích luỹ tại Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố; công đoàn ngành trung ương 

và tương đương; công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và công 

đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Tổng mức chi tối đa không quá 50% kinh phí dự phòng theo quyết 

định giao dự toán năm 2020 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Tiêu chí hỗ 

trợ là đoàn viên, người lao động có thời gian làm việc tại doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị từ 1 năm 

trở lên, tính đến ngày 31/12/2020 và đáp ứng một trong các tiêu chí về bản thân và gia đình và 

lao động làm việc trong các doanh nghiệp gặp khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 

phải ngừng hoạt động, không có việc làm, nghỉ luân phiên hoặc giãn việc làm, có thu nhập 

không ổn định. Mức hỗ trợ 1 triệu đồng/người bằng tiền mặt và tối đa không quá 2 triệu 

đồng/người. Các trường hợp xét đặc biệt để hỗ trợ không quá 20% tổng số đoàn viên, người lao 

động được hỗ trợ. (Vietnam Plus, Hanoi Moi, Nguoi Lao Dong, Thanh Nien, Lao Dong Ngày 

12/1) 

 

Quy Định Mới Về Tiền Lương 

 

Chính phủ đã ban hành Nghị định 145/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ 01/2/2021), trong đó hướng 

dẫn 4 quy định mới về tiền lương của người lao động theo quy định tại Bộ luật lao động 2019. 

Đó là hình thức trả lương cho NLĐ, tiền lương làm thêm giờ, tiền lương làm thêm giờ vào ban 

đêm, và tiền lương làm việc vào ban đêm. (Dan Sinh) 

 

● Tin Kinh Doanh & Thị Trường Lao Động ●  

Hợp tác Nước Ngoài 

 

Năm 2021: Mục Tiêu Đưa Đưa Khoảng 90.000 Người LĐ Đi Làm Việc Ở Nước Ngoài 

 

Ông Nguyễn Gia Liêm, Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH), 

cho biết, số lượng người lao động Việt Nam hiện đang làm việc tại các thị trường lao động ngoài 

nước cũng tăng lên đáng kể, từ khoảng 500 nghìn người những năm 2010 đến nay tăng lên 

khoảng 580 nghìn người. Số lượng người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài tăng đều 

hàng năm, đặc biệt trong 5 năm gần đây, mỗi năm tăng thêm khoảng 10.000 người. Cụ thể, năm 

2016: 126 nghìn; năm 2017: 135 nghìn; năm 2018: 143 nghìn; năm 2019: 152 nghìn. Riêng năm 

2020, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, số lượng người lao động đi làm việc ở nước ngoài 

giảm xuống còn hơn 78 nghìn người. Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài chủ 

yếu trong các lĩnh vực xây dựng, sản xuất chế tạo, giúp việc gia đình, chăm sóc người già, người 

bệnh, nông nghiệp, thủy sản,... ở các thị trường chính như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Trung 

Đông, Malaysia... Lượng kiều hối do người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài chuyển về 

trong nước hàng năm ước đạt từ 3 – 4 tỷ USD. Hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài đã góp phần vào công tác giải quyết việc làm (khoảng 7 – 9% số lao động được giải quyết 

việc làm). Ông Liêm cho biết, dự kiến năm 2021 kế hoạch đưa khoảng 90.000 người lao động đi 

làm việc ở nước ngoài. (Bao Dan Sinh Ngày 15/1) 

 

Thúc Đẩy Hợp Tác Về Thương Mại Và Công Nghiệp Giữa Việt Nam - CHLB Đức 

 

https://www.vietnamplus.vn/trich-tich-luy-cong-doan-ho-tro-nguoi-kho-khan-vi-covid19-thien-tai/689193.vnp
http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/988482/ho-tro-1-trieu-dong-dip-tet-voi-moi-nguoi-lao-dong-bi-anh-huong-boi-dich-covid-19-va-thien-tai
https://nld.com.vn/cong-doan/ho-tro-nguoi-lao-dong-bi-anh-huong-boi-dich-covid-19-va-thien-tai-20210112212956281.htm
https://thanhnien.vn/thoi-su/nguoi-lao-dong-kho-khan-do-covid-19-va-thien-tai-duoc-ho-tro-2-trieu-dong-1328402.html
https://laodong.vn/cong-doan/chi-ho-tro-doan-vien-nguoi-lao-dong-bi-anh-huong-covid-19-thien-tai-870120.ldo
https://baodansinh.vn/4-quy-dinh-moi-ve-tien-luong-co-hieu-luc-tu-1-2-2021-nguoi-lao-dong-can-biet-20210113114414425.htm
https://baodansinh.vn/nam-2021-muc-tieu-dua-dua-khoang-90000-nguoi-lao-dong-di-lam-viec-o-nuoc-ngoai-20210115090432644.htm


