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Chính Sách 

 

Đề Nghị Xây Dựng Luật Bảo Hiểm Xã Hội (Sửa Đổi) 

 

Bộ LĐ-TB&XH đề nghị xây dựng Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Luật Bảo hiểm xã hội số 

58/2014/QH13 (Luật BHXH 2014) được thông qua ngày 20/11/2014, có hiệu lực thi hành kể từ 

ngày 1/1/2016. Quá trình thực tiễn thực hiện Luật bảo hiểm xã hội cũng đã bộc lộ nhiều hạn chế, 

bất cập. Một là, diện bao phủ BHXH theo quy định của pháp luật cũng như quy mô tham gia 

BHXH trên thực tế còn thấp. Chính sách BHXH hiện hành chưa hướng đến bao phủ toàn dân. 

Quy định về điều kiện hưởng lương hưu và nhận BHXH một lần còn bất cập. Hệ thống BHXH 

về cơ bản còn thiết kế đơn tầng, sự kết nối giữa chính sách BHXH với các chính sách xã hội 

khác chưa đồng bộ, chặt chẽ để thực sự đóng vai trò là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã 

hội nên diện bao phủ còn thấp, nhất là khu vực nông nghiệp, nông thôn và khu vực không có 

quan hệ lao động. Hai là, quỹ hưu trí và tử tuất khó đảm bảo cân đối trong dài hạn do chính sách 

BHXH hiện hành được kế thừa từ các chính sách BHXH trong giai đoạn kế hoạch hóa tập trung, 

thiết kế dành cho công nhân viên chức khu vực nhà nước, do NSNN đảm bảo. Ba là, chính sách 

BHXH thiếu sự chia sẻ theo nghĩa rộng. Hiện nay tính chất chia sẻ rủi ro chỉ thể hiện rõ trong 

các chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Bốn là, quy định điều kiện về 

thời gian tối thiểu được hưởng lương hưu quá chặt chẽ dẫn đến số người đang tham gia rời bỏ hệ 

thống BHXH trước tuổi nghỉ hưu khá lớn. Theo quy định của Luật BHXH điều kiện thời gian tối 

thiểu tham gia BHXH để có cơ hội được hưởng chế độ hưu trí đủ 20 năm. Điều này dẫn đến 

nhiều người không tích lũy đủ số năm đóng BHXH để được hưởng lương hưu. Năm là, theo quy 

định của Luật BHXH và Nghị quyết số 93/2015/QH13 của Quốc hội thì điều kiện hưởng BHXH 

một lần khá dễ dàng. (Bao Chinh Phu, Tuoi Tre, CafeF, NDH Ngày 16/4) 

 

Đề Xuất Rút Ngắn Thời Gian Đóng Bảo Hiểm Xã Hội Còn 10 Năm Để Hưởng Lương Hưu 

 

Trong dự thảo tờ trình gửi Chính phủ về đề nghị xây dựng Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), Bộ 

LĐ-TB&XH đề xuất giảm dần số năm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) tối thiểu để được hưởng 

chế độ hưu trí từ 20 năm xuống 15 năm, hướng tới còn 10 năm với mức hưởng được tính toán 

phù hợp. Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định người lao động đủ tuổi nghỉ hưu trong điều kiện 

làm việc bình thường, đóng đủ 20 năm BHXH trở lên được hưởng lương hưu. Mức hưởng hàng 

tháng bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH và tương ứng với số năm đóng 

theo quy định. (Tuoi Tre, VTV, VietnamBiz, VietnamBiz, Thanh Nien, CafeF, Nguoi Lao Dong 

Ngày 20/4) 

 

Tăng Cường Phổ Biến, Giáo Dục Pháp Luật Trong Cơ Sở GDNN 

 

