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Tháng 2, TP. Hồ Chí Minh Giải Quyết Việc Làm Cho Hơn 27.000 Lượt Lao Động 
Hơn 20.000 Lao Động Nộp Hồ Sơ Hưởng Trợ Cấp Thất Nghiệp Ở TP.HCM 
400 Công Nhân Đình Công Vì Bị Nợ Hơn 9 Tỷ Tiền Lương, BHXH 
Đồng Nai: Nhu Cầu Lao Động Sau Tết Tăng Cao 
8.200 Công Nhân Công Ty Simone Ngừng Việc Đòi Tăng Lương 
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● Tin GDNN / Đào Tạo Nghề ●  

Chính Sách 

 

Thứ Trưởng Lê Tấn Dũng Làm Việc Với Tổng Cục GDNN 

 

Ngày 23/2, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng tham dự và chủ trì buổi làm việc với Tổng cục GDNN về 

công tác và trọng tâm chỉ đạo, điều hành năm 2021. Tại buổi làm việc, Chánh Văn phòng 

Nguyễn Hải Cường trình bày kết quả triển khai nhiệm vụ trong 02 tháng đầu năm và các nhiệm 

vụ trọng tâm triển khai trong năm 2021. Theo đó, năm 2021, Tổng cục sẽ triển khai nhiệm vụ 

trọng tâm. Một là, Hoàn thiện, nâng cao chất lượng thể chế, chính sách về GDNN đảm bảo tính 

đồng bộ, khả thi, hiện đại và hội nhập quốc tế; ưu tiên các chiến lược, quy hoạch và rà soát, sửa 

đổi, bổ sung các quy định hiện hành có tính đột phá mới tạo động lực cho GDNN phát triển. Hai 

là, Chủ động, linh hoạt trong công tác tuyển sinh, đẩy mạnh công tác hướng nghiệp, phân luồng, 

liên thông đào tạo nhằm phát triển quy mô đào tạo. Ba là, Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý 

nhà nước. Bốn là, Đổi mới sáng tạo và thực hiện chuyển đổi số GDNN. Năm là, Huy động và 

nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực đầu tư cho GDNN. Để triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 

nêu trên, Tổng cục cũng đã đưa ra các giải pháp chủ yếu, như chủ động, linh hoạt thực hiện hiệu 

quả “mục tiêu kép” của Chính phủ, vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa phục hồi và phát triển 

kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới; tăng cường đào tạo nghề cho lao động nông 

thôn, đào tạo thường xuyên và đào tạo lại cho người lao động; tập trung triển khai công tác 

chuẩn bị cho các Hội giảng, hội thi năm 2021;… (DVET, Dan Tri, Bao Dan Sinh Ngày 24/2) 

 

Từ 1/3, Người Lao Động 1.838 Ngành Nghề Được Nghỉ Hưu Sớm 

 

Từ ngày 1/3, người lao động (NLĐ) làm việc trong 1.838 nghề, công việc được nghỉ hưu sớm 

khi đủ điều kiện theo quy định. Cụ thể, những nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đã 

được Bộ LĐ-TB-XH quy định chi tiết tại Thông tư số 11/2020/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ 

1/3/2021. (Thanh Nien Ngày 27/2) 

 

Hơn 6,3 Triệu Đoàn Viên, Người Lao Động Được Chăm Lo Tết 

 

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, dịp 

Tết Nguyên đán 2021, đã có trên 6,3 triệu đoàn viên, người lao động được chăm lo thăm hỏi, 

tặng quà, với tổng nguồn kinh phí hỗ trợ, tổ chức các hoạt động là trên 6,5 tỷ đồng, tăng hơn 

2.200.000 so với năm 2020 là 4.138.000 đoàn viên, người lao động với tổng kinh phí là 4.097 tỉ 

đồng. Về hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động ảnh hưởng dịch Covid-19 và thiên tai năm 2020, 

tính đến nay, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã chi hỗ trợ cho gần 329.000 đoàn viên, 

người lao động, với tổng số tiền là trên 310 tỷ đồng. (Nguoi Lao Dong, Lao Dong Thu Do Ngày 

28/2) 

 

Phát Hành Cẩm Nang Đào Tạo Trực Tuyến Trong GDNN 

 

Tổng cục GDNN (Bộ LĐ-TB&XH) vừa phát hành "Cẩm nang đào tạo trực tuyến trong GDNN" 

tại địa chỉ: https://daotaocq.gdnn.gov.vn/camnangdttt/. Bộ tài liệu là thành quả của sự hợp tác 

http://gdnn.gov.vn/AIAdmin/News/View/tabid/66/newsid/38334/seo/Thu-truong-Le-Tan-Dung-lam-viec-voi-Tong-cuc-Giao-duc-nghe-nghiep/Default.aspx
https://dantri.com.vn/giao-duc-huong-nghiep/giao-duc-nghe-nghiep-day-manh-trien-khai-tu-chu-va-chuyen-doi-so-20210224004241204.htm
https://baodansinh.vn/gdnn-gan-ket-doanh-nghiep-gan-dao-tao-voi-thi-truong-lao-dong-20210223223841303.htm
https://thanhnien.vn/thoi-su/tu-13-nguoi-lao-dong-nganh-nghe-nao-duoc-nghi-huu-som-1347100.html
https://nld.com.vn/cong-doan/hon-63-trieu-doan-vien-nguoi-lao-dong-duoc-cham-lo-tet-20210228211205447.htm
https://laodongthudo.vn/tren-63-trieu-doan-vien-nguoi-lao-dong-duoc-cham-lo-dip-tet-nguyen-dan-tan-suu-119676.html


 
giữa Vụ Đào tạo chính quy (Tổng cục GDNN) với Chương trình đổi mới đào tạo nghề Việt Nam 

(GIZ). Cuốn Cẩm nang bao gồm các nội dung chính: Khái quát về đào tạo trực tuyến; Quy định 

và hướng dẫn về đào tạo trực tuyến; Hướng dẫn sử dụng các phần mềm đào tạo trực tuyến; 

Hướng dẫn xây dựng hệ LMS bằng mã nguồn mở; Phụ lục: Một số văn bản hướng dẫn đào tạo 

trực tuyến. Từ những tháng đầu năm 2020, đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh mẽ trên thế giới, 

diễn biến phức tạp, gây khó khăn cho hệ thống giáo dục đào tạo nói chung, hệ thống GDNN nói 

riêng, Việt Nam đã chủ động, kịp thời có các giải pháp để ứng phó với tình hình mới. (Dan Sinh 

Ngày 25/2) 

 

● Tin Kinh Doanh & Thị Trường Lao Động ● 

Hợp tác Nước Ngoài 

 

Tổng Cục Trưởng GDNN Trả Lời Phỏng Vấn Trực Tuyến Về Hội Đồng Giáo Dục ASEAN 

 

Chiều ngày 24/2/2021, tại Tổng cục GDNN, Tổng cục trưởng (TCT) Trương Anh Dũng đã trả 

lời phỏng vấn về Hội đồng giáo dục ASEAN (ATC) được thực hiện trực tuyến bởi Chương trình 

RECOTVET (Chương trình hợp tác khu vực về cải cách đào tạo nhân sự ngành dạy nghề ở các 

quốc gia ASEAN) để chuẩn bị cho phiên họp khởi động của ATC vào tháng 3 tới. Tham dự buổi 

phỏng vấn còn có Giám đốc và các cán bộ chương trình RECOTVET và cán bộ của Tổ chức 

