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Chính Sách 

 

Dạy Văn Hoá Tại Cơ Sở GDNN: Hai Việc Cần Làm Ngay 

 

Theo ông Lê Quân - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau, để việc dạy 

văn hóa cho học sinh theo học GDNN, cần đồng thời xử lý nhanh hai việc. Thứ nhất, chuẩn hóa 

việc dạy và cấp giấy giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức THPT cho học sinh tại 

các trường cao đẳng, trung cấp theo đúng tinh thần của Luật Giáo dục sửa đổi 2019. Qua đó, học 

sinh chỉ học một chương trình trung cấp tích hợp đầy đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT, có 

bằng trung cấp, được công nhận tương tương trình độ THPT, đủ điều kiện tham gia thị trường 

lao động hoặc được liên thông học tiếp lên trình độ cao hơn (đại học). Thứ hai, có lộ trình và giải 

pháp hạn chế dần việc học song song hai chương trình trung cấp và THPT để có hai bằng. Việc 

này gây lãng phí cho người học và xã hội bởi giữa hai chương trình có rất nhiều nội dung trùng 

lặp (ví dụ tin học, ngoại ngữ, giáo dục thể chất, giáo dục an ninh quốc phòng, chính trị, pháp 

luật…). Ông cũng cho biết, luật hiện hành cũng không cấm học sinh theo học song song hai 

chương trình THPT (thường là giáo dục thường xuyên) và trung cấp, và được cấp hai bằng: bằng 

trung cấp và bằng THPT. Ông cho là cần có lộ trình, và chưa nên cấm ngay bởi thực tế hiện nay 

việc hướng nghiệp cho học sinh THCS còn chưa đáp ứng yêu cầu, tâm lý của rất nhiều gia đình 

và cách nhìn của xã hội vẫn cho rằng có hai bằng (trung cấp và THPT) tốt hơn. Bản thân các cơ 

sở giáo dục cũng cần có thời gian để chuyển đổi. Kiến nghị của phụ huynh học sinh hệ trung cấp 

của các trường năng khiếu đang diễn ra là ví dụ điển hình về vấn đề này. Trong 5 năm gần đây, 

số lượng học sinh đi học nghề ngày càng tăng, đặc biệt là nhu cầu vừa học nghề vừa học văn hóa 

tăng cao, chiếm trên 90% học sinh học tại các trường trung cấp nghề. Tuy nhiên, theo yêu cầu 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 2857/BGDĐT- GDTX ngày 31/7/2020 không cho 

phép các trường nghề dạy văn hóa, mà giao các trung tâm GDTX hoặc các trường THPT dạy văn 

hóa cho học sinh các trường nghề. Điều này gây khó khăn trở ngại cho học sinh rất nhiều vì các 

em phải đi học hai nơi và thời khóa biểu khó sắp xếp hợp lý được vì phụ thuộc vào hai cơ sở 

giáo dục. Trên cả nước gần một triệu học sinh đang học hai hệ tại các trường nghề đang bị "tắc 

nghẽn" lối ra, bị đe dọa tước mất quyền lợi chính đáng và hợp pháp; tâm lí học sinh và phụ 

huynh hoang mang. (DVET, VietnamNet, GDNN Ngày 5/4) 

 

Nâng Mức Hỗ Trợ Học Nghề Cho Lao Động Thất Nghiệp Lên 1,5 Triệu Đồng/Tháng 

 

Quyết định số 17/2021/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành hôm 31/3 đã quy định mức 

hỗ trợ học nghề mới dành cho người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Quy định có hiệu 

lực từ ngày 15/5/2021. Đối với người tham gia khóa đào tạo nghề đến 3 tháng: Mức hỗ trợ tính 

theo mức thu học phí của cơ sở đào tạo nghề nghiệp và thời gian học nghề thực tế nhưng tối đa 

không quá 4.500.000 đồng/người/khóa đào tạo. Đối với người tham gia khóa đào tạo nghề trên 

03 tháng: Mức hỗ trợ tính theo tháng, mức thu học phí và thời gian học nghệ thực tế nhưng tối đa 

không quá 1.500.000 đồng/người/tháng. Mức hỗ trợ học nghề được quy định tại Quyết định 

17/2021/QĐ-TTg được áp dụng từ ngày 15/5/2021 và cao hơn quy định cũ là 500.000 đồng. 

http://gdnn.gov.vn/AIAdmin/News/View/tabid/66/newsid/38408/seo/Day-van-hoa-tai-co-so-giao-duc-nghe-nghiep-Hai-viec-can-lam-ngay/Default.aspx
https://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/tuyen-sinh/day-van-hoa-cho-hoc-sinh-tai-co-so-giao-duc-nghe-nghiep-hai-viec-can-lam-ngay-725010.html
http://gdnn.gov.vn/AIAdmin/News/View/tabid/66/newsid/38401/seo/Mot-trieu-hoc-sinh-nghe-dang-bi-tac-nghen-loi-ra-vi-quy-dinh-cua-Bo-GD-DT/Default.aspx


 
Nguồn kinh phí thực hiện hỗ trợ học nghề do cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả từ Quỹ bảo hiểm 

thất nghiệp. (Dan Tri, Nguoi Lao Dong Ngày 1/4) 