http://baochinhphu.vn/Chinh-sach-moi/De-nghi-xay-dung-Luat-Bao-hiem-xa-hoi-sua-doi/428654.vgp
https://tuoitre.vn/gan-32-trieu-nguoi-chua-tham-gia-bhxh-bo-ld-tb-xh-kien-nghi-sua-luat-20210417161854919.htm
https://cafef.vn/de-xuat-giam-dan-thoi-gian-dong-bao-hiem-xa-hoi-de-huong-luong-huu-xuong-15-nam-20210418193044595.chn
https://ndh.vn/thoi-su/de-xuat-giam-dan-thoi-gian-dong-bao-hiem-xa-hoi-de-huong-luong-huu-xuong-15-nam-1289363.html
https://tuoitre.vn/can-sua-luat-bao-hiem-xa-hoi-de-them-nhieu-nguoi-huong-luong-huu-20210420082733485.htm
https://vtv.vn/kinh-te/de-xuat-rut-ngan-thoi-gian-dong-bao-hiem-xa-hoi-con-10-nam-de-huong-luong-huu-20210419093309362.htm
https://vietnambiz.vn/de-xuat-rut-ngan-thoi-gian-dong-bao-hiem-xa-hoi-tu-20-nam-xuong-con-10-nam-de-huong-luong-huu-20210419102949499.htm
https://vietnambiz.vn/de-xuat-lao-dong-chua-ve-huu-nhan-bhxh-mot-lan-o-muc-thap-hon-quy-dinh-20210419180953636.htm
https://thanhnien.vn/thoi-su/de-xuat-dong-bhxh-10-15-nam-co-the-duoc-nhan-luong-huu-1371247.html
https://cafef.vn/cu-2-nguoi-moi-tham-gia-vao-bhxh-thi-co-1-nguoi-roi-khoi-he-thong-2021042009454685.chn
https://nld.com.vn/cong-doan/du-kien-chi-can-dong-bao-hiem-xa-hoi-15-nam-la-duoc-huong-luong-huu-20210419103530324.htm


 

 

Bộ LĐ-TB&XH đang dự thảo Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong 

các cơ sở GDNN giai đoạn 2022 - 2027”. Bộ LĐ-TB&XH cho biết, hiện nay chưa có một 

chương trình, đề án chính thức, chuyên sâu nào về phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở 

GDNN. Phần lớn các cơ sở GDNN, các địa phương phải lồng ghép nội dung này vào các chương 

trình, hoạt động khác. Vì vậy, việc triển khai công tác này tại các cơ sở GDNN, các địa phương 

còn rất hạn chế và gặp nhiều khó khăn. Theo dự thảo, mục tiêu giai đoạn từ năm 2022 đến năm 

2024, sẽ xây dựng bộ chương trình, giáo trình, tài liệu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 

dành cho từng nhóm đối tượng cụ thể tại cơ sở GDNN. Định kỳ ít nhất 2 năm/1 lần, tổ chức cập 

nhật, bổ sung chính sách, quy định pháp luật mới ban hành trong các bộ chương trình, giáo trình, 

tài liệu này. Đào tạo, bồi dưỡng, phát triển được 2.000 giáo viên, giảng viên giảng dạy môn học 

pháp luật, tuyên truyền viên, báo cáo viên để trở thành đội ngũ nòng cốt hạt nhân thực hiện công 

tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại các cơ sở GDNN. Xây dựng thư viện điện tử, tủ 

sách điện tử và các sản phẩm có nội dung số hóa (bài giảng điện tử, các loại tài liệu, sách tham 

khảo), các phần mềm chuyên dụng và các diễn đàn trao đổi trực tuyến về tuyên truyền, phổ biến, 

giáo dục pháp luật. 50% học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức, 

người lao động trong các trường trung cấp, trường cao đẳng được tuyên truyền, phổ biến, giáo 

dục pháp luật theo chương trình của Đề án. 70% nhà giáo, người học ở trường chuyên biệt, ở 

vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, các đối tượng đào tạo đặc thù được phổ 

biến, giáo dục pháp luật theo chương trình của Đề án phù hợp với điều kiện, đối tượng theo quy 

định của pháp luật. (Bao Chinh Phu, Bao Dan Sinh, Lao Dong Xa Hoi Ngày 16/4) 

 

16 Triệu Người Tham Gia BHXH, BHYT 

 

Tính đến ngày 14/4, số người tham gia BHXH đạt trên 16 triệu người (đạt 32,17% lực lượng lao 

động trong độ tuổi). Trong đó, số người tham gia BHXH bắt buộc đạt 15 triệu người, trên 1,1 

triệu người tham gia BHXH tự nguyện. Toàn quốc có gần 87 triệu người tham gia BHYT, đạt tỉ 

lệ bao phủ 89,04% dân số. (Lao Dong, Bao Bao Hiem Xa Hoi Ngày 15/4) 

 

Đề Xuất Tiền Lương Đóng BHXH Tối Thiểu Bằng 70% Bình Quân Tổng Thu Nhập 

 