Hợp tác Phát triển Đức (GIZ). Tại buổi phỏng vấn, trả lời câu hỏi của ông Ingo Imhoff, đại diện 

tổ chức Hợp tác phát triển Đức (GIZ) về các chủ đề quan trọng nhất mà ATC cần tập chung thúc 

đẩy, ông Trương Anh Dũng,Tổng cục trưởng Tổng cục GDNN cho biết: có 3 điểm quan trọng 

mà ATC cần tập chung để hoạt động hiệu quả hơn bao gồm: (1) xây dựng các khuyến nghị chính 

sách nhằm cải thiện hệ thống GDNN, tăng cường việc đảm bảo chất lượng GDNN tại các nước 

thành viên ASEAN, phát triển lực lượng lao động đáp ứng thị trường, (2) thúc đẩy việc đối sánh, 

công nhận trình độ lẫn nhau giữa các quốc gia ASEAN nhằm hỗ trợ việc di chuyển lao động giữa 

các quốc gia trong khu vực và (3) tiến hành các nghiên cứu so sánh, chia sẻ các điển hình tốt về 

phát triển GDNN; Hỗ trợ các nước xây dựng và phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu về GDNN của 

các quốc gia ASEAN. Ông Trương Anh Dũng cũng cho biết thêm: ngoài các lĩnh vực ưu tiên 

nêu trong Điều khoản tham chiếu của ATC, cần bổ sung thêm các lĩnh vực ưu tiên sau: (1) xây 

dựng và phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu về GDNN; đặc biệt là cơ sở dữ liệu phục vụ chuyển đổi 

số và đào tạo trực tuyến, (2) nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý GDNN, (3) thúc đẩy việc đối 

sánh, công nhận trình độ lẫn nhau giữa các quốc gia ASEAN nhằm hỗ trợ việc di chuyển lao 

động giữa các quốc gia trong khu vực, (4) xây dựng chính sách khuyến khích cộng đồng doanh 

nghiệp ASEAN tham gia vào phát triển GDNN, (5) đánh giá, công nhận kỹ năng cho người lao 

động nhằm tăng nhanh tỷ lệ lao động có kỹ năng nghề; tăng cường kỹ năng số cho người lao 

động; đào tạo, đào tạo lại cho người lao động và (6) chia sẻ thông tin về lao động di cư và hệ 

thống thông tin thị trường lao động của các nước thành viên ASEAN. Liên quan đến vấn đề 

chuyển đổi số, Tổng cục trưởng Trương Anh Dũng nêu rõ 3 điểm cần được quan tâm gồm: các 

hoạt động tăng cường trao đổi kinh nghiệm về chuyển đổi số, chia sẻ tài nguyên số, các điển hình 

tốt trong Asean về chuyển đổi số và xây dựng tài nguyên mới, nền tảng dữ liệu để mọi người 

cũng hưởng lợi từ thành tựu của chuyển đổi số. (Dan Sinh, DVET Ngày 25/2) 

 

Tổ Chức Kỳ Thi Kỹ Năng Đặc Định Đầu Tiên Ở Việt Nam 

 

https://baodansinh.vn/phat-hanh-cam-nang-dao-tao-truc-tuyen-trong-giao-duc-nghe-nghiep-20210225090610613.htm
https://baodansinh.vn/tong-cuc-truong-truong-anh-dung-tra-loi-phong-van-truc-tuyen-ve-hoi-dong-giao-duc-asean-20210225205908106.htm
http://gdnn.gov.vn/AIAdmin/News/View/tabid/66/newsid/38336/seo/Tong-cuc-truong-Truong-Anh-Dung-tra-loi-phong-van-ve-Hoi-dong-giao-duc-ASEAN-truc-tuyen-do-Chuong-trinh-RECOTVET-thuc-hien/Default.aspx


 
Ngày 23/3, kỳ thi kỹ năng đặc định số 1 sẽ lần đầu tiên được tổ chức ở Việt Nam để tìm kiếm 

các ứng viên làm việc tại Nhật Bản. Kỳ thi lần này đã được sự thống nhất của cơ quan chức năng 

hai nước. Đơn vị tổ chức là Hiệp hội Nguồn nhân lực xây dựng Nhật Bản (JAC). Ngành nghề thi 

tuyển lần này là thi công cốt thép (reinforcement construction). Tại lần thi này, ban tổ chức sẽ 

tiếp nhận 30 ứng viên dự thi, thời gian nhận đăng ký đến ngày 25-2. JAC đã ký Biên bản ghi nhớ 

với 5 trường đào tạo Nghề thuộc Bộ Xây dựng Việt Nam để đào tạo “lao động kỹ năng đặc định” 

nhằm đưa nguồn nhân lực có kỹ năng nghề thuộc ngành Xây dựng của Việt Nam tới Nhật Bản 

làm việc. Sau đó, vào tháng 7/2021, dự kiến sẽ đến lượt nhiều ngành nghề khác như:  nội thất, lái 

máy xây dựng, công trình hầm, bơm bê tông... Qua đó, sẽ đa dạng hóa cơ hội tham gia thị trường 

lao động tại Nhật dành cho lao động Việt Nam, tiết kiệm chi phí và giảm thiểu rủi ro so với dự 

thi tại Nhật. (Nguoi Lao Dong, Tien Phong Ngày 24/2) 

 

Nguồn Nhân Lực Việt Đóng Góp Tích Cực Cho Kinh Tế Nhật Hậu COVID-19 

 

Báo Kinh doanh hiện đại của Nhật Bản số ra ngày 25/2 đã có bài viết đánh giá về lao động nước 

ngoài, trong đó nhận định Việt Nam tiếp tục là một trong những nguồn cung cấp lao động quan 

trọng cho sự phục hồi và phát triển kinh tế của Nhật Bản hậu COVID-19. Dẫn nguồn báo cáo của 

Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản tháng 10/2020, bài báo cho biết số lao động nước ngoài 

tại Nhật Bản đạt mức cao kỷ lục là 1,72 triệu người, tăng 4% so với năm 2019. Trong bối cảnh 

dịch bệnh COVID-19 bùng phát, Nhật Bản đã áp dụng việc hạn chế nhập cảnh. Tuy nhiên, sau 

giai đoạn thực hiện tình trạng khẩn cấp vào giữa năm 2020, Chính phủ Nhật Bản đã đưa ra một 

“khung ngoại lệ được xây dựng phục vụ nhập cảnh nguồn lao động cần thiết cho kinh doanh," 

cho phép tiếp nhận lao động nước ngoài khi đáp ứng các điều kiện phòng dịch như được xét 

nghiệm virus SARS-CoV-2 từ trong nước, tự cách ly trong vòng 14 ngày... Việt Nam là nước 

đáp ứng tốt nhất các điều kiện này nên số lao động người Việt tại Nhật Bản đã không ngừng gia 

tăng thời gian qua. Bài viết nêu rõ trong năm 2020, lao động người Việt tăng 10,6% và chính 

thức vượt Trung Quốc trở thành cộng đồng lao động nước ngoài đông nhất tại Nhật Bản với 

443.998 người. Bài báo khẳng định nhu cầu về lao động nước ngoài chắc chắn sẽ tiếp tục tăng 

lên tại Nhật Bản sau khi nước này dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp và còn tăng cao hơn nữa sau khi 

dịch bệnh COVID-19 cơ bản được khống chế. (en.Vietnam Plus, Vietnam Plus Ngày 25/2) 

 

Đồng Tháp: Tuyển 600 Lao Động Làm Việc Tại Nhật Bản 

 

