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● Tin GDNN / Đào Tạo Nghề ●  

Chính Sách 

 

Đề Xuất Trường Cao Đẳng Được Quyết Định Tự Chủ Chương Trình Chất Lượng Cao 

 

Bộ LĐ-TB&XH đang xây dựng dự thảo thông tư quy định về Điều lệ trường cao đẳng. Theo đó, 

quyền tự chủ của trường CĐ được thực hiện tại Điều 25, Luật GDNN, đồng nghĩa các nhà 

trường được quyết định mục tiêu, chiến lược và kế hoạch phát triển; quyết định thành lập bộ máy 

tổ chức, phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động trên cơ sở chiến 

lược, quy hoạch phát triển của từng trường. Các nhà trường thu, chi tài chính, đầu tư phát triển 

các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo; quyết định mức thu giá dịch vụ đào tạo tương ứng với 

điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo cho chương trình đào tạo chất lượng cao theo quy định… 

Về công tác tuyển sinh, đào tạo, dự thảo thông tư nêu rõ các trường CĐ được xác định, công bố 

phương thức, chỉ tiêu tuyển sinh, quyết định phương thức tổ chức, quản lý, hình thức đào tạo… 

Trường cao đẳng trong Thông tư này được tổ chức theo 2 loại hình: Trường cao đẳng công lập 

và Trường cao đẳng tư thục. (Bao Chinh Phu, Dai Doan Ket, Hanoi Moi Ngày 4/3) 

 

Bộ LĐ-TB&XH Bác Đề Xuất Tăng Lương Tối Thiểu Vùng 

 

Bộ LĐ-TB&XH tiếp tục bác đề xuất của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tăng lương tối 

thiểu vùng năm 2021 và thời điểm tăng lương tối thiểu vùng hằng năm. Trước đề xuất của Tổng 

Liên đoàn Lao động Việt Nam về tăng lương tối thiểu vùng năm 2021 từ ngày 1/7, Bộ LĐ-

TB&XH vừa có dự thảo báo cáo Thủ tướng về vấn đề này. Bộ LĐ-TB&XH khuyến nghị Chính 

phủ không điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng năm 2021. Bộ cho rằng, chỉ số giá tiêu dùng 

(CPI) cả năm 2020 tăng 3,23% nên lương tối thiểu năm 2020 sau khi cập nhật lại đã đảm bảo cao 

hơn 2,28% so với mức sống tối thiểu. Vì vậy, khi tiếp tục giữ nguyên mức lương tối thiểu này để 

áp dụng cho năm 2021 thì vẫn đáp ứng được mức sống tối thiểu. Trường hợp CPI cả năm 2021 

tăng cao hơn 2,28% thì về nguyên tắc hội đồng sẽ tính toán phần lương tối thiểu thấp hơn mức 

sống tối thiểu để xem xét đưa vào điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ năm 2022. Bộ 

LĐ-TB&XH lý giải, thu nhập bình quân của lao động làm công hưởng lương là 6,62 triệu 

đồng/người/tháng. Từ thực tế nêu trên, Bộ LĐ-TB&XH thấy việc không điều chỉnh lương tối 

thiểu năm 2021 là phù hợp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phục hồi, người lao động duy trì việc 

làm, tái tham gia thị trường lao động trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Về thời 

gian điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1-7, Bộ LĐ-TB&XH cho rằng các quy định 

pháp luật, Bộ luật Lao động hiện không ấn định thời điểm điều chỉnh lương tối thiểu cụ thể mà 

chỉ quy định các yếu tố làm căn cứ điều chỉnh lương tối thiểu vùng. Theo đó, việc Việt Nam lựa 

chọn thực hiện điều chỉnh lương tối thiểu vào thời điểm 1-1 như hiện nay là phù hợp với thông lệ 

quốc tế và thói quen của doanh nghiệp và người lao động, tổ chức đại điện người lao động. 

(PLO, VASEP Ngày 3/3) 

 

Người Lao Động Được Nghỉ 4 Ngày Liên Tiếp Dịp Lễ 30-4 Và 1-5 Năm Nay 

 

Theo thông tin từ Bộ LĐ-TB&XH, Ngày Giỗ tổ Hùng Vương năm nay (mùng 10 tháng Ba năm 

Tân Sửu) vào thứ tư (21/4/2021) là ngày giữa tuần, nên người lao động được nghỉ một ngày. Còn 

http://baochinhphu.vn/Chinh-sach-moi/De-xuat-Dieu-le-truong-cao-dang/424838.vgp
http://daidoanket.vn/de-xuat-truong-cao-dang-duoc-quyet-dinh-tu-chu-chuong-trinh-dao-tao-chat-luong-cao-555442.html
http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Giao-duc/992870/de-xuat-truong-cao-dang-duoc-quyet-dinh-muc-thu-gia-dich-vu-dao-tao-chuong-trinh-chat-luong-cao
https://plo.vn/xa-hoi/bo-ldtbxh-bac-de-xuat-tang-luong-toi-thieu-vung-970105.html
http://vasep.com.vn/DATA/files/VBGopY/Xin%20%C3%BD%20ki%E1%BA%BFn%20v%E1%BB%81%20B%C3%A1o%20c%C3%A1o%20ti%E1%BB%81n%20l%C6%B0%C6%A1ng%20t%E1%BB%91i%20thi%E1%BB%83u.pdf


 

 

dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, người lao động sẽ được nghỉ 4 ngày liên tiếp, từ ngày 30/4 đến 

hết ngày 3/5 (từ thứ sáu đến hết ngày thứ hai). (VOV, Hanoi Moi Ngày 5/3) 

 

Chiến Lược Quốc Gia Về Bình Đẳng Giới Giai Đoạn 2021-2030 

 

Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 đã được ban hành kèm theo Nghị 

quyết số 28/NQ-CP. Trong đó đặt ra chỉ tiêu tỷ lệ nữ học viên, học sinh, sinh viên được tuyển 

mới thuộc hệ thống GDNN đạt trên 30% vào năm 2025 và 40% vào năm 2030. (CafeF Ngày 8/3) 

 

