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Việt Nam Có 21,9 Triệu Học Sinh Mầm Non và Phổ Thông Trong Năm Học 2020-2021 
Kinh Tế Việt Nam Phát Triển Mạnh Mẽ Giai Đoạn 2016 – 2021 
Việt Nam Cấp Mới Giấy Phép cho 29,300 Doanh Nghiệp trong Quý I/2021 
Forbes: Dệt May Việt Nam “Đánh Bại” COVID-19 Nhờ Khẩu Trang 
Nghiên Cứu Thông Tin Báo Nêu Về Xuất Khẩu Gỗ, Lâm Sản 
Bàn Giao Trường Cao Đẳng Nghề Số 21 Về Trực Thuộc Binh Đoàn 15 
Hơn 10 Nghìn Cơ Hội Việc Làm Sau Dịch Covid-19 
Trong 5 Năm, Tỉnh Thái Bình Tạo Việc Làm Mới Cho Khoảng 165.750 Lao Động 
Thanh Hóa: Hơn 9.000 Cơ Hội Việc Làm Cho Học Sinh, Sinh Viên Và Người Lao Động 
Thắt Chặt Quan Hệ Hữu Nghị Giữa Hà Tĩnh Với Các Tỉnh Nước Bạn Lào 
Ngày Hội Tuyển Dụng 2021 Tại Huế: Hơn 700 Cơ Hội Việc Làm Chờ Ứng Viên 
Quảng Ngãi Nâng Chất Lượng Đào Tạo Nghề Và Việc Làm 
Đà Nẵng: Hơn 4.000 Vị Trí Việc Làm Cho Người Lao Động 
TP. Hồ Chí Minh: Hơn 1.500 Người Được Hỗ Trợ Việc Làm 
Nhân Sự Cấp Cao Trên Thị Trường Lao Động TP.HCM: Cung Vẫn Chưa Gặp Được Cầu 
Hỗ Trợ Lao Động Mất Việc Chuyển Đổi Nghề Nghiệp 



 
Đồng Tháp Giải Quyết Việc Làm Cho 9.158 Lao Động Trong Quý I 
Đồng Tháp Đặt Mục Tiêu Đào Tạo Nghề Cho Hơn 9.000 Lao Động Nông Thôn 
Tiền Giang Đào Tạo Nghề Cho Hơn 65 Nghìn Lao Động 
Bạc Liêu: Trên 20.000 Lao Động Có Việc Làm Trong Năm 2020 

 

# # # 

  



 
● Tin Tiêu Điểm ● 

 

● Tin GDNN / Đào Tạo Nghề ●  

Chính Sách 

 

Bộ GD&ĐT Nói Gì Về Việc Dừng Dạy Văn Hóa Trong Trường Nghề Gây Khó Học Sinh 

 

Ông Hoàng Đức Minh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên - Bộ GD&ĐT cho biết, Bộ 

GD&ĐT đã và đang soạn thảo Thông tư Quy định việc giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa 

THPT trong cơ sở GDNN. Dự kiến Thông tư này sẽ ban hành trong năm 2021 để các cơ sở 

GDNN thực hiện việc dạy khối lượng kiến thức văn hóa THPT cho học sinh có bằng tốt nghiệp 

THCS vào học trình độ trung cấp có nguyện vọng học lên trình độ cao đẳng theo đúng quy định 

của Pháp luật. Hiện cả nước có hơn 300.000 học sinh THPT đang vừa học văn hóa, vừa học 

nghề. Về việc tổ chức dạy giảng dạy Chương trình GDTX cấp THPT trong các trường trung cấp 

và cao đẳng để cấp bằng tốt nghiệp THPT (Chương trình văn hóa 7 môn bắt buộc và 2-3 môn 

khuyến khích), ông Hoàng Đức Minh cho biết, theo quy định tại Luật Giáo dục 2019, Chương 

trình GDTX cấp THPT là chương trình giáo dục thuộc chương trình để cấp văn bằng của hệ 

thống giáo dục quốc dân. Ông Minh cho rằng, quy định tại Luật Giáo dục 2019, chỉ có trung tâm 

GDTX là cơ sở giáo dục duy nhất có chức năng, nhiệm vụ thực hiện Chương trình GDTX cấp 

THPT. Hiệp hội các trường nghề vừa gửi thư tới Thủ tướng Chính phủ việc Bộ GD-ĐT chậm 

ban hành thông tư quy định việc dạy văn hóa THPT cho học sinh hệ 9+, khiến quyền lợi học sinh 

bị ảnh hưởng. Trước đó Trong một lần trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội năm 2020, Bộ trưởng 

Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ cho biết: Cuối năm 2020 sẽ ban hành Thông tư hướng dẫn khối 

lượng kiến thức văn hóa trong các cơ sở GDNN. (VietnamNet, GDNN, GDNN, Dan Tri, Dan 

Tri, Dan Tri, Tien Phong Ngày 29/3) 

 

Mô Hình Đào Tạo 9+: Bằng Cấp Có Đi Đôi Với Chất Lượng? 

 

Hai năm trở lại đây, khi Bộ LĐ-TB&XH đẩy mạnh chương trình đào tạo nghề thông qua chương 

trình 9+ Cao đẳng. Các em theo chương trình 9+ Cao đẳng, sẽ được cấp bằng trung cấp vào năm 

lớp 11. Vào năm lớp 12, các em hầu như tập trung vào học văn hóa để hoàn thành thi THPT 

quốc gia. Sau khi tốt nghiệp THPT, các em học thêm nửa năm nữa là lấy được bằng cao đẳng 

chính quy. Sau khi tốt nghiệp cao đẳng chính quy, các em có thể học liên thông lên đại học (1,5 

năm nữa), đi làm hoặc đi du học. Như vậy nếu theo học chương trình 9+, ở tuổi 18-19 học sinh 

có thể hoàn thành chương trình học, có bằng cao đẳng thậm chí đại học để gia nhập thị trường 

lao động sớm hơn. Theo quảng bá của nhiều trường thì cái lợi của mô hình này chính là tiết kiệm 

thời gian và kinh tế, giúp các em sớm gia nhập thị trường lao động một cách chuyên nghiệp. Liên 

quan đến vấn đề này, ông Trần Xuân Nhĩ - Phó Chủ tịch Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng 

Việt Nam khẳng định, không thể đào tạo học sinh THCS không đủ trình độ thi vào các trường 

THPT nhưng chỉ cần học 3 năm thêm mấy tháng lại nhận bằng Cao đẳng. Nói sâu hơn về bất cập 

trong việc hạ thấp bậc cao đẳng, Phó Chủ tịch Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam 

cho biết hiện có một loạt các trường trung cấp nghề được “phong” cao đẳng. Điều này chắc chắn 

sẽ không đảm bảo chất lượng trong đào tạo. Hiện cả nước có hơn 300.000 học sinh THPT đang 

vừa học văn hóa, vừa học nghề. (Cong Luan, Cong Luan, Cong Luan Ngày 25/3) 