 

 

Chiều 12/1, Bộ Công thương Việt Nam đã phối hợp với Bộ Kinh tế và Năng lượng CHLB Đức 

tổ chức Khóa họp lần thứ nhất Ủy ban hỗn hợp về Hợp tác Kinh tế Việt Nam – Đức theo hình 

thức trực tuyến, dưới sự đồng chủ trì của Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh và Bộ 

trưởng Bộ Kinh tế và Năng lượng CHLB Đức Peter Atmaier. Tại Khóa họp này, hai Bộ trưởng 

đã trao đổi khả năng hợp tác giữa hai bên trong các lĩnh vực thương mại và công nghiệp 4.0, chế 

biến chế tạo, năng lượng, giáo dục – đào tạo nghề. Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nhấn mạnh Việt 

Nam luôn coi trọng mối quan hệ đối tác chiến lược với Đức, luôn mong muốn thúc đẩy hơn nữa 

sự hợp tác về kinh tế, thương mại, công nghiệp giữa hai bên. (Cong Thuong, Tuoi Tre, CAND, 

MoIT, Vnanet, Dang Cong San, Hanoi Moi, Tin Nhanh Chung Khoan, Nha Dau Tu, Kinh Te 

Moi Truong, Vietnam Plus, PLO, Vietnam Plus, Bao Phap Luat Ngày 12/1) 

 

Thủ Tướng Mong Muốn Thêm Nhiều Tập Đoàn Công Nghệ Singapore Đầu Tư Vào Việt 

Nam 

 

Ngày 13/1, tại trụ sở Chính phủ, tiếp Đại sứ Singapore, bà Catherine Wong chào từ biệt nhân kết 

thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn có thêm nhiều 

tập đoàn công nghệ của Singapore tìm hiểu và đầu tư tại thị trường Việt Nam. Điều đó sẽ góp 

phần duy trì vị trí đứng đầu về đầu tư của Singapore tại Việt Nam. Bên cạnh đó, sự thành công 

của mô hình Khu Công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) là điểm sáng trong quan hệ kinh tế 

giữa hai nước. 10 khu công nghiệp đang tạo việc làm cho hơn 200.000 người. Tuy nhiên, với 

tiềm năng hợp tác còn phong phú, hai nước cần có thêm các mô hình hợp tác mới góp phần thúc 

đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo thêm việc làm cho người lao động. (CafeF, Bao Chinh Phu, VTV, 

NDH Ngày 13/1) 

 

Foxconn Việt Nam Muốn Lập Dự Án 1,3 Tỷ USD Tại Thanh Hóa 

 

Mới đây, ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã tiếp và làm việc với Đoàn 

công tác của Tập đoàn Foxconn Việt Nam do Tổng Giám đốc Zhuo Xiam Hong làm trưởng đoàn 

đến khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư sản xuất thiết bị điện tử tại tỉnh Thanh Hóa. Tại buổi làm 

việc, lãnh đạo Foxconn mong muốn được tỉnh giới thiệu địa điểm và ủng hộ tập đoàn đầu tư một 

khu công nghiệp quy mô khoảng 150ha để xây dựng các nhà máy sản xuất  tại Thanh Hóa với 

tổng mức đầu tư 1,3 tỷ USD, doanh thu xuất khẩu khoảng 10 tỷ USD/năm, sử dụng khoảng 100-

150.000 lao động. Theo lãnh đạo tỉnh này, Thanh Hóa đang trong thời kỳ cơ cấu dân số vàng, 

nguồn nhân lực dồi dào, với hơn 2,5 triệu lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 67% và có 

trình độ văn hóa, chuyên môn tương đối cao, phù hợp nhiều lĩnh vực khoa học - kỹ thuật, sản 

xuất, kinh doanh. (VietnamBiz, Vietnam Finance, Thuong Hieu Cong Luan, Dau Tu Ngày 17/1) 

 

Foxconn Đầu Tư Dự Án Sản Xuất Máy Tính Trị Giá 270 Triệu USD Tại Bắc Giang 

 

Ngày 18/1, UBND tỉnh Bắc Giang trao giấy chứng nhận cho 4 dự án đầu tư nước ngoài của 3 

nhà đầu tư với tổng giá trị 570 triệu USD. Tiêu biểu nhất là Dự án Nhà máy Fukang Technology 

của nhà đầu tư Foxconn Singapore PTE Ltd có trụ sở chính tại Singapore trị giá 270 triệu USD. 