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đồng Tháp vừa thông báo tuyển 600 lao động nam, nữ đi làm 

việc có thời hạn theo hợp đồng tại Nhật Bản. Các ứng viên sẽ làm việc trong lĩnh vực chế biến 

thực phẩm; cơ khí - hàn cấu kiện thép, chế tạo máy; đúc nhựa; kiểm tra cơ khí; kiểm tra linh kiện 

ôtô; hàn bán tự động, sơn kim loại, sơn chi tiết máy. Thời gian phỏng vấn tuyển dự kiến trong 

tháng 3 và 4-2021. (Nguoi Lao Dong, Bao Dan Sinh Ngày 24/2) 

 

Tuyển 300 Bạn Trẻ Sang Đức Học Tập Và Làm Việc Lương Hơn 80 Triệu/Tháng 

 

Trung tâm Lao động ngoài nước Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) đang tiếp 

nhận hồ sơ tuyển ứng viên sang Đức học tập và làm việc. Đây là thỏa thuận giữa Trung tâm Lao 

động ngoài nước và Công ty TNHH Vivantes - Diễn đàn cho người cao tuổi CHLB Đức - về việc 

https://nld.com.vn/cong-doan/to-chuc-ky-thi-ky-nang-dac-dinh-dau-tien-o-viet-nam-20210223173022479.htm
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https://www.vietnamplus.vn/nguon-nhan-luc-viet-dong-gop-tich-cuc-cho-kinh-te-nhat-hau-covid19/696673.vnp
https://nld.com.vn/cong-doan/dong-thap-tuyen-600-lao-dong-lam-viec-tai-nhat-ban-20210223210726833.htm
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tuyển chọn, đào tạo, đưa ứng viên Việt Nam sang Đức học tập và làm việc trong ngành điều 

dưỡng chăm sóc người già và người bệnh. Chỉ tiêu tuyển chọn trong đợt này là 300 người. Cũng 

theo đại diện của Trung tâm lao động ngoài nước, ứng viên được đài thọ toàn bộ các chi phí 

trong thời gian từ 12 tháng đến 18 tháng học tiếng Đức tại Việt Nam. Trong thời gian học nghề 

từ ba năm tại Đức, hàng tháng ứng viên sẽ được nhận học bổng học nghề tối thiểu khoảng 1.100 

Euro/tháng. Sau khi tốt nghiệp khoá đào tạo nghề và được cấp chứng chỉ quốc gia Đức, ứng viên 

sẽ được Công ty TNHH Vivantes và các đối tác ký hợp đồng làm việc lâu dài tại CHLB Đức, 

được hưởng mức lương theo quy định khoảng 3.000 Euro/tháng, tương đương 81 triệu đồng, 

chưa tính phụ cấp. (Thanh Nien, Saigon Times, CoLAB, CoLAB Ngày 28/2) 

 

'Khát' Nhân Sự Quản Lý Việt Nam 

 

Bà Âu Quý Hy, thư ký Văn phòng Kinh tế và văn hóa Đài Bắc tại TP.HCM, cho biết hiện nay 

các doanh nghiệp Đài Loan đang đầu tư tại VN đang có nhu cầu tuyển dụng khoảng 50.000 nhân 

sự quản lý. Theo bà, doanh nghiệp Đài Loan rất cần các luật sư biết tiếng Hoa để có thể tư vấn 

pháp luật cho các doanh nghiệp Đài Loan đang đầu tư tại Việt Nam. Nhưng hầu như sinh viên 

ngành luật không để ý tới nhu cầu này. Bà nói thêm, thay đổi chương trình đào tạo nhưng lại 

không biết doanh nghiệp đang làm gì, phát triển ở mức nào, phương hướng phát triển như thế 

nào thì không thể nắm bắt được nhu cầu để đào tạo cho trúng. Đại diện 12 trường đại học, cao 

đẳng tại TP.HCM và Đồng Nai vừa có chuyến tham quan nhà máy của Vedan Việt Nam, gặp gỡ 

lãnh đạo doanh nghiệp để tìm hiểu về nhu cầu tuyển dụng. (Tuoi Tre Ngày 26/2) 

 

Các Doanh Nghiệp Ấn Độ Muốn Đầu Tư Vào Ngành Công Nghiệp Việt Nam 

 

Chiều 25/2, Thương vụ - Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ phối hợp với chính quyền bang Uttar 

Pradesh, Hiệp hội Công nghiệp Ấn Độ (IIA), cơ quan trực thuộc Bộ Doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ 

và vừa Ấn Độ và Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội (HANOISME) tổ chức Hội nghị xúc 

tiến thương mại-đầu tư song phương theo hình thức trực tuyến, với chủ đề “Thúc đẩy cơ hội hợp 

tác thương mại-đầu tư giữa doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam-Ấn Độ”. Chủ tịch IIA Pankaj 

Gupta cho rằng một số doanh nghiệp lớn của Ấn Độ như Adani Group, Mahindra, tập đoàn hóa 

chất SRF và tập đoàn năng lượng tái tạo Suzlon đã thể hiện sự quan tâm đến việc đầu tư vào Việt 

Nam. Các ngành công nghiệp Ấn Độ cũng có thể tìm kiếm tiềm năng thiết lập doanh nghiệp tại 

Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng, thăm dò khoáng sản, hóa chất nông nghiệp, sản xuất 

đường, chè, cà phê, công nghệ thông tin và linh kiện ô tô. Hiện Việt Nam đang áp dụng những 

ưu đãi hấp dẫn cho đầu tư như khả năng tiếp cận thị trường lớn hơn, chính sách đầu tư thuận lợi, 

nhiều hiệp định thương mại tự do, kinh tế tăng trưởng nhanh, cơ sở hạ tầng phát triển mạnh, 

chính trị ổn định, chi phí lao động thấp và lực lượng lao động trẻ. (BNews, en.Vietnam Plus, 

BNews Ngày 26/2) 

 

Samsung: “Việt Nam Là Cứ Điểm Chiến Lược Trong Nghiên Cứu Và Phát Triển” 

 

Ông Choi Joo Ho, tổng giám đốc Samsung Việt Nam, chia sẻ, tổng kim ngạch xuất khẩu năm 

2020 của Samsung VN đạt khoảng 57 tỉ USD, thấp hơn kế hoạch của năm là hơn 60 tỉ USD 

nhưng vẫn là một kết quả tương đối tích cực trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Trước mắt 

https://thanhnien.vn/giao-duc/tuyen-chon-300-ban-tre-sang-duc-hoc-tap-va-lam-viec-luong-hon-80-trieu-dongthang-1347533.html
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Samsung không có kế hoạch đầu tư mới với quy mô lớn mà sẽ tập trung vào ổn định vận hành 

nhà máy và nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Về trung tâm R&D ở Hà Nội, đây là tòa 

nhà đầu tiên được Samsung điện tử xây dựng ở nước ngoài nhằm phục vụ R&D của tập đoàn. 