 

Hơn 90.000 Nhà Giáo Trường Nghề Chính Thức Được Miễn Chứng Chỉ Ngoại Ngữ 

 

Bộ LĐ-TB&XH đã ban hành Thông tư 21/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH quy định chuẩn về 

chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo GDNN. Với việc ban hành Thông tư số 21/2020/TT-

BLĐTBXH ngày 30/12/2020, thì Bộ LĐ-TB&XH chính thức bỏ yêu cầu nhà giáo GDNN phải 

có chứng chỉ tin học, ngoại ngữ trong tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần giải tỏa áp 

lực cho hơn 90.000 nhà giáo GDNN. (Dan Tri Ngày 31/3) 

 

Công Khai Nhu Cầu Nhân Lực Ngành, Lĩnh Vực Thuộc Thẩm Quyền Quản Lý 

 

Cử tri tỉnh Ninh Bình đề nghị Bộ GD&ĐT có giải pháp mạnh để khắc phục tình trạng các trường 

ĐH tuyển sinh đào tạo những gì mình có, không gắn với yêu cầu của thị trường nguồn nhân lực. 

Về vấn đề này, Bộ GD&ĐT cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành và địa phương để 

triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm sớm giải quyết việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp, 

bảo đảm phù hợp với nhu cầu nhân lực theo ngành, lĩnh vực và đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Bộ 

cũng sẽ tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý về giáo dục ĐH, trao quyền tự chủ để các cơ sở giáo 

dục ĐH tự chủ về chuyên môn, học thuật và nghiên cứu khoa học. Theo quy định của Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ĐH, cơ sở giáo dục ĐH tự xác định chỉ tiêu tuyển 

sinh; công bố công khai chỉ tiêu tuyển sinh, chất lượng đào tạo và các điều kiện bảo đảm chất 

lượng đào tạo, tỷ lệ có việc làm của sinh viên tốt nghiệp; bảo đảm chuẩn đầu ra của chương trình 

đào tạo đã công bố. Thực tế, việc xác định chỉ tiêu đào tạo của một số cơ sở giáo dục ĐH chưa 

thực sự phù hợp với nhu cầu nhân lực. (Giao Duc Thoi Dai Ngày 30/3) 

 

Đặt Tên Trường Không Đúng: Cần Chấm Dứt Ngay Để Tránh Nhầm Lẫn Cho Người Học 

 

Bộ LĐ-TB&XH vừa hoàn thành dự thảo trong đó quy định đầy đủ và cụ thể về việc đặt tên 

trường. Sẽ có nhiều trường cao đẳng, trung cấp phải đặt lại tên đúng với thực tế, chất lượng đào 

tạo trong thời gian tới. Điều này sẽ chấm dứt tình trạng các trường đặt tên chưa đúng bản chất 

hoạt động, tạo sự nhầm lẫn cho người học. Ví dụ, trường có trụ sở chính ở Bắc Ninh nhưng tên 

gọi lại là Hà Nội, trường có trụ sở chính ở Nha Trang, nhưng tên gọi là Sài Gòn. Không chỉ trụ 

sở chính một nơi, tên gọi một nẻo, một số trường chưa rõ về chất lượng giáo dục quốc tế nhưng 

vẫn được đặt tên có từ "Quốc tế", "ASEAN" hay "Pasteur"… (VTV Ngày 5/4) 

 

Tổ Chức Tuyên Dương Học Sinh, Sinh Viên Trường Nghề Xuất Sắc Năm 2021 

 

Ngày 17/3, Bộ LĐ-TB&XH đã ban hành Quyết định số 339/QĐ-LĐTBXH về việc Kế hoạch tổ 

chức Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên GDNN xuất sắc, tiêu biểu năm 2021. Theo đó sẽ lựa 

chọn tối đa 150 học sinh, sinh viên đang học tập tại các cơ sở GDNN trong toàn quốc có kết quả 

học tập năm học 2020-2021 đạt loại xuất sắc. Dự kiến Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên 

https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/nang-muc-ho-tro-hoc-nghe-cho-lao-dong-that-nghiep-len-15-trieu-dongthang-20210331231142346.htm
https://nld.com.vn/cong-doan/nong-muc-ho-tro-hoc-nghe-doi-voi-nguoi-lao-dong-tham-gia-bao-hiem-that-nghiep-moi-nhat-20210401074304029.htm
https://dantri.com.vn/giao-duc-huong-nghiep/hon-90000-nha-giao-truong-nghe-chinh-thuc-duoc-mien-chung-chi-ngoai-ngu-20210331172757427.htm
https://giaoducthoidai.vn/goc-nhin/cong-khai-nhu-cau-nhan-luc-nganh-linh-vuc-thuoc-tham-quyen-quan-ly-hRorcWlMg.html
https://vtv.vn/xa-hoi/dat-ten-truong-khong-dung-ban-chat-hoat-dong-can-cham-dut-ngay-de-tranh-nham-lan-cho-nguoi-hoc-20210405111124971.htm