Dự án có tổng quy mô 38 ha. Dự kiến cuối năm 2021, dự án sẽ hoàn thành việc xây dựng nhà 

xưởng giai đoạn 1 (22 ha) và đầu quý I năm 2022 đi vào sản xuất. Khi dự án đi vào sản xuất sẽ 
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https://kinhtemoitruong.vn/viet-nam-mong-muon-hop-tac-sau-rong-voi-chlb-duc-trong-phat-trien-nang-luong-52432.html
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https://plo.vn/do-thi/doanh-nghiep-duc-nhan-xet-ve-tinh-trang-tac-duong-o-viet-nam-961191.html
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cần khoảng 40.000 lao động. (CafeF, Zing, BNews, Bao Chinh Phu, VTV, VietnamBiz, Dan Tri, 

Tien Phong, CafeBiz Ngày 18/1) 

 

Bộ Trưởng Đào Ngọc Dung Tiếp Tổng Giám Đốc Tổ Hợp Samsung Tại Việt Nam 

 

Ngày 15/1, tại Bộ LĐ-TB&XH, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã tiếp ông Choi Joo Ho, Tổng 

Giám đốc Tổ hợp Samsung tại Việt Nam. Bộ trưởng cảm ơn Tập đoàn Samsung nhiều năm đã 

phối hợp chặt chẽ với Tổng Cục GDNN (Bộ LĐ-TB&XH) trong việc hỗ trợ sinh viên Việt Nam 

tham dự các Kỳ thi tay nghề Thế giới và ASEAN. Đồng thời, Bộ trưởng cũng đề nghị Samsung 

tiếp tục đi đầu trong việc đào tạo và đào tạo lại lực lượng lao động, nâng cao chất lượng lao động 

của Việt Nam. Bộ trưởng gợi ý sử dụng Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp để đào tạo công nhân chưa có 

kinh nghiệm đồng thời có các khóa đào tạo để chuyển đổi nghề, bồi dưỡng cập nhật trước để đáp 

ứng được các yêu cầu trong tương lai. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đặc biệt đề nghị Samsung tiếp 

tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 để bảo đảm ổn định sản xuất; tiếp tục đầu 

tư, làm ăn lâu dài, ổn định tại Việt Nam, nhất là đóng góp vào việc đưa Việt Nam trở thành cứ 

điểm sản xuất trên thế giới của Tập đoàn Samsung; phát triển công nghiệp hỗ trợ và đào tạo 

nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam. Tại buổi tiếp, Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung 

Việt Nam Choi Joo Ho cảm ơn Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, cơ quan Bộ LĐ-TB&XH cùng các 

cơ quan chức năng của Việt Nam đã luôn hỗ trợ, tạo điều kiện để Samsung có được thành công 

trong thời gian qua. Trình bày các kế hoạch kinh doanh lâu dài trong thời gian tới ở Việt Nam, 

ông Choi Joo Ho mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Chính phủ, các bộ, 

ngành, địa phương của Việt Nam, đồng thời cam kết bảo đảm mục tiêu sản xuất, kinh doanh, 

xuất khẩu của Tổ hợp Samsung tại Việt Nam, qua đó góp phần cùng với Chính phủ Việt Nam 

thực hiện thành công mục tiêu kép: phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế. (Bao Dan 

Sinh, MoLISA Ngày 15/1) 

 

Hà Nội Tạo Mọi Điều Kiện Cho Dự Án Xây Dựng Trung Tâm R&D Samsung 

 

Ngày 14/1, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh tiếp Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam 

Choi Joo Ho tới chào xã giao và bàn thảo các vấn đề hợp tác với TP Hà Nội. Theo đó, TP sẽ tạo 

mọi điều kiện để hoàn thiện cũng như đưa vào vận hành Trung tâm R&D của Samsung. Theo 

ông Công trình đã được khởi công từ 1/3/2020 và đang được xây dựng đúng tiến độ với 23% 

hoàn thiện cho đến nay. Dự kiến khánh thành vào cuối năm 2022. Một khi hoàn thiện, số kỹ sư 

làm việc cho Dự án sẽ tăng từ 2.200 hiện nay lên 3.000 với công việc chính là nghiên cứu phần 

mềm, thuật toán, mở rộng các mảng AI, 5G, Big Data..., góp phần vào sự phát triển của TP Hà 