Tại đây sẽ nghiên cứu nhiều công nghệ cao trong tương lai, được kỳ vọng sẽ nâng vị thế của VN 

và Samsung trên trường quốc tế. Quá trình xây dựng trung tâm R&D mới của chúng tôi sẽ tạo ra 

việc làm cho khoảng 180.000 lao động, số kinh phí chi trả cho các nhà thầu xây dựng Việt Nam 

khoảng 1.600 tỉ đồng. Điều này sẽ mang lại hiệu quả trực tiếp trong việc thúc đẩy kinh tế của Hà 

Nội. (TuoiTre Ngày 1/3) 

 

Dentsu Nhật Bản Có Kế Hoạch Tuyển Dụng Thêm 400 Kỹ Sư Việt Nam 

 

Trong thời gian 5 năm tới, công ty Dentsu Nhật Bản cũng có kế hoạch tuyển dụng thêm 400 kỹ 

sư Việt Nam. Giám đốc Công ty Dentsu Nhật Bản nhận xét các kỹ sư Việt Nam có kiến thức tốt, 

thái độ làm việc nghiêm túc, nhanh chóng học hỏi, tiếp thu các kỹ thuật, kỹ năng và có thể đảm 

nhiệm nhiều công việc. Công ty Dentsu Nhật Bản cũng chú trọng công tác đào tạo cho các kỹ sư 

Việt Nam, trong đó, các kỹ sư nhiều kinh nghiệm của Nhật Bản sẽ trách nhiệm chỉ dẫn kỹ thuật, 

cũng như hướng dẫn công việc thực tế ngoài hiện trường. Công ty hiện có 10 kỹ sư người Việt 

Nam đang làm việc tại Nhật Bản và 85 kỹ sư đang làm việc tại công ty Cổ phần Dentsu Việt 

Nam, có trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội. (Bao Quoc Te, Vietnam Plus, Tin Tuc Ngày 1/3) 

 

Việt Nam, Áo Tăng Cường Định Hướng Hợp Tác Kinh Tế - Thương Mại 

 

Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Áo Lê Dũng và Thứ trưởng thường trực Bộ Kinh tế và Kỹ thuật 

số Cộng hòa Áo Michael Esterl có buổi làm việc ngày 25/2, tại thủ đô Vienna, về trao đổi và 

thảo luận nhằm định hướng thúc đẩy, tăng cường hợp tác kinh tế - thương mại hai nước. Việt 

Nam và Cộng hòa Áo tái khẳng định mong muốn hợp tác về đào tạo nghề và lao động, đặc biệt 

trong hai lĩnh vực công nghệ thông tin và điều dưỡng viên. Trong thời gian tới, phía Áo cho biết 

có nhu cầu lớn đối với lao động có trình độ chuyên môn trong hai lĩnh vực này. Hai bên nhất trí 

sẽ thúc đẩy các cơ quan liên quan sớm khởi động dự án thí điểm về thực hiện mô hình đào tạo 

nghề của Áo tại Việt Nam. (Tin Tuc Ngày 2/3) 

 

Chờ Sự ‘Bùng Nổ’ Vốn FDI Trong Năm 2021 

 

Trong thời gian tới, nhiều chuyên gia đánh giá rằng việc nhà đầu tư xem xét, quyết định có hay 

không đầu tư vào Việt Nam sẽ tiếp diễn, đặc biệt sau khi dịch COVID-19 được khống chế, nền 

kinh tế mở cửa hoàn toàn, đồng thời đưa ra những khuyến nghị giúp Việt Nam thu hút FDI. 

Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan cho rằng Việt Nam cần cải thiện năng suất lao động thông qua 

việc giáo dục tốt hơn và đào tạo nghề nghiệp được thiết kế phù hợp hơn, từ đó, giúp doanh 

nghiệp Việt Nam tiến lên chuỗi giá trị cao hơn. (ThoiBaoKinhDoanh Ngày 1/3) 

 

Tin Trong Nước 

 

Học Sinh 60 Tỉnh, Thành Đi Học Ngày 1/3 
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Ngày 1/3, học sinh tại 60 địa phương đến lớp, trong khi học sinh Hà Nội trở lại trường vào ngày 

2/3, sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán và tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch Covid-19. 

Hải Phòng và Hải Dương vẫn chưa quyết định ngày học sinh đi học trở lại. Dự kiến, học sinh tại 

Hải Phòng đến trường từ ngày 8/3 và tại Hải Dương là từ 17/3. (Zing, Giao Duc Thoi Dai, VTC, 

MOET Ngày 1/3) 

 

Tình Hình Đăng Ký Doanh Nghiệp Tháng 02 Và Hai Tháng Đầu Năm 2021 

 

Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 02 tháng đầu năm 2021, số doanh nghiệp thành 

lập mới là 18.129 doanh nghiệp, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng số vốn đăng ký của 

doanh nghiệp thành lập mới là 334.821 tỷ đồng (tăng 52,2% so với cùng kỳ năm 2020). Tổng số 

lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới là 172.844 lao động, tăng 9,7% so với 

cùng kỳ năm 2020. (MPI Ngày 26/2) 

 

Gần 100% Người Lao Động Đã Quay Trở Lại Làm Việc Bình Thường 

 

Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam cho biết, tính đến ngày 26/2, gần 100% người lao 

động đã quay trở lại làm việc bình thường. Các ngành dệt may, gia giày, túi xách, điện tử, chế 

biến, nông nghiệp, công nghiệp... có tỉ lệ người lao động quay trở lại làm việc cao, tổ chức sản 

xuất bình thường. Tuy nhiên, do dịch bệnh COVID-19 tác động nên một số ngành có tỉ lệ người 

lao động quay trở lại làm việc thấp hơn, số lượng lao động giảm, giãn thời gian làm việc, nghỉ 

luân phiên, nghỉ việc tạm thời và nghỉ việc nhiều như ngành du lịch, vận tải (đường bộ, đường 

sắt, đường không), dịch vụ ăn uống, lưu trú... Đặc biệt, Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết, hiện 

nay, có xu hướng người lao động thất nghiệp chuyển sang làm việc tạm thời cho các doanh 

nghiệp dịch vụ công nghệ như Grab, Now, Gojek, Be, Vietgo.... Nguyên nhân do điều kiện ra 

nhập và rút lui dễ dàng, không ràng buộc bằng hợp đồng lao động, chi phí tham gia thấp, thời 

gian làm việc linh hoạt. Theo như số liệu công bố của các hãng xe, số lượng tài xế tham gia lên 

tới hàng trăm nghìn người. Chẳng hạn, như Grab thống kê có khoảng 175.000 tài xế, Gojek có 

khoảng 150.000 tài xế, ứng dụng Be cũng có hơn 100.000 tài xế trên toàn quốc…Tổng LĐLĐ 

Việt Nam vừa có báo cáo nhanh về tình hình lao động trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu. Theo 

đó, tính đến hết 22/2, cả nước xảy ra 35 vụ ngừng việc tập thể, đình công, giảm 12 cuộc so với 

dịp trước Tết năm 2020. Nguyên nhân ngừng việc chủ yếu tập trung vào các nội dung về trả 

lương, trả thưởng, thưởng Tết, phụ cấp, kế hoạch nghỉ Tết, lịch sản xuất…(Bao Dan Sinh, Lao 

Dong Ngày 27/2) 

 

Gần 29 Nghìn Lượt Khách Quốc Tế Tới Việt Nam Trong Hai Tháng Đầu Năm 

 

Theo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 2/2021 của Tổng cục Thống kê công bố, do kỳ 

nghỉ Tết Nguyên đán và ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên hoạt động vận tải và du lịch giảm so 

với tháng trước. Cụ thể, khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 2/2021 ước tính đạt gần 11 

nghìn lượt người, giảm 38,3% so với tháng trước và giảm 99,1% so với cùng kỳ năm trước. Hiện 

Việt Nam vẫn đang đóng cửa với khách du lịch nước ngoài, phần lớn lượng khách nước ngoài 

trong tháng trước là các chuyên gia, giám đốc điều hành và lao động có tay nghề cao. (CafeF, 