16,03 Triệu Người Tham Gia BHXH Tính Tới Cuối Tháng 2 

 

Sáng 3/3, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn Ngành về công tác thu, phát triển 

đối tượng tham gia BHXH, BHYT tháng 3/2021. Theo báo cáo của BQL Thu-Sổ thẻ, tính đến 

hết tháng 2, toàn quốc có 16,03 triệu người tham gia BHXH, trong đó gồm 14,98 triệu người 

tham gia BHXH bắt buộc, và 1,051 triệu người tham gia BHXH tự nguyện. Về BHYT, có 86,41 

triệu người tham gia, tăng 728,5 nghìn người so với tháng 1/2021. Tổng số thu BHXH, BHYT 

của toàn Ngành đạt khoảng 52.611 tỷ đồng. (Bao Hiem Xa Hoi, Bao Bao Hiem Xa Hoi Ngày 

3/3) 

 

● Tin Kinh Doanh & Thị Trường Lao Động ● 

Hợp tác Nước Ngoài 

 

Tổng Cục Trưởng Làm Việc Với Đại Diện UNESCO Và IOM Tại Việt Nam 

 

Ngày 5/3/2021, tại Hà Nội, Tổng cục trưởng Tổng cục GDNN Trương Anh Dũng có buổi tiếp và 

làm việc với bà Park Mihyung, Trưởng phái đoàn Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) - Cơ quan Di cư 

Liên hợp quốc tại Việt Nam và ông Michael Croft, Trưởng Đại diện Tổ chức Giáo dục, Khoa 

học và Văn hóa Liên hơp quốc (UNESCO) tại Việt Nam. Tại buổi làm việc, Tổng cục trưởng 

Trương Anh Dũng mong muốn UNESCO và IOM sẽ hỗ trợ và hợp tác chặt chẽ với Tổng cục 

GDNN đối với một số lĩnh vực như: Đổi mới, phát triển và nâng cao nhận thức, năng lực tư duy 

quản lý; Nâng cao chất lượng GDNN thông qua tư vấn phát triển hệ thống hiện đại, đổi mới cho 

giai đoạn 10 năm sắp tới, trong đó các tư vấn hỗ trợ về đổi mới, chuyển đổi số là trọng tâm; Phát 

triển hệ thống tiếp cận các nước phát triển, trong đó tập trung vào việc công nhận chất lượng đào 

tạo và bằng cấp lẫn nhau giữa Việt Nam và các nước trong khu vực và thế giới, giữa các cơ sở 

GDNN Việt Nam và các nước; và Đào tạo trong bối cảnh đại dịch Covid-19, đặc biệt là việc 

chuyển đổi phương thức đào tạo từ trực tiếp sang đào tạo từ xa, trực tuyến. Đáp lại, ông Michael 

Croft và bà Park Mihyung thể hiện sự đồng thuận với những nội dung Tổng cục trưởng chia sẻ. 

Ông Michael nhấn mạnh về ba lĩnh vực chính mà UNESCO có thể hỗ trợ và hợp tác trong thời 

gian tới: Đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý các cấp và hỗ trợ xây dựng chiến lược, 

quy hoạch, quản lý hệ thống GDNN; thúc đẩy và xây dựng mối quan hệ hợp tác hợp tác đối tác 

công - tư, hợp tác với doanh nghiệp trong GDNN; hỗ trợ trong việc công nhận bằng cấp trong 

khu vực và quốc tế. Còn bà Park thì chia sẻ rằng rằng IOM có khả năng giúp đỡ Việt Nam về 

chuyển đổi số và công nghệ thông tin. (DVET, Bao Dan Sinh Ngày 5/3) 

 

https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/gio-to-hung-vuong-nguoi-lao-dong-duoc-nghi-may-ngay-841032.vov
http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/992918/nguoi-lao-dong-duoc-nghi-4-ngay-lien-tiep-dip-le-30-4-va-1-5-nam-nay
https://cafef.vn/dat-muc-tieu-giam-so-gio-noi-tro-khong-luong-cua-nu-so-voi-nam-gioi-20210308140419764.chn
https://baohiemxahoi.gov.vn/tintuc/Pages/hoat-dong-he-thong-bao-hiem-xa-hoi.aspx?ItemID=16293&CateID=0
http://baobaohiemxahoi.vn/vi/tin-chi-tiet-khac-phuc-kho-khan-tang-cuong-cong-tac-thu-va-phat-trien-doi-tuong-tham-gia-bhxh-bhyt-4449e0f8.aspx
http://gdnn.gov.vn/AIAdmin/News/View/tabid/66/newsid/38346/seo/Tong-cuc-truong-Truong-Anh-Dung-tiep-va-lam-viec-voi-Truong-dai-dien-UNESCO-va-Giam-doc-Van-phong-IOM-tai-Viet-Nam/Default.aspx
https://baodansinh.vn/tong-cuc-truong-truong-anh-dung-tiep-va-lam-viec-voi-truong-dai-dien-unesco-va-giam-doc-van-phong-iom-tai-viet-nam-2021030517433578.htm


 

 

Bộ Không Sâu Sát, Lao Động Nghèo Đi Xuất Khẩu Bị Lạm Thu 

 

Thanh tra Chính phủ cho rằng, Bộ LĐ-TB&XH trong thời gian dài không quản lý, kiểm soát 

được mức thu phí, tiền môi giới của doanh nghiệp, khiến người lao động nghèo phải trả số tiền 

lớn mà theo chính sách của bên tiếp nhận (Đài Loan, Nhật Bản) là không phải trả. TTCP chỉ rõ, 

nhiều đơn vị trực thuộc Bộ LĐ-TB&XH đã tắc trách, thiếu trách nhiệm trong công tác. Như Cục 

Quản lý lao động ngoài nước không quản lý, kiểm soát được DN trong việc thu phí thị trường 

Nhật Bản, dẫn đến trong thời gian dài NLĐ phải chi trả mức phí quá cao (7.000 - 8.000 USD/lao 

động). Đồng thời tham mưu ban hành nhiều văn bản quy định mức thu phí và phí đào tạo thị 

trường Nhật Bản không đúng với thỏa thuận đã ký và chính sách của Nhật Bản. Cục này cũng để 

xảy ra nhiều hạn chế, vi phạm khác, như: để nhiều doanh nghiệp sau khi được cấp phép, hoạt 