Nội. (Kinh Te Do Thi Ngày 14/1) 

 

Việt Nam Có Vị Thế Đáng Nể Trong Số Các Nước Châu Á 

 

Theo báo cáo của Economist Intelligence Unit (EIU) - cơ quan nghiên cứu kinh tế toàn cầu thuộc 

tạp chí The Economist có trụ sở tại London, Vương quốc Anh, Việt Nam đã nổi lên như một 

trung tâm sản xuất chi phí thấp, vượt qua Ấn Độ và thậm chí cả Trung Quốc về các chỉ số, bao 

gồm chính sách đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), kiểm soát ngoại thương và hối đoái. Theo báo 

cáo, mức lương trong lĩnh vực sản xuất kỹ năng thấp của Việt Nam sẽ vẫn cạnh tranh trong nhiều 
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năm tới, mặc dù tình trạng khan hiếm lao động chuyên môn hóa sẽ vẫn là một bất lợi của môi 

trường kinh doanh. (Lao Dong, en.Vietnam Plus Ngày 15/1) 

 

Toyota Việt Nam: Tăng Trưởng Tốt Trong Năm 2020 Đầy Biến Động 

 

Ngày 12/1, Công ty Ô tô Toyota Việt Nam (TMV) chính thức công bố thành tựu và các hoạt 

động nổi bật của công ty trong năm 2020. Cụ thể, doanh số đạt 72.136 xe (đã bao gồm Lexus) dù 

trải qua một năm đầy khó khăn và thách thức bởi dịch Covid-19. Và quan trọng hơn, trong năm 

2020, TMV đã tạo công ăn việc làm ổn định cho hơn 1.900 người lao động, tạo điều kiện thuận 

lợi giúp các thành viên vượt qua một năm đầy thách thức. (Cong Thuong Ngày 12/1) 

 

Thấy Gì Qua Việc Các Công Ty Thái Lan “Tất Bật” Mua Dự Án Điện Mặt Trời Của Việt 

Nam? 

 

Chủ nhiệm cấp cao bộ môn Kinh doanh quốc tế Đại học RMIT, Tiến sĩ John Walsh, chia sẻ bí 

quyết giúp Việt Nam thu hút nguồn đầu tư nước ngoài chất lượng cao, bao gồm: đầu tư cơ sở hạ 

tầng bao gồm hạ tầng giao thông và kết nối viễn thông và nâng cao giáo dục để bổ sung kỹ năng 

và năng lực cho lực lượng lao động. Hiện Việt Nam đang thiếu hụt lao động có kỹ năng và 

Chính phủ có thể tìm cách khuyến khích người dân theo học các trường dạy nghề hơn là đổ xô 

vào đại học. (CafeF Ngày 12/1) 

 

Tin Trong Nước 

 

Hội Thảo Truyền Thông Về GDNN Giai Đoạn 2021 – 2025 

 

Ngày 15/1, Tổng cục GDNN (Bộ Lao động – TBXH) tổ chức Hội thảo truyền thông về GDNN 

(GDNN) giai đoạn 2021 – 2025. Tổng Cục trưởng Tổng cục GDNN Trương Anh Dũng chủ trì 

hội thảo. Theo kế hoạch truyền thông về GDNN giai đoạn 2021 – 2025 của Tổng cục GDNN 

(DVET), mục tiêu cụ thể là hằng năm có ít nhất 500 sản phẩm truyền thông (tin, bài, ảnh, phóng 

sự…) được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh về hoạt động của GDNN. 

Ý kiến phát biểu của các cơ quan truyền thông báo chí tại Hội thảo cũng đề xuất sự phối hợp 

chặt chẽ từ phía Tổng cục GDNN cũng như các cơ sở GDNN để nâng cao chất lượng, hiệu quả 

công tác truyền thông về GDNN. Ban Tổ chức cuộc thi đã trao 17 giải thưởng cho các sản phẩm 

truyền thông về GDNN có nội dung, chất lượng tốt nhất. Các trường dạy nghề ở Việt Nam đã 

tuyển sinh 2,28 triệu học viên trong năm 2020, đạt 100,9% kế hoạch. Với năm 2021, hệ thống 

trường nghề đặt mục tiêu tuyển 2,5 triệu học viên. (DVET, VietnamNet, GDNN Ngày 16/1) 

 

Ngành Bia Phục Hồi Vào Năm 2022 

 

Công ty cổ phần Chứng khoán SSI vừa ra báo cáo về thị trường bia tại Việt Nam trong năm 