https://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/tuyen-sinh/kien-nghi-thu-tuong-cho-phep-cac-truong-nghe-duoc-day-van-hoa-cap-thpt-723062.html
http://gdnn.gov.vn/AIAdmin/News/View/tabid/66/newsid/38384/seo/Kien-nghi-Thu-tuong-cho-phep-day-chuong-trinh-giao-duc-THPT-trong-truong-nghe/Default.aspx
http://gdnn.gov.vn/AIAdmin/News/View/tabid/66/newsid/38387/seo/Can-tao-co-che-trao-quyen-day-van-hoa-cho-cac-truong-nghe/Default.aspx
https://dantri.com.vn/giao-duc-huong-nghiep/hiep-hoi-truong-nghe-keu-cuu-thu-tuong-thao-go-dao-tao-he-9-20210327191609863.htm
https://dantri.com.vn/giao-duc-huong-nghiep/bo-gddt-noi-gi-ve-viec-dung-day-van-hoa-trong-truong-nghe-gay-kho-hoc-sinh-20210329102331591.htm
https://dantri.com.vn/giao-duc-huong-nghiep/bo-gddt-noi-gi-ve-viec-dung-day-van-hoa-trong-truong-nghe-gay-kho-hoc-sinh-20210329102331591.htm
https://dantri.com.vn/giao-duc-huong-nghiep/dung-day-van-hoa-trong-truong-nghe-se-nay-sinh-nhieu-rac-roi-phuc-tap-20210329014143121.htm
https://tienphong.vn/dung-day-van-hoa-trong-truong-nghe-post1323826.tpo
https://congluan.vn/mo-hinh-dao-tao-9-bang-cap-co-di-doi-voi-chat-luong-post124760.html
https://congluan.vn/than-trong-khi-theo-hoc-chuong-trinh-thcs-len-cao-dang-post124098.html
https://congluan.vn/truong-nghe-xin-day-pho-thong-qua-nhieu-mau-thuan-post125614.html


 
 

Đẩy Mạnh Tuyển Sinh, Đào Tạo Từ Xa Tại Các Trường Cao Đẳng, Trung Cấp Nghề 

 

Tổng cục GDNN, Bộ LĐ-TB&XH vừa có văn bản số 353/TCGDNN-ĐTTX triển khai thực hiện 

đào tạo theo hình thức vừa làm, vừa học, đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn. Đối tượng người 

học là người lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp, người lao động tại các vùng chuyển 

đổi sản xuất do biến đổi khí hậu, lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 và các đối tượng 

khác có nhu cầu học tập để hoàn thiện, nâng cao trình độ…Các cơ sở GDNN căn cứ thông tư 

hướng dẫn chủ động xây dựng quy chế đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn, vừa làm vừa học của 

cơ sở mình trước khi triển khai thực hiện. Đồng thời, tiến hành rà soát, đánh giá việc tổ chức 

thực hiện đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức vừa làm, vừa học, đào tạo 

từ xa, tự học có hướng dẫn theo các thông tư nêu trên từ khi ban hành đến nay. Dự kiến vào cuối 

tháng 3/2021, Tổng cục GDNN sẽ tổ chức hội thảo đánh giá, đề xuất giải pháp đẩy mạnh việc 

đào tạo thường xuyên. (Dan Tri Ngày 24/3) 

 

Ông Nguyễn Văn Hồi Làm Thứ Trưởng Bộ LĐ-TB&XH  

 

Ông Nguyễn Văn Hồi sinh năm 1970, Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội, Bộ LĐ-TB&XH được 

Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng của Bộ này. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Thứ 

trưởng, ông Nguyễn Văn Hồi đã có 27 năm làm việc tại Bộ LĐ-TB&XH. Như vậy hiện nay, Bộ 

hội có 5 thứ trưởng, gồm: Thứ trưởng Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng 

Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan và Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi. (VietnamNet, 

Tuoi Tre, Dan Tri, Bao Dan Sinh, Giao Duc Thoi Dai Ngày 29/3) 

 

Thứ Trưởng LĐ-TB&XH Lê Văn Thanh Làm Chủ Tịch Hội Đồng Tiền Lương Quốc Gia 

 

Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 449/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng Tiền lương 

quốc gia. Ông Lê Văn Thanh, thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, làm chủ tịch hội đồng. Hội đồng Tiền 

lương quốc gia có nhiệm vụ nghiên cứu, khảo sát, thu thập thông tin, phân tích và đánh giá tình 

hình tiền lương, mức sống tối thiểu của người lao động, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, 

quan hệ cung cầu lao động, việc làm, thất nghiệp trong nền kinh tế và các yếu tố liên quan khác 

làm cơ sở xác định mức lương tối thiểu. Theo quyết định, Hội đồng Tiền lương quốc gia gồm 17 

thành viên, 3 phó chủ tịch gồm: ông Ngọ Duy Hiểu, Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động 

(TLĐLĐ) Việt Nam, ông Hoàng Quang Phòng, Phó chủ tịch Phòng Thương mại - Công nghiệp 

Việt Nam; ông Nguyễn Văn Thịnh, Phó chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Các thành 

viên hội đồng còn lại gồm: đại diện của Bộ LĐ-TB&XH; đại diện của Tổng liên đoàn Lao động 

Việt Nam; đại diện của tổ chức đại diện người sử dụng lao động ở trung ương; và chuyên gia, 

nhà khoa học trong lĩnh vực lao động, tiền lương, kinh tế - xã hội. (Lao Dong, Bao Chinh Phu, 

Bao Chinh Phu, Tuoi Tre, Thanh Nien, VTV Ngày 29/3) 

 

Khảo Sát Tiền Lương Tại 2.000 Doanh Nghiệp Để Đề Xuất Tăng Lương Tối Thiểu Vùng 

 

Bộ LĐ-TB&XH cho biết, từ ngày 1/4 tới, cơ quan này sẽ tiến hành khảo sát tại 2.000 doanh 

nghiệp thuộc 18 tỉnh, thành phố để thu thập thông tin về tình hình lao động, tiền lương làm cơ sở 

https://dantri.com.vn/giao-duc-huong-nghiep/day-manh-tuyen-sinh-dao-tao-tu-xa-tai-cac-truong-cao-dang-trung-cap-nghe-20210324141425750.htm
https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/ong-nguyen-van-hoi-lam-thu-truong-bo-lao-dong-thuong-binh-xa-hoi-723454.html
https://tuoitre.vn/bo-nhiem-thu-truong-bo-ld-tb-xh-nguyen-van-hoi-20210329200810393.htm
https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/thu-tuong-chinh-phu-bo-nhiem-thu-truong-bo-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-20210329193840388.htm
https://baodansinh.vn/thu-tuong-chinh-phu-bo-nhiem-thu-truong-bo-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-20210329230700261.htm
https://giaoducthoidai.vn/thoi-su/thu-tuong-chinh-phu-bo-nhiem-thu-truong-bo-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-hG87CzlGg.html
https://laodong.vn/thoi-su/thu-tuong-ky-quyet-dinh-thanh-lap-hoi-dong-tien-luong-quoc-gia-893826.ldo
http://baochinhphu.vn/Chi-dao-quyet-dinh-cua-Chinh-phu-Thu-tuong-Chinh-phu/Thanh-lap-Hoi-dong-tien-luong-quoc-gia/427076.vgp
http://baochinhphu.vn/Nhan-su/Thanh-lap-Hoi-dong-tien-luong-quoc-gia/427077.vgp
https://tuoitre.vn/thu-truong-bo-ld-tb-xh-le-van-thanh-lam-chu-tich-hoi-dong-tien-luong-quoc-gia-20210329171322417.htm
https://thanhnien.vn/thoi-su/thanh-lap-hoi-dong-tien-luong-quoc-gia-gom-17-thanh-vien-1360931.html
https://vtv.vn/kinh-te/thanh-lap-hoi-dong-tien-luong-quoc-gia-20210330085307103.htm


 
cho việc đề xuất điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2022. Trong đó, 3 tỉnh có số doanh nghiệp 