động không hiệu quả, không đưa được lao động đi làm việc ở nước ngoài, tổ chức bộ máy, nhân 

sự không đáp ứng yêu cầu; chưa có quy trình thẩm định hồ sơ, cơ chế giám sát thủ tục cấp giấy 

phép; thời gian cấp phép kéo dài ảnh hưởng tới doanh nghiệp. Giám sát việc thực hiện hợp đồng 

của doanh nghiệp chưa thường xuyên; chưa có cơ chế pháp lý để xác minh tính chính xác các 

khoản phí mà doanh nghiệp khai báo… Cục QLLĐNN không tham mưu bộ báo cáo Thủ tướng 

Chính phủ tổng kết hằng năm về hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước 

ngoài theo hợp đồng. Thiếu kiểm tra, giám sát, để nhiều doanh nghiệp sau khi được cấp phép 

hoạt động đã không hiệu quả, không đưa được lao động đi làm việc ở nước ngoài. Cục phát hiện 

nhiều doanh nghiệp không làm thủ tục cấp đổi giấy phép nhưng buông lỏng, không có phương án 

xử lý. Đối với UBND sáu tỉnh được thanh tra, bao gồm Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Nghệ An, Hà Tĩnh, 

Hưng Yên và Hải Dương, TTCP nêu rõ, có nhiều hạn chế khuyết điểm. Trong đó có việc tuyên 

truyền, phổ biến luật và văn bản hướng dẫn chưa triệt để, số lượng lao động của các tỉnh cư trú 

bất hợp pháp ở nước ngoài còn nhiều, đặc biệt thị trường Hàn Quốc. TTCP kiến nghị Thủ tướng 

chỉ đạo Bộ LĐ-TB-XH kiểm điểm trách nhiệm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối 

với các cá nhân và tập thể có liên quan. (Thanh Nien, Thanh Nien, Tuoi Tre, Thanh Nien, Lao 

Dong, Dan Viet, Nhan Dan Ngày 5/3) 

 

Đà Nẵng Hợp Tác Với Hàn Quốc Phát Triển Nhiều Lĩnh Vực 

 

Sáng 9/3, trong buổi làm việc với Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại Đà Nẵng Ahn Min Sik, Chủ tịch 

UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh bày tỏ mong muốn tiếp tục được phía Hàn Quốc 

quan tâm, hỗ trợ trong các lĩnh vực: xây dựng các vườn ươm, trung tâm khởi nghiệp đổi mới 

sáng tạo; hợp tác nghiên cứu trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, trồng dược liệu; hợp tác 

trao đổi nguồn nhân lực, xuất khẩu lao động... (BNews Ngày 9/3) 

 

Đại Sứ Quán New Zealand Tặng Gần 800 Triệu Giúp LĐ Nữ Bán Hàng Rong, Giúp Việc 

 

50.000 đôla New Zealand (khoảng 790 triệu đồng) được Đại sứ quán New Zealand tặng lao động 

nữ làm nghề không chính thức ở Đà Nẵng và Huế như bán hàng rong, thu gom rác… Những lao 

động nữ này chịu ảnh hưởng nặng nề vì dịch COVID-19. Đây là một phần trong chương trình hỗ 

trợ phía New Zealand triển khai nhằm trợ cấp và hỗ trợ đào tạo để phục hồi sinh kế sau cú sốc 

kinh tế từ đại dịch COVID-19. Đại sứ quán New Zealand và Tổ chức ActionAid Việt Nam ngày 

8-3 đã khởi động quan hệ đối tác “Để không ai bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến với COVID-

19”, hợp tác thực hiện dự án hỗ trợ lao động nữ trong các khu vực phi chính thức của nền kinh tế 

https://thanhnien.vn/thoi-su/bo-khong-sau-sat-lao-dong-ngheo-di-xuat-khau-bi-lam-thu-1349732.html
https://thanhnien.vn/thoi-su/buong-long-quan-ly-xuat-khau-lao-dong-lao-dong-ngheo-mat-oan-nhieu-nghin-usd-1349645.html
https://tuoitre.vn/kien-nghi-xu-ly-nghiem-cuc-truong-cuc-quan-ly-lao-dong-ngoai-nuoc-giai-doan-2012-2016-20210304214651938.htm
https://thanhnien.vn/thoi-su/buong-long-quan-ly-xuat-khau-lao-dong-nguoi-ngheo-mat-oan-hang-nghin-usd-1349645.html
https://laodong.vn/thoi-su/kien-nghi-xu-ly-nghiem-cuc-truong-cuc-qlldnn-giai-doan-2000-2016-885922.ldo
https://laodong.vn/thoi-su/kien-nghi-xu-ly-nghiem-cuc-truong-cuc-qlldnn-giai-doan-2000-2016-885922.ldo
https://danviet.vn/nguoi-lao-dong-chiu-khon-kho-vi-an-banh-ve-tu-xuat-khau-lao-dong-20210305121329757.htm
https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/con-nhieu-khuyet-diem-trong-linh-vuc-dua-nguoi-lao-dong-viet-nam-di-lam-viec-o-nuoc-ngoai-637422/
https://bnews.vn/da-nang-hop-tac-voi-han-quoc-phat-trien-nhieu-linh-vuc/188914.html


 

 

tại Đà Nẵng và Huế. Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam cho biết đã tặng 50.000 NZD cho 

dự án, nhằm hỗ trợ khoảng 350 lao động nữ làm công việc phi chính thức như bán hàng rong, thu 

gom rác hoặc giúp việc nhà, trong 3 tháng tới. Theo ông Joseph Mayhew - đại biện lâm thời, Đại 

sứ quán New Zealand tại Việt Nam, đây là một sáng kiến thiết thực giúp giảm bớt tác động kinh 

tế của COVID-19 và tăng cường khả năng phục hồi sinh kế của hơn 350 lao động nữ và gia đình 

họ tại trong khu vực phi chính thức ở Đà Nẵng và Huế. Theo nghiên cứu gần đây của ActionAid 

