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● Tin GDNN / Đào Tạo Nghề ●  

Chính Sách 

 

Bộ Trưởng Đào Ngọc Dung: Thể Chế Là Mốc Son Của Nhiệm Kỳ 2016-2020 

 

Sáng 21/1 tại Hà Nội, Bộ LĐ-TB&XH tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng thể chế của 

Ngành trong giai đoạn 2016-2020 và định hướng giai đoạn 2021-2026. Bộ trưởng Bộ LĐ-

TB&XH Đào Ngọc Dung phát biểu, Bộ cần chú trọng nhiệm vụ tới đây là xây dựng đề án sửa 

đổi Luật Bảo hiểm xã hội với thể chế hóa tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp 

hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Phát triển đối tượng bảo 

hiểm xã hội tự nguyện thời gian tới, nhất là khu vực chính thức. Bên cạnh đó, Bộ trưởng lưu ý 

việc chuẩn nghèo mới, nghị định về sửa đổi về chính sách xã hội, nghị định về người có công với 

cách mạng, nghị định về tổ chức đại diện người lao động tại doanh nghiệp, đề án tiền lương theo 

Nghị quyết 27/NQ-T.W, các nghị định liên quan tới Luật Người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài theo hợp đồng (sửa đổi)… (Dan Tri, MoLISA Ngày 21/1) 

 

Chiến Lược Quốc Gia Cho Cuộc Cách Mạng Công Nghiệp Lần Thứ Tư 

  

Về phát triển nguồn nhân lực: 

 

Mở rộng và nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo đại học, sau đại học và dạy nghề, nhất 

là các ngành phục vụ cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đổi mới và nâng cao chất lượng 

giáo dục phổ thông theo hướng tăng cường các hoạt động thực hành, nhất là giáo dục khoa học, 

công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM). Phát triển các chương trình thực tập tại các trung tâm 

hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Tăng cường kết nối nghiên cứu khoa học, đào tạo và sản 

xuất kinh doanh. 

 

Bộ LĐ-TB&XH: 

 

Tổ chức khảo sát và đánh giá thường xuyên trình độ tay nghề của người lao động phù hợp với 

yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và đề xuất các giải pháp, chính sách nâng 

cao tay nghề cho lực lượng lao động. Điều chỉnh chương trình dạy nghề theo hướng tăng cường 

đào tạo kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt 

động nghề nghiệp; khởi động các chương trình đào tạo nghề về các công nghệ ưu tiên để tham 

gia tích cực vào cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Xây dựng các chương tái trình đào tạo 

để người lao động chuyển đổi sang các công việc đòi hỏi kỹ năng mới của cuộc Cách mạng công 

nghiệp lần thứ tư. Rà soát, điều chỉnh các quy định về cấp giấy phép lao động cho người lao 

động nước ngoài có trình độ cao để tạo điều kiện làm việc trong lĩnh vực công nghệ ưu tiên tại 

các trung tâm đổi mới, khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin, khu phần mềm của Việt 

Nam phù hợp với thông lệ tốt của quốc tế để tích cực tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần 

thứ tư. (Chinh Phu Ngày 26/1) 

 

Phấn Đấu Thu Hút 91,58% Dân Số Tham Gia Bảo Hiểm Y Tế Năm 2021  

 

https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/bo-truong-dao-ngoc-dung-the-che-la-moc-son-cua-nhiem-ky-20162020-20210121141058679.htm
http://www.molisa.gov.vn/Pages/tintuc/chitiet.aspx?tintucID=224755
http://news.chinhphu.vn/Home/National-strategy-for-4th-Industrial-Revolution/20211/42762.vgp


 

 

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, năm 2021, toàn ngành đặt mục tiêu thu hút 91,58% dân số 

tham gia bảo hiểm y tế; 35,2% lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội (hiện nay là 

32,7%); và 28,5% lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp (hiện nay là 

27%).(en.Vietnam Plus, Hanoi Moi, Tap Chi Tai Chinh Ngày 18/1) 

 

● Tin Kinh Doanh & Thị Trường Lao Động ● 

Hợp tác Nước Ngoài 

 

Đàm Phán Hợp Tác Lao Động Việt Nam - Israel 

 

Ngày 21/1, Việt Nam và Israel đã tiến hành phiên họp trực tuyến khởi động đàm phán Hiệp định 

hợp tác lao động Việt Nam - Israel. Tại phiên họp, hai bên đã trao đổi về các vấn đề kỹ thuật để 

tìm hiểu, làm rõ chính sách, quy định của hai nước về lao động, cũng như các vấn đề ưu tiên và 

quan tâm. Hai bên nhất trí sẽ tích cực thúc đẩy để sớm hoàn tất đàm phán và đi đến ký kết Hiệp 

định trong thời gian sớm nhất trong năm 2021, nhằm đưa lao động Việt Nam sang làm việc tại 

Israel trong lĩnh vực nông nghiệp. Israel là quốc gia có nhu cầu về sử dụng lao động nước ngoài 

rất lớn, đặc biệt trong các lĩnh vực nông nghiệp, y tế, xây dựng, nhà hàng... trong khi Việt Nam 

có nguồn lao động dồi dào, chăm chỉ, được đào tạo tốt. (Tin Tuc, Vietnam Plus Ngày 22/1) 

 

Cam Kết Cung Cấp Đủ Nhân Lực Có Kỹ Năng Nghề Cho Các Doanh Nghiệp Nhật Bản 

 

Chiều 20/1, Bộ LĐ-TB&XH và Bộ Kế hoạch & Đầu tư cùng các bên liên quan có buổi làm việc 

về vấn đề chuẩn bị nguồn nhân lực cho làn sóng đầu tư và Việt Nam. Tại buổi làm việc, ông 

Trương Anh Dũng - Tổng Cục trưởng Tổng cục GDNN, Bộ LĐ-TB&XH nhấn mạnh, GDNN 

đang tích cực phối hợp với các doanh nghiệp Nhật Bản để tổ chức đào tạo lao động có tay nghề. 