được khảo sát nhiều nhất là: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng với số lượng 150 doanh 

nghiệp/thành phố. Các doanh nghiệp được điều tra sẽ thuộc nhiều nhóm ngành sản xuất kinh 

doanh nông - lâm - ngư nghiệp, công nghiệp - thương mại - dịch vụ. Việc điều tra sẽ kéo dài 

trong 60 ngày. Ngoài tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, nội dung khảo sát còn 

bao gồm việc thực hiện một số nội dung của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động, thỏa ước 

lao động; tình hình lao động, tiền lương của doanh nghiệp; ý kiến của doanh nghiệp về mức điều 

chỉnh tiền lương tối thiểu vùng dự kiến năm 2022. (VTV, CafeF, An Ninh Thu Do Ngày 24/3) 

 

 

● Tin Kinh Doanh & Thị Trường Lao Động ● 

Hợp tác Nước Ngoài 

 

Hết ‘Đóng Băng’, Lao Động Việt Nam Đi Làm Việc Ở Nước Ngoài Tăng Mạnh 

 

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) cho biết, trong 2 tháng đầu năm 2021, có 

26.118 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái, trong 

đó thị trường: Nhật Bản 18.134 lao động, Đài Loan 7.171 lao động, Hàn Quốc 101 lao động; 

Rumania 143 lao động, Trung Quốc 238 lao động, Singapore 531 lao động và các thị trường 

khác. Số lượng lao động đi làm việc trong tháng 1/2021 là 23.133 lao động. Sang tháng 2, số 

lượng giảm chỉ còn là 2.985 lao động. (CafeF, VietnamBiz, Tien Phong, Kinh Te Va Du Bao, 

Thoi Dai Ngày 27/3) 

 

Tăng Cường Hợp Tác Với Ngân Hàng Phát Triển Châu Á Về GDNN Và An Sinh Xã Hội 

 

Tổng cục GDNN, đại diện các đơn vị thuộc Bộ LĐ-TB&XH đã có buổi làm việc với Giám đốc 

quốc gia ADB về các ưu tiên hợp tác giai đoạn 2022 – 2024. Trao đổi với ADB tại buổi làm 

việc, Tổng cục trưởng Trương Anh Dũng cho biết: Theo Quyết định số 1489/QĐ-TTg ngày 

06/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt định hướng thu hút, quản lý và sử dụng 

vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn 2021-

2025 khẳng định việc thu hút nguồn vốn ODA tập trung ưu tiên cho lĩnh vực/nhóm dự án hỗ trợ 

thực hiện 3 đột phá trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020, trong đó bao gồm 

lĩnh vực GDNN. Do vậy, thu hút đầu tư vốn ODA của các nhà tài trợ nước ngoài đặc biệt sử 

dụng vốn hỗ trợ của ADB trong lĩnh vực GDNN là rất cần thiết. Trên cơ sở đó, Tổng cục GDNN 

đã xác định một số định hướng chính sau đây cho giai đoạn 2022-2024 là: Phấn đấu đến năm 

2025 có khoảng 70 trường được đánh giá, công nhận trường cao đẳng chất lượng cao, trong đó 

03 trường tiếp cận trình độ các nước phát triển trong nhóm G20, 40 trường tiếp cận trình độ các 

nước ASEAN-4. Để đạt được điều này, TCGDNN mong muốn ADB tiếp tục hỗ trợ để đầu tư cơ 

sở vật chất trang thiết bị cho các trường cao đẳng có năng lực đào tạo tốt, gần đáp ứng các tiêu 

chí của trường cao đẳng chất lượng cao để được đánh giá, công nhận trường cao đẳng chất lượng 

cao. Đồng thời tăng khoản viện trợ không hoàn lại đi kèm khoản vay để hỗ trợ đào tạo nhóm yếu 

thế, dân tộc thiểu số... Tổng cục trưởng Trương Anh Dũng đề nghị ADB tập trung hỗ trợ kỹ thuật 

cho Tổng cục thúc đẩy các lĩnh vực như: hoàn thiện cơ chế chính sách trong lĩnh vực GDNN, tập 

trung vào xây dựng và triển khai Chiến lược phát triển GDNN giai đoạn 2021-2030; thúc đẩy 

https://vtv.vn/kinh-te/khao-sat-tien-luong-tai-2000-doanh-nghiep-de-de-xuat-tang-luong-toi-thieu-vung-20210323225321644.htm
https://cafef.vn/khao-sat-tien-luong-tai-2000-doanh-nghiep-de-de-xuat-tang-luong-toi-thieu-vung-20210324073633878.chn
https://anninhthudo.vn/khao-sat-tien-luong-tai-2-000-doanh-nghiep-de-de-xuat-tang-luong-toi-thieu-vung-post461401.antd
https://cafef.vn/het-dong-bang-lao-dong-viet-nam-di-lam-viec-o-nuoc-ngoai-tang-manh-20210327071748181.chn
https://vietnambiz.vn/lao-dong-viet-nam-o-nuoc-ngoai-di-lam-tro-lai-sau-lenh-dong-cua-vi-covid-19-20210327083551196.htm
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http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/223-18410-thang-22021-viet-nam-co-2_985-lao-dong-di-lam-viec-o-nuoc-ngoai.html
https://thoidai.com.vn/2985-lao-dong-viet-nam-di-lam-viec-o-nuoc-ngoai-trong-thang-22021-134419.html


 
chuyển đổi số, tăng cường hợp tác với DN, tiếp tục đầu tư nhằm xanh hoá, số hoá đào tạo nghề, 

nâng cao chất lượng đào tạo, công nhận khu vực và quốc tế để hỗ trợ dịch chuyển lao động; phát 

triển hệ thống đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; thí điểm và hỗ trợ đối tượng yếu 

thế… Chia sẻ tại cuộc họp, phía ADB trình bày về kế hoạch tài chính của ADB giai đoạn 2022-

2024 và thông tin về những ưu tiên hợp tác với Việt Nam trong giai đoạn 2021-2025 bao gồm: 

thúc đẩy tăng trưởng xanh; tăng cường an sinh xã hội và hòa nhập, trong đó tập trung ưu tiên 

phát triển các chương trình GDNN và phát triển kỹ năng cho phát triển bền vững và hỗ trợ doanh 

nghiệp vừa và nhỏ. Bên cạnh các dự án hỗ trợ tài chính, ADB cam kết sẽ cung cấp các hỗ trợ kỹ 

thuật cho các ưu tiên phát triển GDNN như: hỗ trợ xây dựng và triển khai Chiến lược phát triển 

GDNN, hỗ trợ đào tạo nghề cho nhóm yếu thế và người già, chuyển đổi số trong GDNN.... 