 
GDNN xuất sắc, tiêu biểu năm 2021 sẽ được tổ chức trong tháng 9 tới đây. (Dan Tri, GDNN 

Ngày 2/4) 

 

● Tin Kinh Doanh & Thị Trường Lao Động ● 

Hợp tác Nước Ngoài 

 

Hàng Trăm Việc Làm Chờ Lao Động EPS Và IM Japan 

 

Trung tâm Lao động ngoài nước (Colab) (Bộ LĐ-TB&XH) phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc 

làm (DVVL) Thanh niên TP HCM, Sở LĐ-TB-XH TP, Trung tâm DVVL các tỉnh Thanh Hóa, 

Hà Tĩnh và Văn phòng HRD tại Việt Nam tổ chức Phiên giao dịch việc làm trực tuyến dành cho 

người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS và thực tập sinh đi thực tập kỹ 

thuật tại Nhật Bản theo chương trình IM Japan về nước. Phiên giao dịch việc làm diễn ra ngày 

3/4. Gần 40 doanh nghiệp Hàn Quốc, Nhật Bản đăng ký tham gia tuyển dụng hàng trăm vị trí 

việc làm từ công nhân, kỹ thuật viên, kỹ sư đến quản lý với mức thu nhập hấp dẫn. (Nguoi Lao 

Dong Ngày 2/4) 

 

Đại Sứ EU: Chính Phủ Đã Kiến Tạo Môi Trường Kinh Doanh Thuận Lợi, Công Bằng Hơn 

 

Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam Giorgio Aliberti nhấn mạnh, Chính phủ Việt Nam, 

dưới sự dẫn dắt của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đã nỗ lực xây dựng một môi trường kinh 

doanh thuận lợi hơn, công bằng hơn, đặt nền móng cho việc thu hút nguồn vốn FDI chất lượng 

cao trong thời gian tới, đồng thời bảo vệ và trao quyền nhiều hơn cho người lao động. Trong 

nhiệm kỳ vừa qua, Thủ tướng Chính phủ và Quốc hội Việt Nam đã thực hiện cải cách quan trọng 

với việc ban hành Bộ luật Lao động năm 2019. Bộ luật sửa đổi đã bảo vệ tốt hơn và thậm chí 

trao nhiều quyền hơn cho người lao động tại Việt Nam. (Bao Chinh Phu Ngày 2/4)  

 

Hút 8-10 Tỷ USD Tiền Du Lịch Nước Ngoài Đang Tắc Do Dịch Vào Du Lịch Nội Địa 

 

Theo Bà Hương Trần Kiều Dung - Phó Chủ tịch Tập đoàn FLC, trước dịch Covid-19, người Việt 

Nam sẵn sàng chi trả từ 8-10 tỷ USD cho du lịch nước ngoài. Trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay, 

việc đi du lịch nước ngoài bị ngưng trệ, các doanh nghiệp cần tìm cách khai thác triệt để nguồn 

tài chính này. Để thúc đẩy du lịch trong năm 2021, bà Hương Trần Kiều Dung đưa ra 5 kiến 

nghị, bao gồm đề xuất thêm một ngày nghỉ có tên Ngành du lịch, bố trí sát các ngày nghỉ hiện tại 

để tăng thời gian lưu trú nhiều hơn. (CafeF Ngày 3/4) 

 

Thủ Tướng Tiếp Các Tập Đoàn Công Nghệ Hàng Đầu Hàn Quốc 

 

Ngày 2/4 tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt 

Nam Park No Wan và Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam, Hội Người Hàn Quốc tại 

Việt Nam, 5 tập đoàn công nghệ cao hàng đầu của Hàn Quốc đến tìm hiểu để tăng cường đầu tư 

vào Việt Nam thời gian tới. Đại sứ Park No Wan cho biết, hiện nay, Hàn Quốc rất quan tâm xúc 

tiến các dự án điện khí, cảng nước sâu, công nghệ sinh học, chất bán dẫn... với quy mô lớn, do đó 

Hàn Quốc mong nhận được sự quan tâm của Chính phủ Việt Nam về vấn đề này. Đại sứ cũng 

https://dantri.com.vn/giao-duc-huong-nghiep/to-chuc-tuyen-duong-hoc-sinh-sinh-vien-truong-nghe-xuat-sac-nam-2021-20210402151108815.htm
http://gdnn.gov.vn/AIAdmin/News/View/tabid/66/newsid/38398/seo/Se-to-chuc-Le-tuyen-duong-hoc-sinh-sinh-vien-giao-duc-nghe-nghiep-xuat-sac-tieu-bieu-nam-2021/Default.aspx
https://nld.com.vn/cong-doan/hang-tram-viec-lam-cho-lao-dong-eps-va-im-japan-2021040121540551.htm
https://nld.com.vn/cong-doan/hang-tram-viec-lam-cho-lao-dong-eps-va-im-japan-2021040121540551.htm
http://baochinhphu.vn/Kinh-te/Dai-su-EU-Chinh-phu-da-kien-tao-moi-truong-kinh-doanh-thuan-loi-cong-bang-hon/427531.vgp
https://cafef.vn/tim-cach-hut-8-10-ty-usd-tien-di-du-lich-nuoc-ngoai-dang-tac-do-dich-covid-19-vao-du-lich-noi-dia-20210403165657352.chn


 
vui mừng thông báo, ngày 2/4, Chính phủ Hàn Quốc quyết định tiếp tục tiếp nhận người lao 