Việt Nam, hơn 90% lao động trong lĩnh vực du lịch bị mất việc làm và thu nhập do COVID. Tại 

Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế, gần 90.000 người thất nghiệp hoặc bị giảm thu nhập. (Tuoi Tre, 

en.Vietnam Plus Ngày 8/3) 

 

1 Người Nước Ngoài Kiện Đòi Bồi Thường 86 Tỉ 

 

TAND TP. HCM vừa xử sơ thẩm vụ tranh chấp lao động giữa ông FKJ (quốc tịch Malaysia) với 

ngân hàng (NH) V tại quận 1. Người lao động nước ngoài kiện ngân hàng đòi bồi thường hơn 86 

tỉ đồng nhưng tòa chỉ tuyên ông “thắng kiện” gần 300 triệu đồng. Ông J bắt đầu làm việc tại NH 

V từ ngày 22-4-2013 sau khi ký hợp đồng lao động. Ngày 26-3-2020, NH ra thông báo số 79 

chấm dứt hợp đồng lao động. Tiếp đó, NH ra quyết định miễn nhiệm vị trí giám đốc khối khách 

hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ đối với ông J kể từ ngày 15-4-2020. Ngày 26-6-2020, NH có 

thông báo mới rằng việc thỏa thuận để chấm dứt hợp đồng với ông J và thông báo số 79 không 

thể tiếp tục thực hiện, yêu cầu ông có trách nhiệm tiếp tục thực hiện hợp đồng…Tháng 7-2020, 

ông J nộp đơn khởi kiện ra tòa đòi bồi thường. Phía NH thừa nhận ký hợp đồng lao động với ông 

J. Ông đã làm việc nhưng do tình hình dịch bệnh cũng như do nhu cầu công việc gần cuối tháng 

3-2020 nên đôi bên có thỏa thuận chấm dứt hợp đồng. Theo diễn biến, thông báo số 79 là sẽ 

chấm dứt hợp đồng lao động kể từ ngày 30-6-2020 nhưng ngày 26-6-2020, NH có thông báo mới 

như đề cập trên, được ông J ký nhận trước “thời điểm kết thúc ngày cuối cùng của thời hạn”. NH 

không đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động và không ban hành quyết định này. (PLO Ngày 

1/3) 

 

Tin Trong Nước 

 

Đại Dịch Covid-19 Đẩy Nhanh Tốc Độ Chuyển Đổi Số Trong GDNN 

 

Ngày 4/3, đoàn công tác của Tổng Cục GDNN (Bộ LĐ-TB&XH) cùng với các đơn vị liên quan 

tổ chức hội thảo “Khảo sát thực trạng chuyển đổi số (CĐS) tại các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh 

Bắc Ninh” tại trường Cao đẳng Công nghiệp tỉnh Bắc Ninh. Theo ông  Phạm Vũ Quốc Bình - 

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục GDNN, diễn biến của dịch bệnh COVID-19 đã thúc đẩy tốc độ 

CĐS trong GDNN. Ông Phạm Vũ Quốc Bình cho biết thêm, về cơ chế chính sách, đang nỗ lực 

xây dựng cơ chế tự chủ cho các cơ sở đào tạo. Bên cạnh đó là xây dựng hệ thống quản lý, hệ 

thống đánh giá ngoài, kiểm định chất lượng. Mặt khác, mối quan hệ giữa doanh nghiệp và cơ sở 

giáo dục đào tạo đã và đang được xây dựng để nắm bắt nhu cầu đào tạo, tuyển dụng lao động. 

Thứ ba, trình độ của các các nhà giáo được phát triển, xây dựng khung tham chiếu. Thứ tư, các 

trường đang tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, đào tạo trực tuyến. (DVET, Dan Tri Ngày 

5/3) 

 

https://tuoitre.vn/dsq-new-zealand-tang-gan-800-trieu-giup-lao-dong-nu-ban-hang-rong-giup-viec-20210308142515214.htm
https://en.vietnamplus.vn/new-zealand-supports-pandemichit-informal-female-workers-in-central-vietnam/197279.vnp
https://plo.vn/phap-luat/1-nguoi-nuoc-ngoai-kien-doi-boi-thuong-86-ti-969729.html
http://gdnn.gov.vn/AIAdmin/News/View/tabid/66/newsid/38344/seo/Dai-dich-Covid-19-day-nhanh-toc-do-chuyen-doi-so-trong-giao-duc-nghe-nghiep/Default.aspx
https://dantri.com.vn/giao-duc-huong-nghiep/dai-dich-covid-19-day-nhanh-toc-do-chuyen-doi-so-trong-giao-duc-nghe-nghiep-20210304100242662.htm


 

 

ILO: Tỉ Lệ Phụ Nữ Việt Tham Gia Lao Động Hơn 70%, Toàn Cầu Dưới 50% 

 

Báo cáo, nghiên cứu Giới và thị trường lao động ở Việt Nam: Phân tích dựa trên số liệu điều tra 

lao động - việc làm của ILO cho thấy có hơn 70% phụ nữ Việt Nam trong độ tuổi lao động tham 

gia lực lượng lao động. Tỉ lệ này trên toàn cầu là 47,2% và tỉ lệ trung bình của khu vực châu Á - 

Thái Bình Dương là 43,9%. Mặc dù mức chênh lệch giới trong tỉ lệ tham gia lực lượng lao động 

ở Việt Nam ít hơn so với thế giới nhưng vẫn ở mức 9,5% suốt thập kỷ qua. Báo cáo cũng chỉ ra tỉ 

lệ phụ nữ đảm nhận các vị trí ra quyết định còn quá thấp. Phụ nữ chiếm gần một nửa lực lượng 

lao động nhưng chỉ đảm nhận khoảng 1/4 vị trí lãnh đạo, quản lý chung. Bên cạnh đó, báo cáo 

cho biết phụ nữ dành trung bình mỗi tuần 20,2 giờ để dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo, nấu ăn và đi 

chợ, chăm sóc gia đình và con cái trong khi nam giới chỉ dành 10,7 giờ cho những công việc này, 

gần 1/5 nam giới thậm chí không hề dành chút thời gian nào cho việc nhà. (Tuoi Tre, ILO, 