BHXH Việt Nam kiến nghị sửa đổi quy định về tiền lương đóng BHXH đảm bảo hạn chế đến 

mức thấp nhất khả năng trốn tránh các khoản phải đóng của doanh nghiệp, theo hướng quy định 

tiền lương làm căn cứ đóng thấp nhất phải bằng 70% bình quân tổng thu nhập của người lao 

động. (Dan Tri Ngày 15/4) 

 

Chuyện '3 Bằng Đại Học Vẫn Thất Nghiệp': Hai Vấn Đề Cần Nói Rõ 

 

TS. Hoàng Ngọc Vinh, nguyên Vụ trưởng, Vụ Giáo dục chuyên nghiệp (Bộ GD-ĐT) cho rằng 

rất cần phát triển hài hòa cả giáo dục phổ thông, GDNN và giáo dục đại học. Ông khắng định, 

không hề có việc không cho các trường nghề dạy các môn văn hóa. Vấn đề ở đây là một số 

trường nghề vừa muốn cho học sinh vừa có bằng nghề vừa có bằng tốt nghiệp THPT nên rất 

vướng bởi một số lý do. Ông cũng chỉ ra các vấn đề khác như sự quá tải cho người học khi phải 

học một lúc hai văn bằng trong khung thời gian là 3 năm và chưa có quan điểm rằng tốt nghiệp 

http://baochinhphu.vn/Chinh-sach-moi/Tang-cuong-pho-bien-giao-duc-phap-luat-trong-co-so-giao-duc-nghe-nghiep/428612.vgp
https://baodansinh.vn/tang-cuong-cong-tac-pho-bien-giao-duc-phap-luat-trong-cac-co-so-giao-duc-nghe-nghiep-giai-doan-2022-2027-20210413183013735.htm
http://laodongxahoi.net/xay-dung-de-an-ve-day-va-hoc-phap-luat-trong-cac-co-so-giao-duc-nghe-nghiep-1318536.html
https://laodong.vn/xa-hoi/tao-dieu-kien-cho-nguoi-tham-gia-va-huong-chinh-sach-bhxh-bhyt-898830.ldo
http://baobaohiemxahoi.vn/vi/tin-chi-tiet-bhxh-viet-nam-dong-bo-nhieu-giai-phap-trong-thuc-hien-nhiem-vu-26324e28.aspx
https://dantri.com.vn/an-sinh/de-xuat-tien-luong-dong-bhxh-toi-thieu-bang-70-binh-quan-tong-thu-nhap-20210414174223610.htm


 

 

trình độ trung cấp 9+3 là đủ để học đại học và có thể là điều kiện để làm việc. (VietnamNet Ngày 

14/4) 

 

Bộ GD&ĐT Bàn Thảo Về Dạy Văn Hóa Trong Trường Nghề 

 

Ngày 16/4, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ chủ trì cuộc họp với các đơn vị chức năng của Bộ 

GD&ĐT về Thông tư dạy văn hoá trong trường nghề và hướng dẫn dạy Chương trình GDTX cấp 

THPT. (Giao Duc Thoi Dai Ngày 16/4) 

 

● Tin Kinh Doanh & Thị Trường Lao Động ● 

Hợp tác Nước Ngoài 

 

Tổng Cục Trưởng Trương Anh Dũng Làm Việc Với Cơ Quan Phát Triển Pháp (AFD) 

 

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Tổng cục trưởng Trương Anh Dũng tiếp và làm việc với ông Quentin 

Lebegue, trưởng Ban Hạ tầng đô thị và Phát triển xã hội đại diện Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) 

tại Việt Nam, nhằm trao đổi về khả năng xúc tiến dự án “Đầu tư xây dựng một hệ thống các 

trường, nghề chất lượng cao tiếp cận với các nước phát triển G20”. Tại buổi làm việc Tổng cục 

trưởng Trương Anh Dũng đã đặt vấn đề với AFD tập trung đầu tư cho những ngành nghề tương 

lai, nghề đặc thù như hàng không, vũ trụ, năng lượng sạch, logistic, những ngành nghề của Cách 

mạng công nghiệp 4.0 và nền kinh tế số đồng thời cũng là thế mạnh của Pháp.  Phát biểu tại cuộc 

họp, đại diện AFD, ông Quentin Lebegue cho biết AFD đã và đang cung cấp những khoản vay 

cho Chính phủ với lãi suất và điều kiện rất ưu đãi. AFD rất mong muốn và sẵn sàng tài trợ dự án 

tiếp theo cho lĩnh vực GDNN. Tuy nhiên, những vướng mắc về cơ chế cho vay lại của Việt Nam 