động Việt Nam sang Hàn Quốc làm việc. Năm 2021, Chính phủ Hàn Quốc thông qua hạn ngạch 

tiếp nhận 8.000 đến 10.000 lao động Việt Nam. (Zing, Bao Chinh Phu, BNews, VTV, Nhan Dan, 

Cong Ly, en.Vietnam Plus Ngày 2/4) 

 

Lao Động Nghệ An Đón Tin Vui Từ Thị Trường Hàn Quốc 

  

Ngày 1/4, thông tin từ Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nghệ An: có 67 lao động Nghệ An vừa được doanh 

nghiệp Hàn Quốc ký hợp đồng lao động sau một thời gian dài nước này cấm lao động đến một số 

địa phương của tỉnh Nghệ An. Đây là những lao động đã được lựa chọn tham gia tham gia 

Chương trình EPS. Cũng theo Sở LĐ-TB&XH Nghệ An, tỉnh này có số lao động làm việc nhiều 

nhất tại Hàn Quốc trên cả nước với khoảng khoảng 6.000 lao động. Thế nhưng đây cũng chính là 

địa phương có lượng lao động bỏ trốn và cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc nhiều nhất. Được 

biết, có 3 địa phương đang bị phía Hàn Quốc tạm dừng tuyển chọn lao động là Nam Đàn, Nghi 

Lộc và thị xã Cửa Lò. (Phap Luat Plus, Truyen Hinh Nghe An Ngày 2/4) 

 

Tin Trong Nước 

 

Nghịch Lý Người Lao Động Thất Nghiệp Nhưng Ít Chọn Học Nghề 

 

Do tác động của dịch COVID-19, năm 2020, Việt Nam có khoảng 1,08 triệu người hưởng trợ 

cấp thất nghiệp, tăng 30% so với năm 2019. Tuy nhiên, số lượng người thất nghiệp nhiều nhưng 

nhu cầu học nghề lại rất ít. Thống kê của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội năm 2020, chỉ có 

3% người sau thất nghiệp nhận hỗ trợ đào tạo nghề. Nguyên do đén từ mức hỗ trợ thấp so với 

học phí, kết quả không như kỳ vọng của các khóa đào tạo,... (VTV, VTV Ngày 6/4) 

 

Năng Suất Lao Động Của Việt Nam Tụt Hậu Ở $5.081 

 

Theo tính toán của nhóm chuyên gia, các nhà nghiên cứu tại Trường đại học Kinh tế quốc dân và 

tham khảo từ Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) thì năng suất lao động của Việt Nam chỉ tăng 

5,4% (năm 2019 là 6,2%) và ở mức thấp nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Cụ thể, năng suất lao 

động bình quân đạt mức 117,94 triệu đồng, tương đương khoảng 5.081 USD/lao động. Trong 

giai đoạn 2011 - 2020, tốc độ tăng năng suất lao động của Việt Nam là 5,1%, cao hơn mức trung 

bình của ASEAN, chỉ đứng sau Campuchia. Nhưng nếu so sánh thì mức tăng này vẫn thấp hơn 

Trung Quốc là 7% và Ấn Độ là 6%.Mức tăng trưởng năng suất lao động của Việt Nam vẫn chưa 

đủ nhanh để thu hẹp khoảng cách với các quốc gia khác gia. Cụ thể, năng suất lao động của Việt 

Nam vẫn thấp hơn 26 lần so với Singapore, 7 lần so với Malaysia. (CafeF, Thanh Nien Ngày 1/4) 

 

Ngành Nào Được Trả Lương Cao Nhất Việt Nam? 

 

Tổng cục Thống kê mới công bố Báo cáo điều tra lao động việc làm năm 2019. Thống kê cho 

thấy thu nhập bình quân/tháng của người lao động làm công ăn lương tại ngành "Nông, lâm, thủy 

sản" có mức thu nhập thấp thứ hai - 4,5 triệu đồng. Người lao động hoạt động làm thuê các công 

việc trong các hộ gia đình có mức thu nhập thấp nhất thứ hai – 4,2 triệu đồng. Ngành “Hoạt động 