(DVET, Bao Dan Sinh, Dan Tri Ngày 24/3) 

 

Lộ Trình Thực Hiện Tuyên Bố Hà Nội Về Thúc Đẩy Công Tác Xã Hội Trong ASEAN 

 

Ngày 25/3, tại Hà Nội, Hội nghị khởi động Lộ trình thực hiện Tuyên bố Hà Nội về Thúc đẩy 

Công tác xã hội hướng đến một Cộng đồng ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng được tổ chức 

theo hình thức trực tuyến. Đây là hoạt động do Bộ LĐ-TB&XH tổ chức với vai trò Chủ tịch Hội 

nghị Hiệp hội Nghề Công tác xã hội ASEAN giai đoạn 2020 - 2021. Phát biểu khai mạc, Thứ 

trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Tấn Dũng cho biết, Tuyên bố Hà Nội về Thúc đẩy Công tác xã hội 

hướng đến một Cộng đồng ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng (được thông qua tại Hội nghị 

Cấp cao ASEAN lần thứ 37) đã khẳng định cam kết của ASEAN trong việc thúc đẩy công tác xã 

hội và tăng cường vai trò của công tác xã hội trong Cộng đồng ASEAN. Theo đó, góp phần nâng 

cao năng lực đội ngũ nhân viên công tác xã hội và đạt được sự hòa nhập cho các nhóm dễ bị tổn 

thương. Thứ trưởng kỳ vọng Lộ trình thực hiện Tuyên bố để trình lên Hội nghị Cấp cao ASEAN 

lần thứ 38 ghi nhận sẽ bao gồm các chiến lược, hành động và thời gian nhằm thực hiện các cam 

kết đã được nêu trong bản Tuyên bố, trong đó chú trọng việc lồng ghép vào các kế hoạch hành 

động của các cơ quan chuyên ngành có liên quan. Đại diện các nước ASEAN tham gia Hội nghị 

đã cùng đặt mục tiêu Lộ trình thực hiện Tuyên bố được xây dựng sẽ bao gồm các chiến lược và 

hành động nhằm thực hiện các cam kết đã được nêu trong bản Tuyên bố, trong đó chú trọng việc 

lồng ghép vào các kế hoạch hành động của các cơ quan chuyên ngành có liên quan như phúc lợi 

xã hội và phát triển, y tế, giáo dục, lao động… Ngay sau Hội nghị, Nhóm Công tác của Lộ trình 

bao gồm các quan chức, đầu mối phụ trách phúc lợi xã hội và hiệp  hội nghề công tác xã hội của 

một số nước thành viên ASEAN sẽ được thành lập. (VietnamPlus, Dan Sinh, MoLISA Ngày 

25/3) 

 

Xuất Quân Thi “Đấu Trường” Kỹ Năng Nghề Cơ Điện Tử Châu Á - Thái Bình Dương 

 

Hai đại diện trẻ của Việt Nam đã đoạt Huy chương vàng kỹ năng nghề quốc gia năm 2020 sẽ 

xuất quân tham dự cuộc thi kỹ năng nghề Cơ điện tử online khu vực châu Á - Thái Bình Dương 

2021 vào ngày 7 và 8/4. Là đơn vị có 2 thí sinh đại diện cho Việt Nam tham dự cuộc thi, trường 

Cao đẳng Cơ điện Hà Nội đã có sự chuẩn bị kỹ càng về các giải pháp công nghệ cũng như các 

điều kiện tốt nhất cho thí sinh dự thi. (Dan Tri Ngày 30/3) 

 

http://gdnn.gov.vn/AIAdmin/News/View/tabid/66/newsid/38373/seo/Tang-cuong-hop-tac-voi-Ngan-hang-phat-trien-chau-A-ADB-ve-giao-duc-nghe-nghiep-va-an-sinh-xa-hoi/Default.aspx
https://baodansinh.vn/tang-cuong-hop-tac-voi-ngan-hang-phat-trien-chau-a-ve-giao-duc-nghe-nghiep-va-an-sinh-xa-hoi-20210323172839779.htm
https://dantri.com.vn/giao-duc-huong-nghiep/phan-dau-nam-2025-co-nhieu-truong-nghe-tiep-can-trinh-do-nhom-g-20-asean-20210324081304947.htm
https://en.vietnamplus.vn/meeting-highlights-strengthening-social-work-for-cohesive-responsive-asean-community/198105.vnp
https://baodansinh.vn/khoi-dong-lo-trinh-thuc-hien-tuyen-bo-ha-noi-ve-thuc-day-cong-tac-xa-hoi-trong-asean-20210325164037435.htm
http://www.molisa.gov.vn/Pages/tintuc/chitiet.aspx?tintucID=224917
https://dantri.com.vn/giao-duc-huong-nghiep/xuat-quan-thi-dau-truong-ky-nang-nghe-co-dien-tu-chau-a-thai-binh-duong-20210330001607865.htm


 
Nhật Bản Tuyên Dương 4 Lao Động Việt Nam Xuất Sắc 

 

Chiều 23/3, tại thủ đô Tokyo, Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản (MLIT) đã 

tổ chức lễ trao tặng danh hiệu “Lao động xây dựng người nước ngoài xuất sắc” cho 5 lao động 

nước ngoài, trong đó có 4 lao động Việt Nam và 1 lao động Myanmar. Các lao động Việt Nam 

được tuyên dương đợt này có hai thực tập sinh kỹ thuật (anh Thân Văn Hoàng, thợ hàn xì của 

Công ty TNHH Okasan Kogyo (tỉnh Osaka) và do nghiệp đoàn IIS quản lý; và anh Đặng Văn 

Kiên, thợ nề của Công ty TNHH Công nghiệp Nitta (thủ đô Tokyo) và do nghiệp đoàn TICC 

quản lý) và hai lao động kỹ năng đặc định (anh Hoàng Mạnh Hùng, thợ lắp đặt khung thép của 

Công ty TNHH Quản lý Xây dựng Sato (SACOM) (tỉnh Hokkaido), và anh Nguyễn Mạnh 

Dương, thợ lắp đặt cốt thép của Công ty TNHH Công nghiệp Masuko (tỉnh Ibaraki). (BNews, 

Vietnam Plus, Bao Quoc Te, Tin Tuc Ngày 23/3) 

 

Bộ Trưởng, Chủ Nhiệm VPCP Tiếp Đại Sứ Hàn Quốc Tại Việt Nam 

 

Chiều 26/3, tại trụ sở Văn phòng Chính phủ (VPCP), Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến 

Dũng tiếp ông Park Noh Wan, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam nhằm tiếp tục thúc đẩy mối quan 

hệ hai nước trong thời gian tới. Tại buổi tiếp, Đại sứ Hàn Quốc Park Noh Wan đã đề nghị Việt 

Nam tiếp tục tiếp nhận chuyên gia, lao động Hàn Quốc sang Việt Nam và vẫn tuân thủ quy định 

về phòng chống dịch. Đại sứ cũng cho biết Hàn Quốc đang xem xét để tiếp nhận lao động Việt 

Nam sang làm việc, về phía Đại sứ quán Hàn Quốc đã và đang tích cực thúc đẩy vấn đề này. Bộ 

trưởng, Chủ nhiệm VPCP cho biết, từ tháng 3/2020 đến nay đã có trên 20.000 chuyên gia, giáo 

viên, lưu học sinh, người lao động Hàn Quốc sang Việt Nam làm việc. Bộ trưởng, Chủ nhiệm 

VPCP mong muốn Đại sứ quán Hàn Quốc tiếp tục phối hợp với VPCP và các cơ quan chức năng 

liên quan thúc đẩy các chuyến thăm cấp cao của hai nước trong thời gian tới; tích cực thúc đẩy 

các dự án đầu tư của doanh nghiệp; tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc... 

(Van Phong Chinh Phu Ngày 26/3) 

 

Thụy Sĩ Hỗ Trợ Việt Nam Hơn 70 Triệu USD Trong Giai Đoạn 2021-2024 

 

Ông Marcel Raymond, Trưởng bộ phận Hợp tác Phát triển của Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Việt 

Nam, cho biết, Chính phủ Thụy Sĩ cam kết sẽ tài trợ hơn 70 triệu USD cho các dự án phát triển 

bền vững và phòng chống tác hại của biến đổi khí hậu tại Việt Nam trong giai đoạn 2021-2024. 