Đại diện tổ chức JETRO Nhật Bản cho biết, những điểm nổi bật khi đầu tư vào Việt Nam là chi 

phí nhân công rẻ và nguồn lao động dồi dào, thêm vào đó là chất lượng nguồn lao động cao. Tuy 

nhiên, một số vấn đề gần đây là chi phí nhân công đang có xu hướng tăng và tỉ lệ người lao động 

nghỉ việc khá cao. Ngoài ra, nguồn nhân lực cho công nghiệp phụ trợ vẫn đang thiếu hụt. Chính 

vì vậy, để hoàn thiện chính sách phối hợp giữa 2 nước về chiều sâu, nâng cao tỉ lệ xuất khẩu lao 

động có trình độ, tham gia vào những công việc có hàm lượng kĩ thuật cao, học tập được nhiều 

kĩ năng hơn. (DVET, Bao Dan Sinh Ngày 21/1) 

 

Cách Mạng 4.0 Sẽ Xóa Bỏ Khoảng Tới 1/3 Số Việc Làm Trong 2 Ngành 

 

Theo một nghiên cứu mới Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), các công nghệ của cách mạng 

4.0 sẽ xóa bỏ khoảng từ 1/4 tới 1/3 số việc làm trong các ngành logistics và chế biến nông sản ở 

Việt Nam, song sự cắt giảm này sẽ được bù đắp nhiều hơn bằng nhu cầu lao động mới, từ đó có 

thể dẫn tới lợi ích tích cực về việc làm ở cả hai ngành. Giám đốc quốc gia của ADB tại Việt 

Nam, ông Andrew Jeffries, chia sẻ, Việt Nam cần cân nhắc những cách tiếp cận mới để bảo đảm 

lợi ích bao trùm và sự bảo trợ xã hội đối với công nhân tay nghề thấp, đặc biệt những người có 

nguy cơ bị thay thế và những người cần nâng cao tay nghề. Do tác động của COVID-19 tới các 

chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị, ngành chế biến nông sản của Việt Nam sẽ cần phải điều chỉnh 

để phù hợp với sự thay đổi hành vi của người tiêu dùng. Mặc dù ngành logistics có thể chứng 

https://en.vietnamplus.vn/health-insurance-expected-to-cover-9158-percent-of-population/194954.vnp
http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/988929/phan-dau-thu-hut-9158-dan-so-tham-gia-bao-hiem-y-te
http://tapchitaichinh.vn/bao-hiem/phan-dau-den-het-nam-2021-so-nguoi-tham-gia-bao-hiem-y-te-dat-9158-dan-so-331403.html
https://baotintuc.vn/kinh-te/dam-phan-hop-tac-lao-dong-viet-nam-israel-20210122062650381.htm
https://www.vietnamplus.vn/viet-nam-israel-khoi-dong-dam-phan-ve-hop-tac-lao-dong/690879.vnp
http://gdnn.gov.vn/AIAdmin/News/View/tabid/66/newsid/38300/seo/Cam-ket-cung-cap-du-nhan-luc-co-ky-nang-nghe-cho-cac-doanh-nghiep-Nhat-Ban/Default.aspx
http://baodansinh.vn/cam-ket-cung-cap-du-nhan-luc-co-ky-nang-nghe-cho-cac-doanh-nghiep-nhat-ban-20210121070951539.htm


 

 

kiến sự tăng trưởng mạnh sau đại dịch do sự gia tăng của thương mại điện tử và tính chất đang 

thay đổi của ngành bán lẻ, cả hai ngành này sẽ phải tích hợp các chuỗi cung ứng điện tử và khởi 

động những sáng kiến số – khiến nhu cầu nâng cao năng lực và đào tạo lại thậm chí còn cấp thiết 

hơn. Mặc dù 68% số cơ sở đào tạo ở Việt Nam báo cáo rằng họ đã được trang bị tốt cho cách 

mạng 4.0, con số này vẫn thấp hơn so với Campuchia (73%), Philippines (81%) và Indonesia 

(95%). (CafeF, Thuong Hieu Cong Luan, ADB, ADB, Ngày 20/1) 

 

Dòng Vốn FDI Chất Lượng Tiếp Tục Dịch Chuyển Vào Việt Nam 

 

Các chuyên gia cho rằng tổng vốn FDI vào Việt Nam năm 2021 sẽ cao hơn mức 28,5 tỷ USD 

(vốn đăng ký) và 19,98 tỷ USD (vốn thực hiện) như mục tiêu đã đề ra. Tuy đạt những kết quả 

tích cực, nhưng theo giới phân tích kinh tế, gần đây các lợi thế vốn có của Việt Nam đang dần 

mất đi và một số thách thức mới đã xuất hiện, trong đó có các yêu cầu về lao động tay nghề cao 

và sự xuyên suốt, đồng bộ của chuỗi cung ứng trong nước. (VTV, CafeF Ngày 25/1) 

 

Ra Mắt Khóa Đào Tạo Nghề VET Đầu Tiên Tại Việt Nam 

 