https://zingnews.vn/thu-tuong-tiep-cac-tap-doan-cong-nghe-hang-dau-han-quoc-post1200202.html
http://baochinhphu.vn/Thoi-su/Thu-tuong-Nguyen-Xuan-Phuc-tiep-cac-tap-doan-cong-nghe-cao-hang-dau-Han-Quoc/427588.vgp
https://bnews.vn/thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-tiep-hiep-hoi-doanh-nghiep-han-quoc-tai-viet-nam/191471.html
https://vtv.vn/kinh-te/viet-nam-nhat-quan-chinh-sach-thu-hut-dau-tu-nuoc-ngoai-20210402195103151.htm
https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-tiep-dai-su-han-quoc-tai-viet-nam-640721/
https://congly.vn/han-quoc-muon-tang-cuong-hop-tac-voi-viet-nam-tren-mot-so-linh-vuc-moi-184388.html
https://en.vietnamplus.vn/vietnam-welcomes-expansion-of-rok-investment-pm/199521.vnp
https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/lao-dong-nghe-an-don-tin-vui-tu-thi-truong-han-quoc-d152376.html
https://truyenhinhnghean.vn/tin-tuc-su-kien/202103/han-quoc-go-lenh-tam-dung-tiep-nhan-lao-dong-cua-nghe-an-c1d645e/
https://vtvgo.vn/tin-tuc/nghich-ly-nguoi-lao-dong-that-nghiep-nhung-it-chon-hoc-nghe-chuyen-dong-24h-821854.html
https://www.youtube.com/watch?v=DUi4-uKM7sg
https://cafef.vn/nang-suat-lao-dong-viet-nam-tut-hau-60-nam-so-voi-nhat-ban-40-nam-so-voi-malaysia-20210401075630514.chn
https://thanhnien.vn/thoi-su/nang-suat-lao-dong-cua-viet-nam-tut-hau-60-nam-so-voi-nhat-ban-1361832.html


 
của các tổ chức và cơ quan quốc tế" là ngành mà người lao động có thu nhập bình quân/tháng 

cao nhất - 11,1 triệu đồng, tuy nhiên ngành này có số lao động chiếm trong mẫu nhỏ, độ tin cậy 

thấp. Ngành tài chính, ngân hàng và bảo hiểm là ngành mà người lao động có thu nhập cao thứ 

hai Việt Nam. Theo đó, thu nhập bình quân/tháng người lao động trong ngành này là 10,09 triệu 

đồng. Đứng thứ ba là ngành Thông tin và truyền thông – 9,85 triệu đồng. Cuộc điều tra đã thu 

thập các thông tin về tình trạng tham gia thị trường lao động năm 2019 của những người từ 15 

tuổi trở lên trong 21 ngành ở Việt Nam. Theo Báo Báo cáo điều tra lao động việc làm năm 2019, 

thu nhập từ việc làm bình quân/tháng năm 2019 của lao động làm công ăn lương là 6,7 triệu 

đồng/tháng. Trong đó, nam giới có thu nhập từ việc làm bình quân/tháng cao hơn so với nữ giới 

(7,067 triệu đồng và 6,203 triệu đồng). (NDH, CafeF, VTV, CafeF, VietnamNet, gso, Nha Dau 

Tu Ngày 1/4) 

 

Hỗ Trợ Kinh Phí Cho 2 DN Sử Dụng Lao Động Là Người Dân Tộc Thiểu Số 

 

Thủ tướng Chính phủ quyết định hỗ trợ kinh phí năm 2018 cho Tập đoàn Công nghiệp cao su 

Việt Nam (VRG) và Tổng công ty Cà phê Việt Nam (VINACAFE) để thực hiện Quyết định số 

42/2012/QĐ-TTg hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực 

miền núi, vùng đặc biệt khó khăn. Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ 62.915.290.582 đồng cho 

Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam – Công ty cổ phần (60.635.768.454 đồng) và Tổng công 

ty Cà phê Việt Nam (2.279.522.128 đồng) từ nguồn chi bảo đảm xã hội của ngân sách trung 

ương năm 2021 để thực hiện Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg ngày 8/10/2012 của Thủ tướng 

Chính phủ. (Bao Chinh Phu, Bao Dan Sinh Ngày 30/3) 

 

Hàng Trăm Học Viên Học Viện Múa Việt Nam Ra Trường 'Trắng Tay' 

 

Theo phản ánh, 325 học sinh từ Học viện Múa Việt Nam đã học xong (cả số học gần xong) nhiều 

năm nhưng chưa được cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS) và chứng nhận đã học hết 

chương trình phổ thông trung học (PTTH). Phần lớn học sinh là học sinh học hết lớp 6, chuẩn bị 

sang lớp 7. Được biết, trường đã cam kết sẽ đào tạo cả chuyên môn múa và chuyên môn văn hóa 

cho các em. Học viện thậm chí còn cấp một số giấy chứng nhận tốt nghiệp cấp cao đẳng cho một 

số đợt tuyển sinh trước. Nhưng vào tháng 5-2020, Học viện Múa Việt Nam thông báo tới học 

sinh, sinh viên sẽ phải thi trung cấp để ra trường. Vấn đề được cho là do học viện cập nhật khung 

pháp lý chậm. Theo quy định, trước năm 2018, các trường trung cấp, cao đẳng được phép dạy 

một số môn học phổ thông nhưng từ năm 2019, Bộ Giáo dục - đào tạo yêu cầu các cơ sở GDNN 

không được tổ chức giảng dạy chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT mà chỉ được 

giảng dạy khối kiến thức văn hóa (4 môn) theo quy định của Luật giáo dục năm 2019 và chỉ cho 

phép các đơn vị GDTX tổ chức dạy học như vậy. Học viện không cập nhật nội quy, vẫn giảng 

dạy nội dung giáo dục phổ thông và cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp trình độ cao đẳng, giấy 

chứng nhận này không có giá trị do thiếu giấy chứng nhận cấp THPT, cấp THCS. (Tuoi Tre, Dan 