2021, với nhận định rằng thị trường này sẽ tiếp tục đà phục hồi trong thời gian tới, nhưng để 

phục hồi hoàn toàn phải bước sang năm 2022. Theo Hiệp hội Bia Rượu Nước giải khát Việt Nam 

(VBA), năm 2020, tổng sản lượng bia sản xuất đạt chỉ 4,4 tỷ lít, giảm 13,9% so với 2019. Mặc 

dù đang tạo ra gần 200.000 việc làm trực tiếp và hàng triệu việc làm gián tiếp, hàng năm có đóng 

https://laodong.vn/the-gioi/viet-nam-co-vi-the-dang-ne-trong-so-cac-nuoc-chau-a-870930.ldo
https://en.vietnamplus.vn/vietnam-to-remain-at-centre-of-asian-supply-chains-eiu/194756.vnp
https://congthuong.vn/toyota-viet-nam-tang-truong-tot-trong-nam-2020-day-bien-dong-150862.html
https://cafef.vn/thay-gi-qua-viec-cac-cong-ty-thai-lan-tat-bat-mua-du-an-dien-mat-troi-cua-viet-nam-20210112104124624.chn
http://gdnn.gov.vn/AIAdmin/News/View/tabid/66/newsid/38298/seo/Hoi-thao-truyen-thong-ve-giao-duc-nghe-nghiep-giai-doan-2021--2025/Default.aspx
https://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/tuyen-sinh/trao-giai-cuoc-thi-sang-tac-ca-khuc-va-video-clip-ve-giao-duc-nghe-nghiep-705810.html
http://gdnn.gov.vn/AIAdmin/News/View/tabid/66/newsid/38297/seo/Da-dang-cac-hinh-thuc-truyen-thong-ve-giao-duc-nghe-nghiep/Default.aspx


 

 

góp lớn cho ngân sách Nhà nước, các doanh nghiệp ngành bia vẫn gặp nhiều khó khăn trong quá 

trình sản xuất, kinh doanh. (Dau Tu Ngày 16/1) 

 

Game Online Hướng Đến Mục Tiêu 1 Tỷ USD Doanh Thu 

 

Các nhà cung cấp game Việt Nam đang hướng tới mục tiêu đạt 1 tỷ USD doanh thu trước năm 

2027. Các báo cáo cũng cho thấy, khoảng 25.000 nhân lực của ngành này đang phục vụ hơn 32 

triệu người chơi game tại Việt Nam. Con số này cho thấy, Việt Nam đang là thị trường vô cùng 

tiềm năng trong tương lai. (Dau Tu Ngày 14/1) 

 

Tổ Chức Giáo Dục EQuest Đầu Tư Triệu Đô Vào Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Hà Nội 

 

Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hà Nội (HNET) đã trở thành thành viên thứ 17 của tổ chức giáo dục 

EQuest và tiếp nhận khoản đầu tư 1 triệu USD để trường trở thành trường cao đẳng thực hành 

hàng đầu. Ở năm học 2021, HNET tập trung đào tạo 4 ngành có nhu cầu nhân lực cao của thị 

trường như: Phiên dịch, Kinh doanh, Bán hàng và Du lịch khách sạn. Với sự kiện được EQuest 

Group đầu tư, trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hà Nội cũng trao tặng 200 suất học bổng 

trong chương trình học bổng Lion Scholarship có tổng giá trị lên đến 5 tỷ đồng. (VnEconomy, 

Nguoi Dua Tin, Lao Dong Ngày 14/1) 

 

Hà Nội: Nâng Tỷ Lệ Lao Động Qua Đào Tạo Đến Năm 2025 Đạt 75%-80% 

 

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 14-1-2021, triển khai 

thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28-5-2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát 

triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh 

tranh quốc gia trong tình hình mới. Trong kế hoạch này, UBND thành phố cũng đề ra các mục 

tiêu cụ thể. Trong đó, quy hoạch mạng lưới cơ sở GDNN phát triển theo hướng đáp ứng nhu cầu 

nhân lực để phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; phấn đấu đến năm 2025 có 4 trường cao 

đẳng được kiểm định, đánh giá, công nhận đạt tiêu chí của trường chất lượng cao. Thành phố 

phấn đấu hằng năm số lượng người được đào tạo nghề tăng khoảng 5%, trong đó đào tạo trình độ 

trung cấp, cao đẳng chiếm 25-30%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo của thành phố đến năm 2025 đạt 

75-80%... (Hanoi Moi Ngày 17/1) 