Thụy Sĩ hiện có 157 dự án đầu tư tại Việt Nam, với tổng số vốn đăng ký hơn 40.000 tỷ đồng và 

tạo ra 20.000 việc làm trong nước. (Zing Ngày 26/3) 

 

Chủ Tịch Hội Đồng Lý Luận Trung Ương Làm Việc Với Đại Sứ Đức Tại Việt Nam 

 

Sáng ngày 26/3, GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính 

trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì buổi tiếp và làm việc 

với ông Guido Hildner, Đại sứ Đức tại Việt Nam. Tại buổi làm việc, Đại sứ Guido Hilder bày tỏ 

mong muốn được GS,TS Nguyễn Xuân Thắng với tư cách là Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội 

đồng Lý luận Trung ương, trực tiếp tham gia công tác biên soạn Văn kiện XIII chia sẻ thêm về 

những nội dung cốt lõi của Đại hội XIII, những mục tiêu, định hướng phát triển của Việt Nam 
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được xác định tại Đại hội và những yêu cầu, nhiệm vụ của Học viện trong bối cảnh mới, đặc biệt 

là những định hướng trong nghiên cứu chính sách, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Trân trọng cảm ơn 

những lời chúc mừng tốt đẹp của Đại sứ Guido Hildner, GS, TS Nguyễn Xuân Thắng chia sẻ 

thêm những điểm mới, những nội dung cốt lõi của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 

Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như những định hướng, trọng tâm và ưu tiên của Việt Nam trong 

xây dựng và phát triển đất nước giai đoạn mới. Vui mừng trước những kết quả hợp tác tốt đẹp 

giữa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức trong thời gian qua, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng 

nhất trí cao với những chia sẻ và đề xuất của  Đại sứ Guido Hildner về việc triển khai các hoạt 

động hợp tác chung, đặc biệt là những cấu phần nội dung về việc đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân 

lực (trong đó, trọng tâm là giáo dục, đào tạo nghề); nghiên cứu, triển khai đưa nội dung giáo dục 

quyền con người vào hệ thống giáo dục quốc dân; cũng như mong muốn Đức chia sẻ kinh 

nghiệm trong việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, xây dựng thể chế đồng bộ cho phát 

triển; triển khai các nghiên cứu chung về tác động của những biến đổi nhanh chóng của khoa học 

công nghệ đến sự phát triển của nhân loại, trong đó có Việt Nam. (HCMA Ngày 26/3) 

 

Thúc Đẩy Hợp Tác GDNN Với Tập Đoàn Samsung Việt Nam 

 

Chiều ngày 22/3, tại Tổng cục GDNN, Tổng cục trưởng Trương Anh Dũng đã có buổi làm việc 

với đại diện lãnh đạo tập đoàn Samsung tại Việt Nam để trao đổi, thúc đẩy hợp tác giữa hai bên. 

Tại Buổi làm việc, Tổng cục trưởng Trương Anh Dũng đề nghị Samsung hợp tác, phối hợp trong 

công tác đào tạo và tuyển dụng lao động để đảm bảo chất lượng đào tạo, đồng thời giảm thiểu 

chi phí cho doanh nghiệp, cụ thể: (i) Đề nghị Samsung thông tin về nhu cầu lao động ngắn hạn, 

trung hạn và dài hạn; (ii) Thúc đẩy hợp tác trong quá trình đào tạo, gồm:  Đào tạo, đào tạo lại và 

nâng cao tay nghề cho nhân lực đang làm việc tại Samsung, huy động cán bộ đào tạo của 

Samsung tham gia đào tạo ở các trường nghề của Việt Nam, tổ chức các chuyến thăm quan tới 

các cơ sở đào tạo của Samsung tại Việt Nam và Hàn Quốc; (iii) Nghiên cứu đào tạo các ngành 

nghề mới của tương lai: Điện tử, Cơ điện tử, Công nghiệp phụ trợ và các ngành liên quan đến 

IoT; (iv) Hợp tác trong các kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia. Từ khi vào Việt Nam đến nay, với 12 

năm hoạt động và phát triển công ty TNHH SamSung Electronics Việt Nam đã tạo việc làm cho 

hơn 100.000 người lao động khác nhau. (DVET Ngày 23/3) 

 

Cao Đẳng Công Nghệ Cao Đồng Nai Ký Kết Hợp Tác Với Công Ty Hwaseung Vina 

 

Trường cao đẳng Công nghệ cao Đồng Nai (H.Long Thành) đã ký kết hợp tác đào tạo nghề với 

Công ty TNHH Hwaseung Vina (H.Nhơn Trạch). Theo đó, Công ty TNHH Hwaseung Vina sẽ 

cử chuyên gia tham gia giảng dạy thực hành, hướng dẫn học viên và sinh viên thực tập, đồng 

thời trực tiếp đánh giá kết quả học tập của học sinh và sinh viên. (Dong Nai Ngày 29/3) 

 

Aeon Mall Dự Kiến Đầu Tư Trung Tâm Thương Mại Tại Bắc Ninh 

 

Ngày 26/3, tại thành phố Bắc Ninh, UBND tỉnh Bắc Ninh và Công ty TNHH Aeon Mall Việt 

Nam tổ chức lễ ký kết Biên bản ghi nhớ về việc nghiên cứu đầu tư Trung tâm Thương mại Aeon 

Mall tại tỉnh Bắc Ninh. Theo biên bản ghi nhớ, Aeon Mall sẽ đầu tư xây dựng dự án trung tâm 

thương mại quy mô lớn tại Bắc Ninh với tổng số vốn đầu tư dự kiến 190 triệu USD vào năm 

https://hcma.vn/tintuc/pages/tin-tuc-su-kien.aspx?CateID=240&ItemID=31225
http://gdnn.gov.vn/AIAdmin/News/View/tabid/66/newsid/38374/seo/Thuc-day-hop-tac-giao-duc-nghe-nghiep-voi-tap-doan-Samsung-Viet-Nam/Default.aspx
http://www.baodongnai.com.vn/xahoi/202103/doanh-nghiep-tham-gia-dao-tao-nghe-3049764/


 
2022. Sau khi hình thành trung tâm thương mại, Aeon Mall cam kết sẽ tạo ra nhiều cơ hội việc 

làm cho người dân địa phương với khoảng 3.000 nhân lực. (Vietnam Finance, BNews, 

VietnamBiz Ngày 26/3) 

 

Doanh Nghiệp Áo Tìm Địa Điểm Xây Nhà Máy Công Nghệ Cao 1,5 Tỷ Euro 

 

Chiều 23/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ CH Áo Thomas Schuller-Gotzburg và 

ông Ingolf Schroeder, Giám đốc điều hành Công ty AT&S đang đi tìm địa điểm đầu tư dự án 

công nghệ cao quy mô “tỷ đô”. Theo đó, Công ty AT&S đang dự định đầu tư 2 nhà máy sản xuất 

trong giai đoạn đầu với số vốn 1,5 tỷ euro. Về cơ sở hạ tầng, AT&S cho rằng Thái Nguyên có 

thể đáp ứng được điều kiện của công ty. Dự án dự kiến thu hút khoảng 6.000 lao động. (Thoi 

Bao Kinh Doanh, Bao Chinh Phu, Lao Dong, Vietnam Finance, VOV, Nhan Dan Ngày 24/3) 

 

Tin Trong Nước 

 

Lực Lượng Lao Động Từ 15 Tuổi Trở Lên Quý I/2021 Là 51 Triệu Người 

 

Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước quý I/2021 ước tính là 51 triệu người, giảm 

1,1 triệu người so với quý trước và giảm 180.900 người so với cùng kỳ năm 2020 do tình hình 

dịch COVID-19 và sau kỳ nghỉ Tết, theo số liệu mới nhất của Tổng cục Thống kê. Tỷ lệ tham 

gia lực lượng lao động quý I/2021 ước tính đạt 68,7%, giảm 1,6 điểm phần trăm so với quý trước 

và giảm 1,1 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Lao động 15 tuổi trở lên đang làm việc 

trong quý I/2021 ước tính là 49,9 triệu người, bao gồm 14,1 triệu người đang làm việc ở khu vực 

nông, lâm nghiệp và thủy sản, 16.1 triệu lao động ở khu vực công nghiệp và xây dựng, và ở khu 

vực dịch vụ là 19,7 triệu người. Tỷ lệ thất nghiệp chung cả nước quý I/2021 ước tính là 2,19%. 

