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Chính Sách 

 

Dừng Dạy Văn Hóa Trong Trường Nghề: Giáo Viên Mất Việc, Học Sinh 9+ Gặp Khó 

 

Từ năm 2021, Bộ GD&ĐT không cho phép cơ sở GDNN được tuyển sinh vào lớp 10 giáo dục 

thường xuyên (GDTX) hệ THPT. Bà Trần Thị Thúy Lan, Hiệu trưởng trường CĐ Cơ Điện Phú 

Thọ cho hay, từ năm 2019, nhiều tỉnh thành không cho các trường nghề dạy văn hóa cho học 

sinh theo mô hình 9+ nữa mà phải liên kết với các trung tâm GDTX. Các trung tâm GDTX sẽ ký 

hồ sơ để các Sở GD&ĐT cấp bằng tốt nghiệp THPT cho các em. Khi đó, trường cao đẳng nghề 

sẽ phải mất một khoản để thuê cán bộ trung tâm quản lý; hoặc sẽ trực tiếp thu học phí và chỉ trả 

một phần cho giáo viên của trường dạy. Hiện, cả nước có hơn 300.000 học sinh THPT đang vừa 

học văn hóa, vừa học nghề. (Dan Tri Ngày 22/3) 

 

Lại Kiến Nghị Đưa Trình Độ Cao Đẳng Trở Lại Bậc Giáo Dục Đại Học 

 

Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam kiến nghị đưa trình độ cao đẳng trở lại bậc giáo 

dục đại học, đưa quản lý nhà nước về đào tạo cao đẳng về cùng đầu mối với các cấp độ khác 

thuộc giáo dục đại học, tức là về lại Bộ GD-ĐT. Theo đó, Việt Nam mở ra hệ đào tạo CĐ từ thập 

niên 1970 liên quan đến nhu cầu nâng cao trình độ cho loại nhân lực ở trình độ trung cấp. Và lâu 

nay Bộ GD-ĐT quản lý cả trung cấp, CĐ. Tuy vậy, từ khi có Luật GDNN (cuối năm 2014), cơ 

sở giáo dục CĐ không được coi là cơ sở giáo dục ĐH, quản lý GDNN bị chia sẻ. Các cơ sở giáo 

dục phổ thông, các ĐH, các trường ĐH, các trường CĐ sư phạm do Bộ GD-ĐT quản lý nhà 

nước, phần còn lại thuộc Bộ LĐ-TB&XH. Theo Hiệp hội Các trường ĐH, CĐ Việt Nam, thay 

đổi nói trên đã tạo ra nhiều "điểm nghẽn" cản trở phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và 

phát triển nguồn nhân lực, ngoài ra các phân chia nói trên không phù hợp với thông lệ quốc tế, 

điển hình như "Phân loại giáo dục theo tiêu chuẩn quốc tế" do UNESCO ban hành hoặc phiên 

bản mới nhất là ISCED-2011. Ngoài ra, hiệp hội cũng cho rằng công tác quản lý nhà nước về 

đào tạo CĐ đã được trao cho một đơn vị chưa từng được giao trách nhiệm và chưa từng có kinh 

nghiệm quản lý giáo dục ĐH. Hiệp hội kiến nghị Quốc hội sớm đưa quản lý nhà nước về đào tạo 

CĐ về chung một đầu mối với các cấp độ khác thuộc giáo dục ĐH, tức là về lại Bộ GD-ĐT. Hiệp 

hội cũng đề xuất chấp nhận sự tương đương giữa hai bằng trung học phổ thông và trung học 

nghề như ở ISCED-11, để trên cơ sở đó thực hiện sự phân luồng triệt để học sinh sau trung học 

cơ sở. (Tuoi Tre Ngày 18/3) 

 

Doanh Nghiệp Dệt May Đề Xuất Không Tăng Lương Tối Thiểu Vùng Năm 2021 

 

Góp ý kiến cho dự thảo Báo cáo Chính phủ về tiền lương tối thiểu trong năm 2021, Hiệp hội Dệt 

may Việt Nam đồng ý với phương án không tăng lương tối thiểu năm 2021 để giảm bớt khó khăn 

cho doanh nghiệp, tạo điều kiện để doanh nghiệp đảm bảo việc làm, không sa thải người lao 

động. Hiệp hội Dệt may Việt Nam cho biết, thời điểm hiện nay, "sức khỏe" của cộng đồng doanh 

nghiệp đang ở mức kém lạc quan nhất và rất mong manh. Thực tế CPI năm 2020 chỉ tăng 3,23% 

https://dantri.com.vn/giao-duc-huong-nghiep/dung-day-van-hoa-trong-truong-nghe-giao-vien-mat-viec-hoc-sinh-9-gap-kho-20210321221329167.htm
https://tuoitre.vn/lai-kien-nghi-dua-trinh-do-cao-dang-tro-lai-bac-giao-duc-dai-hoc-20210318154037201.htm