 

Năm 2021 Tỉnh Bắc Giang Cần Tuyển Dụng 110.000 Lao Động 

 

Tổng số nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh 

Bắc Giang là gần 90.000 lao động, tăng gần 40.000 lao động so với năm 2019; tổng số nhu cầu 

tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trong năm 2021 là 110.000 người, tăng 22% so với 

năm 2020. (Dan Sinh Ngày 20/1) 

 

Hàng Nghìn Công Nhân Công Ty Smart Shirts Tại Nam Định Trở Lại Làm Việc 

 

Sáng 15/1, sau khi chủ doanh nghiệp cam kết thưởng lương tháng thứ 13, hơn 4.000 công nhân 

Công ty trách nhiệm hữu hạn Youngor Smart Shirts Việt Nam tại Nam Định (Công ty Smart 

Shirts, chuyên may quần áo xuất khẩu) ở 3 chi nhánh thuộc các huyện Mỹ Lộc, Xuân Trường và 

https://baodautu.vn/nganh-bia-phuc-hoi-vao-nam-2022-d136643.html
https://baodautu.vn/game-online-huong-den-muc-tieu-1-ty-usd-doanh-thu-d136451.html
https://vneconomy.vn/equest-dau-tu-trieu-do-vao-cao-dang-kinh-te-ky-thuat-ha-noi-20210116192434867.htm
https://www.nguoiduatin.vn/to-chuc-giao-duc-tu-nhan-lon-nhat-viet-nam-co-them-thanh-vien-thu-17-a502859.html
https://laodong.vn/kinh-te/to-chuc-giao-duc-equest-dau-tu-trieu-do-vao-cao-dang-kinh-te-ky-thuat-ha-noi-870759.ldo
http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/988897/ha-noi-nang-ty-le-lao-dong-qua-dao-tao-den-nam-2025-dat-75-80
https://baodansinh.vn/nam-2021-tinh-bac-giang-can-tuyen-dung-110000-lao-dong-2021012010262863.htm


 

 

Hải Hậu đã đi làm trở lại. Cụ thể, công nhân làm việc tại nhà máy ở Khu Công nghiệp Mỹ Trung 

được nhận hơn 4.400.000 đồng, số lao động ở các nhà máy thuộc hai huyện Xuân Trường và Hải 

Hậu là hơn 3.850.000 đồng. Trước đó, trong các ngày 13 và 14/1, khi nghe thông tin dịp Tết 

Nguyên đán Tân Sửu 2021, người lao động sẽ không được nhận lương tháng thứ 13 và một số 

khoản phụ cấp khác như mọi năm, công nhân Công ty Smart Shirts tại các nhà máy ở Khu Công 

nghiệp Mỹ Trung, huyện Mỹ Lộc (2.800 công nhân), huyện Xuân Trường (khoảng 1.000 công 

nhân) và huyện Hải Hậu (400 công nhân) đã nghỉ việc tập thể. (Dan Tri, Tin Tuc Ngày 15/1) 

 

Hải Dương: Bức Xúc Thưởng Tết, Hơn 2.000 Công Nhân May Ngừng Việc 

 

Chiều 18/1, hơn 2.000 công nhân Công ty TNHH may Trấn An (địa chỉ phường Cẩm Thượng, 

TP.Hải Dương, Hải Dương) ngừng việc tập thể, yêu cầu doanh nghiệp chi trả tháng lương thứ 13 

(được xem như khoản thưởng Tết) cho người lao động. Đại diện công nhân cho biết, mọi năm 

người lao động được nhận lương tháng 13 bằng một tháng lương cơ bản (khoảng 4,6 - 5 triệu 

đồng). Cách đây khoảng 2 tuần, tại Đại hội người lao động (có đại diện người lao động các 

chuyền, bộ phận tham gia), công ty thông báo năm nay người lao động sẽ không được nhận được 

khoản lương tháng 13 khiến người lao động bức xúc. Cũng theo phản ánh của người lao động, 

năm 2020, công ty không bị ảnh hưởng nhiều bởi dịch COVID-19. Bởi lẽ, trong thời gian dịch 

COVID-19 bùng phát, công nhân vẫn đi làm, tăng ca bình thường. Thậm chí có những ngày, 

công nhân tăng ca đến 8h30 tối. Chính quyền địa phương, đại diện công ty và công nhân dự kiến 

sẽ có một cuộc họp vào ngày 19/1 để thảo luận về vấn đề này. Được biết, Công ty TNHH May 