VietnamBiz, GSO Ngày 28/2) 

https://zingnews.vn/hoc-sinh-60-tinh-thanh-di-hoc-ngay-13-post1188298.html
https://giaoducthoidai.vn/giao-duc/giu-on-dinh-ky-thi-tot-nghiep-thpt-2021-chu-dong-ung-pho-dich-covid-19-y9t2hssGR.html
https://vtc.vn/hom-nay-1-3-hoc-sinh-60-tinh-thanh-pho-tro-lai-truong-ar598588.html
https://moet.gov.vn/tintuc/Pages/tin-tong-hop.aspx?ItemID=7234
http://www.mpi.gov.vn/Pages/tinbai.aspx?idTin=49040&idcm=188
https://baodansinh.vn/gan-100-nguoi-lao-dong-da-quay-tro-lai-lam-viec-binh-thuong-20210227144113908.htm
https://laodong.vn/cong-doan/gan-100-nguoi-lao-dong-da-quay-tro-lai-lam-viec-binh-thuong-883929.ldo
https://laodong.vn/cong-doan/gan-100-nguoi-lao-dong-da-quay-tro-lai-lam-viec-binh-thuong-883929.ldo
https://cafef.vn/gan-29-nghin-luot-khach-quoc-te-toi-viet-nam-trong-hai-thang-dau-nam-2021022819084328.chn
https://vietnambiz.vn/hon-28000-luot-khach-quoc-te-toi-viet-nam-trong-hai-thang-dau-nam-20210228112056893.htm
https://www.gso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2021/02/bao-cao-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-thang-02-nam-2021/


 
 

Cơ Cấu Lại Ngành Nông Nghiệp Giai Đoạn 2021 - 2025 

 

Ngày 25/2, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 255/QĐ-TTg về Cơ cấu lại ngành 

nông nghiệp giai đoạn 2021-2025. Theo QĐ, Tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng ngành nông 

nghiệp đạt bình quân từ 2,5 đến 3,0%/năm. Tốc độ tăng năng suất lao động nông, lâm nghiệp và 

thủy sản đạt bình quân từ 7,0 đến 8,0%/năm. (Luat Viet Nam Ngày 25/2) 

 

Tình Hình Xây Dựng Và Phát Triển KCN, KKT Đến Tháng 02 Năm 2021 

 

Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính lũy kế đến cuối tháng 02/2021, tổng vốn đầu tư 

đăng ký của các nhà đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp (KCN) đạt khoảng 5,3 tỷ 

USD và 324,9 nghìn tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư đã thực hiện của các dự án hạ tầng 2,34 tỷ 

USD và 152,4 nghìn tỷ đồng, bằng khoảng 46,2% tổng vốn đầu tư đã đăng ký. Các KCN, khu 

kinh tế (KKT) đã tạo việc làm cho khoảng 3,65 triệu lao động trực tiếp. (MPI Ngày 25/2) 

 

Ngành IT: Trả Nghìn USD Cho Nhân Viên Dưới 5 Năm Kinh Nghiệm 

 

Theo báo cáo từ Navigos Group, chương trình lương thưởng cho lĩnh vực CNTT được quyết 

định theo thứ tự cụ thể sau: mức lương của công ty, hiệu suất làm việc và triển vọng thị trường. 

Theo kết quả hoạt động chung của công ty, tỷ lệ tăng lương hàng năm có thể lên tới 30%. Tỷ lệ 

tăng lương của mỗi công ty có thể dao động từ 5 - 15%, hoặc thậm chí là 20% đối với những 

nhân viên xuất sắc thuộc top 5 - 10% đóng góp tốt nhất. Cụ thể, người nắm vị trí giám đốc công 

nghệ (Chief Technology Officer - CTO) có thể nhận mức lương lên tới 20.000 USD/tháng (~460 

triệu đồng/tháng). Với một nhân viên IT phần cứng bình thường có kinh nghiệm dưới 5 năm, 

mức lương hàng tháng có thể lên đến 1.200 USD (28 triệu đồng). Nhà quản lý có kinh nghiệm 5-

10 năm có thể nhận mức lương 2.000 USD (46 triệu đồng). Trong khi đó, ở mảng IT phần mềm, 

mức lương khác nhau với từng vị trí, nhưng nhìn chung mức lương có thể lên đến 34,5 triệu 

đồng cho những người kinh nghiệm dưới 5 năm. Với kinh nghiệm 5-10 năm, mức lương mà các 

công ty IT đề nghị thường có thể lên đến 69 triệu đồng. Trong dịp Tết 2021 vừa qua, ứng viên 

làm trong ngành IT cũng ghi nhận mức thưởng Tết đáng chú ý. Theo khảo sát của TopDev, mức 

thưởng Tết trung bình cho các lập trình viên có kinh nghiệm ước khoảng 30 triệu đồng. 

(VietnamBiz Ngày 24/2) 

 

Năm 2021, Hà Nội Có 110.000 Học Sinh Tốt Nghiệp Cấp 2 

 

Năm học 2020-2021, dự kiến toàn thành phố Hà Nội có khoảng 110.759 học sinh tốt nghiệp 

trung học cơ sở (tăng 6.220 học sinh so với năm học 2019-2020). Thực hiện công tác phân luồng 

học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở, dự kiến 62% học sinh tuyển vào trường trung học phổ 

thông công lập, 22% số học sinh tuyển vào trường trung học phổ thông ngoài công lập và trường 

trung học phổ thông công lập tự chủ tài chính, 8% số học sinh tuyển vào trung tâm GDNN – giáo 

dục thường xuyên và khoảng 8% số học sinh tham gia học nghề. Tuyển vào trường trung học 

phổ thông: khoảng 93.040 học sinh. Trong đó các trường công lập tuyển 68.670 học sinh, các 

trường ngoài công lập và công lập tự chủ tài chính tuyển khoảng 24.370 học sinh. Tuyển vào 

https://luatvietnam.vn/nong-nghiep/quyet-dinh-255-qd-ttg-ke-hoach-co-cau-lai-nganh-nong-nghiep-giai-doan-2021-2025-199001-d1.html
http://www.mpi.gov.vn/Pages/tinbai.aspx?idTin=49041&idcm=188
https://vietnambiz.vn/bao-chi-nhu-nganh-it-tra-nghin-usd-cho-nhan-vien-duoi-5-nam-kinh-nghiem-tang-luong-den-20-moi-nam-20210224155319718.htm


 
trung tâm GDNN – giáo dục thường xuyên khoảng 8.860 học sinh. Tuyển vào các cơ sở GDNN 

khoảng 8.860 học sinh. Theo dự kiến, kỳ thi lớp 10 năm học 2021-2022 sẽ được tổ chức vào 

ngày 29 và 30/5/2021. (VietnamNet, An Ninh Thu Do, Lao Dong Ngày 21/2) 

 

Nhu Cầu Lao Động Phổ Thông Tại Hà Nội Tăng Sau Tết 

 

Báo cáo nhanh từ Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội (HCES) cho hay nhu cầu tuyển dụng lao 

động của doanh nghiệp có xu hướng tăng nhẹ so với cùng kỳ 2020, đặc biệt lao động phổ thông 

chiếm trên 50%. Mức lương các doanh nghiệp chào mời người lao động dao động từ 5-12 triệu 

đồng. Thống kê toàn hệ thống Sàn giao dịch việc làm Hà Nội thuộc HCES, từ 17/2 đến 22/2, có 

86 doanh nghiệp tuyển dụng hơn 3.600 chỉ tiêu. Nhu cầu nhân lực tập trung chủ yếu vào lĩnh vực 

sản xuất linh kiện điện tử, điện thoại (hơn 50%). Tiếp đến là lĩnh vực dệt may, cơ khí (thợ hàn, 

thợ gò); thương mại - dịch vụ (thu ngân, bán hàng), tài chính (kế toán)… (Tuoi Tre Ngày 25/1) 

 