 

 

nên mức lương tối thiểu còn cao hơn mức sống tối thiểu tới 2,28%. Về thay đổi thời điểm điều 

chỉnh lương tối thiểu vùng sang ngày 1/7 hàng năm thay vì ngày 1/1, Hiệp hội Dệt May Việt 

Nam đồng ý với đề xuất tiếp tục duy trì thời điểm điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng từ ngày 

1/1 như thực tiễn triển khai điều chỉnh lương tối thiểu trong 20 năm qua tại Việt Nam. (CafeF, 

NDH, VnEconomy Ngày 20/3) 

 

Bổ Sung Kinh Phí Phát Triển Nguồn Nhân Lực DN Nhỏ Và Vừa 

 

Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung 9.400 triệu đồng từ nguồn kinh phí chi sự nghiệp giáo 

dục – đào tạo và dạy nghề của ngân sách trung ương năm 2021 để hỗ trợ các tổ chức hiệp hội 

thực hiện nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021. (Bao 

Chinh Phu Ngày 18/3) 

 

Đề Xuất Tăng Lương Hưu Thêm 15% Từ Năm 2022 

 

Bộ LĐ-TB&XH đang đề xuất điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng 

từ ngày 1/1/2022 tăng thêm 15 % so với mức của tháng 12/2021. Bên cạnh đó, dự thảo Nghị 

định cũng quy định tăng lương cho người có mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp 

hằng tháng sau khi điều chỉnh theo quy định trên mà còn thấp hơn 2,5 triệu đồng/tháng. Mức đề 

xuất tăng 15 % nhằm đảm bảo bù đắp trượt giá để duy trì giá trị của khoản lương hưu, trợ cấp 

hiện hưởng của người thụ hưởng do tác động từ yếu tố lạm phát và chia sẻ một phần thành quả từ 

phát triển kinh tế của năm 2019, 2020 và năm 2021. (NDH, Bao Chinh Phu, VietnamBiz, Thanh 

Nien, VTV, CafeF, Dan Tri Ngày 21/3) 

 

● Tin Kinh Doanh & Thị Trường Lao Động ● 

Hợp tác Nước Ngoài 

 

Hội Chợ Việc Làm Ngành Năng Lượng Tái Tạo 2021 

 

Tháng 5/2021, Viện Điện (SEE), trường Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ tổ chức Hội chợ việc làm 

ngành năng lượng 2021. Hội chợ sẽ được tổ chức dưới 2 hình thức là trực tiếp và qua hệ thống 

phát video trực tiếp (livestream) trên nền tảng Facebook. Sự kiện nằm trong khuôn khổ chương 

trình hợp tác giữa SEE và Tổ chức Hợp tác phát triển Đức (GIZ) hướng đến kết nối doanh 

nghiệp có nhu cầu tuyển dụng và đào tạo sinh viên làm việc trong lĩnh vực năng lượng tái tạo 

(NLTT). Đồng thời định hướng lại cách thức đào tạo trong các trường để phù hợp với nhu cầu 

tuyển dụng. Hội chợ dự kiến có khoảng 500 – 1000 người tham gia, bao gồm các doanh nghiệp 

hoạt động trong lĩnh vực NLTT, sinh viên, giảng viên tại các trường đại học, học sinh THPT, 

nhiều cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức trong và ngoài nước trong lĩnh vực này. (Nang Luong 

Sach Vietnam Ngày 22/3) 

 

Top 15 Công Ty IT Tốt Nhất Việt Nam 2021 

 

Giải thưởng "Công ty IT tốt nhất Việt Nam" do ITviec thực hiện nhằm vinh danh những công ty 

công nghệ có môi trường làm việc tốt, mang lại cảm giác hạnh phúc cho nhân viên. Đứng đầu 