Trấn An đi vào hoạt động từ năm 2004 trên địa bàn TP.Hải Dương. (Lao Dong, Bao Hai Duong 

Ngày 18/1) 

 

Cơ Hội Cho Học Sinh Xứ Thanh Thành Công Ở Nước Đức 

 

Ngày 13/1, tại Sầm Sơn, Trung tâm Hướng nghiệp, dạy nghề giới thiệu việc làm thanh niên 

Thanh Hóa đã tổ chức buổi lễ ký kết thỏa thuận, hợp tác “đưa học viên đi du học nghề tại nước 

Đức” với Công ty CP Giáo dục Quốc tế Việt Đức. Học viên sẽ được miễn 100% học phí trong 

suốt thời gian học tập tại Đức, hưởng lương với mức trợ cấp 1.200 Euro/tháng, mức lương sau 

khi tốt nghiệp được ký từ 2.500 - 2.800 Euro/tháng, sau khi tốt nghiệp được ký hợp đồng làm 

việc theo đúng ngành nghề được đào tạo tại các cơ sở làm việc tại Đức. (Thanh Tra Ngày 13/1) 

 

Hà Tĩnh Phấn Đấu Tỷ Lệ Lao Động Qua Đào Tạo Đạt 72% 

 

Chiều 12/1, Sở LĐ-TB&XH tổ chức tổng kết công tác lao động, người có công và xã hội năm 

2020, triển khai nhiệm vụ 2021. Năm 2020, các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh tuyển sinh hơn 

19.000 người (đạt 107,5% kế hoạch), trong đó, cao đẳng: 775 người, trung cấp gần 4. 600 người, 

sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng hơn 13.700 người. Toàn tỉnh giải quyết việc làm 21.078 người 

(đạt 91,6% kế hoạch), trong đó: giải quyết việc làm thông qua các chương trình phát triển kinh tế 

trên địa bàn tỉnh là: 11.240 người; hợp tác đưa lao động đi làm việc tại các doanh nghiệp, cơ sở 

sản xuất kinh doanh ngoại tỉnh 2.850 người; xuất khẩu lao động đạt 6.988 người. Năm 2021, 

ngành LĐ-TB&XH đặt ra chỉ tiêu chủ yếu như: Giải quyết việc làm 20.000 người, xuất khẩu lao 

động 7.500 người; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 72%. (Bao Ha Tinh Ngày 12/1) 

https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/bi-cat-thuong-tet-hang-nghin-cong-nhan-dong-loat-ngung-viec-20210114081405078.htm
https://baotintuc.vn/van-de-quan-tam/hang-nghin-cong-nhan-cong-ty-smart-shirts-tai-nam-dinh-tro-lai-lam-viec-20210115094235909.htm
https://laodong.vn/cong-doan/hai-duong-buc-xuc-thuong-tet-hon-2000-cong-nhan-may-ngung-viec-871939.ldo
http://baohaiduong.vn/lao-dong---viec-lam/gan-1000-cong-nhan-cong-ty-may-tran-an-dung-viec-156892
https://thanhtra.com.vn/kinh-te/lao-dong-viec-lam/co-hoi-cho-hoc-sinh-xu-thanh-thanh-cong-o-nuoc-duc-176906.html
https://baohatinh.vn/xa-hoi/ha-tinh-phan-dau-ty-le-lao-dong-qua-dao-tao-dat-72-nbsp-nbsp/205082.htm


 

 

 

Chấn Chỉnh Tình Trạng Sử Dụng Người Lao Động Nước Ngoài Không Đúng Quy Định 

 

Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Bình cho biết, thời gian qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do diễn 

biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, nhưng việc tuyển dụng, quản lý và sử dụng lao 

động người nước ngoài làm việc cho các tổ chức, doanh nghiệp và các cá nhân sử dụng người 

lao động nước ngoài trên làm việc trên địa bàn tỉnh được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo an toàn, 

đạt được hiệu quả cao trong công tác quản lý nhà nước. Tuy nhiên, vẫn còn một số tổ chức, cá 

nhân quản lý, sử dụng người lao động nước ngoài chưa chấp hành đúng quy định của pháp luật 

về quản lý, sử dụng người lao động nước ngoài. Vẫn còn tình trạng sử dụng người lao động nước 

ngoài làm việc nhưng đang trong quá trình làm thủ tục cấp giấy phép lao động, làm công việc 

không đúng với giấy phép được cấp, không đúng với chủ sử dụng lao động, không báo cáo cho 

cơ quan quản lý nhà nước theo quy định, không gửi bản hợp đồng lao động sau khi đã được cấp 

phép,… (VOV Ngày 18/1) 