đang là rào cản rất lớn cho việc đầu tư không chỉ của AFD mà của tất cả các Nhà tài trợ khác. Vì 

vậy, AFD đề nghị cần sớm có một cơ chế rõ ràng hơn để AFD có thể tham gia đầu tư ở Việt 

Nam. (GDNN Ngày 19/4) 

 

BHXH Việt Nam: Đồng Hành Cùng DN FDI  

 

Đến tháng 3/2021, tổng số DN FDI tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp là 26.987 đơn vị, 

tăng 3,53% so với năm 2019; tổng số người tham gia là 4.979.354 người, tăng 5,9% so với năm 

2019; mức lương bình quân tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp là hơn 6 triệu 

đồng/người/tháng, tăng 5% so với năm 2019. Tổng số lao động là người nước ngoài tham gia 

BHXH là 69.542 người, mức lương bình quân là hơn 21 triệu đồng/người/tháng…(Bao Bao 

Hiem Xa Hoi, Bao Bao Hiem Xa Hoi Ngày 14/4) 

 

Việt Nam Và Đài Loan Kí Kết Hợp Tác Đào Tạo Nguồn Nhân Tài Chất Lượng Cao 

 

Công hội điện tử công nghiệp Đài Loan (Công hội điện tử Đài Loan) và Hiệp hội phát triển kinh 

tế văn hóa giáo dục Đài Việt (Hiệp hội Đài Việt) vừa ký kết biên bản hợp tác về đào tạo nguồn 

nhân tài theo chính sách Tân Hướng Nam. Chủ nhiệm Văn phòng kinh tế văn hóa Việt Nam tại 

Đài Bắc, ông Nguyễn Anh Dũng cho biết, từ 2016 - 2020, có khoảng 180.000 du học sinh Việt 

Nam đến Đài Loan du học và thực hành tại doanh nghiệp. Chủ nhiệm Nguyễn Anh Dũng hy 

https://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/tuyen-sinh/3-bang-dai-hoc-van-that-nghiep-doi-dieu-trao-doi-voi-dai-bieu-quoc-hoi-bui-sy-loi-727406.html
https://giaoducthoidai.vn/giao-duc/bo-gddt-ban-thao-ve-day-van-hoa-trong-truong-nghe-lGhuxouMg.html
http://gdnn.gov.vn/AIAdmin/News/View/tabid/66/newsid/38444/seo/Tong-cuc-truong-Truong-Anh-Dung-lam-viec-voi-Co-quan-Phat-trien-Phap-AFD-/Default.aspx
http://baobaohiemxahoi.vn/vi/tin-chi-tiet-bhxh-viet-nam-dong-hanh-cung-dn-fdi-tren-hanh-trinh-phat-trien-ben-vung-df40f506.aspx
http://baobaohiemxahoi.vn/vi/tin-chi-tiet-bhxh-viet-nam-dong-hanh-cung-dn-fdi-tren-hanh-trinh-phat-trien-ben-vung-df40f506.aspx
http://baobaohiemxahoi.vn/vi/tin-chi-tiet-%5binfographic%5d-tinh-hinh-tham-gia-bhxh-bhyt-cua-dn-fdi-va-nld-nuoc-ngoai-tai-viet-nam-55771fca.aspx


 

 

vọng sau lễ ký kết hợp tác, có thể nhân rộng mô hình đào tạo nhân tài này theo nhiều hình thức: 

đào tạo ngôn ngữ hoặc kỹ thuật, ngắn hạn hoặc dài hạn nhằm đáp ứng được nguồn nhân lực đang 

thiếu trầm trọng cho các tập đoàn Đài Loan đã, đang và sẽ chuẩn bị vào Việt Nam đầu tư. (Thoi 

Dai Ngày 15/4) 

 

Trưởng Ban Đối Ngoại Trung Ương Lê Hoài Trung Tiếp Đại Sứ Nhật Bản 

 

Chiều ngày 7/4, tại Trụ sở Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên 

Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, đã tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam 