https://cafef.vn/doanh-nghiep-det-may-de-xuat-khong-tang-luong-toi-thieu-vung-nam-2021-20210320084030745.chn
https://ndh.vn/thoi-su/doanh-nghiep-det-may-de-xuat-khong-tang-luong-toi-thieu-vung-nam-2021-1287593.html
https://vneconomy.vn/doanh-nghiep-det-may-de-xuat-khong-tang-luong-toi-thieu-vung-nam-2021-20210319174320835.htm
http://baochinhphu.vn/Chi-dao-quyet-dinh-cua-Chinh-phu-Thu-tuong-Chinh-phu/Bo-sung-kinh-phi-phat-trien-nguon-nhan-luc-DN-nho-va-vua/426186.vgp
http://baochinhphu.vn/Chi-dao-quyet-dinh-cua-Chinh-phu-Thu-tuong-Chinh-phu/Bo-sung-kinh-phi-phat-trien-nguon-nhan-luc-DN-nho-va-vua/426186.vgp
https://ndh.vn/vi-mo/de-xuat-tang-luong-huu-them-15-tu-nam-2022-1287622.html
http://baochinhphu.vn/Chinh-sach-moi/De-xuat-tang-luong-huu-tro-cap-tu-112022/426297.vgp
https://vietnambiz.vn/de-xuat-tang-luong-huu-tro-cap-tu-1-1-2022-20210320071519143.htm
https://thanhnien.vn/thoi-su/muc-chuan-tro-giup-xa-hoi-la-360000-dongthang-ke-tu-ngay-172021-1355514.html
https://thanhnien.vn/thoi-su/muc-chuan-tro-giup-xa-hoi-la-360000-dongthang-ke-tu-ngay-172021-1355514.html
https://vtv.vn/kinh-te/de-xuat-tang-luong-huu-tro-cap-hang-thang-tu-1-1-2022-20210321081301377.htm
https://cafef.vn/cac-muc-tang-luong-huu-tro-cap-du-kien-nam-2022-ap-dung-cu-the-ra-sao-2021032211351676.chn
https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/tu-ngay-112022-de-xuat-tang-15-luong-huu-tro-cap-bhxh-20210320152747398.htm
https://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Hoi-cho-viec-lam-nganh-nang-luong-tai-tao-2021-6-8-9643
https://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Hoi-cho-viec-lam-nganh-nang-luong-tai-tao-2021-6-8-9643


 

 

danh sách là Global Fashion Group, một công ty tới từ Singapore. Danh sách 15 công ty thắng 

giải năm 2021 gồm: Global Fashion Group, Orient Software Development Corp, Netcompany, 

Vinova, Giao hàng tiết kiệm, POPS Worldwide, Absolute Software (Vietnam) Ltd, Techbase 

Vietnam, NFQ Asia, Dr.JOY, Nexus Frontier Tech, VNG Corporation, Haravan, Restaff và Sun* 

Inc. Bảng xếp hạng được thực hiện với hơn 13.000 nhận xét từ nhân viên IT, dựa trên 5 tiêu chí 

chính, bao gồm chế độ lương thưởng, sếp tốt, cơ hội phát triển bản thân, văn hóa công ty, văn 

phòng và nơi làm việc. (VnExpress, CafeBiz Ngày 20/3) 

 

Úc Cấp Học Bổng Khóa Học Phục Hồi Sau Covid-19 Cho Ứng Viên Việt Nam 

 

Trang web chính thức về Học bổng Chính phủ Úc tại Việt Nam thông báo về việc đang tiếp nhận 

hồ sơ đến hết ngày 30/4/2021, dành cho các ứng viên có nhu cầu học thạc sĩ ở Úc với thời gian 

nhập học năm 2022. Đặc biệt, giáo dục (quản lý giáo dục, quản trị tổ chức, quản lý GDNN), y tế 

(bao gồm nghiên cứu, tăng cường hệ thống y tế, và các khóa học phục vụ cho việc phục hồi sau 

Covid-19 của Việt Nam) và đổi mới sáng tạo (chuyển giao khoa học công nghệ và thương mại 

hóa) là những lĩnh vực mà chính phủ Úc ưu tiên cấp học bổng cho ứng viên Việt Nam. (Thanh 

Nien, Dan Tri Ngày 18/3) 

 

Tiktok Mở Kênh Giải Đáp 1001 Câu Hỏi Trước Kỳ Thi THPT Quốc Gia 2021 

 

TikTok vừa triển khai chiến dịch #TikTokHuongNghiep nhằm cung cấp nguồn thông tin đa 

dạng, đáng tin cậy nhằm hỗ trợ các bạn trẻ trong quá trình lựa chọn nghề nghiệp tương lai. 

#TikTokHuongNghiep đã chính thức diễn ra từ ngày 10/3, sẽ kéo dài đến ngày 26/3/2021. Để 

tham gia #TikTokHuongNghiep, người dùng quay và đăng tải video (thời lượng tối thiểu 15 

giây) chia sẻ những trải nghiệm, kiến thức xoay quanh nội dung định hướng ngành học hoặc 

nghề nghiệp. Mục tiêu là mang đến thêm thông tin, góc nhìn toàn diện về nghề nghiệp mà các 

bạn muốn theo đuổi. (Dan Viet, Dien Tu Tieu Dung Ngày 16/3) 

 

Tin Trong Nước 

 

Chuyên Gia Việc Làm: Thị Trường Lao Động Linh Hoạt Hơn Trong Dịch Covid-19 

 

PGS.TS. Nguyễn Thị Lan Hương - Nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội (Bộ 