Hà Nội: 95% Công Nhân Tại Các Khu Công Nghiệp Đã Đi Làm 

 

Tính đến nay, toàn bộ các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp trên địa bàn Hà Nội đã hoạt 

động sản xuất, kinh doanh trở lại và tỷ lệ công nhân làm việc đạt khoảng 95% (khoảng 152.000 

lao động), trong đó lao động nước ngoài khoảng 1.180 người. (Dan Sinh Ngày 3/3) 

 

Thị Trường Lao Động Đầu Năm: Chỉ Một Số Doanh Nghiệp Tuyển Dụng Nhỏ Lẻ 

 

Chiều 1/3, ông Nguyễn Đức Sinh - Chủ tịch Công đoàn (CĐ) các khu công nghiệp (KCN) tỉnh 

Phú Thọ - cho biết, qua theo dõi 70-80 doanh nghiệp (DN) trong các KCN của tỉnh, chỉ có 

khoảng 10% trong số các DN này (6-7 đơn vị) là có nhu cầu tuyển dụng trong quãng thời gian 

sau Tết. Tình hình tương tự cũng diễn ra tại Hà Nam. Dự kiến nhu cầu tuyển dụng năm nay của 

các KCN tỉnh Hà Nam là 8-10.000 NLĐ - tương đương với những năm gần đây, không có sự đột 

biến. Những đơn vị tuyển dụng lớn đều là những DN mới đi vào sản xuất, không có DN nào 

đang hoạt động mà tuyển dụng lao động với số lượng nhiều. (Lao Dong Ngày 2/3) 

 

Ninh Bình: Hoạt Động Sản Xuất Trong Các Khu Công Nghiệp Trên Đà Phục Hồi 

 

Các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình đặt mục tiêu trong năm 2021, 

doanh thu của các doanh nghiệp đạt trên 60.000 tỉ đồng, giải quyết việc làm mới cho trên 3.500 

lao động. Hiện có 40.242 lao động Việt Nam và 343 lao động nước ngoài đang làm việc tại các 

khu công nghiệp của tỉnh. (Lao Dong Ngày 28/2) 

 

Thái Bình Sắp Có Khu Công Nghiệp Tổng Vốn Đầu Tư Gần 4.000 Tỷ Đồng 

 

UBND tỉnh Thái Bình vừa công bố Quyết định số 180/QĐ-TTg của Thủ tướng về chủ trương 

đầu tư dự án đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Green I-Park-1 do CTCP Green i-Park làm chủ 

đầu tư xây dựng tại xã Thụy Liên và thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình với 

quy mô gần 600ha, tổng vốn đầu tư gần 4.000 tỷ đồng. Khu CN dự kiến sẽ giải quyết việc làm 

cho khoảng 50.000 lao động. (ThoiBaoKinhDoanh Ngày 1/3) 

https://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/tuyen-sinh/suc-soi-vi-phai-thi-4-mon-vao-lop-10-o-ha-noi-714389.html
https://anninhthudo.vn/nam-2021-ha-noi-co-bao-nhieu-chi-tieu-vao-lop-10-cong-lap-post458590.antd
https://laodong.vn/xa-hoi/tuyen-sinh-vao-lop-10-nam-2021-o-ha-noi-nhieu-diem-moi-phu-huynh-ban-khoan-882288.ldo
https://tuoitre.vn/nhu-cau-lao-dong-pho-thong-tai-ha-noi-tang-sau-tet-20210225134858515.htm
https://baodansinh.vn/ha-noi-95-cong-nhan-tai-cac-khu-cong-nghiep-da-di-lam-20210303072409679.htm
https://laodong.vn/xa-hoi/thi-truong-lao-dong-dau-nam-chi-mot-so-doanh-nghiep-tuyen-dung-nho-le-884741.ldo
https://laodong.vn/kinh-te/ninh-binh-hoat-dong-san-xuat-trong-cac-khu-cong-nghiep-tren-da-phuc-hoi-884348.ldo
https://thoibaokinhdoanh.vn/tin-tuc/thai-binh-sap-co-khu-cong-nghiep-tong-von-dau-tu-gan-4-000-ty-dong-1076786.html


 
 

Thanh Hóa: Doanh Nghiệp FDI Giải Quyết Việc Làm Cho 146.491 Lao Động 

 

Theo Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa, tính đến hết tháng 2/2021, 32 DN FDI trên địa bàn 

tỉnh đã thu hút 146.491 người lao động làm việc. Theo báo cáo của Công đoàn cơ sở, 32 DN đều 

chi trả tiền lương, tiền ăn ca, tiền chuyên cần, phụ cấp xăng xe và các khoản tiền phụ cấp khác 

cho công nhân, lao động đúng kỳ; thu nhập bình quân là 5.849.000 đồng/người/tháng.Trong việc 

thực hiện các chế độ, chính sách cho người lao động, hiện có 142.865 người lao động của 32 

doanh nghiệp FDI tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN, đạt tỷ lệ 97,5%; số còn lại chưa được 

tham gia BHXH do mới vào làm việc tại các DN. (Bao Thanh Hoa, Bao Dan Sinh Ngày 1/3) 

 

Việc Làm Đầu Năm ở Nghệ An: Doanh Nghiệp Cần, Người Lao Động Không Vội 

 

Sáng 25/2, tại Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Nghệ An (Sở LĐ-TB&XH Nghệ An) diễn ra 

Phiên Giao dịch việc làm tháng 2. Đây cũng là Phiên giao dịch việc làm đầu tiên kể từ sau Tết 

Nguyên đán. Trong Phiên giao dịch này, số lao động đến tham gia chỉ đếm trên đầu ngón tay do 

trùng với Rằm tháng Giêng cũng như sự cạnh tranh của nhiều các khu công nghiệp, các công ty 

mới. (Dan Tri Ngày 25/2) 

 

Nhà Máy Nhiệt Điện Vũng Áng 2 Dự Kiến Khởi Công Vào Tháng 4 

 

Báo Hà Tĩnh đưa tin, dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2 dự kiến được khởi công tháng 

4/2021. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 2,2 tỷ USD, có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo 

cung cấp điện cho phát triển kinh tế khu vực phía Bắc cũng như kiến tạo việc làm cho hơn 3.000 

lao động giai đoạn thi công và 300 lao động giai đoạn vận hành. (VietnamBiz, Vietnam Moi 

Ngày 27/2) 

 

Doanh Nghiệp Dệt May Ra Đường Tìm, Người Lao Động Vẫn Vắng Bóng 

 

Công suất nhà máy được nâng lên vì có đầu ra ổn định, doanh nghiệp hứa hẹn mức lương ổn 

định, nhưng tìm đỏ mắt vẫn chưa đủ số lượng lao động cần tuyển. Sau những ngày nghỉ Tết Tân 

Sửu 2021, Công ty TNHH Dệt may VTJ TOMS (tỉnh Quảng Trị) thông báo tuyển dụng lao 

động. Dịp này, công ty cần tuyển 200 công nhân may, 40 công nhân kiểm hàng, 50 lao động phổ 

thông với mức lượng từ 5,5 đến 13 triệu đồng/tháng. Mức lương khá hấp dẫn, tuy nhiên từ sau 

Tết âm lịch đến nay, công ty này chỉ mới nhận được khoảng 60 bộ hồ sơ. (Lao Dong Ngày 28/2) 

 

Quảng Trị: Phân Luồng Học Sinh, Triển Khai Mô Hình Vừa Học Văn Hóa Vừa Học Nghề 

 