Trong đó tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị là 2,96%; khu vực nông thôn là 1,76%. Tỷ lệ thất 

nghiệp của thanh niên (từ 15-24 tuổi) quý I/2021 ước tính là 7,44%, trong đó khu vực thành thị 

là 10,34%; khu vực nông thôn là 5,99%. Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi quý 

I/2021 ước tính là 2,2%, trong đó tỷ lệ thiếu việc làm khu vực thành thị là 1,52%; khu vực nông 

thôn là 2,6%. (VietnamBiz, Nguoi Lao Dong, VOV, VnEconomy, GSO Ngày 29/3) 

 

Thu Nhập Bình Quân Của Lao Động Trong Quý 1/2021 Tăng 557.000 Đồng  

 

Theo Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân tháng của lao động làm công hưởng lương trong 

quý 1/2021 ước tính là 7,2 triệu đồng/tháng, tăng hơn 557.000 đồng so với quý trước và tăng 

133.000 đồng so với cùng kỳ năm trước, trong đó thu nhập của lao động nam là 7,6 triệu 

đồng/tháng, lao động nữ là 6,6 triệu đồng/tháng. Tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức ngoài 

hộ nông, lâm nghiệp, thủy sản quý 1/2021 ước tính là 57,1%, trong đó khu vực thành thị là 

48,4%; khu vực nông thôn là 64,3%. (Nguoi Lao Dong, VOV, VnEconomy, GSO Ngày 29/3) 

 

Việt Nam Có 21,9 Triệu Học Sinh Mầm Non và Phổ Thông Trong Năm Học 2020-2021 

 

Theo số liệu mới nhất của Tổng cục Thống kê, năm học 2020-2021 cả nước có 4.311,6 nghìn 

học sinh mẫu giáo, giảm 0,1% so với năm học 2019-2020; 17,5 triệu học sinh phổ thông, tăng 

https://vietnamfinance.vn/sau-hue-aeon-mall-rot-them-190-trieu-usd-dau-tu-trung-tam-thuong-mai-tai-bac-ninh-20180504224251224.htm
https://bnews.vn/aeon-mall-du-kien-dau-tu-trung-tam-thuong-mai-tai-bac-ninh/190678.html
https://vietnambiz.vn/aeon-mall-dang-muon-lam-trung-tam-thuong-mai-trieu-do-tai-nhung-tinh-nao-20210327080631644.htm
https://vnbusiness.vn/thi-truong/doanh-nghiep-ao-tim-dia-diem-xay-nha-may-cong-nghe-cao-1-5-ty-euro-1077330.html
https://vnbusiness.vn/thi-truong/doanh-nghiep-ao-tim-dia-diem-xay-nha-may-cong-nghe-cao-1-5-ty-euro-1077330.html
http://baochinhphu.vn/Thoi-su/Thu-tuong-tiep-nha-dau-tu-Ao-dang-tim-ben-do/426584.vgp
https://laodong.vn/thoi-su/thu-tuong-tiep-nha-dau-tu-ao-dang-tim-ben-do-892092.ldo
https://vietnamfinance.vn/dai-gia-ao-den-viet-nam-tim-dia-diem-xay-nha-may-cong-nghe-cao-15-ty-euro-thai-nguyen-lot-mat-xanh-20180504224251057.htm
https://vov.vn/chinh-tri/thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-tiep-dai-su-cong-hoa-ao-845293.vov
https://nhandan.com.vn/tin-tuc-kinh-te/thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-tiep-doan-dai-su-quan-cong-hoa-ao-va-cong-ty-at-s-639497/
https://vietnambiz.vn/ty-le-that-nghiep-quy-i-tang-242-do-dich-covid-19-tai-bung-phat-20210329173901074.htm
https://nld.com.vn/cong-doan/ti-le-that-nghiep-tiep-tuc-tang-20210329211327842.htm
https://vov.vn/xa-hoi/giao-duc/thu-nhap-binh-quan-cua-lao-dong-trong-quy-12021-tang-557000-dong-so-voi-quy-truoc-846600.vov
https://vneconomy.vn/ty-le-that-nghiep-tang-len-muc-242-trong-quy-1-2021-20210329131749122.htm
https://www.gso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2021/03/bao-cao-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-quy-i-nam-2021/
https://nld.com.vn/cong-doan/ti-le-that-nghiep-atiep-tuc-tang-20210329211327842.htm
https://vov.vn/xa-hoi/giao-duc/thu-nhap-binh-quan-cua-lao-dong-trong-quy-12021-tang-557000-dong-so-voi-quy-truoc-846600.vov
https://vneconomy.vn/ty-le-that-nghiep-tang-len-muc-242-trong-quy-1-2021-20210329131749122.htm
https://www.gso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2021/03/bao-cao-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-quy-i-nam-2021/


 
3%, bao gồm 8,88 triệu học sinh tiểu học, tăng 1,6%; 5,9 triệu học sinh trung học cơ sở, tăng 

4,9% và 2,7 triệu học sinh trung học phổ thông, tăng 3,3%. Trong lĩnh vực GDNN, năm 2021, 

Tổng cục GDNN đặt mục tiêu tuyển sinh 2,5 triệu người. Trong đó, trình độ cao đẳng là 260 

nghìn người; trung cấp đạt 340 nghìn người; sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề nghiệp 

khác đạt 1,9 triệu người. (GSO Ngày 29/3) 

 

Kinh Tế Việt Nam Phát Triển Mạnh Mẽ Giai Đoạn 2016 – 2021 

 

Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra với kết quả tích cực 

được dư luận trong nước và các tổ chức quốc tế uy tín đánh giá cao, đưa Việt Nam gia nhập top 

40 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Trong nhiệm kỳ đã tạo hơn 8 triệu việc làm mới, thu nhập người 

dân được tăng lên. (VTV Ngày 23/3) 

 

Việt Nam Cấp Mới Giấy Phép cho 29,300 Doanh Nghiệp trong Quý I/2021 

 

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tính chung quý I/2021, cả nước có 29,3 nghìn doanh 

nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 447,8 nghìn tỷ đồng và tổng số lao 

động đăng ký là 245,6 nghìn lao động, giảm 1,4% về số doanh nghiệp, tăng 27,5% về vốn đăng 

ký và tăng 0,8% về số lao động so với cùng kỳ năm trước. Vốn đăng ký bình quân một doanh 

nghiệp thành lập mới trong 3 tháng đạt 15,3 tỷ đồng, tăng 29,2% so với cùng kỳ năm trước. 