Ngày 21/1, Cityland Education ký kết thỏa thuận hợp tác với dịch vụ tư vấn EHL (Thụy Sĩ) trở 

thành Đơn vị giáo dục và đào tạo nghề nghiệp (VET) trong hệ thống trung tâm đào tạo đạt chuẩn 

của EHL. Chương trình VET của EHL là mô hình đào tạo kỹ năng được xây dựng dựa trên 

khung năng lực chuẩn từ Thụy Sĩ. Viện Đào tạo sẽ là trung tâm đào tạo đầu tiên được sở hữu bởi 

Cityland Education. (VietnamNews, BNews, Thanh Nien Ngày 23/1) 

 

Khởi Công Nhà Máy Chế Tạo Thiết Bị Điện Tử Thông Minh 100 Triệu USD 

 

Sáng 21/1, tại Khu công nghiệp WHA Industrial Zone 1 - Nghệ An, đã diễn ra lễ khởi công dự 

án nhà máy chế tạo các sản phẩm điện tử, phương tiện thiết bị mạng và các sản phẩm âm thanh 

đa phương tiện do Tập đoàn Goertek Technology (Hồng Kông, Trung Quốc) Co., Limited đầu 

tư. Tổng vốn đầu tư của dự án là 2.300 tỷ đồng, tương đương 100 triệu USD. Dự kiến đến tháng 

6/2021, nhà máy sẽ lắp đặt xong máy móc, thiết bị, chính thức đi vào hoạt động, giải quyết việc 

làm cho khoảng 30 nghìn lao động. (Nhan Dan Ngày 21/1) 

 

Doanh Nghiệp Nhật Bản Rót Hàng Trăm Triệu USD Vào KCN Đà Nẵng 

 

Ngày 26/1, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng (Ban Quản lý), 

cho biết, năm 2020, các nhà đầu tư Nhật Bản đứng đầu các dự án FDI đầu tư vào Khu công nghệ 

cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng với 52 dự án đầu tư, vốn đăng ký là 644,396 triệu USD. 

Tại một hội nghị được tổ chức mới đây, doanh nghiệp Nhật Bản, chia sẻ lý do chọn Đà Nẵng làm 

điểm đến đầu tư vì đã từng xem xét rất kĩ ở nhiều quốc gia khác nhau trước khi quyết định đầu 

tư, đặc biệt là tập trung vào vấn đề nguồn nhân lực ngành CNTT, khả năng đáp ứng chuyên môn, 

ngoại ngữ tiếng Anh, đặc biệt là trình độ tiếng Nhật. Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản 

tại Đà Nẵng cũng đánh giá, Đà Nẵng có cơ sở hạ tầng hoàn thiện, nguồn lao động dồi dào với hệ 

thống các trường đại học trên địa bàn... (VietnamBiz Ngày 26/1) 

 

https://cafef.vn/cach-mang-40-se-xoa-bo-khoang-toi-1-3-so-viec-lam-trong-cac-nganh-nay-20210120091252751.chn
https://thuonghieucongluan.com.vn/viet-nam-can-tang-cuong-phat-trien-ky-nang-phuc-vu-chuyen-doi-sang-cach-mang-4-0-a124903.html
https://www.adb.org/vi/news/viet-nam-deepen-skills-development-transition-industry-4-0-adb
https://www.adb.org/news/viet-nam-deepen-skills-development-transition-industry-4-0-adb
https://vtv.vn/kinh-te/dong-von-fdi-chat-luong-tiep-tuc-dich-chuyen-vao-viet-nam-20210125085032683.htm
https://cafef.vn/dong-von-fdi-chat-luong-tiep-tuc-dich-chuyen-vao-viet-nam-20210125101419214.chn
https://vietnamnews.vn/economy/860348/cityland-education-ehl-to-train-hospitality-professionals.html
https://bnews.vn/cityland-education-viet-nam-va-ehl-thuy-si-hop-tac-dao-tao-nghe-khach-san-nha-hang/184689.html
https://thanhnien.vn/giao-duc/ra-mat-khoa-dao-tao-nghe-vet-dau-tien-tai-viet-nam-1332350.html
https://nhandan.com.vn/tin-tuc-kinh-te/khoi-cong-nha-may-che-tao-thiet-bi-dien-tu-thong-minh-100-trieu-usd-632460/
https://vietnambiz.vn/doanh-nghiep-nhat-ban-rot-hang-tram-trieu-usd-vao-kcn-da-nang-20210126103605864.htm


 

 

Đại Sứ Đức: Sự Hấp Dẫn Của Đầu Tư Việt Nam Là Lực Lượng Lao Động Hùng Hậu 

 

Ông Guido Hildner - Đại sứ Đức tại Việt Nam, đề xuất Việt Nam cần cải thiện trình độ nguồn 

nhân lực. Đó là vấn đề Đức hợp tác chặt chẽ với chính phủ Việt Nam trong năm nay. Hiện có 

hơn 6.700 học sinh, sinh viên và hơn 1.000 nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập, nghiên cứu 

tại Đức. Cùng với đó là hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước thông qua Hiệp định EVFTA. 

Đó sẽ là những nội dung mà Đức sẽ tập trung hỗ trợ, đẩy mạnh hợp tác trong năm 2021. Đức 

thúc đẩy phát triển của Việt Nam thông qua các dự án phát triển từ nhiều năm nay. Hai bên thống 

nhất tiếp tục duy trì hợp tác phát triển trong 3 trọng tâm: Môi trường, năng lượng, dạy nghề. Biến 

đổi khí hậu là thách thức tiếp theo trong quan hệ hai nước. Tổng ngân sách cho các dự án hợp tác 

song phương này là hơn 1 tỷ euro. (Doanh Nghiep Hoi Nhap Ngày 25/1) 

 

Quảng Nam: Tập Đoàn Của CHLB Đức Tuyển 300 Lao Động 

 

Sáng 21/1, Trung tâm dịch vụ việc làm Quảng Nam tổ chức buổi tư vấn tuyển dụng 300 lao động 

làm việc cho một Tập đoàn đến từ CHLB Đức tại KCN Tam Thăng, TP Tam Kỳ, Quảng Nam. 