Yamada Takio, đến chào xã giao. Đại sứ Yamada Takio khẳng định, Chính phủ Nhật Bản sẽ tiếp 

tục trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế và đào tạo nguồn 

nhân lực. (CPVIC Ngày 7/4) 

 

Hàn Quốc: Lao Động Việt Nam Được Gia Hạn Lưu Trú Thêm 1 Năm 

 

Ngày 13/4, Bộ Tư pháp Hàn Quốc đã công bố quyết định kéo dài thời gian lưu trú cho khoảng 

115.000 lao động nước ngoài thêm 1 năm, trong đó có các lao động Việt Nam, nhằm giảm bớt 

tình trạng thiếu lao động tại các doanh nghiệp nhỏ và lao động làm nông nghiệp và đánh bắt cá. 

Việc gia hạn này sẽ áp dụng cho các lao động có thị thực E-9 và những người có thị thực lao 

động thăm thân H-2 hết hạn trong khoảng thời gian từ ngày 13/4 đến ngày 31/12 năm nay. 

(Thanh Nien, BNews Ngày 13/4) 

 

Tuyển Thực Tập Sinh Đi Thực Tập Kỹ Thuật Tại Nhật Bản 

 

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) đang triển khai việc tuyển 40 nữ và 25 nam 

thực tập sinh Việt Nam sang thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: đến hết 

ngày 30/4/2021. Những người đạt yêu cầu sẽ học tiếng Nhật và các kiến thức cần thiết khác 

trong 6-8 tháng. Khi tham gia chương trình, người lao động được thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản 

trong thời gian từ 3-5 năm. Thực tập sinh hoàn thành Chương trình thực tập kỹ thuật tại Nhật 

Bản về nước đúng thời hạn sẽ được Tổ chức IM Japan hỗ trợ từ 600.000 Yên đối với thực tập 

sinh hoàn thành 3 năm thực tập đến 1.000.000 Yên đối với thực tập sinh hoàn thành 5 năm thực 

tập (tương đương từ 120 triệu đồng đến 200 triệu đồng) và được nhận khoản tiền bảo hiểm hưu 

trí (khoảng 80 triệu đồng). Từ khi thực hiện chương trình đến nay, Trung tâm Lao động ngoài 

nước đã đưa đi hơn 7.500 thực tập sinh sang thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản. (Dan Tri, COLAB, 

COLAB Ngày 13/4) 

 

Lãnh Đạo Đồng Nai Tiếp Tổng Lãnh Sự Hàn Quốc 

 

Ngày 19/4, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Phú Cường, Chủ tịch UBND tỉnh Cao 

Tiến Dũng và lãnh đạo các sở ngành đã tiếp ông Kang Myongil, tân Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại 

TP.HCM làm trưởng đoàn đến thăm và làm việc với tỉnh Đồng Nai về việc hợp tác trên lĩnh vực 

kinh tế- xã hội. Ông Kang Myongil đề nghị tỉnh hỗ trợ trong tuyển dụng lao động bởi nhiều 

doanh nghiệp Hàn Quốc trong các khu công nghiệp đang mở rộng sản xuất nhưng thiếu nguồn 

lao động có tay nghề. (Bao Dong Nai Ngày 19/4) 

https://thoidai.com.vn/viet-nam-va-dai-loan-trung-quoc-ki-ket-hop-tac-dao-tao-nguon-nhan-tai-chat-luong-cao-136291.html
https://thoidai.com.vn/viet-nam-va-dai-loan-trung-quoc-ki-ket-hop-tac-dao-tao-nguon-nhan-tai-chat-luong-cao-136291.html
http://cpvic.org.vn/truong-ban-doi-ngoai-trung-uong-le-hoai-trung-tiep-dai-su-nhat-ban-110824.html
https://thanhnien.vn/thoi-su/lao-dong-viet-nam-duoc-o-lai-han-quoc-lam-viec-them-1-nam-1367706.html
https://bnews.vn/han-quoc-lao-dong-viet-nam-duoc-gia-han-luu-tru-them-1-nam/192411.html
https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/tuyen-thuc-tap-sinh-di-thuc-tap-ky-thuat-tai-nhat-ban-20210413160738360.htm
http://www.colab.gov.vn/tin-tuc/2545/Gia-han-thoi-gian-tiep-nhan-ho-so-nu-dang-ky-du-tuyen-di-thuc-tap-ky-thuat-tai-Nhat-Ban-Dot-012021.aspx
http://www.colab.gov.vn/tin-tuc/2546/Gia-han-thoi-gian-tiep-nhan-ho-so-nam-dang-ky-du-tuyen-di-thuc-tap-ky-thuat-tai-Nhat-Ban-Dot-012021.aspx
http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/202104/han-quoc-dau-tu-vao-dong-nai-422-du-an-voi-tong-von-dang-ky-hon-69-ty-usd-3052965/