LĐ-TB&XH), chuyên gia về lĩnh vực lao động việc làm, cho biết, sau khi nền kinh tế bình 

thường trở lại, những ngành như dệt may, da dày, điện tử và những ngành nghề nằm trong sự 

chuyển dịch lao động của quốc tế, nhất là khi Việt Nam đang thu hút sự đầu tư của nhiều doanh 

nghiệp sản xuất lớn trên thế giới, từ đó sẽ tạo ra được nhiều nhóm việc làm mới. Hơn nữa, trong 

cuộc chạy đua về công nghệ, những nhóm việc làm liên quan đến internet, công nghệ thông tin, 

điện tử, điện lạnh sẽ được doanh nghiệp ưu tiên tuyển dụng. Những nhóm ngành nghề đang phát 

triển mạnh trong thời Covid-19 như cung cấp dịch vụ internet, giao hàng, xe công nghệ… sẽ tiếp 

tục phát triển mạnh. Thực tế, nhóm lao động đã bị mất việc do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhất là 

những ngành nghề liên quan đến các lĩnh vực như du lịch, vận tải,… khả năng quay lại việc làm 

cũ không cao. Từ đó, nhóm lao động này, cần tận dụng cơ hội để bổ sung kỹ năng và kiến thức. 

Theo đánh giá của bà Hương, sau hơn 1 năm dịch bệnh Covid-19 xuất hiện trên thế giới và ở 

https://vnexpress.net/top-15-cong-ty-it-tot-nhat-viet-nam-2021-4250529.html
https://cafebiz.vn/top-5-cong-ty-it-tot-nhat-viet-nam-2021-khong-thay-ten-fpt-hay-vng-dai-dien-duy-nhat-la-giao-hang-tiet-kiem-20210320121458844.chn
https://thanhnien.vn/giao-duc/uc-cap-hoc-bong-khoa-hoc-phuc-hoi-sau-covid-19-cho-ung-vien-viet-nam-1355962.html
https://thanhnien.vn/giao-duc/uc-cap-hoc-bong-khoa-hoc-phuc-hoi-sau-covid-19-cho-ung-vien-viet-nam-1355962.html
https://dantri.com.vn/du-hoc/hoc-bong-chinh-phu-uc-nam-2021-mo-cua-chao-don-ung-vien-viet-nam-20210318235213359.htm
https://danviet.vn/tiktok-mo-kenh-giai-dap-1001-cau-hoi-truoc-ky-thi-thpt-quoc-gia-2021-50202116316592891.htm
https://dientutieudung.vn/ra-pho/tiktokhuongnghiep-chien-dich-moi-cung-gen-z-dinh-huong-tuong-lai/


 

 

Việt Nam, chất lượng việc làm có những thay đổi tương đối lớn, nhiều vị trí việc làm yêu cầu 

trình độ cao hơn trước. Bên cạnh đó, hình thức việc làm của người lao động cũng thay đổi rõ rệt 

như: Làm việc online, làm việc tại nhà… Cơ cấu việc làm đã có sự thay đổi, những việc làm 

phục vụ thị trường trong nước tăng lên và đối với những việc làm phục vụ thị trường nước ngoài 

thì có xu hướng giảm. (Dan Tri Ngày 22/3) 

 

Gần 60% Lao Động Ngành Du Lịch Việt Nam Mất Việc Làm Trong Năm 2020 

 

Tại hội thảo "Phục hồi, thúc đẩy phát triển du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế trong trạng thái bình 

thường mới" diễn ra tại Thừa Thiên Huế, ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng Cục trưởng Tổng cục 

Du lịch (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) cho biết gần 60% lao động mất việc làm hoặc cắt 

giảm lao động. Lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam trong năm 2020 giảm 79,5%, khách 

nội địa giảm 34%, khiến cho gần 90% doanh nghiệp lữ hành quốc tế dừng hoạt động. (CafeF, 

dulich.Tuoi Tre Ngày 22/3) 

 

Mỗi Năm 20.000 Người Khuyết Tật Được Hỗ Trợ Đào Tạo Nghề 

 

Thông tin từ Tổng cục GDNN cho thấy, mỗi năm có khoảng 20.000 người khuyết tật đã được hỗ 

trợ dạy nghề theo Đề án dạy nghề cho lao động nông thôn. Đến nay đã có 210.000 người khuyết 

tật được hỗ trợ đào tạo nghề; 50.000 người khuyết tật được tư vấn, giới thiệu việc làm; 22.000 

người được vay vốn từ Quỹ Quốc gia về việc làm. Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội Nguyễn Văn 

Hồi nêu rõ: Trong năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025 sẽ có 90% người khuyết tật gặp hoàn cảnh 

khó khăn được trợ giúp xã hội, chăm sóc, phục hồi chức năng kịp thời. (en.Vietnam Plus, Tin 

Tuc) 

 

Hà Nội: Nợ Bảo Hiểm Gần 5.000 Tỉ Đồng 

 

BHXH TP Hà Nội cho biết số tiền nợ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trong 

những tháng đầu năm có xu hướng tăng. Tính đến hết tháng 2-2021, tổng số tiền nợ BHXH, 