Ông Võ Văn Dũng - Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm Quảng Nam - cho hay, đây là phiên 

giao dịch việc làm đầu tiên của năm 2021. Tại Phiên giao dịch này, Tập đoàn này tuyển dụng 

300 lao động để sản xuất linh kiện điện tử. (Dan Tri Ngày 21/1) 

 

Chuyên Gia UNESCO Nêu 2 Khuyến Nghị Cho Giáo Dục Việt Nam 

 

Bà Dominique Altner, Chuyên gia Chương trình Cao cấp tại Viện chiến lược giáo dục UNESCO, 

có những khuyến nghị nào cho giáo dục Việt Nam trong 5 -10 năm tới. Trong giai đoạn tới, Việt 

Nam nên nhấn mạnh hơn nữa việc đa dạng hoá các lộ trình tiếp cận giáo dục sau THCS, bên 

cạnh học THPT, nâng cao chất lượng đào tạo nghề ở bậc này và sau phổ thông để đáp ứng nhu 

cầu từ thị trường lao động. (VietnamNet Ngày 26/1) 

 

70% Công Nhân TP HCM Không Về Quê Ăn Tết 

 

Theo ông Huỳnh Văn Tuấn, Chủ tịch Công đoàn Khu chế xuất, Khu công nghiệp TP HCM, hơn 

193.000 công nhân quê miền Bắc, miền Trung sẽ ở lại TP HCM ăn Tết, tăng 20% so với năm 

trước. Lý do lượng công nhân không về quê ăn Tết tăng theo ông Tuấn, do ảnh hưởng dịch bệnh, 

họ bị dừng việc, hoãn việc nên đã về quê một thời gian trong năm. Mặt khác, năm 2020 thiên tai 

xảy ra nặng nề ở miền Trung, nhiều người dự định ở lại làm thêm dịp Tết kiếm thêm thu nhập. 

Theo Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất TP HCM, do ảnh hưởng của Covid-19 số 

lượng lao động của 1.560 doanh nghiệp giảm 14.921 người. Trong đó, 133 doanh nghiệp gặp 

khó khăn trong thưởng Tết, 5 doanh nghiệp không thưởng. (CafeF, VnExpress, Doanh Nghiep 

Vietnam Ngày 21/1) 

 

Tin Trong Nước 

 

Dự Báo Xu Hướng Tuyển Dụng Trong Năm 2021 

 

https://doanhnghiephoinhap.vn/vi-the-cua-viet-nam-qua-goc-nhin-cac-dai-su-va-ky-vong-thuc-day-quan-he-doi-tac-chien-luoc-sau-rong.html
https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/quang-nam-tap-doan-cua-chlb-duc-tuyen-300-lao-dong-20210121132705846.htm
https://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/chuyen-gia-unesco-giao-duc-viet-nam-co-buoc-tien-vuot-bac-so-voi-nhieu-quoc-gia-708298.html
https://cafef.vn/khu-che-xuat-khu-cong-nghiep-tphcm-thuong-tet-cao-nhat-hon-nua-ty-dong-20210122075714812.chn
https://vnexpress.net/70-cong-nhan-tp-hcm-khong-ve-que-an-tet-4224414.html
https://doanhnghiepvn.vn/tin-tuc-su-kien/70-cong-nhan-tp-ho-chi-minh-khong-ve-que-an-tet/20210122081733509
https://doanhnghiepvn.vn/tin-tuc-su-kien/70-cong-nhan-tp-ho-chi-minh-khong-ve-que-an-tet/20210122081733509


 

 

Navigos Group - Tập đoàn cung cấp dịch vụ tuyển dụng nhân sự hàng đầu Việt Nam vừa đưa ra 

nhu cầu tuyển dụng trong quý 4/2020 và dự báo xu hướng tuyển dụng trong năm 2021. Theo đó, 

ngành công nghệ thông tin, ngân hàng, bảo hiểm và các doanh nghiệp FDI về mảng linh kiện 

điện tử và ô tô sẽ là những ngành có nhu cầu tuyển dụng nhân lực trong năm 2021. Trong quý 4, 

nhu cầu tuyển dụng các ứng viên người nước ngoài có dấu hiệu gia tăng. Các doanh nghiệp trong 

ngành tài chính ngân hàng đẩy mạnh việc tuyển dụng người nước ngoài phụ trách các thị trường 

Nhật, Hàn Quốc và Trung Quốc. Công nghệ thông tin cũng là một ngành có yêu cầu tuyển dụng 

các ứng viên người nước ngoài. Trong khi nhân sự người Việt chỉ đáp ứng được một số kỹ năng, 

công nghệ, quy mô quản lý và mô hình kinh doanh nhất định, thì đối với mảng công nghệ mới, 

các doanh nghiệp trong ngành này đang tìm kiếm các ứng viên người nước ngoài thuộc các quốc 

tịch châu Âu và Mỹ sử dụng tiếng Anh bản ngữ, đặc biệt là ứng viên người Ấn Độ. Ngành Năng 

lượng cũng ưa chuộng các ứng viên có quốc tịch châu Âu, Đông Nam Á và Ấn Độ. Mặc dù chịu 

nhiều ảnh hưởng nặng do dịch Covid-19, các doanh nghiệp sản xuất Nhật Bản tại Việt Nam đã 

chính thức quay trở lại hoạt động sản xuất và tuyển dụng từ quý 4/2020. Ứng viên làm việc cho 

các doanh nghiệp Nhật cần phải biết tiếng Anh và tiếng Nhật. Theo Navigos Group, các khu 

công nghiệp tại Bình Dương, Đồng Nai, Long An và Cần Thơ đang nhận được sự quan tâm và 