Ngành LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Trị đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong giáo dục nghề nghiệp là phối 

hợp với Sở GD&ĐT tăng cường công tác phân luồng HS, triển khai hiệu quả mô hình vừa học 

văn hóa, vừa học nghề. Theo báo cáo của ngành LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Trị, năm 2020 đã tuyển 

sinh, đào tạo nghề nghiệp cho hơn 14.500 lao động (đạt 86,2% kế hoạch). Trong đó: Cao đẳng 

173 người; trung cấp 730 người; sơ cấp và đào tạo thường xuyên hơn 13.600 người (trong đó đào 

tạo nghề cho lao động nông thôn hơn 6.600 người). Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 65,88% (đạt 

https://baothanhhoa.vn/kinh-te/thanh-hoa-doanh-nghiep-fdi-giai-quyet-viec-lam-cho-146-491-lao-dong/132376.htm
http://baodansinh.vn/thanh-hoa-32-doanh-nghiep-fdi-giai-quyet-viec-lam-cho-hon-146-ngan-lao-dong-20210301111950119.htm
https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/thi-truong-viec-lam-dau-nam-doanh-nghiep-can-nguoi-lao-dong-khong-voi-20201225121608219.htm
https://vietnambiz.vn/nha-may-nhiet-dien-vung-ang-2-du-kien-khoi-cong-vao-thang-4-20210227150801313.htm
https://vietnammoi.vn/nha-may-nhiet-dien-vung-ang-2-du-kien-khoi-cong-vao-thang-4-202127217413999.htm
https://laodong.vn/cong-doan/doanh-nghiep-det-may-ra-duong-tim-nguoi-lao-dong-van-vang-bong-884292.ldo


 
100% kế hoạch); tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 47% (đạt 94% kế hoạch); lao động qua đào 

tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 31% (đạt 96,88% kế hoạch). (Dan Tri Ngày 28/2) 

 

Đà Nẵng: Phiên Giao Dịch Việc Làm Đầu Năm Thưa Vắng Người Lao Động 

 

Phiên giao dịch việc làm đầu năm tại thành phố Đà Nẵng có 90 doanh nghiệp tuyển dụng gần 

3.000 vị trí, trong đó 32 doanh nghiệp phỏng vấn trực tiếp. Tuy nhiên, số lao động tham gia tìm 

việc chỉ lác đác. Nguyên nhân là nhiều lao động về quê ăn Tết chưa trở lại thành phố, trước đó 

nữa là họ về quê tránh dịch. (Lao Dong Ngày 26/2) 

 

Khánh Hòa: Nhu Cầu Lao Động Công Nghiệp Xây Dựng Sẽ Tăng 30-40% 

 

Ông Văn Đình Tri- Phó giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Khánh Hòa cho biết, với sự cất cánh của 

khu kinh tế Vân Phong năm 2021 Khánh Hòa dự báo nhu cầu tuyển dụng nguồn nhân lực phục 

vụ công nghiệp xây dựng sẽ tăng 30-40% so với năm 2020. (Lao Dong Ngày 26/2) 

 

Ninh Thuận: Nâng Cao Hiệu Quả Đào Tạo Nghề Cho Lao Động Nông Thôn 

 

Theo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2010-2020, tỉnh đã đào tạo nghề cho 35.289 

lao động nông thôn với tổng kinh phí trên 61,2 tỷ đồng; 28.743 lao động nông thôn sau học nghề 

đã có việc làm, đạt 81,45%. Hiện tỉnh có 21 cơ sở GDNN tham gia đào tạo 17 nghề ở trình độ 

cao đẳng, 10 nghề trình độ trung cấp, 187 nghề trình độ sơ cấp và dạy nghề dưới 3 tháng, với 

quy mô đào tạo nguồn nhân lực khoảng 9.000 người/năm. (Tin Tuc Ngày 26/2) 

 

Nhiều Nhà Thầu Tham Gia Cung Cấp Móng Cọc Và Cảng Hậu Cần Cho Điện Gió La Gàn 

 

Ngày 24/2, Công ty Cổ phần Phát triển Điện gió La Gàn đã ký 4 Bản ghi nhớ (MOUs) theo hình 

thức trực tuyến về việc hợp tác cung cấp móng cọc và hạ tầng cảng biển hậu cần với các nhà thầu 

Việt Nam, gồm: Tập đoàn CS Wind, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC 

(PTSC M&C), Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí miền Nam (Alpha ECC) và Liên doanh Việt-

Nga Vietsovpetro cho Dự án trang trại điện gió ngoài khơi La Gàn tại tỉnh Bình Thuận có công 

suất 3,5 GW. Dự án sẽ đóng góp hơn 4,4 tỷ đôla Mỹ cho nền kinh tế Việt Nam trong suốt thời 

gian thực hiện, dự kiến sẽ tạo ra hơn 45.000 việc làm toàn thời gian (FTE) cho các lao động 

trong nước tại Việt Nam. (Nang Luong Vietnam, Cong Thuong, BNews, VietnamBiz, Vietnam 

Finance, Tai Nguyen Moi Truong, Thanh Nien, VOV, Bao Xay Dung Ngày 24/2) 

 

Bình Dương: Doanh Nghiệp Cần Tuyển Thêm 71.000 Lao Động 

 

Theo Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh Bình Dương, đến nay có 611 doanh nghiệp (DN) cần 

tuyển mới 71.249 công nhân lao động (CNLĐ). Nhu cầu tuyển dụng tăng hơn 20.000 lao động so 

với cùng kỳ. Hơn 85% doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn đã hoạt động sản xuất trở lại sau Tết 

với khoảng 716.000/774.000 lao động đã đến nhà máy làm việc. Tại khu công nghiệp (KCN) 

VSIP, nhiều doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng khoảng 20.000 lao động, KCN Bến Cát 

tuyển khoảng 10.000 lao động. (Dan Tri, Lao Dong Ngày 24/2) 

https://dantri.com.vn/giao-duc-huong-nghiep/phan-luong-hoc-sinh-trien-khai-mo-hinh-vua-hoc-van-hoa-vua-hoc-nghe-20210227150616208.htm
https://laodong.vn/cong-doan/da-nang-phien-giao-dich-viec-lam-dau-nam-thua-vang-nguoi-lao-dong-883907.ldo
https://laodong.vn/cong-doan/khanh-hoa-nhu-cau-lao-dong-cong-nghiep-xay-dung-se-tang-30-40-883985.ldo
https://baotintuc.vn/xa-hoi/nang-cao-hieu-qua-dao-tao-nghe-cho-lao-dong-nong-thon-20210226084603680.htm
http://nangluongvietnam.vn/news/vn/dien-hat-nhan-nang-luong-tai-tao/buoc-tien-moi-cua-du-an-trang-trai-dien-gio-ngoai-khoi-la-gan.html
https://congthuong.vn/dien-gio-la-gan-ky-ket-ghi-nho-hop-tac-voi-cac-nha-thau-viet-nam-152742.html
https://bnews.vn/nhieu-nha-thau-tham-gia-cung-cap-mong-coc-va-cang-hau-can-cho-dien-gio-la-gan/187635.html
https://vietnambiz.vn/cung-cap-mong-coc-va-cang-hau-can-xay-dung-du-an-dien-gio-la-gan-20210224220020518.htm
https://vietnamfinance.vn/buoc-tien-moi-cua-du-an-trang-trai-dien-gio-ngoai-khoi-la-gan-20180504224249937.htm
https://vietnamfinance.vn/buoc-tien-moi-cua-du-an-trang-trai-dien-gio-ngoai-khoi-la-gan-20180504224249937.htm
https://baotainguyenmoitruong.vn/bon-nha-thau-viet-nam-tham-gia-xay-dung-trang-trai-dien-gio-la-gan-320763.html
https://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/4-nha-thau-viet-tham-gia-du-an-dien-gio-35-gw-ngoai-khoi-tinh-binh-thuan-1345915.html
https://vov.vn/kinh-te/ky-ket-bien-ban-ghi-nho-hop-tac-xay-dung-dien-gio-la-gan-839241.vov
https://baoxaydung.com.vn/cong-ty-co-phan-phat-trien-dien-gio-la-gan-ky-ket-4-ban-ghi-nho-tai-du-an-trang-trai-dien-gio-ngoai-khoi-la-gan-300086.html
https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/nhu-cau-tuyen-dung-tang-dot-bien-doanh-nghiep-chat-vat-tim-lao-dong-20210224071314643.htm
https://laodong.vn/ldld-binh-duong/binh-duong-doanh-nghiep-can-tuyen-them-71000-lao-dong-882781.ldo