BHYT, BHTN của các đơn vị, doanh nghiệp (DN) là hơn 4.990 tỉ đồng, trong đó số tiền nợ phải 

tính lãi là hơn 1.748 tỉ đồng (tăng 454 tỉ đồng so với tháng 1-2021). Nguyên nhân là do một số 

DN cố tình nợ đóng, trốn đóng BHXH, không chấp hành các quyết định, kết luận thanh tra, kiểm 

tra của các cơ quan chức năng. Việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN của một số 

đơn vị, DN sử dụng chưa nghiêm túc. Ngoài ra, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều đơn vị, 

DN gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất - kinh doanh, nên ảnh hưởng đến tiến độ đóng 

BHXH cho người lao động. (Nguoi Lao Dong Ngày 18/3)  

 

Quảng Ninh: Nâng Cao Chất Lượng Đào Tạo Nghề, Tăng Cơ Hội Việc Làm Cho NLĐ 

 

Sau 10 năm thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức 

đào tạo nghề cho 27.029 lao động. (Dan Sinh Ngày 23/3) 

 

Thiếu Lao Động, Một Doanh Nghiệp Ở Hải Phòng “Đắp Chiếu” Hàng Trăm Máy Móc 

 

https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/chuyen-gia-viec-lam-thi-truong-lao-dong-linh-hoat-hon-trong-dich-covid-19-20210321144031301.htm
https://cafef.vn/khoang-60-lao-dong-nganh-du-lich-viet-nam-mat-viec-lam-nam-2020-20210321221242865.chn
https://dulich.tuoitre.vn/gan-60-lao-dong-nganh-du-lich-viet-nam-mat-viec-lam-trong-nam-2020-2021032015130915.htm
https://en.vietnamplus.vn/some-20000-disabled-people-receive-vocational-training-each-year/197740.vnp
https://baotintuc.vn/xa-hoi/moi-nam-20000-nguoi-khuyet-tat-duoc-ho-tro-dao-tao-nghe-20210317115638560.htm
https://baotintuc.vn/xa-hoi/moi-nam-20000-nguoi-khuyet-tat-duoc-ho-tro-dao-tao-nghe-20210317115638560.htm
https://nld.com.vn/cong-doan/ha-noi-no-bao-hiem-gan-5000-ti-dong-20210318212131817.htm
https://baodansinh.vn/quang-ninh-nang-cao-chat-luong-dao-tao-nghe-nham-tang-co-hoi-viec-lam-cho-nguoi-lao-dong-20210322154517846.htm


 

 

Mặc dù số lao động hoàn toàn là lao động tại chỗ, nhưng Công ty TNHH M2 Factory trên địa 

bàn huyện Tiên Lãng (TP.Hải Phòng) vẫn đối diện với tình trạng thiếu khoảng 80% tổng số lao 

động… Đến thời điểm hiện tại, công ty ổn định sản xuất, chuẩn bị bước vào cao điểm đơn hàng 

(tháng 4, 5) nhưng lại thiếu đến 400 lao động. Hàng trăm máy may công nghiệp vì vậy mà bỏ 

không từ sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán đến nay. Nguyên nhân của thiếu hụt lao động là do ảnh 

hưởng của dịch COVID-19. (Lao Dong Ngày 19/3) 

 

Hà Nam: Quý I/2021 Giải Quyết Việc Làm Mới Cho 4.975 Lao Động 

 

Theo báo cáo của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hà Nam, quý đầu năm Sở đã phối hợp với các đơn vị 

chức năng liên quan giải quyết việc làm mới cho 4.975 người (đạt 28,4%). (Dan Sinh Ngày 23/3) 

 

Hải Dương: Nhiều Doanh Nghiệp Thiếu Hụt Lao Động Do Ảnh Hưởng Của Dịch Covid-19 

 

Theo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hải Dương, các doanh nghiệp đang thiếu hụt lực lượng lao động do 

ảnh hưởng của dịch Covid-19, phần lớn lao động tỉnh ngoài chưa quay trở lại Hải Dương để tiếp 

tục làm việc hoặc đã tìm việc ở nơi khác, trong khi lực lượng lao động trong tỉnh không đáp ứng 

được nhu cầu của doanh nghiệp. Qua rà soát trước Tết Nguyên đán, 505 doanh nghiệp có tổng số 

244.290 lao động làm việc, đến ngày 10/3 mới có 318 doanh nghiệp hoạt động trở lại, với 

115.478 lao động đi làm. Một số chuyên gia lao động, việc làm cho biết, không chỉ công nhân 

phổ thông mà nhiều doanh nghiệp FDI còn thiếu hụt nguồn lao động là các chuyên gia, nhà quản 

lý, nhân viên kỹ thuật... Đây là các vị trí việc làm mà nhiều người Việt Nam không đảm nhận 

được. Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hải Dương, hiện có trên 40 doanh nghiệp đăng ký 

tuyển dụng khoảng 23.460 lao động. Hiện toàn tỉnh có có 13.600 doanh nghiệp với 370.355 lao 

động, trong đó bao gồm 234 doanh nghiệp trong khu công nghiệp với 108.523 lao động. (Dan 

Viet) 

 

May Sông Hồng Khởi Công Xây Dựng Nhà Máy May Xuất Khẩu Tại Nam Định 

 

Ngày 18/3, tại huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, Công ty cổ phần May Sông Hồng đã khởi 

công xây dựng Khu sản xuất may xuất khẩu Sông Hồng – Nghĩa Hưng (Sông Hồng 10). Dự án 

có tổng vốn đầu tư hơn 600 tỷ đồng, dự kiến tạo việc làm cho gần 3.000 lao động và sẽ tăng 

doanh thu lên khoảng 5.500 tỷ đồng sau khi đi vào hoạt động. (BNews Ngày 18/3) 

 

 “Chìa Khóa” Mở Cánh Cửa Nguồn Nhân Lực Chất Lượng Cao 

 

Vài năm trở lại đây, Thanh Hóa đã quan tâm phát triển nguồn nhân lực để phát triển du lịch trở 

thành ngành kinh tế mũi nhọn, vừa bảo đảm số lượng, vừa hướng tới chuyên nghiệp, chất lượng 

cao. Tính đến hết năm 2020, toàn tỉnh có 40.600 lao động du lịch trực tiếp, trong đó, lao động 

được đào tạo chiếm 79,5% tổng số lao động. Trên địa bàn tỉnh hiện có 4 cơ sở đào tạo du lịch và 

định hướng du lịch. (Thanh Hoa Ngày 19/3) 

 

Quảng Ngãi Đào Tạo Nghề Cho 51.986 Người Trong Năm 2016-2020 

 

https://laodong.vn/cong-doan/thieu-lao-dong-mot-doanh-nghiep-o-hai-phong-dap-chieu-hang-tram-may-moc-890389.ldo
https://baodansinh.vn/ha-nam-quy-i-2021-giai-quyet-viec-lam-moi-cho-4975-lao-dong-20210323104143727.htm
https://danviet.vn/hai-duong-nhieu-doanh-nghiep-thieu-hut-lao-dong-do-anh-huong-cua-dich-covid-19-20210316141133699.htm
https://danviet.vn/hai-duong-nhieu-doanh-nghiep-thieu-hut-lao-dong-do-anh-huong-cua-dich-covid-19-20210316141133699.htm
https://bnews.vn/may-song-hong-khoi-cong-xay-dung-nha-may-may-xuat-khau-tai-nam-dinh/189921.html
https://baothanhhoa.vn/van-hoa-giai-tri/chia-khoa-mo-canh-cua-nguon-nhan-luc-chat-luong-cao/133278.htm


 

 

Trong giai đoạn 2016 - 2020, các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi tuyển sinh 51.986 

học sinh, sinh viên; trong đó, trình độ cao đẳng, trung cấp là 14.392 người. Tỷ lệ học sinh, sinh 

viên tốt nghiệp trình độ cao đẳng, trung cấp có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp đạt khoảng 85% 

và cơ bản đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. 

(Bao Quang Ngai Ngày 23/3) 

 

Thừa Thiên-Huế: Phấn Đấu Đào Tạo Nghề, Tạo Việc Làm Cho 300-500 Người Khuyết Tật 

 

Ngày 23/3, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, lãnh đạo tỉnh vừa ký ban hành kế 

hoạch trợ giúp người khuyết tật năm 2021. Theo đó, tỉnh Thừa Thiên-Huế phấn đấu hỗ trợ đào 

tạo nghề, tạo việc làm cho 300 - 500 người khuyết tật có nhu cầu và đủ điều kiện. (Dan Sinh 

Ngày 23/3) 

 

Nhiều Doanh Nghiệp Đà Nẵng Khó Tuyển Dụng Được Lao Động 

 

Sau Tết, nhiều doanh nghiệp tại thành phố Đà Nẵng vẫn khó khăn trong việc tuyển dụng người 

lao động phổ thông. Trong khi đó, tỷ lệ người thất nghiệp vẫn ở mức cao do ảnh hưởng dịch 

COVID-19. Thống kê từ Trung tâm Dịch vụ việc làm Đà Nẵng, trong lần giao dịch gần đây nhất, 

gần 300 doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng hơn 3.000 vị trí lao động phổ thông nhưng chỉ có 

khoảng 200 lao động đến đăng ký được tuyển dụng. (VOV Ngày 19/3) 

 

Đào Tạo Nghề Cho Thanh Niên Bình Định Chưa Gắn Với Giải Quyết Việc Làm 

 