Viet Ngày 31/3) 

 

Bộ GD&ĐT Đồng Ý Để Học Viện Múa Việt Nam In Bằng Tốt Nghiệp 

 

https://ndh.vn/vi-mo/nganh-nao-duoc-tra-luong-cao-nhat-viet-nam-1288368.html
https://cafef.vn/nganh-nao-duoc-tra-luong-cao-nhat-viet-nam-20210401143757564.chn
https://vtv.vn/kinh-te/nganh-nao-duoc-tra-luong-cao-nhat-viet-nam-20210401111521682.htm
https://cafef.vn/lao-dong-lam-cong-an-luong-trong-nganh-nao-co-thu-nhap-tot-nhat-20210331085837333.chn
https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/tai-chinh/tien-luong-nganh-nao-thu-nhap-tot-nhat-723870.html
https://www.gso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2021/03/bao-cao-dieu-tra-lao-dong-viec-lam-nam-2019/
https://nhadautu.vn/nganh-nao-duoc-tra-luong-cao-nhat-viet-nam-d50285.html
https://nhadautu.vn/nganh-nao-duoc-tra-luong-cao-nhat-viet-nam-d50285.html
http://baochinhphu.vn/Chi-dao-quyet-dinh-cua-Chinh-phu-Thu-tuong-Chinh-phu/Ho-tro-kinh-phi-cho-2-DN-su-dung-lao-dong-la-nguoi-dan-toc-thieu-so/427232.vgp
https://baodansinh.vn/ho-tro-kinh-phi-cho-2-dn-su-dung-lao-dong-la-nguoi-dan-toc-thieu-so-20210330230723192.htm
https://tuoitre.vn/hang-tram-hoc-vien-hoc-vien-mua-viet-nam-ra-truong-trang-tay-20210331085104171.htm
https://danviet.vn/hoc-gan-7-nam-hang-tram-hoc-sinh-hoc-vien-mua-van-chua-duoc-cap-bang-20210331134210758.htm
https://danviet.vn/hoc-gan-7-nam-hang-tram-hoc-sinh-hoc-vien-mua-van-chua-duoc-cap-bang-20210331134210758.htm


 
Sau khi nhận công văn số 1016/BVHTTDL-ĐT ngày 1/4 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

về việc tháo gỡ vướng mắc trong công tác đào tạo THCS, THPT và cấp bằng tốt nghiệp TCCN 

cho học sinh, sinh viên Học viện Múa Việt Nam, Bộ GD&ĐT đồng ý để Học viện Múa Việt 

Nam in phôi bằng và in bằng tốt nghiệp theo quy định hiện hành. Bộ GD&ĐT cũng đồng ý để 

Học viện Múa Việt Nam cấp giấy chứng nhận hoàn thành khối lượng kiến thức văn hóa THPT 

trong trường hợp học sinh đã hoàn thành chương trình theo quy định tại Thông tư 16/2010/TT-

BGDĐT ngày 28/6/2010 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc Ban hành Quy định khung trung 

cấp chuyên nghiệp. Theo ông Lê Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch, việc cấp bằng sẽ giải quyết nhiều vấn đề như đảm bảo việc cấp bằng cao đẳng cho những 

học viên này, đồng thời cho phép các em thi lên bậc học cao hơn ở khối nghệ thuật, cùng ngành 

học đã học tại Học viện Múa, kể cả Sân khấu Điện ảnh. Tuy nhiên, nhiều học sinh và phụ huynh 

bày tỏ nguyện vọng nhận được tấm bằng tốt nghiệp THCS. (VietnamNet, VietnamNet, 

VietnamNet, VietnamNet, VietnamNet, Bao Chinh Phu, Zing Ngày 4/4) 

 

Trung Tâm GDNN - Giáo Dục Thường Xuyên Tuyển Sinh Bằng Học Bạ 

 

Theo quyết định đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt, năm học 2021-2022, học sinh tốt 

nghiệp trung học cơ sở trên địa bàn thành phố có nhiều lựa chọn vào học lớp 10 ở các mô hình 

trường khác nhau. Ngoài lựa chọn đăng ký dự tuyển vào lớp 10 các trường trung học phổ thông 

công lập, trường trung học phổ thông công lập tự chủ tài chính, trường trung học phổ thông 

ngoài công lập, học sinh còn có thể đăng ký dự tuyển vào học lớp 10 tại các trung tâm GDNN - 

giáo dục thường xuyên. Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, hiện nay, toàn thành 

phố có 29 trung tâm GDNN - giáo dục thường xuyên. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh được UBND 

thành phố Hà Nội phê duyệt là 8.860 học sinh. (Hanoi Moi Ngày 29/3) 

 

Tình Hình Kinh Tế-Xã Hội Thành Phố Hải Phòng Tháng 3, 3 Tháng Năm 2021 

 