(GSO Ngày 29/3) 

 

Forbes: Dệt May Việt Nam “Đánh Bại” COVID-19 Nhờ Khẩu Trang 

 

Theo Forbes, đại dịch đã làm tăng nhu cầu về thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) từ các nhà sản xuất 

của Việt Nam. Những đơn đặt hàng từ khắp nơi trên thế giới đã thúc đẩy ngành công nghiệp may 

mặc Việt Nam khiến nhiều doanh nghiệp đã chuyển sang sản xuất PPE. Forbes dẫn số liệu từ Bộ 

Công Thương cho biết Việt Nam hiện có hơn 6.000 nhà máy dệt may với khoảng 3 triệu lao 

động. (VTV Ngày 25/3) 

 

Nghiên Cứu Thông Tin Báo Nêu Về Xuất Khẩu Gỗ, Lâm Sản 

 

Ngày 18/3, Báo điện tử Kinh tế Sài Gòn online (thesaigontime.vn) phản ánh: Dù cũng bị ảnh 

hưởng của dịch COVID-19 nhưng năm 2020 Việt Nam đã vươn lên xếp thứ hai thế giới về xuất 

khẩu đồ gỗ và sản phẩm gỗ, sau Trung Quốc. Đơn hàng xuất khẩu có chiều hướng gia tăng, nhất 

là thị trường Mỹ. Năm 2021, bên cạnh mục tiêu xuất khẩu gỗ và lâm sản 14 tỷ USD, cần chú 

trọng đến năng suất lao động, giá trị sản phẩm, các yếu tố phát triển bền vững. Về việc này, Thủ 

tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, có điều hành phù 

hợp. (Bao Chinh Phu, Tin Tuc, BNews Ngày 25/3) 

 

Bàn Giao Trường Cao Đẳng Nghề Số 21 Về Trực Thuộc Binh Đoàn 15 

 

https://www.gso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2021/03/bao-cao-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-quy-i-nam-2021/
https://vtv.vn/kinh-te/kinh-te-viet-nam-phat-trien-manh-me-giai-doan-2016-2021-20210323175650582.htm
https://www.gso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2021/03/bao-cao-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-quy-i-nam-2021/
https://vtv.vn/kinh-te/forbes-det-may-viet-nam-danh-bai-covid-19-nho-khau-trang-20210325070119691.htm
http://baochinhphu.vn/Chi-dao-quyet-dinh-cua-Chinh-phu-Thu-tuong-Chinh-phu/Nghien-cuu-thong-tin-bao-neu-ve-xuat-khau-go-lam-san/426753.vgp
https://baotintuc.vn/kinh-te/giao-bo-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-nghien-cuu-viec-xuat-khau-go-lam-san-20210325181155071.htm
https://bnews.vn/bo-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-nghien-cuu-dieu-hanh-xuat-khau-go/190567.html


 
Ngày 29/3, tại Gia Lai, Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt 

Nam đã chủ trì Hội nghị bàn giao nguyên trạng Trường Cao đẳng nghề số 21 thuộc Quân đoàn 3 

về trực thuộc Binh đoàn 15. (MoD Ngày 29/3) 

 

Hơn 10 Nghìn Cơ Hội Việc Làm Sau Dịch Covid-19 

 

Ngày 25/3, Trung tâm DVVL Hà Nội phối hợp với các trung tâm DVVL thuộc 5 tỉnh, thành phố: 

Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Bắc Kạn, Sơn La tổ chức Phiên giao dịch việc làm online. 

Phiên có sự tham gia của 77 doanh nghiệp, nhãn hàng có uy tín cùng 10.187 chỉ tiêu tuyển dụng. 

(Dan Sinh, CAND Ngày 25/3) 

 

Trong 5 Năm, Tỉnh Thái Bình Tạo Việc Làm Mới Cho Khoảng 165.750 Lao Động 

 

Trong giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh Thái Bình đã tạo việc làm mới cho khoảng 165.750 lao động. 

Giai đoạn 2021-2025, tỉnh này sẽ phấn đấu mỗi năm tạo việc làm mới cho khoảng 34.500 lao 

động trở lên. (Dan Tri Ngày 26/3) 

 

Thanh Hóa: Hơn 9.000 Cơ Hội Việc Làm Cho Học Sinh, Sinh Viên Và Người Lao Động 

 

Sáng 24/3, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Thanh Hóa tổ chức phiên giao dịch việc làm cho 

học sinh, sinh viên và người lao động năm 2021. Chương trình thu hút 31 đơn vị tham gia với 

tổng nhu cầu tuyển dụng là 9.093 người. (Dan Tri Ngày 24/3) 

 

Thắt Chặt Quan Hệ Hữu Nghị Giữa Hà Tĩnh Với Các Tỉnh Nước Bạn Lào 

 

Chiều 24/3, Đoàn công tác Đại sứ quán nước CHDCND Lào tại Việt Nam do đồng chí Sẻng Phết 

Hùng Bun Nhuông – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền làm trưởng đoàn và Đoàn công tác Tổng lãnh 

sự quán Lào tại Đà Nẵng đã tới chào xã giao lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh. Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung 

Dũng tiếp, trao đổi với đoàn. Hiện tại, Hà Tĩnh là địa phương tiếp nhận đào tạo tiếng Việt và 

chuyên ngành hệ đại học, cao đẳng, trung học và cao đẳng nghề cho cán bộ, học viên các tỉnh 

của Lào với số lượng lớn. Đến nay, các trường đại học và cao đẳng của tỉnh Hà Tĩnh đang đào 

tạo 1.725 cán bộ, học viên đến từ Lào. (Ha Tinh Ngày 24/3) 

 

Ngày Hội Tuyển Dụng 2021 Tại Huế: Hơn 700 Cơ Hội Việc Làm Chờ Ứng Viên 

 

Ngày 27/3, tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế đã diễn ra Ngày hội tuyển dụng 2021, với 

sự góp mặt của hơn 20 công ty, doanh nghiệp. Các doanh nghiệp đã đưa ra hơn 700 vị trí việc 

làm trong ngày hội. (Dan Tri Ngày 27/3) 

 

Quảng Ngãi Nâng Chất Lượng Đào Tạo Nghề Và Việc Làm 

 

Tỉnh Quảng Ngãi có nhiều khu kinh tế (KKT), khu công nghiệp (KCN) trọng điểm như KKT 

Dung Quất, KCN Vsip… phát triển mạnh lĩnh vực công nghiệp, thương mại. Từ nền tảng này, 

nhiều năm qua, tỉnh Quảng Ngãi chú trọng công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm. Tỉnh 

http://mod.gov.vn/wps/portal/!ut/p/b1/vZPLkqJAEEW_pT_AoChAdFlg8bIolIdYbAwVRQsVEHl-_TgTE7Pr6c1MZ64y4kScexcpJMJWSB779prtX9fisb_9vJPpzkDUn2kiAjPRAMCWYCiThQ2BJwmxsOWs1_QCZRhvV6AmN9d29qcy3Hsx9S8mk8EqJlOkv3aPtpss-KXHcfVcZNWDTfLUbjtCfKrcUgxbWXssorj0j0sVw46Rjtc4DyOvSEfHZM_QhXPkTnolli6e13pt82w6wzJWUfgOyt5BwSeDwNc9kl-IbiJLVgkAM2IqwEZW5M_XkgSQ9Bv4i4K9AfVTyRIK75hA3gV8KO0xH30OelLnA3QJAyCMoYulgEZ5H1CHBhyPYiTSEJce5VikTwzc-XmVbvxIQ-iYMlH9Qhh8t1AH_1toepYBbCd0lMBbw7f6mxsu_73QEZLsVhzev7Yh7EkWtZ1hpO9KdpwfXjmu3KitUkWuGDSi1x1P2rSS4e2eX8ywWQxs6HO7Itt4HFTxnIvoJJaDFlQtXSNjUA5nZ00Uul25ZDm1VL27Fyv_UNVRWx_lI4d6M6q7bHPvzIY_uA_zaLhhdWPjY8O1gtNEeap-lPCro6SKaE3rbL9FHwK1ivtJKO8tmfoz8c9K2ccPsAXAkA!!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://baodansinh.vn/hon-10-nghin-co-hoi-viec-lam-sau-dich-covid-19-20210325154529349.htm
http://cand.com.vn/xa-hoi/hon-10-nghin-chi-tieu-tuyen-dung-cho-nguoi-lao-dong-635063/
https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/trong-5-nam-tinh-thai-binh-tao-viec-lam-moi-cho-khoang-165750-lao-dong-20210326101100532.htm
https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/hon-9000-co-hoi-viec-lam-cho-hoc-sinh-sinh-vien-va-nguoi-lao-dong-20210324165326339.htm
https://baohatinh.vn/chinh-tri/that-chat-quan-he-huu-nghi-giua-ha-tinh-voi-cac-tinh-nuoc-ban-lao/208864.htm
https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/ngay-hoi-tuyen-dung-2021-tai-hue-hon-700-co-hoi-viec-lam-cho-ung-vien-20210327111604437.htm