 

 

 

Khánh Thành Nhà Máy Ấp Trứng Gia Cầm Công Nghệ Cao 200 Tỉ Đồng 

 

Ngày 17/4, Công ty CP Bel Gà, Tập đoàn De Heus và Tập đoàn Hùng Nhơn đã tổ chức Lễ khánh 

thành Nhà máy ấp trứng gia cầm công nghệ cao Bel Gà Tây Ninh. Ông Nguyễn Thanh Ngọc - 

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cho biết thêm, nhằm chấp cánh cho ngành chăn nuôi địa phương, 

tỉnh đang tiếp tục tạo điều kiện để công ty Bel Gà, Tập đoàn De Heus, Tập đoàn Hùng Nhơn và 

các đối tác chiến lược đầu tư xây dựng 1 Tổ hợp khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Dự 

kiến tổng mức đầu tư cho dự án khoảng 141,5 triệu USD (tương đương 3,325 tỷ VNĐ). Dự án sẽ 

tạo cơ hội việc làm cho khoảng 500 lao động địa phương và chuyển giao công nghệ chăn nuôi 

tiên tiến cho hàng trăm hộ dân trên địa bàn. (BNews, Dan Viet, Dan Viet, Giao Thong, Tin Tuc, 

Vietnam Plus, Thanh Nien, Nong Nghiep Viet Nam, Bao Tay Ninh Ngày 17/4) 

 

Hà Lan Hỗ Trợ Việt Nam Thích Ứng Với Biến Đổi Khí Hậu Cho Nông Nghiệp ĐBSCL 

 

20 giảng viên và nghiên cứu viên từ các trường ĐH, CĐ nghề, Sở NN&PTNT và các viện nghiên 

cứu tham gia khóa đào tạo 2 ngày (16-17/4) về “Hệ thống tưới tiêu và sử dụng nước hiệu trong 

sản xuất cây trồng” thuộc dự án hợp tác OKP giữa Việt Nam và Hà Lan trong việc phát triển 

nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long. Dự án Orange Knowledge Programme (OKP) là dự 

án hợp tác trao đổi kiến thức giữa Hà Lan- Việt Nam nhằm: “Phát triển ngành ươm giống và các 

chuỗi giá trị thích ứng với biến đổi khí hậu ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long thông qua nâng 

cao năng lực trong ngành giáo dục và các cơ quan địa phương”, tập trung ở các tỉnh An Giang, 

Đồng Tháp, Cần Thơ, Sóc Trăng, Tiền Giang và Vĩnh Long, được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Hà 

Lan. (Dan Viet Ngày 16/4) 

 

Việt Nam - Đức Tiến Hành Họp Nhóm Điều Hành Chiến Lược Lần Thứ 6 

 

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Đức (2011 - 2021) và 

thực hiện kế hoạch hợp tác giữa Bộ Ngoại giao hai nước, ngày 16/4, Thứ trưởng Ngoại giao Tô 

Anh Dũng đã cùng Quốc Vụ khanh Bộ Ngoại giao Đức Miguel Berger chủ trì cuộc họp Nhóm 

điều hành chiến lược Việt Nam - Đức lần thứ 6 theo hình thức trực tuyến. Để làm sâu sắc hơn 

nữa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Đức trong thời gian tới, hai bên nhất trí phối hợp xây 

dựng, cập nhật Kế hoạch hành động chiến lược giai đoạn tiếp theo, chú trọng tăng cường tiếp 

xúc và trao đổi đoàn các cấp, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên như hợp tác chính trị - 

ngoại giao, an ninh - quốc phòng, thương mại và đầu tư, hợp tác phát triển, năng lượng tái tạo, số 

hóa, đào tạo nghề,… (CAND Ngày 17/4) 

 

Tin Trong Nước 

 

Thị Trường Lao Động Chất Lượng Cao: Cung - Cầu Chênh Lệch Lớn 

 