đầu tư từ các doanh nghiệp sản xuất nước ngoài nhờ có nhiều doanh nghiệp sản xuất thuộc Châu 

Âu, Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản đang tìm hiểu thị trường để đầu tư xây nhà máy và phát triển 

hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam, đặc biệt là thị trường phía Nam. Bên cạnh đó, trong 

quý 4 năm 2020, Navigos Search quan sát thấy nhu cầu tuyển dụng trong lĩnh vực công nghệ 

thông tin đã hồi phục nhanh sau dịch COVID - 19. Mặc dù dịch COVID-19 vẫn khiến ngành 

công nghệ thông tin trì hoãn trong tuyển dụng, tuy nhiên vẫn có công ty trong mảng này đang có 

nhu cầu phát triển rất lớn với kế hoạch tuyển dụng 1.000 kỹ sư công nghệ thông tin trong năm 

2021. Mặt khác, ngành Ngân hàng đẩy mạnh tuyển ứng viên trong mảng công nghệ và dữ liệu. 

Các ngân hàng đang có kế hoạch tuyển dụng số lượng lớn các vị trí quan hệ khách hàng. Ngành 

Bảo hiểm có nhu cầu tuyển các tư vấn bảo hiểm nhân thọ làm việc toàn thời gian. (VietnamBiz, 

Thanh Nien, Bao Dan Sinh, Bao Dan Sinh, navigosgroup, Lao Dong Ngày 25/1) 

 

Gói Vay 16 Nghìn Tỉ, Lãi Suất 0% Đã Giải Ngân Hơn 31 Tỉ Đồng  

 

Thông tin về hoạt động tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tại họp phiên 

thường kỳ quý IV/2020, ông Dương Quyết Thắng cho biết, đã giải ngân 31,6 tỷ đồng cho 207 

doanh nghiệp để trả lương cho 8.529 người lao động trong chương trình 160 nghìn tỷ lãi suất 

0%. Trước đó, các điều kiện được cho là ngặt nghèo của gói vay này khiến nhiều doanh nghiệp 

cho rằng khó tiếp cận. (Dat Viet, CafeF, Lao Dong, VTC Ngày 24/1) 

 

Cả Nước Giải Quyết Việc Làm Cho Khoảng 1,34 Triệu Người Trong 2020 

 

Theo báo cáo của Cục Việc làm (Bộ LĐ-TB&XH), năm 2020, cả nước giải quyết việc làm cho 

khoảng 1,34 triệu người, đạt trên 83% kế hoạch. Tỷ lệ lao động qua đào tạo ước đạt 64,5%, tăng 

3,3% so với năm 2019. Về bảo hiểm thất nghiệp, theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, ước đến hết 

năm 2020 có trên 15,8 triệu người tham gia BHXH, chiếm khoảng 32% lực lượng lao động trong 

độ tuổi, trên 13,3 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, chiếm trên 27% lực lượng lao động 

trong độ tuổi. Năm 2020, do tác động của đại dịch COVID-19, thị trường lao động có nhiều biến 

động và đối mặt với nhiều khó khăn như: tình trạng thất nghiệp diễn biến khó lường, tỷ lệ thất 

https://vietnambiz.vn/nhu-cau-tuyen-dung-nhan-luc-nam-2021-tiep-tuc-tang-20210125210544217.htm
https://thanhnien.vn/thoi-su/nhu-cau-tuyen-dung-lao-dong-nuoc-ngoai-gia-tang-1333944.html
https://baodansinh.vn/nganh-cong-nghe-thong-tin-co-nhu-cau-tuyen-dung-rat-lon-20210125180345157.htm
https://baodansinh.vn/nganh-cong-nghe-thong-tin-khat-nhan-luc-trong-nam-2021-20210125193425464.htm
https://www.navigosgroup.com/vi/bao-cao-nhu-cau-tuyen-dung-nhan-su-cap-trung-va-cap-cao-tai-thi-truong-viet-nam-quy-42020-va-xu-huong-tuyen-dung-nam-2021/
https://laodong.vn/cong-doan/du-bao-xu-huong-tuyen-dung-trong-nam-2021-874035.ldo
http://baodatviet.vn/kinh-te/tai-chinh/goi-ho-tro-16000-ty-giai-ngan-duoc-31-ty-3426520/
https://cafef.vn/moi-giai-ngan-hon-31-ty-dong-trong-goi-16000-ty-dong-lai-suat-0-20210123210716469.chn
https://laodong.vn/kinh-te/goi-vay-16-nghin-ti-lai-suat-0-da-giai-ngan-hon-31-ti-dong-873605.ldo
https://vtc.vn/hon-31-ty-dong-trong-goi-vay-16-000-ty-dong-lai-suat-0-duoc-giai-ngan-ar592233.html


 

 

nghiệp của lực lượng lao động trong độ tuổi khu vực thành thị cao nhất trong 10 năm trở lại đây, 

tỷ lệ thiếu việc làm tăng, thu nhập của người làm công hưởng lương giảm. (VTV, CafeF, Nguoi 

Lao Dong Ngày 25/1) 

 

Cả Nước Có 24.776.733 Trẻ Em 

 