SGGPnews Ngày 4/3) 

 

Nhu Cầu Tuyển Dụng Lao Động Đang ''Ấm'' Dần Lên Trong Nửa Đầu Năm 2021 

 

Kết quả khảo sát của ManpowerGroup Việt Nam cho thấy có đến 56% doanh nghiệp có ý định 

gia tăng hoạt động tuyển dụng, trong khi chỉ 37,3% cho hay họ không có ý định tuyển thêm. Chỉ 

có 6,6% doanh nghiệp tham gia khảo sát cho biết sẽ giảm tuyển dụng. Khảo sát được thực hiện 

từ ngày 14 đến ngày 28.1.2021 với 442 đại diện DN thuộc 16 ngành nghề khác nhau trên toàn 

quốc. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ bao gồm các doanh nghiệp có từ 10 - 250 lao động chiếm 

phần lớn những người tham gia khảo sát (81%).Kết quả khảo sát của ManpowerGroup Việt Nam 

cũng cho thấy một tín hiệu tích cực chính là nhu cầu tuyển dụng đang dần phục hồi và quay trở 

lại mức trước COVID-19. Có 66% doanh nghiệp dự báo hoạt động tuyển dụng của họ sẽ trở lại 

mức trước COVID-19 trong vòng ba tháng tới, tỷ lệ cao gấp ba lần so với tỷ lệ doanh nghiệp lựa 

chọn mốc thời gian 6 tháng (22%). Trong dài hạn, chỉ có khoảng 3,2% doanh nghiệp dự đoán sẽ 

phải mất hơn một năm để hoạt động tuyển dụng quay trở lại bình thường như trước COVID-19. 

Đặc biệt, mức thu nhập trung bình của người lao động Việt Nam đã tăng lên 321 USD/tháng 

(tăng 38,6% so với 2020). Kế hoạch tuyển dụng ấm lên trong 3-6 tháng tới thể hiện rõ nhất trong 

lĩnh vực sản xuất và chế biến chế tạo, xây dựng, bán buôn, bán lẻ và thương mại, vận tải và hậu 

cần, công nghệ thông tin... (VietnamNews, Vietnam Plus, BizLive, Lao Dong, CAND, 

manpower, VnExpress Tháng 2) 

 

Cả Nước Có 94.572 Tàu Cá, Khai Thác Hơn 3,6 Triệu Tấn/Năm  

 

Theo Tổng cục Thủy sản, tính đến thời điểm hiện nay, cả nước có 94.572 tàu cá, sản lượng khai 

thác biển đạt 3,63 triệu tấn cá các loại mỗi năm. Hiện đã có 4.227 tổ đội sản xuất trên biển đang 

hoạt động với sự tham gia của 29.588 tàu cá, 179.60 lao động trên các vùng biển. (VnEconomy 

Ngày 5/3) 

 

Doanh Nghiệp Đường Có Thể Được Hưởng Lợi Từ Chính Sách Chống Bán Phá Giá 

 

Bộ Công Thương mới đây đã ban hành Quyết định số 477/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp 

chống bán phá giá và chống trợ cấp tạm thời đối với sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Thái 

https://tuoitre.vn/ilo-ti-le-phu-nu-viet-tham-gia-lao-dong-hon-70-toan-cau-duoi-50-20210304120619536.htm
https://www.ilo.org/hanoi/Informationresources/Publicinformation/Pressreleases/WCMS_774498/lang--en/index.htm
https://sggpnews.org.vn/national/nearly-20-percent-of-vietnamese-men-never-do-house-chores-ilo-vietnam-90982.html
https://vietnamnews.vn/society/889350/labour-demand-up-in-the-south-after-tet-as-economy-recovers.html
https://www.vietnamplus.vn/nhu-cau-tuyen-dung-lao-dong-dang-am-dan-len-trong-nua-dau-nam-2021/697723.vnp
https://nhipsongdoanhnghiep.cuocsongantoan.vn/viec-lam/nhieu-doanh-nghiep-co-nhu-cau-gia-tang-tuyen-dung-trong-nua-dau-2021-3560042.html
https://laodong.vn/cong-doan/doanh-nghiep-gia-tang-tuyen-dung-dau-nam-xu-the-hay-tam-thoi-884431.ldo
http://cand.com.vn/Thi-truong/Tin-hieu-lac-quan-tu-thi-truong-lao-dong-632207/
https://manpower.com.vn/vi/blog/2021/02/doanh-nghiep-tai-viet-nam-du-bao-gia-tang-tuyen-dung-trong-nua-dau-nam-2021
https://e.vnexpress.net/news/business/industries/over-half-of-firms-expect-to-recruit-workers-in-h1-study-4239421.html
https://vneconomy.vn/nganh-thuy-san-chu-dong-doi-mat-va-thich-nghi-voi-3-chu-bien-20210305005110141.htm


 

 

Lan. Theo tính toán, đã có 3.300 người lao động bị mất việc làm và 93.225 hộ nông dân bị ảnh 

hưởng do khó khăn của ngành sản xuất trong nước. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên là 

do đường nhập khẩu được trợ cấp và bán phá giá từ Thái Lan tăng mạnh trong năm 2020, lên tới 

gần 1,3 triệu tấn, tăng 330,4% so với năm 2019. (BNews, CafeF Ngày 2/3) 

 

Vietnam Airlines Phải Cắt Giảm 1.344 Lao Động Vì COVID-19 

 

Bộ LĐ-TB&XH vừa gửi văn bản báo cáo đến Thủ tướng về thí điểm quản lý lao động, tiền 

lương, tiền thưởng đối với Tổng công ty Hàng không (Vietnam Airlines) và Tổng công ty Quản 

lý bay (VATM). Theo đó, năm 2020, Vietnam Airlines chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch 