Theo dự báo của Bộ LĐ-TB&XH, năm 2021, cả nước có khoảng 1,3 triệu vị trí việc làm mới 

hình thành, tuy nhiên, nguồn cung hiện nay chưa đáp ứng được yêu cầu tuyển dụng bởi tỷ lệ lao 

động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ ở nước ta mới đạt 24,5%. Dưới góc độ nhà tuyển dụng, ông 

https://bnews.vn/khanh-thanh-nha-may-ap-trung-gia-cam-cong-nghe-cao/192913.html
https://danviet.vn/tay-ninh-sap-co-nha-may-ap-trung-gia-cam-200-ty-xuat-khau-ga-giong-sang-campuchia-chi-trong-1-gio-20210415141851099.htm
https://danviet.vn/can-canh-ben-trong-o-trung-200-ty-dong-noi-lua-ga-giong-chuan-chau-au-sap-chao-doi-20210416190941659.htm
https://www.baogiaothong.vn/khanh-thanh-nha-may-ap-trung-cong-nghe-cao-tri-gia-200-ty-tai-tay-ninh-d503024.html
https://baotintuc.vn/kinh-te/khanh-thanh-nha-may-ap-trung-gia-cam-cong-nghe-cao-20210417193847512.htm
https://www.vietnamplus.vn/tay-ninh-khanh-thanh-nha-may-ap-trung-gia-cam-cong-nghe-cao/706428.vnp
https://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/khanh-thanh-nha-may-ap-ga-tri-gia-200-ti-dong-tai-tay-ninh-1370579.html
https://nongnghiep.vn/khanh-thanh-nha-may-ap-trung-gia-cam-cong-nghe-cao-200-ti-dong-d288614.html
https://baotayninh.vn/khanh-thanh-nha-may-ap-trung-gia-cam-cong-nghe-cao-bel-ga-tay-ninh-a132078.html
https://danviet.vn/ha-lan-ho-tro-viet-nam-du-an-phat-trien-nganh-uom-giong-va-thich-ung-voi-bien-doi-khi-hau-cho-nong-nghiep-dbscl-20210416122843833.htm
http://cand.com.vn/Su-kien-Binh-luan-thoi-su/Viet-Nam-Duc-tien-hanh-hop-Nhom-dieu-hanh-chien-luoc-lan-thu-6-637755/


 

 

SanJay Gupta, Phó Chủ tịch Tập đoàn HCL Technologies tại Việt Nam cho biết tập đoàn đang 

có nhu cầu tuyển hơn 1.000 lao động ngành công nghệ thông tin, nhưng số lượng nhân lực Việt 

Nam đáp ứng yêu cầu không nhiều, buộc tập đoàn phải lên kế hoạch điều 10 chuyên gia từ Ấn 

Độ sang làm việc. Tổng cục GDNN (Bộ LĐ-TB&XH) đang xây dựng dự thảo “Chiến lược phát 

triển GDNN giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045” với mục tiêu, giai đoạn 2021-2025 

sẽ đào tạo nghề cho 12,8 triệu lao động và 6,3 triệu người cho giai đoạn 2026-2030. (Hanoi Moi 

Ngày 14/4) 

 

Gỡ Triệt Để Những Nút Thắt Để Kinh Tế Tư Nhân Phát Triển 

 

Đảng và Chính phủ đã ban hành nhiều Nghị quyết, chính sách; trong đó khẳng định vai trò và vị 

thế của kinh tế tư nhân. Khu vực kinh tế tư nhân đang liên tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá, thu 

hút khoảng 85% lực lượng lao động và đóng góp trong cơ cấu GDP luôn ở mức trên 43%. Tuy 

nhiên, theo số liệu thống kê, năng suất lao động bình quân của khu vực doanh nghiệp tư nhân chỉ 

bằng khoảng 34% năng suất lao động của khu vực doanh nghiệp nhà nước và khoảng 69% năng 

suất lao động của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. (VietnamBiz, BNews Ngày 18/4) 

 

Gỡ Nút Thắt Phát Triển Hợp Tác Xã Nông Nghiệp: Mấu Chốt Là Ở Con Người 

 

Vừa qua, Bộ NNPTNT phối hợp với UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ 

năm 2021 ngành kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn. Báo cáo tại hội nghị cho biết, đến hết 

tháng 3/2021, cả nước có xấp xỉ 17.600 hợp tác xã nông nghiệp (HTX nông nghiệp) và 68 Liên 

hiệp HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Với con số này, cơ bản hoàn thành mục tiêu 