Báo cáo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Cục trẻ 

em (Bộ LĐ-TB&XH) tổ chức ngày 20/1, Cục trưởng Cục Trẻ em Đặng Hoa Nam cho biết, theo 

số liệu thống kê, cả nước có 24.776.733 trẻ em (chiếm 25,75%). Theo kết quả khảo sát quốc gia 

về lao động trẻ em năm 2018 (công bố tháng 12-2020) tổng số lao động trẻ em từ 5 tuổi đến 17 

tuổi là 1.031.944 em, chiếm tỷ lệ 5,36% trẻ em trong độ tuổi 5-17, giảm 4,24% so với kết quả 

khảo sát quốc gia về lao động trẻ em năm 2012. (Bao Dan Sinh, QDND, MoLISA Ngày 20/1) 

 

15/15 Chỉ Tiêu Chủ Yếu Của Ngành Nông Nghiệp Đều Đạt Và Vượt Mục Tiêu Đề Ra 

 

Đến hết năm 2020 và cả 5 năm 2016 - 2020, dự kiến 15/15 chỉ tiêu chủ yếu của ngành đều đạt và 

vượt mục tiêu đề ra; nổi bật như chỉ tiêu thu nhập của cư dân nông thôn năm 2020 ước đạt 43 

triệu đồng/người. (Tap Chi Cong San Ngày 20/1) 

 

Hà Giang Đào Tạo Nghề, Giải Quyết Việc Làm Để Giảm Nghèo Bền Vững 

 

Tỉnh Hà Giang xã định đào tạo nghề, giải quyết việc làm được xác định là một trong những giải 

pháp quan trọng góp phần từng bước giảm nghèo bền vững. Kết quả từ năm 2016-2020, toàn tỉnh 

đã tổ chức dạy nghề cho 57.458 lao động, chủ yếu là lao động thuộc hộ nghèo và dân tộc thiểu 

số; nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 54%; giải quyết việc làm cho 92.895 lao động.  Năm 

2020, huyện Quang Bình tổ chức 33 lớp đào tạo nghề ngắn hạn với 579 học viên và giải quyết 

việc làm mới cho 3.500 lao động. (Dai Doan Ket Ngày 26/1) 

 

Năm 2020, Tỉnh Hòa Bình Giải Quyết Việc Làm Cho 16.753 Lao Động 

 

Năm 2020, ngành LĐ-TB&XH tỉnh Hòa Bình đã tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trên lĩnh 

vực với những kết quả nổi bật: Giải quyết việc làm trong nước 16.753 lao động, bằng 104,7% kế 

hoạch; tuyển sinh GDNN đạt 15.895 chỉ tiêu, bằng 102,5% so với kế hoạch. Tỷ lệ lao động qua 

đào tạo đạt 56%, trong đó có bằng cấp chứng chỉ đạt 22,64%. (Bao Hoa Binh Ngày 20/1) 

 

Hà Nội: Giải Quyết Việc Làm Mới Cho 160.000 Lao Động Trong Năm 2021 

 

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 21/1/2020 về giải quyết 

việc làm cho người lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021. Theo kế hoạch, năm 

2021, thành phố sẽ giải quyết việc làm mới cho 160.000 lao động; giảm tỷ lệ thất nghiệp thành 

thị xuống dưới 4%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 71,5%. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

thành phố Chử Xuân Dũng, năm ngoái, Hà Nội đã tạo ra việc làm cho 180.578 lao động, vượt 

qua con số mục tiêu là 156.000 lao động. (Hanoi Moi Ngày 22/1) 

 

https://vtv.vn/kinh-te/hon-13-trieu-lao-dong-co-viec-lam-trong-nam-2020-20210125104031626.htm
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http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/989304/ha-noi-giai-quyet-viec-lam-moi-cho-160000-lao-dong-trong-nam-2021


 

 

Trên 1.000 Cơ Hội Việc Làm Ngành CNTT Thu Nhập Tới Trên 15 Triệu Đồng 

 

Ngày 21/1, Sở LĐTB&XH Hà Nội phối hợp với Cục Việc làm tổ chức “Triển khai hoạt động 

Cổng thông tin dịch vụ việc làm Việt Nam (ESIP) tại Hà Nội và tổ chức Phiên Giao dịch việc 

làm chuyên đề Công nghệ thông tin”. Hai hoạt động này được tổ chức tại Sàn Giao dịch việc làm 

(GDVL) Hà Nội – Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội (số 215 Trung Kính, phường Yên Hòa, 

quận Cầu Giấy, Hà Nội). Đồng thời được kết nối trực tuyến giữa Sàn chính với Sàn 144 Trần 

Phú và 13 Sàn/Điểm GDVL vệ tinh. Các DN, nhãn hàng có nhu cầu tuyển dụng và tuyển sinh 

1.387 chỉ tiêu (trong đó có 350 chỉ tiêu tuyển sinh), với đa dạng các ngành nghề: Lập trình viên, 

Công nghệ thông tin, Kỹ sư IT, nhân viên thiết kế. Theo kế hoạch, các DN, nhãn hàng tuyển 486 

lao động có trình độ cao đẳng, đại học trở lên; 359 lao động trình độ trung cấp, công nhân kỹ 

thuật; 192 lao động phổ thông. Mức lương từ 10 - 15 triệu đồng trở lên có 436 chỉ tiêu, là cơ hội 

cho người lao động tìm được việc làm phù hợp, ổn định cuộc sống. Mức thu nhập 7 – 10 triệu 

đồng có 336 chỉ tiêu, 135 việc làm có mức thu nhập 5 – 7 triệu đồng; còn lại 130 chỉ tiêu người 

lao động sẽ thỏa thuận với DN. (Kinh Te Do Thi Ngày 20/1) 

 

Gần 164.000 Lao Động Đang Làm Việc Tại Các KCN Tỉnh Bắc Giang 

 