 
 

Tháng 2, TP. Hồ Chí Minh Giải Quyết Việc Làm Cho Hơn 27.000 Lượt Lao Động 

 

Ngày 1/3, Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh cho biết, trong tháng 2-2021, thành phố đã giải quyết 

việc làm cho 27.412 lượt lao động, trong đó số chỗ việc làm mới tạo ra là 12.554 việc làm. Lũy 

kế 2 tháng đầu năm, đã có  54.157 lượt lao động được giải quyết việc làm, đạt 18,05% so với kế 

hoạch năm. (Hanoi Moi Ngày 1/3) 

 

Hơn 20.000 Lao Động Nộp Hồ Sơ Hưởng Trợ Cấp Thất Nghiệp Ở TP.HCM 

 

Cục Thống kê TP HCM cho biết, trong tháng 2/2021, thành phố đã giải quyết việc làm cho 

27.412 lượt lao động, trong đó số chỗ việc làm mới tạo ra là 12.554 việc làm. Lũy kế 2 tháng đầu 

năm, đã có 54.157 lượt lao động được giải quyết việc làm, đạt 18,05% so với kế hoạch năm và số 

chỗ việc làm mới là 24.780 chỗ, đạt 17,09% so với kế hoạch năm. Về tình hình chính sách bảo 

hiểm thất nghiệp trên địa bàn thành phố trong 2 tháng đầu năm 2021, đã có 20.149 lao động đến 

Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp. Còn theo Trung tâm 

Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP HCM (FALMI), nhu cầu nhân lực 

thành phố năm nay là khoảng 270.000 - 300.000 chỗ làm việc, trong đó có 140.000 chỗ việc làm 

mới. Nhu cầu nhân lực quý I/2021 là khoảng 70.000 – 75.000 chỗ làm việc. (Bao Phap Luat, 

Thuong Truong Ngày 2/3) 

 

400 Công Nhân Đình Công Vì Bị Nợ Hơn 9 Tỷ Tiền Lương, BHXH 

 

Khoảng 400 lao động thuộc Chi nhánh Công ty TNHH Asia Garment (quận 12, TP.HCM) ngày 

22/2 đình công do bị nợ lương tháng 1, BHXH và tiền phép năm 2020. Sáng 24/2, trong buổi làm 

việc với doanh nghiệp và chính quyền địa phương, đại diện 400 lao động tại đây đề nghị được 

thanh toán 20% tiền lương tháng 1 còn lại, tương đương khoảng 700 triệu đồng, và gần 8,3 tỷ 

đồng tiền nợ bảo hiểm xã hội. Đồng thời, tiền phép năm 2020 cũng chưa được chi trả. Tuy nhiên, 

bà Đinh Thị Đào, người được ủy quyền làm việc thay cho lãnh đạo chi nhánh Công ty TNHH 

Asia Garment, cho biết đơn vị đang gặp khó khăn về tài chính, chưa xác định được chính xác 

thời gian trả tiền cho người lao động. Trước cách cư xử thiếu thiện chí của doanh nghiệp, tập thể 

công nhân quyết định chuẩn bị hồ sơ để khởi kiện ra tòa. Ngày 24/2, gần 300 lao động đã ra về, 

khoảng 110 người còn lại tiếp tục làm việc. Sau khi đoàn công tác lập biên bản, công ty đã ra 

thông báo sẽ trả hết nợ lương tháng 1-2021 còn thiếu (khoảng 780 triệu đồng) cho công nhân vào 

ngày 25/2. (Zing, Nguoi Lao Dong, Nguoi Lao Dong Ngày 25/2) 

 

Đồng Nai: Nhu Cầu Lao Động Sau Tết Tăng Cao 

 

Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đồng Nai vừa cho biết, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các doanh nghiệp trên 

địa bàn cần khoảng 40.000 lao động. Trong đó, Công ty TNHH Prowell Việt Nam (Khu công 

nghiệp Long Khánh) đang có 5.000 lao động và cần tuyển hơn 3.000 công nhân lao động do 

đang mở rộng thêm xưởng sản xuất, Công ty TNHH Kowide Outdoor (Khu công nghiệp Suối 

Tre) cần tuyển thêm 300 công nhân là lao động phổ thông và một số lao động có trình độ chuyên 

môn. (SGGP Ngày 1/3) 

http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/992394/thang-2-2021-thanh-pho-ho-chi-minh-giai-quyet-viec-lam-cho-hon-27000-luot-lao-dong
https://baophapluat.vn/tin-tuc-tinh-thanh/hon-20000-lao-dong-nop-ho-so-huong-tro-cap-that-nghiep-575295.html
https://thuongtruong.com.vn/news/tp-hcm-tiep-nhan-hon-20-000-ho-so-huong-tro-cap-that-nghiep-trong-thang-2-2021-47774.html
https://zingnews.vn/400-cong-nhan-dinh-cong-vi-bi-no-hon-9-ty-tien-luong-bhxh-post1186930.html
https://nld.com.vn/cong-doan/doanh-nghiep-hen-tra-luong-luc-15-gio-chieu-nay-20210225130928153.htm
https://nld.com.vn/cong-doan/cong-ty-tnhh-asia-garment-cong-nhan-khon-don-vi-bi-no-luong-bhxh-20210224205938709.htm
https://www.sggp.org.vn/dong-nai-nhu-cau-lao-dong-sau-tet-tang-cao-716197.html


 
 

8.200 Công Nhân Công Ty Simone Ngừng Việc Đòi Tăng Lương 

 

Khoảng 8.200 công nhân đang làm việc cho Công ty TNHH Simone Tiền Giang, thuộc Khu 

công nghiệp Tân Hương, tỉnh Tiền Giang, ngày 25/2 ngừng việc tập thể, đình công, đòi tăng 

lương và các chế độ lao động. Cùng ngày, ban lãnh đạo công ty đã ra thông báo cho toàn bộ công 

nhân ra về và ngày 26/2/2021 vào làm việc bình thường. Qua tìm hiểu bước đầu, nguyên nhân 

dẫn đến đình công là do Công ty chỉ lên lương cho quản lý nhưng không tăng lương cho công 

nhân theo chu kỳ đến lượt ký hợp đồng lao động hàng năm. (Tuoi Tre, Bao Phap Luat, VTV 

Ngày 25/2) 

 

https://tuoitre.vn/8-200-cong-nhan-cong-ty-simone-ngung-viec-doi-tang-luong-20210225170627433.htm
https://baophapluat.vn/tin-tuc-tinh-thanh/hon-8000-cong-nhan-dinh-cong-doi-tang-luong-574542.html
https://vtv.vn/xa-hoi/hon-8000-cong-nhan-dinh-cong-tu-tap-doi-tang-luong-20210226121657572.htm