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa chủ trì buổi đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với 500 cán bộ 

đoàn, đoàn viên, thanh niên đại diện thanh niên tỉnh này được tổ chức ngày 17/3. Có ý kiến cho 

rằng việc mở nhiều lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn, nhưng chưa gắn với giải quyết việc 

làm, dẫn đến lực lượng lớn lao động là thanh niên không mặn mà tham gia. Theo Sở LĐ-

TB&XH tỉnh Bình Định, trong năm 2020, ngành LĐ-TB&XH tỉnh đã tư vấn, giới thiệu việc làm 

21.600 lượt người, trong đó trên 80% là thanh niên. Giải quyết việc làm cho 21.545 người, trong 

đó có 4.568 lao động là thanh niên. Theo ông Nguyễn Mỹ Quang, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH 

tỉnh Bình Định, trong thời gian tới, ngành LĐ-TB&XH chỉ đạo các địa phương rà soát, đánh giá 

nhu cầu học nghề; rà soát quy mô, ngành nghề đào tạo của các cơ sở GDNN; đào tạo theo nhu 

cầu người lao động và thị trường lao động; gắn đào tạo với giải quyết việc làm, trong đó chú 

trọng đến nhu cầu của người sử dụng lao động. (Dan Tri Ngày 18/3) 

 

Ngày 28/3: Diễn Ra Phiên Giao Dịch Việc Làm Tại Cam Ranh, Khánh Hòa 

 

Lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Khánh Hòa cho biết, ngày 28-3, đơn vị sẽ phối hợp 

với UBND TP. Cam Ranh tổ chức phiên giao dịch việc làm tại Trung tâm sinh hoạt chính trị - 

văn hóa TP. Cam Ranh (số 1 Phạm Văn Đồng, phường Cam Phú). Theo đó, dự kiến phiên giao 

dịch sẽ có 7 doanh nghiệp đăng ký tham gia tuyển dụng trực tiếp gần 200 lao động. (Bao Khanh 

Hoa Ngày 22/3) 

 

http://baoquangngai.vn/channel/2023/202103/xay-dung-nguon-nhan-luc-chat-luong-cao-3048706/
https://baodansinh.vn/thua-thien-hue-phan-dau-dao-tao-nghe-tao-viec-lam-cho-300-500-nguoi-khuyet-tat-20210323153825972.htm
https://vov.vn/kinh-te/nhieu-doanh-nghiep-da-nang-kho-tuyen-dung-duoc-lao-dong-844350.vov
https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/dao-tao-nghe-cho-thanh-nien-nong-thon-chua-gan-voi-giai-quyet-viec-lam-20210318185749959.htm
https://baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202103/ngay-28-3-dien-ra-phien-giao-dich-viec-lam-tai-cam-ranh-8210993/
https://baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202103/ngay-28-3-dien-ra-phien-giao-dich-viec-lam-tai-cam-ranh-8210993/


 

 

Phú Yên Giải Quyết Việc Làm Cho Gần 121 Ngàn Lao Động Giai Đoạn 2016-2020 

 

Chiều ngày 17/3, UBND tỉnh Phú Yên tổ chức hội nghị tổng kết chương trình việc làm tỉnh giai 

đoạn 2016-2020. Báo cáo tại hội nghị, ông Đinh Khắc Đô-Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh 

Phú Yên cho biết, trong giai đoạn 2016-2020, cùng với chương trình phát triển kinh tế-xã hội 

trên địa bàn toàn tỉnh đã giải quyết việc làm 120.980 lao động, bình quân mỗi năm tỉnh Phú Yên 

giải quyết việc làm cho 24.196 lao động, đạt 108, 81%. Lao động có việc làm mới tăng thêm là 

24.040 người, bình quân 4.808 người/năm, đạt 102,29% kế hoạch. Giảm tỷ lệ thất nghiệp toàn 

tỉnh đến cuối năm 2020 còn dưới 2%. Về mục tiêu, giải pháp hỗ trợ phát triển thị trường lao 

động, hội nghị cũng đề ra mục tiêu cụ thể đến năm 2025, mỗi năm giải quyết việc làm 25.000 lao 

động. (Dan Sinh Ngày 18/3) 

 

Đắk Lắk: Nhu Cầu Tuyển Dụng Đầu Năm Chủ Yếu Là Lao Động Phổ Thông 

 

Sau dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông tại tỉnh Đắk Lắk là chủ yếu. 

Theo Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đắk Lắk, trong tháng 2/2021, các đơn vị, doanh nghiệp có 

nhu cầu tuyển trên 1.100 lao động, trong đó lao động phổ thông chiếm ưu thế với 812 người. 