Ngày 19/1, đoàn công tác của Bộ LĐ-TB&XH do thứ trưởng Lê Văn Thanh dẫn đầu đến thăm 

và làm việc tại tỉnh Bắc Giang. Cùng đi với Thứ trưởng có lãnh đạo một số Cục, vụ thuộc Bộ 

LĐ-TB&XH. Theo ông Nguyễn Xuân Ngọc, Phó Giám đốc Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc 

Giang, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang sẽ tuyển dụng hơn 42.000 lao động, trong 

khi nguồn lao động hạn hẹp khiến việc tuyển dụng gặp nhiều khó khăn. Cuộc họp diễn ra sau khi 

tỉnh Bắc Giang cấp phép cho Foxconn, nhà cung cấp lớn nhất của Apple Inc có trụ sở tại Mỹ, 

đầu tư 270 triệu USD để phát triển dự án sản xuất máy tính bảng iPad và máy tính xách tay 

MacBook tại tỉnh, dự kiến sẽ thu hút thêm nhiều công nghệ lớn tại địa phương. Tại buổi làm 

việc, đại diện tỉnh Bắc Giang đã chỉ ra một số vướng mắc trong việc tuyển dụng lao động, nhất là 

lao động có tay nghề cao và vấn đề cấp phép cho lao động nước ngoài. Về nguồn nhân lực có tay 

nghề, Thứ trưởng lưu ý doanh nghiệp có thể phối hợp với các trường đào tạo nghề của Việt Nam 

để tuyển dụng. Các KCN tỉnh Bắc Giang có 396 doanh nghiệp hoạt động với gần 164.000 lao 

động, số liệu này tăng 40.000 lao động so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, lao động địa phương 

chiếm 64% tổng số lao động. Thu nhập bình quân của người lao động đạt 7,5 triệu 

đồng/người/tháng. (Dan Tri Ngày 19/1) 

 

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; tổng số nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp 

trong năm 2021 là 110.000 người, tăng 122% so với năm 2020. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 

khoảng trên 6.530 doanh nghiệp đang hoạt động, sử dụng 272.600 lao động, trong đó: Trong các 

khu công nghiệp có 383 doanh nghiệp, đang sử dụng 163.600 lao động. Lực lượng lao động từ 

15 tuổi trở lên của tỉnh là 1.100 nghìn người (chiếm 62,1% dân số). Tỷ lệ lực lượng lao động qua 

đào tạo của tỉnh là 70%; tỷ lệ lao động có văn bằng chứng chỉ là 18,6%; tỷ lệ thất nghiệp khu vực 

thành thị là 3,1%. Từ đầu năm 2020 đến nay, toàn tỉnh có 163 doanh nghiệp gặp khó khăn do 

ảnh hưởng của Covid-19. Tổng số lao động bị ảnh hưởng tới việc làm là 37.093 người (3.265 lao 

http://kinhtedothi.vn/tren-1000-co-hoi-viec-lam-nganh-cntt-thu-nhap-toi-tren-15-trieu-dong-407493.html
https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/gan-164000-lao-dong-dang-lam-viec-tai-cac-kcn-tinh-bac-giang-20210119132830534.htm


 

 

động bị chấm dứt hợp đồng lao động, 33.828 lao động bị ngừng việc tạm thời hoặc giảm giờ làm 

việc). (Dan Sinh Ngày 20/1) 

 

Hà Nam Đặt Mục Tiêu Tạo Ra 17,5 Nghìn Việc Làm Trong Năm Nay 

 

Tỉnh Hà Nam đặt mục tiêu tạo ra 17.500 việc làm và đưa 1.000 lao động đi làm việc ở nước 

ngoài trong năm nay. Theo Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hà Nam Nguyễn Quang 

Tuấn, kể từ khi bùng phát COVID-19, trên địa bàn tỉnh không ghi nhận doanh nghiệp nào nộp 

đơn phá sản. Năm ngoái, Hà Nam đã tạo ra 23.300 việc làm mới và hơn 25.670 lao động có việc 

làm. Chính quyền địa phương cũng cấp giấy phép lao động cho 251 người nước ngoài làm việc 

tại các doanh nghiệp địa phương. (Vietnam Plus, en.Vietnam Plus Ngày 19/1) 

 

Năm 2020, Tỉnh Thái Bình Tạo Việc Làm Mới Cho 32.600 Lao Động 

 

Sáng ngày 18/1, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ lao động, 

người có công và xã hội năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021. Năm 2020, tỉnh đã tuyển sinh 

dạy nghề cho 35.100 người; tạo việc làm mới cho 32.600 lao động. (Bao Thai Binh Ngày 18/1) 

 

Bắc Ninh: Năm 2020 Giải Quyết Việc Làm Cho 27.500 Lao Động 

 

Năm 2020, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bắc Ninh phối hợp với các địa phương, doanh nghiệp giải quyết 

việc làm cho 27.500 lao động, đạt 100% kế hoạch, giảm tỷ lệ thất nghiệp còn 1,74%. Tỉnh đặt 

mục tiêu tạo việc làm mới cho 28.000 lao động, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 76% trong 

năm 2021. (Bao Dan Sinh Ngày 23/1) 

 

Trung Tâm Dạy Nghề Hơn 9 Tỷ Đồng Ở Hà Tĩnh Bỏ Hoang 

 

Trung tâm dạy nghề cho người khuyết tật ở xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, vốn đầu tư hơn 9 

tỷ đồng, dừng hoạt động hơn hai năm nay. Đầu năm 2020, khi Covid-19 bùng phát, người lao 