COVID-19. Vì vậy, hãng này giảm 1.344 lao động, hiện còn 4.308 người. Theo đó năm 2020, 

quỹ tiền lương kế hoạch của Vietnam Airlines là 1.208 tỉ đồng, bằng 44% so với năm 2019, tiền 

lương bình quân là 23,37 triệu đồng/tháng, bằng 57,7% so với năm 2019. Trong đó, lương phi 

công là 77 triệu đồng/tháng, các loại lao động khác khoảng 14 triệu đồng/tháng. Ước thực hiện 

tiền lương bình quân của người lao động năm 2020 là 22,4 triệu đồng/người/tháng. (PLO Ngày 

4/3) 

 

Nhu Cầu Tuyển Dụng Lao Động Tại Hà Nội Tăng Nhẹ 

 

Hà Nội đã cơ bản kiểm soát được dịch Covid-19, DN đang dần hồi phục báo hiệu thị trường lao 

động sẽ sôi động hơn và người lao động (NLĐ) có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm phù hợp. Tính 

từ ngày 17/2-2/3, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội (Sở LĐ-TB&XH Hà Nội) tiếp nhận 207 

lượt DN đăng ký tuyển dụng 5.037 chỉ tiêu. Trên cơ sở thu thập và phân tích, cho thấy 45% trong 

tổng số 5.037 chỉ tiêu tuyển dụng thuộc lĩnh vực sản xuất nhóm linh kiện điện tử, cơ khí...; tiếp 

đến là lĩnh vực dệt may như vị trí công nhân may; rồi đến thương mại dịch vụ như nhân viên bán 

hàng, thu ngân. Ngoài ra là các lĩnh vực khác như CNTT, thương mại điện tử, tài chính. (KTDT 

Ngày 4/3) 

 

Phản Bác Thông Tin Hải Phòng Lại Cho Học Sinh Nghỉ Học 

 

Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng khẳng định thông tin Hải Phòng lại cho học sinh tiếp tục nghỉ 

học từ ngày 9/3 đến ngày 15/3/2021 là sai sự thật. Theo đó, toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên 

và học sinh các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường liên 

cấp; Học viên Trung tâm GDNN-giáo dục thường xuyên các quận, huyện, đơn vị trực thuộc, 

Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học, Giáo dục Kỹ năng sống và Hoạt động ngoài giờ chính khóa, 

Trung tâm Tư vấn du học sẽ hoạt động trở lại từ ngày 8/3/2021. (BNews Ngày 7/3) 

 

Hải Phòng: Gần 2.400 Lao Động Được Hưởng Trợ Cấp Thất Nghiệp 

 

Theo thống kê của Trung tâm dịch vụ việc làm Hải Phòng, hai tháng đầu năm 2021, TP có 2.380 

lao động có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng với tổng kinh phí chi trả gần 45 tỉ 

đồng. (Lao Dong Ngày 9/3) 
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Hải Dương Cho Học Sinh Lớp 12 Của 8 Huyện, Thành Phố Đi Học Từ 8-3 

 

Sở Giáo dục và đào tạo Hải Dương đã có công văn về việc tổ chức dạy và học sau cách ly xã hội 

toàn tỉnh. Theo đó, học sinh lớp 12 các trường THPT, trung tâm GDNN, giáo dục thường xuyên 

các địa phương thực hiện theo chỉ thị 19 gồm TP Chí Linh, các huyện Bình Giang, Gia Lộc, Nam 

Sách, Ninh Giang, Thanh Hà, Thanh Miện, Tứ Kỳ được phép đến trường học từ 8-3 nếu đảm bảo 

phòng chống dịch COVID-19, trong khi đó, trẻ mầm non, học sinh các cấp tạm dừng đến trường 

cho tới khi dịch được kiểm soát hoàn toàn, trước mắt là đến hết ngày 17-3. (Tuoi Tre Ngày 2/3) 

 

Quảng Ninh Tìm Giải Pháp Tuyển Dụng, Đào Tạo Lao Động Chất Lượng Cao  

 

Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Ninh vừa có buổi làm việc với huyện Hải Hà về việc triển khai công 

tác thu hút, tuyển dụng, đào tạo lao động làm việc trong KCN Texhong Hải Hà. Theo đó, hiện 

nay hầu hết các công ty trong KCN Texhong Hải Hà do mở rộng phân xưởng sản xuất cần tuyển 

dụng số  lượng lớn công nhân. Điển hình như Công ty TNHH KHKT Texhong Ngân Hà cần 

tuyển dụng 4.000  - 5.000 công nhân, Công ty TNHH May Mặc Hoa Lợi Đạt ( Việt Nam) cần 

tuyển dụng  khoảng 7.000 công nhân, Công ty TNHH Đại Đông (Việt Nam) cần tuyển dụng 

khoảng 200 - 300 công nhân... . (Dan Tri Ngày 4/3) 

 

Formosa Hà Tĩnh Tuyển Thêm 150 Lao Động 

 

Ngày 6/3, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh tổ chức tuyển dụng lao 

động vào làm việc tại công ty. Tham gia đợt tuyển dụng có 250 lao động, trong đó có 230 lao 

động đủ tiêu chuẩn để phỏng vấn.mKết quả, có 150 lao động đạt tiêu chuẩn được nhận vào làm 

việc tại Formosa Hà Tĩnh với mức lương từ 7.000.000 - 8.000.000 đồng/tháng chưa bao gồm các 

khoản thưởng và phụ cấp đặc thù. (Dan Tri Ngày 7/3) 

 

Hai Nhà Máy Nhiệt Điện 'Khủng' Tại Vịnh Hòn La: Tỉnh Quyết Tâm, Dân Lo 

 

Theo phê duyệt của Chính phủ, Tại Khu Kinh tế Hòn La sẽ có 2 nhà máy nhiệt điện chạy than 

thuộc Trung tâm Điện lực Quảng Trạch với số vốn đầu tư dự kiến gần 3,7 tỷ USD, tương đương 

96.000 tỷ đồng. Việc hai nhà máy nhiệt điện “khủng” đặt tại khu vực vịnh Hòn La đang làm dấy 

lên lo ngại trong dư luận Quảng Bình về tình trạng ô nhiễm môi trường khi đi vào hoạt động. 