 
Quảng Ngãi hiện có 26 cơ sở GDNN với số học sinh đang tham gia học nghề khoảng 23.000 

HSSV. Theo báo cáo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Ngãi, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề so với 

tổng số lao động đạt 55%. Trong 5 năm qua, tỉnh có 40.800 sinh viên hệ cao đẳng, trung cấp. 

Năm 2020, toàn tỉnh Quảng Ngãi tạo việc làm mới và thêm việc làm cho khoảng 22.880 lao 

động, đạt 55,8% kế hoạch năm. (Nhan Dan Ngày 22/3) 

 

Đà Nẵng: Hơn 4.000 Vị Trí Việc Làm Cho Người Lao Động 

 

Sáng ngày 27/3, Sở LĐ-TB&XH TP. Đà Nẵng phối hợp với UBND huyện Hòa Vang tổ chức 

Ngày hội việc làm cho người lao đông - năm 2021. Theo ban tổ chức, ngày hội quy tụ 113 doanh 

nghiệp đăng ký tham gia tuyển dụng với nhu cầu 4.155 vị trí việc làm. Trong đó, có 41 doanh 

nghiệp tham gia tuyển dụng trực tiếp với nhu cầu hơn 3.505 vị trí việc làm. (Dan Sinh Ngày 

27/3) 

 

TP. Hồ Chí Minh: Hơn 1.500 Người Được Hỗ Trợ Việc Làm 

 

Chiều 28/3, Trung tâm Giới thiệu việc làm TP. HCM cho biết, tổng kết phiên giao dịch việc làm 

tháng 3/2021 đã có 1.512 người được hỗ trợ tìm việc làm. Phiên giao dịch việc làm Thành phố 

lần này có sự tham gia tuyển dụng của 48 doanh nghiệp, thu hút 3.937 lượt người tìm việc. 

(DDK Ngày 29/3) 

 

Nhân Sự Cấp Cao Trên Thị Trường Lao Động TP.HCM: Cung Vẫn Chưa Gặp Được Cầu 

 

Theo Navigos Search, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực tuyển dụng nhân sự cấp trung và cấp cao 

cho DN tại Việt Nam, nguồn nhân lực ở phân khúc trung cấp và cao cấp tại thành phố Hồ Chí 

Minh khá dồi dào, tuy nhiên có một thực tế là cung chưa gặp được cầu gần như xảy ra ở mọi lĩnh 

vực. Một số ngành nghề cũng đang thiếu hụt nhân sự cấp trung, cấp cao, nhất là lĩnh vực CNTT 

(với các nhóm chuyên môn Back End, Full stack), AI hoặc các nghề kết hợp 2 hoặc nhiều ngành 

như fintech, proptech, AI-based business modelling. Ngoài ra, có thể kể đến những vị trí trung 

cấp và cao cấp vừa đòi hỏi kinh nghiệm chuyên môn và thông thạo tiếng Anh, Hàn, Nhật. 

(SGGP Ngày 29/3) 

 

Hỗ Trợ Lao Động Mất Việc Chuyển Đổi Nghề Nghiệp 

 

Sáng 25/3, Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng đã phối hợp cùng LĐLĐ TP HCM và các doanh 

nghiệp tổ chức lễ phát động chương trình bồi dưỡng kỹ năng nghề dành cho người lao động 

(NLĐ) bị mất việc do dịch Covid-19. Trong giai đoạn 1 chương trình dự kiến sẽ đào tạo nghề 

cho 500 NLĐ. (NLD Ngày 25/3) 

 

Đồng Tháp Giải Quyết Việc Làm Cho 9.158 Lao Động Trong Quý I 

 

Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đồng Tháp cho biết, từ đầu năm 2021 đến 30/3, tỉnh đã giải quyết việc làm 

cho 9.158 lao động. Trong đó, 236 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. 

(Dan Sinh Ngày 30/3) 

https://nhandan.com.vn/thong-tin-doanh-nghiep/nang-chat-luong-dao-tao-nghe-va-viec-lam-639314/
https://baodansinh.vn/da-nang-hon-4000-vi-tri-viec-lam-cho-nguoi-lao-dong-20210327152201393.htm
http://daidoanket.vn/tp-ho-chi-minh-gan-2000-nguoi-duoc-ho-tro-viec-lam-557526.html
http://daidoanket.vn/tp-ho-chi-minh-gan-2000-nguoi-duoc-ho-tro-viec-lam-557526.html
https://www.sggp.org.vn/nhan-su-cap-cao-tren-thi-truong-lao-dong-cung-van-chua-gap-duoc-cau-721683.html
https://nld.com.vn/cong-doan/ho-tro-lao-dong-mat-viec-chuyen-doi-nghe-nghiep-20210325145058256.htm
https://baodansinh.vn/dong-thap-giai-quyet-viec-lam-cho-9158-lao-dong-20210330001146098.htm


 
 

Đồng Tháp Đặt Mục Tiêu Đào Tạo Nghề Cho Hơn 9.000 Lao Động Nông Thôn 

 

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông 

thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 với chỉ tiêu đào tạo nghề cho khoảng 9.107 lao động 

nông thôn. Với chỉ tiêu này sẽ góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2025 đạt 79%. 

(Dan Sinh Ngày 28/3) 

 

Tiền Giang Đào Tạo Nghề Cho Hơn 65 Nghìn Lao Động 

 

Ngày 24/3, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Đề án 

“Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” theo quyết định 1956/QĐ-TTg. Theo đó, 

trong giai đoạn 2010-2020, tỉnh Tiền Giang đã đào tạo 65.575 lao động. (Dan Sinh Ngày 25/3) 

 

Bạc Liêu: Trên 20.000 Lao Động Có Việc Làm Trong Năm 2020 

 

Dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng tỉnh Bạc Liêu đã giải quyết việc làm cho 

hơn 20.000 lao động trong năm 2020. Tỉnh đưa ra mục tiêu giải quyết việc làm trong và ngoài 

tỉnh cho 18.500 lao động; đưa 300 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong năm 

2021. (Lao Dong Ngày 25/3) 

 

https://baodansinh.vn/dong-thap-dao-tao-nghe-cho-hon-9000-lao-dong-nong-thon-20210328145115114.htm
https://baodansinh.vn/tien-giang-dao-tao-nghe-cho-hon-65-nghin-lao-dong-20210325180106783.htm
https://laodong.vn/ldld-bac-lieu/bac-lieu-tren-20000-lao-dong-co-viec-lam-892699.ldo