động hồi hương nhiều, nhà chức trách trưng dụng nhiều phòng của trung tâm để làm chỗ cách ly 

phòng dịch. Vừa qua UBND tỉnh Hà Tĩnh giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các đơn 

vị liên quan chủ trì quy hoạch lại mô hình kinh doanh liên kết tại Trung tâm dạy nghề ở xã 

Cương Gián để triển khai giai đoạn hai của dự án, trên khu đất rộng 68 hecta được quy hoạch từ 

trước, kinh phí khoảng 40 tỷ đồng. (VnExpress Ngày 21/1) 

 

Năm 2021, Tỉnh Khánh Hòa Phấn Đấu Đào Tạo Nghề Cho Hơn 29.450 Lao Động 

 

Lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH Khánh Hòa cho biết, năm 2021, sở đặt mục tiêu tuyển sinh GDNN các 

cấp trình độ cho hơn 29.450 lao động. Năm 2020, toàn tỉnh đã tổ chức đào tạo nghề cho hơn 

29.800 người. Trong đó, hệ cao đẳng và trung cấp nghề hơn 7.700 người, hệ sơ cấp và đào tạo 

thường xuyên hơn 22.100 người. Qua đó nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đến nay đạt 80%. 

(Bao Khanh Hoa Ngày 24/1) 

 

https://baodansinh.vn/nam-2021-tinh-bac-giang-can-tuyen-dung-110000-lao-dong-2021012010262863.htm
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Thưởng Tết Ít Hơn Năm Ngoái, Khoảng 1.000 Công Nhân Ngừng Việc Tập Thể 

 

Chiều ngày 20/1, ông Lê Đức Thuỵ - Chủ tịch LĐLĐ huyện Trảng Bom (Đồng Nai) cho biết, 

liên đoàn đã cùng đoàn công tác của huyện Trảng Bom đã tới Công ty TNHH Great Kingdom 

(KCN Giang Điền, huyện Trảng Bom) để ghi nhận tình hình khoảng 1.000 công nhân ngừng việc 

tập thể do phản đối chính sách thưởng Tết của công ty. Cụ thể, năm 2021 Công ty TNHH Great 

Kingdom chỉ thưởng Tết cho NLĐ 1 tháng lương. Trong khi đó, Tết năm 2020, Công ty này 

thưởng Tết 2 tháng lương, nên NLĐ phản đối. Công ty TNHH Great Kingdom có khoảng 2.000 

NLĐ sản xuất các sản phẩm gỗ xuất khẩu mới chuyển từ KCN Biên Hoà 1 (TP.Biên Hoà) về 

KCN Giang Điền (huyện Trảng Bom). một lãnh đạo Công ty TNHH Great Kingdom cho biết, 

năm nay do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh COVID-19 nên hoạt động sản xuất kinh doanh 

của công ty gặp nhiều khó khăn, vì vậy ban giám đốc mong muốn người lao động cùng chia sẻ 

với doanh nghiệp để cùng vượt qua khó khăn do dịch bệnh COVID-19. (Thanh Nien, Lao Dong 

Ngày 20/1) 

 

Đồng Nai Chú Trọng Đào Tạo Nghề, Nâng Cao Chất Lượng Cuộc Sống Người Lao Động 

 

Nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Đồng Nai có ngành Công nghiệp phát triển 

mạnh, hiện 32 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động với trên 1.500 dự án. Theo Sở LĐ-TBXH, 

hiện nay, thu nhập bình quân của người lao động trên địa bàn tỉnh dao động từ 8-10 triệu 

đồng/tháng. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 62 cơ sở GDNN, trong đó có 12 trường cao đẳng, 5 

trường trung cấp, 24 trung tâm GDNN, 21 cơ sở GDNN khác và doanh nghiệp tại địa phương. 

Trung bình mỗi năm các cơ sở GDNN đào tạo nghề, cung cấp ra thị trường lao động khoảng 75 

ngàn người. Khoảng 85% số lao động sau đào tạo có việc làm với thu nhập ổn định, đặc biệt với 

nguồn nhân lực ở một số nghề như: cơ khí, sửa chữa, điện, điện công nghiệp gần như 95-100% 

lao động sau khi đào tạo là có việc làm. (Dong Nai Ngày 25/1) 

 

Chủ Tịch TP.HCM: Chuyển Đổi Số Đóng Góp 25% GRDP Của TP Vào Năm 2025 

 

Đến năm 2025, chuyển đổi số sẽ đóng góp 25% GRDP của TP.HCM. Đến năm 2030: Là trung 

tâm về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ và văn hóa của khu vực Đông Nam 

Á. TP đặt mục tiêu GRDP bình quân đầu người khoảng 13.000USD. Đến năm 2045: Trở thành 

trung tâm về kinh tế, tài chính của châu Á, phát triển bền vững, có chất lượng cuộc sống cao, 

GRDP bình quân đầu người khoảng 37.000 USD, là điểm đến hấp dẫn toàn cầu. Theo Chủ tịch 

TP.HCM Nguyễn Thành Phong, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, TP đã đề ra 26 chỉ tiêu phát triển 

trên 5 lĩnh vực, như: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa (GRDP) bình quân hàng năm 

khoảng 8%; kinh tế số đóng góp khoảng 25% đến năm 2025, 40% đến năm 2030 trong GRDP 

của TP; tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân đạt 7%/năm… (VietnamNet Ngày 25/1) 

 

Năm 2021, Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức Xét Tuyển 3.530 Chỉ Tiêu 

 

Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức vừa công bố đề án tuyển sinh, theo đó, năm 2021 trường xét 

tuyển 3.530 chỉ tiêu cho 2 bậc CĐ và trung cấp, bao gồm 3.260 cho 24 ngành cao đẳng và 270 

cho 6 ngành trung cấp. (Thanh Nien Ngày 21/1) 
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