Tuy nhiên, UBND tỉnh kỳ vọng khi hai nhà máy đi vào vận hành, ngoài việc đóng góp vào ngân 

sách nhà nước khoảng 2.400 tỷ đồng mỗi năm, còn giải quyết công ăn việc làm trực tiếp cho 

khoảng hơn 2.000 lao động địa phương. (CafeF, Tien Phong Ngày 5/3) 

 

Quảng Ngãi: Nhiều Giáo Viên Trường Nghề Là Thạc Sĩ, Tiến Sĩ 

 

Tỉnh Quảng Ngãi hiện có 28 cơ sở GDNN với trên 700 giáo viên, trong đó có trên 75% đã được 

chuẩn hóa theo quy định có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ. Đơn cử như Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung 

Quất (thuộc Bộ LĐ-TB&XH) là đơn vị đi đầu trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên. 

Trường hiện có 170 cán bộ, giáo viên, trong đó có 3 tiến sĩ và hơn 50 thạc sĩ. (Dan Tri ngày 6/3)   

 

https://tuoitre.vn/hai-duong-cho-phep-hoc-sinh-lop-12-cua-8-huyen-thanh-pho-di-hoc-tu-8-3-20210302213808979.htm
https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/tim-giai-phap-tuyen-dung-dao-tao-lao-dong-chat-luong-cao-cho-doanh-nghiep-20210304161236529.htm
https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/formosa-ha-tinh-tuyen-them-150-lao-dong-20210307063429646.htm
https://cafef.vn/hai-nha-may-nhiet-dien-khung-tai-vinh-hon-la-tinh-quyet-tam-dan-lo-20210305075144363.chn
https://www.tienphong.vn/cong-nghe/hai-nha-may-nhiet-dien-khung-tai-vinh-hon-la-tinh-quyet-tam-dan-lo-1802072.tpo
https://dantri.com.vn/giao-duc-huong-nghiep/quang-ngai-nhieu-giao-vien-truong-nghe-la-thac-si-tien-si-20210304195159168.htm


 

 

Bình Thuận: Sớm Đưa Vào Sử Dụng Trường Dạy Nghề Miễn Phí 

 

Đoàn công tác của Tổng LĐLĐ Việt Nam vừa có buổi làm việc với LĐLĐ tỉnh Bình Thuận để 

kiểm tra tiến độ xây dựng Cơ sở 2 Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Công đoàn (CĐ) 

Bình Thuận (xã Tiến Lợi, TP Phan Thiết). Cơ sở 2 Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật 

CĐ Bình Thuận có quy mô đào tạo 2.000 học viên/năm. Cơ sở này có ký túc xá miễn phí dành 

cho học viên ở xa. Sau khi đi vào hoạt động, cơ sở sẽ đào tạo miễn phí cho học sinh, con em 

vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa; người lao động nghèo trong tỉnh với các ngành nghề chính 

gồm: Kỹ thuật chế biến món ăn; kỹ thuật máy lạnh, điều hòa không khí; quản trị resort; kế toán 

doanh nghiệp; công tác xã hội; lập trình máy tính... (Nguoi Lao Dong Ngày 8/3) 

 

Phú Yên: Doanh Nghiệp Khó Tuyển Lao Động Vì Ảnh Hưởng Dịch COVID-19 

 

Sau Tết, tỉ lệ lao động “nhảy việc” tại Phú Yên không đáng kể, tuy nhiên các doanh nghiệp có 

nhu cầu tuyển dụng lao động nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất lại đang gặp nhiều khó 

khăn. Theo thống kê các doanh nghiệp tại Phú Yên đang cần tuyển dụng hơn 1.500 công nhân 

may công nghiệp, chế biến thủy sản; 200 công nhân cơ khí, điện công nghiệp; 100 nhân viên bảo 

vệ, vệ sĩ; 50 nhân viên kinh doanh, thị trường, bán hàng. (Lao Dong Ngày 6/3) 

 

Kon Tum: Phấn Đấu Năm 2025 Trên 60% Lao Động Qua Đào Tạo 

 

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh Kon Tum hướng tập trung phát triển, nâng cao chất lượng 

nguồn nhân lực, phấn đấu nâng tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông 

chuyển sang học nghề lên 40% và có trên 60% lao động qua đào tạo đến cuối 2025. (VTV Ngày 

7/3) 

 

Trên 90.000 Lượt Lao Động Đắk Nông Sẽ Được Tạo Việc Làm 

 

UBND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành kế hoạch thực hiện công tác đào tạo nghề, giải quyết việc 

làm giai đoạn 2021-2025. Trong giai đoạn mới, tỉnh này đặt mục tiêu tạo việc làm cho trên 

90.000 lượt người, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 45% năm 2020 lên 57,5% năm 2025. Đảng 

bộ tỉnh Đắk Nông cũng phấn đấu trong nhiệm kỳ mới có 90.000 lượt lao động được tạo việc làm. 

Đồng thời sẽ đào tạo nghề cho trên 20.000 người theo hướng có trình độ, chất lượng và tay nghề 

cao. (Dan Tri Ngày 6/3) 

 

Trường Nghề Tại TP.HCM Tăng Chỉ Tiêu, Mở Nhiều Ngành Mới 

 

Nhiều trường cao đẳng, trung cấp khối GDNN tại TP. Hồ Chí Minh đã công bố phương án tuyển 

sinh cho năm 2021. Theo đó, nhiều trường đã tăng chỉ tiêu, mở ngành mới, đa dạng phương thức 

xét tuyển để thu hút người học. Cụ thể, Trường CĐ Kinh tế - kỹ thuật TP.HCM xét tuyển 1.400 

chỉ tiêu cho 20 ngành CĐ, tăng gần 100 chỉ tiêu so với năm 2020. Trường dự kiến mở thêm bảy 

ngành mới với 280 chỉ tiêu, bao gồm các ngành logistics, bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí, quản trị 

khách sạn, bảo trì và sửa chữa khung vỏ ôtô, kỹ thuật máy lạnh và điều khiển không khí, chế tạo 

khuôn mẫu, điện tử công nghiệp. Trong khi đó, trường CĐ Viễn Đông dự kiến tuyển 2.500 chỉ 
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tiêu, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Trường sẽ mở thêm ngành hộ sinh và dự kiến có ngành 

quản trị cơ sở dữ liệu. Trường CĐ Đại Việt cho biết năm 2021 chỉ tiêu của trường là 2.000. 