Nhu cầu lao động chủ yếu ở ngành công nghiệp - xây dựng (51,91%); dịch vụ: 457 người, 

(40,69%) và nông, lâm nghiệp và thủy sản (7,39%).(Dan Tri Ngày 20/3) 

 

Trường Nghề TP.HCM “Tung Chiêu” Hút Thí Sinh 

 

Theo đề án tuyển sinh của Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức, năm nay trường xét tuyển 3.530 chỉ 

tiêu cho 24 ngành bậc CĐ và 300 chỉ tiêu bậc trung cấp cho bảy ngành. Còn tại Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự Trọng, TS Phạm Hữu Lộc, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết năm nay trường xét 

tuyển 8.505 chỉ tiêu. Năm nay, Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng cũng tuyển sinh với 4.500 chỉ 

tiêu. Năm nay Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật TP.HCM sẽ xét tuyển gần 1.400 chỉ tiêu cho 20 

ngành CĐ, tăng gần 100 chỉ tiêu so với năm 2020. Với bậc trung cấp, trường tuyển gần 900 chỉ 

tiêu cho 13 ngành khác nhau. (PLO Ngày 22/3) 

 

Lao Động Bị Mất Việc Vì Dịch COVID-19 Được Học Nghề Miễn Phí 

 

LĐLĐ TP.HCM vừa thông tin đến các cấp Công đoàn TP về chương trình bồi dưỡng kỹ năng 

nghề “Cao Thắng vì cộng đồng”. Chương trình do Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng phối 

hợp với các đối tác thực hiện nhằm hỗ trợ người lao động (NLĐ) bị mất việc hoặc giảm giờ làm 

việc do dịch Covid-19. Đối tượng ưu tiên là lao động nữ, người khuyết tật và người dân tộc thiểu 

số. Đối tượng được hỗ trợ sẽ học nghề trong thời gian từ ngày 1/4 đến 30/6/2021. (Nguoi Lao 

Dong Ngày 18/3) 

 

Bình Dương: Doanh Nghiệp Loay Hoay Tuyển Lao Động 

 

Đầu năm 2021, các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh Bình Dương có nhu cầu tuyển dụng 

khoảng 95.000 lao động. Bên cạnh việc tự tuyển dụng tại công ty, nhiều DN còn chủ động kết 

https://baodansinh.vn/phu-yen-giai-quyet-viec-lam-cho-gan-121-ngan-lao-dong-giai-doan-2016-2020-202103171943144.htm
https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/dak-lak-nhu-cau-tuyen-dung-dau-nam-chu-yeu-la-lao-dong-pho-thong-20210320163946994.htm
https://plo.vn/xa-hoi/giao-duc/truong-nghe-tung-chieu-hut-thi-sinh-973909.html
https://nld.com.vn/cong-doan/lao-dong-bi-mat-viec-vi-dich-covid-19-duoc-hoc-nghe-mien-phi-20210318212607454.htm
https://nld.com.vn/cong-doan/lao-dong-bi-mat-viec-vi-dich-covid-19-duoc-hoc-nghe-mien-phi-20210318212607454.htm


 

 

nối với các sàn giao dịch việc làm trong tỉnh song tình hình vẫn không khả quan. (Dan Sinh 

Ngày 23/3) 

 

Đồng Nai: Tuyển Dụng LĐ Khởi Sắc, Doanh Nghiệp Tuyển Được Hàng Nghìn Người 

 

Đầu năm 2021, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai lo lắng do khan hiếm lao động. 

Tuy nhiên, bằng nhiều chính sách khuyến khích tuyển dụng cũng như nâng cao chế độ phúc lợi, 

đãi ngộ cho người lao động, hiện nay, tình hình tuyển dụng lao động trên địa bàn tỉnh đang trở 

nên khởi sắc, nhiều doanh nghiệp đã tuyển dụng được hàng nghìn lao động. Công ty Changshin 

Vina (có 35.000 lao động) ở huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai - cho biết, ngày nào cũng có công 

nhân tới đăng ký tuyển dụng, từ vài chục người đến cả trăm người. Hiện nay, công ty đã tuyển 

dụng được hơn 1.500 lao động. Trong năm 2021, công ty có nhu cầu tuyển dụng 5.000 lao động 

để mở rộng sản xuất. Trước mắt, số lao động đã đáp ứng được nhu cầu của công ty. Tương tự, 

Công ty TNHH Pousung Vina (có 25.000 công nhân) tại KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom) 

cũng đã tuyển được gần 1.000 công nhân. Công ty Taekwang Vina (ở KCN Biên Hoà 2) trong 

năm 2021 có nhu cầu tuyển dụng 8.000 lao động phục vụ mở rộng sản xuất kinh doanh. Trong 

những tuần đầu tháng 3.2021, chúng tôi tuyển được 1.000 lao động. Hy vọng trong tháng 3.2021, 

công ty sẽ tuyển đủ số lượng 3.000 lao động. (Lao Dong Ngày 23/3) 
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