 

Quảng Trị: Phấn Đấu Tạo Việc Làm Mới Cho 11.000 Lao Động Trong Năm 2021 

 

Năm 2021, Ngành LĐ-TB&XH Quảng Trị đặt ra mục tiêu phấn đấu tạo việc làm mới cho 11.000 

lao động; tuyển sinh đào tạo nghề nghiệp cho 8.500 người. Năm qua, toàn tỉnh Quảng Trị đã tạo 

việc làm mới cho 11.103 lao động; tuyển sinh, đào tạo nghề nghiệp cho 14.568 lao động. (Dan 

Sinh Ngày 16/1) 

 

Trường Cao Đẳng Du Lịch Huế Chú Trọng Đào Tạo Kỹ Năng Nghề 

 

Trường cao đẳng du lịch Huế, trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, là một trong các 

trường trọng điểm quốc gia, rất chú trọng đào tạo kỹ năng nghề cho nhân lực du lịch. Được biết, 

trường đã đào tạo được 14.579 HSSV, học viên tốt nghiệp ra trường. (Dan Sinh Ngày 13/1) 

 

Quảng Nam Đặt Ra 17 Nhóm Chỉ Tiêu Phát Triển Kinh Tế - Xã Hội 

 

Năm 2021, tỉnh Quảng Nam đặt ra 17 nhóm chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, với 7 nhóm giải 

pháp thực hiện. Tỉnh sẽ quan tâm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và hợp tác xã, thúc đẩy sản xuất 

kinh doanh; thực hiện tốt việc bồi thường thiệt hại, tái định cư, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, 

giao đất cho các nhà đầu tư để triển khai dự án; tiếp tục thúc đẩy xã hội hóa đầu tư vào các lĩnh 

vực văn hóa, y tế, giáo dục, dạy nghề, thể thao và môi trường. (BNews Ngày 13/1) 
 

Sao Mai An Giang Hoàn Thành Nhà Máy Điện Mặt Trời 6.000 Tỉ Đồng 

 

Chiều ngày 12/1, Tập đoàn Sao Mai đã tổ chức công bố hoàn thành Nhà máy Điện mặt trời Sao 

Mai-An Giang có tổng công suất 210 MWp tại H.Tịnh Biên với mức đầu tư hơn 6.000 tỉ đồng. 

Ông Trương Vĩnh Thành, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Sao Mai cho biết, Nhà máy đã tạo việc 

làm cho hơn 100 lao động địa phương, dự kiến sắp tới sẽ tăng lên 500 lao động trong thời gian 

tới. (Thanh Nien, Nhan Dan, Nong Nghiep Viet Nam, Phap Luat Va Cuoc Song, Vietnam Plus, 

SGGP) 

https://vov.vn/xa-hoi/chan-chinh-tinh-trang-su-dung-nguoi-lao-dong-nuoc-ngoai-khong-dung-quy-dinh-831449.vov
https://baodansinh.vn/quang-tri-phan-dau-tao-viec-lam-moi-cho-11000-lao-dong-trong-nam-2021-20210116120150588.htm
https://baodansinh.vn/quang-tri-phan-dau-tao-viec-lam-moi-cho-11000-lao-dong-trong-nam-2021-20210116120150588.htm
https://baodansinh.vn/truong-cao-dang-du-lich-hue-chu-trong-dao-tao-ky-nang-nghe-20210112173356792.htm
https://bnews.vn/quang-nam-dat-ra-17-nhom-chi-tieu-phat-trien-kinh-te-xa-hoi/183693.html
https://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/sao-mai-an-giang-hoan-thanh-nha-may-dien-mat-troi-6000-ti-dong-1328592.html
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Hơn 3.600 Tỷ Đồng Đầu Tư Vào Cụm Cảng Ở Tỉnh Tây Ninh 

 

UBND tỉnh Tây Ninh vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trung tâm logistics, cảng cạn ICD 

và cảng tổng hợp Tây Ninh ở xã Hưng Thuận, huyện Trảng Bàng, với tổng vốn đầu tư hơn 3.600 

tỷ đồng. Thời gian đầu tư, thực hiện dự án từ năm 2020-2025; trong đó giai đoạn 1 sẽ được 

nghiệm thu, đưa vào sử dụng vào quý 1/2023. Dự báo đến năm 2035 dự án thu hút khoảng 1.500 

lao động đến làm việc. (Vietnam Plus Ngày 15/1) 
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