Tổng số cơ sở GDNN và có hoạt động GDNN trên địa bàn thành phố tính đến thời điểm báo cáo 

là 68 đơn vị (gồm 57 cơ sở GDNN và 11 cơ sở có hoạt động GDNN). Trong quý I/2021, công 

tác tuyển sinh đào tạo nghề nghiệp ước đạt khoảng 9.000 học viên, đạt 17% kế hoạch năm và 

bằng 90% so với cùng kỳ năm 2020. Tỷ lệ lao động qua đào tạo ước đạt 85,1%, trong đó tỷ lệ lao 

động qua đào tạo có chứng chỉ trở lên ước đạt 35,2%. (Haiphong Ngày 30/3) 

 

Quảng Ninh: Trao Giấy Chứng Nhận Đầu Tư 500 Triệu USD Vào KCN Sông Khoai 

 

Ngày 31/3, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Lễ trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (CNĐKĐT) 

“Dự án công nghệ tế bào quang điện Jinko Solar PV Việt Nam” với tổng mức đầu tư 498 triệu 

USD cho Công ty Jinko Solar Hong Kong. Dự án được kỳ vọng sẽ mang lại doanh thu bình quân 

năm đạt gần 1.300 triệu USD; tạo việc làm cho trên 2.000 lao động. (BNews, VietnamBiz, Lao 

Dong, Vietnam Finance, Cong Thuong, Dai Doan Ket, Bao Quang Ninh, Thuong Hieu Cong 

Luan Ngày 31/3) 

 

Quảng Ninh: Hơn 7.000 Lao Động Được Tuyển Dụng Trong Quý 1/2021 
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https://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/tuyen-sinh/vu-hoc-vien-hoc-vien-mua-viet-nam-keu-cuu-bo-gd-dt-cho-phep-in-bang-tot-nghiep-724398.html
http://baochinhphu.vn/Giao-duc/Khan-truong-trien-khai-thuc-hien-cap-bang-cho-hoc-sinh-Hoc-vien-Mua/427563.vgp
https://zingnews.vn/bo-gd-dt-dong-y-de-hoc-vien-mua-viet-nam-in-bang-tot-nghiep-post1199887.html
http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Tuyen-sinh/994848/trung-tam-giao-duc-nghe-nghiep---giao-duc-thuong-xuyen-tuyen-sinh-bang-hoc-ba
https://thanhphohaiphong.gov.vn/tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-thanh-pho-hai-phong-thang-3-3-thang-nam-2021.html
https://bnews.vn/trao-giay-chung-nhan-dang-ky-dau-tu-du-an-cong-nghe-cao-500-trieu-usd/191223.html
https://vietnambiz.vn/nha-san-xuat-pin-nang-luong-mat-troi-hang-dau-the-gioi-dau-tu-du-an-500-trieu-usd-vao-kcn-song-khoai-20210331212621278.htm
https://laodong.vn/kinh-te/them-mot-nha-dau-tu-nuoc-ngoai-dau-tu-05-ti-usd-vao-quang-ninh-894599.ldo
https://laodong.vn/kinh-te/them-mot-nha-dau-tu-nuoc-ngoai-dau-tu-05-ti-usd-vao-quang-ninh-894599.ldo
https://vietnamfinance.vn/dai-gia-hong-kong-rot-500-trieu-usd-dau-tu-du-an-cong-nghe-cao-tai-quang-ninh-20180504224251395.htm
https://congthuong.vn/quang-ninh-don-them-du-an-dau-tu-tri-gia-500-trieu-usd-154486.html
http://daidoanket.vn/quang-ninh-trao-giay-chung-nhan-dau-tu-500-trieu-usd-vao-kcn-song-khoai-557842.html
http://baoquangninh.com.vn/kinh-te/202103/trao-giay-chung-nhan-dau-tu-500-trieu-usd-vao-kcn-song-khoai-2527235/
https://thuonghieucongluan.com.vn/quang-ninh-trao-giay-chung-nhan-dau-tu-500-trieu-usd-cho-cong-ty-jinko-solar-hong-kong-tai-kcn-song-khoai-a130881.html
https://thuonghieucongluan.com.vn/quang-ninh-trao-giay-chung-nhan-dau-tu-500-trieu-usd-cho-cong-ty-jinko-solar-hong-kong-tai-kcn-song-khoai-a130881.html


 
Trong những tháng đầu năm 2021, Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Ninh đã tổ chức 12 phiên 

giao dịch việc làm, có 115 doanh nghiệp, đơn vị tham gia tuyển dụng hơn 7.000 lao động ở các 

vị trí từ lao động phổ thông đến Đại học và sau Đại học. (Dan Tri Ngày 3/4) 

 

Nghệ An: 3 Tháng Giải Quyết Việc Làm Cho 10.972 Lao Động 

 

Trong Quý I năm 2021, toàn tỉnh giải quyết việc làm cho 10.972 lao động, tăng 0,7% so với cùng 

kỳ; trong đó, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 3.191 người, tuyển 

sinh đào tạo nghề cho 4.329 lượt người, trong đó sơ cấp 2.275 lượt người, đào tạo dưới 3 tháng 

2.054 lượt người. (Dan Sinh Ngày 1/4) 

 

Chuẩn Bị Cho Hội Giảng Nhà Giáo GDNN Toàn Quốc Năm 2021   

 

Để chuẩn bị cho Hội giảng Nhà giáo GDNN toàn quốc năm 2021, chiều 5/4, đoàn công tác của 