Trường chú trọng phát triển theo những ngành nghề trọng tâm, tập trung đánh mạnh vào hai 

ngành thu hút được nhiều người học nhất những năm qua là ôtô và cơ khí... (VietnamNews, Tuoi 

Tre, GDNN Ngày 4/3) 

 

TP. HCM: 21,4% Nữ Công Nhân Dệt May Mắc Bệnh Xương Khớp 

 

Ngày 8/3, LĐLĐ TP HCM và Công đoàn (CĐ) ĐHQG TP công bố kết quả khảo sát về đời sống 

tinh thần của nữ công nhân (CN) dệt may. Khảo sát được thực hiện trên 3 nhóm đối tượng gồm: 

nữ CN, cán bộ CĐ và đại diện doanh nghiệp. Qua 1.772 phiếu khảo sát, các loại bệnh nữ CN có 

nguy cơ mắc phải khi làm việc tại doanh nghiệp: bệnh xương khớp (chiếm 21,4%); bệnh về hô 

hấp (20,6%); bệnh bụi phổi (10,1%) và các bệnh khác như bệnh da liễu, bệnh căng thẳng và rối 

loạn cảm xúc, bệnh điếc… (NLD Ngày 9/3) 

 

TP. HCM: Gần 860 Tỉ Đồng Cho Công Tác Chăm Lo Người Lao Động Dịp Tết Tân Sửu 

 

Liên đoàn Lao động TP. HCM cho hay tổng kinh phí thực hiện công tác chăm lo Tết Nguyên đán 

Tân Sửu 2021 cho người lao động là gần 860 tỉ đồng. Tổng kinh phí công tác chăm lo Tết 

Nguyên đán Tân Sửu 2021 gấp hơn 2 lần so với năm 2020. (Thanh Nien Ngày 5/3) 

 

Doanh Nghiệp Phía Nam “Đỏ Mắt” Tìm Lao Động Sau Tết 

 

Sau dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu tuyển dụng lao động tại các tỉnh phía Nam đã tăng lên đáng kể. 

Trong đó xu hướng “cầu lớn hơn cung” đang xảy ra tại Bình Dương. Đa số các doanh nghiệp 

đang cần tuyển số lượng nhiều và gấp ở vị trí lao động phổ thông, doanh nghiệp tuyển ít nhất là 

10 lao động và tuyển nhiều nhất là 1.000 lao động. Tại nhiều khu công nghiệp ở các tỉnh Đồng 

Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, bên cạnh các hình thức tuyển dụng như thông tin qua các trang mạng xã 

hội, nhiều doanh nghiệp còn đặt bàn tuyển dụng ở những vị trí đông dân cư với mong muốn 

nhanh chóng tuyển đủ nhân lực đáp ứng hoạt động mở rộng sản xuất. (VTV Ngày 8/3) 

 

Chú Trọng Hiệu Quả Đào Tạo Nghề Cho Lao Động Nông Thôn 

 

Ngày 16/5/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1418 phê duyệt đề án Đào tạo nghề cho lao 

động nông thôn (LĐNT) đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Chỉ tính riêng năm 2020, toàn tỉnh đã 

đào tạo cho 2.610 người với 27 nghề. Số người học nghề tốt nghiệp trong năm 2020 là 1.899 

người và 91,15% trong số này đã có việc làm sau các khóa học nghề. (Dong Nai Ngày 4/3) 

 

Hơn 110 Tỉ Đồng Chăm Lo Cho Công Nhân Lao Động Dịp Trước Và Sau Tết 

 

Nhân dịp Tết Nguyên đán Xuân Tân Sửu - 2021, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai cho biết ước tính các hoạt 

động chăm lo cho CNLĐ với tổng trị giá trên 70 tỉ đồng. Ngoài ra, sau Tết một số doanh nghiệp 

phối hợp với CĐCS lì xì cho NLĐ hơn 40 tỉ đồng. (Lao Dong Ngày 6/3) 
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Hậu Giang: 5 Năm Tới Sẽ Có 2.500 Người Đi Xuất Khẩu Lao Động 

 

UBND tỉnh Hậu Giang vừa ban hành Kế hoạch thực hiện công tác đưa người lao động đi làm 

việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2021–2025. Theo đó, Hậu Giang đặt mục tiêu từ nay 

đến năm 2025 sẽ đưa 2.500 lao động đi làm việc ở nước ngoài, trong đó, năm 2021 sẽ phấn đấu 

đưa 200 người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Các lao động của Hậu Giang sẽ làm việc 

tại các thị trường tập trung chủ yếu là Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan,... (PLO Ngày 5/3) 

 

Kiên Giang Huy Động Gần 12.700 Tỷ Đồng Phát Triển Nuôi Biển 

 

Giai đoạn 2021-2030, tỉnh Kiên Giang tập trung huy động vốn đầu tư phát triển nuôi biển theo 

hướng bền vững, với tổng nhu cầu vốn dự kiến 12.688 tỷ đồng. Hơn 47.680 người sẽ là lao động 

tham gia vào lĩnh vực nuôi biển. (Tin Tuc) 

 

Khởi Công Nhà Máy Dệt Happytex Với Số Vốn 15 Triệu USD 

 

Theo ông Hà Văn Cung, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh, ngày 4/3, Công ty cổ 

phần Dệt Hạnh Phúc tổ chức lễ khởi công xây dựng dự án nhà máy dệt Happytex tại đường số 7, 

Khu công nghiệp Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Tổng vốn đầu tư dự án là 347,181 tỷ đồng, tương 

đương 15 triệu USD. Lũy kế đến cuối tháng 2/2021 toàn tỉnh đã thu hút được 364 dự án; trong 

đó có 265 dự án đầu tư nước ngoài, 99 dự án đầu tư trong nước với tổng số vốn đăng ký đầu tư 

gần 7,5 tỷ USD và gần 19.000 tỷ đồng; góp phần giải quyết cho gần 34.000 lao động. (BNews, 

en.Vietnam Plus, Vnanet Ngày 4/3) 
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