Bộ LĐ-TB&XH do Thứ trưởng Lê Tấn Dũng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND 

tỉnh Nghệ An. Hội giảng Nhà giáo GDNN toàn quốc năm 2021 dự kiến được tổ chức tại Thành 

phố Vinh từ 28/10 đến 5/11, với sự tham gia của khoảng 2.000 đại biểu đến từ 63 tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương trên cả nước, cùng với một số Bộ, ngành, tổ chức chính trị- xã hội, doanh 

nghiệp và tổ chức hợp tác quốc tế. (TH Nghe An Ngày 5/4) 

 

Hơn 43.000 Lượt Lao Động Quảng Bình Được Tuyển Chọn Và Giới Thiệu Việc Làm 

 

Từ khi được thành lập đến nay, Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên Quảng Bình đã tư vấn 

miễn phí cho 184.270 lượt người. Tuyển chọn, giới thiệu việc làm trong và ngoài nước cho 

43.603 lượt lao động. (Dan Tri Ngày 1/4) 

 

Quảng Bình: Giải Quyết Việc Làm Cho Gần 30.000 Lao Động Trong Năm 2020 

 

Năm 2020, tỉnh Quảng Bình đã giải quyết việc làm mới cho 28.945 lao động. Có gần 2.100 lao 

động được xuất cảnh đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng chủ yếu đến các thị 

trường như: Nhật Bản, Đài Loan… (Dan Sinh Ngày 31/3) 

 

Đồng Nai: Tinh Gọn, Phát Huy Lợi Thế Trường Nghề 

 

Sau khi quyết liệt thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và 

quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, Đồng Nai 

đã tiến hành giải thể 2 trường trung cấp và sáp nhập 1 trường trung cấp nghề vào trường cao 

đẳng. Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có 60 cơ sở GDNN bao gồm: 12 trường cao 

đẳng, 5 trường trung cấp, 23 trung tâm GDNN và 20 cơ sở khác có đăng ký hoạt động GDNN. 

(Dong Nai Ngày 2/4) 

 

Dự Án Điện Gió La Gàn: Đóng Góp Chuyển Đổi Năng Lượng Xanh Của Việt Nam 

 

https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/quang-ninh-hon-7000-lao-dong-duoc-tuyen-dung-trong-quy-12021-20210403074128030.htm
https://baodansinh.vn/nghe-an-3-thang-giai-quyet-viec-lam-cho-10972-lao-dong-20210401110131953.htm
https://truyenhinhnghean.vn/thoi-su-chinh-tri/202104/chuan-bi-cho-hoi-giang-nha-giao-giao-duc-nghe-nghiep-toan-quoc-nam-2021-8104f59/
https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/hon-43000-luot-lao-dong-quang-binh-duoc-tuyen-chon-va-gioi-thieu-viec-lam-20210401164247480.htm
https://baodansinh.vn/quang-binh-gqvl-cho-gan-30000-lao-dong-20210331113452603.htm
http://www.baodongnai.com.vn/tieu-diem/202104/tinh-gon-phat-huy-loi-the-truong-nghe-3050390/


 
Theo Bà Maya Malik - Giám đốc Dự án điện gió ngoài khơi La Gàn, dự án với công suất 3.5W 

được kỳ vọng sẽ đóng góp vào quá trình chuyển đổi năng lượng xanh của Việt Nam. Theo một 

nghiên cứu chuyên sâu do các chuyên gia quốc tế của BVG Associates - công ty tư vấn độc lập 

về năng lượng tái tạo thực hiện, Dự án La Gàn dự kiến sẽ tạo ra hơn 45.000 việc làm tương 

đương toàn thời gian (Full-time Equivalent - FTE). Ngoài ra, dự án có thể đóng góp hơn 4,4 tỷ 

đôla cho nền kinh tế Việt Nam. (Cong Thuong, EVN Ngày 29/3) 

 

Bạc Liêu: Mục Tiêu Của Đào Tạo Nghề Là 85% Người Học Có Việc Làm Khi Tốt Nghiệp 

 

Trong năm 2021, tỉnh Bạc Liêu đặt mục tiêu tuyển mới đào tạo ở các cấp trình độ khoảng 14.000 

người. Đến cuối năm 2021, mục tiêu tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 65% và lao động qua đào 

tạo có việc, tự tạo việc làm đạt 85% trở lên. (Dan Tri Ngày 3/4) 

 

https://congthuong.vn/du-an-dien-gio-ngoai-khoi-la-gan-dong-gop-vao-qua-trinh-chuyen-doi-nang-luong-xanh-cua-viet-nam-154310.html
https://tietkiemnangluong.evn.com.vn/d6/news/Du-an-dien-gio-ngoai-khoi-La-Gan-Dong-gop-vao-qua-trinh-chuyen-doi-nang-luong-xanh-cua-Viet-Nam-115-136-14518.aspx
https://dantri.com.vn/giao-duc-huong-nghiep/muc-tieu-cua-dao-tao-nghe-la-85-nguoi-hoc-co-viec-lam-khi-tot-nghiep-20210402214222557.htm