15.000 HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả do Quốc hội và Chính phủ giao. Cả nước hiện có 

hơn 30.000 trang trại sản xuất và kinh doanh nông nghiệp, sử dụng 35.904 ha đất, bình quân diện 

tích đất 3,1 ha/trang trại; bình quân 3,7 lao động/trang trại. Tính đến hết năm 2020, cả nước có 

165 nghề truyền thống và 1.951 làng nghề, làng nghề truyền thống đã được công nhận. Tổng số 

các cơ sở tham gia sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực ngành nghề nông thôn trên 817.000 cơ sở, 

tạo việc làm cho trên 2,3 triệu lao động. (Dan Viet Ngày 17/4) 

 

Luật Chồng Chéo, Đại Học Vẫn Tuyển Cao Đẳng 

 

Bất chấp Luật giáo dục đại học (ĐH) 2018 quy định các trường ĐH không được đào tạo cao 

đẳng, năm 2021 Trường ĐH Công nghiệp dệt may Hà Nội và Học viện Hàng không Việt Nam 

vẫn tiếp tục tuyển sinh và đào tạo hệ này. Đây là hai trường ĐH cuối cùng còn tuyển bậc CĐ. 

(Tuoi Tre Ngày 14/4) 

 

Hà Nội Phấn Đấu Tạo Thêm 10.000 - 15.000 Việc Làm Cho Lao Động Nông Thôn 

 

Phấn đấu tạo thêm 10.000 - 15.000 việc làm cho lao động nông thôn, là mục tiêu quan trọng 

trong Kế hoạch số 99/KH-UBND về phát triển ngành nghề nông thôn năm 2021 được UBND TP 

Hà Nội ban hành. (Lao Dong Thu Do, Dau Tu Ngày 13/4) 

 

http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/996321/thi-truong-lao-dong-chat-luong-cao-cung---cau-chenh-lech-lon
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Cơ hội Cho 6.000 Học Sinh, Sinh Viên Hà Nội Chọn Nghề Và Tìm Việc Làm Phù Hợp 

 

Hội nghị gắn kết GDNN Thủ đô với thị trường lao động diễn ra sáng 24/4 tới đây tại Trường 

Trung cấp nghề Cơ khí I Hà Nội (huyện Đông Anh) dự kiến sẽ có khoảng 6.000 học sinh, sinh 

viên, người lao động trên địa bàn thành phố tham gia. (Dang Cong San Ngày 15/4) 

 

Nghề Giúp Việc Nhà Sẽ Trở Thành Ngành Hot Ở Trường Trung Cấp, Cao Đẳng? 

 

Xuất phát từ thực tế và nhu cầu, Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội đã xây dựng chương 

trình đào tạo ngành Dịch vụ chăm sóc gia đình. Để giúp học viên đạt được mục tiêu trên, chương 

trình đào tạo ngành “Dịch vụ chăm sóc gia đình” gồm 22 môn học, mô đun với tổng khối lượng 

kiến thức, kỹ năng toàn khóa là 60 tín chỉ. (VTC, Giao Duc) 

 

Trường Cao Đẳng Nghề Yên Bái Thí Điểm Mô Hình Dạy Nghề Song Bằng Quốc Tế 

 

Trường Cao đẳng nghề Yên Bái đang thí điểm chương trình đào tạo song bằng quốc tế với lĩnh 

vực gia công - chế tác đồ mộc. Tấm bằng này được công nhận tại các nước châu Âu. Khi tốt 

nghiệp, các học sinh sẽ nhận 2 bằng, là bằng tốt nghiệp Cao đẳng của Việt Nam do trường Cao 

đẳng nghề Yên Bái cấp và bằng tốt nghiệp tương đương trình độ châu Âu do Viện tiểu thủ công 

nghiệp và kỹ năng nghề Leipzig, Đức cấp. (VietnamNet Ngày 19/4) 

 

95% Sinh Viên Trường Nghề Có Việc Làm, Thu Nhập Từ 6 - 12 Triệu Đồng/Tháng 

 

Tỷ lệ sinh viên có việc làm khi ra trường của trường nghề luôn đạt trên 95%. Mức thu nhập trung 

bình từ 6-12 triệu đồng/tháng, nhiều sinh viên có thu nhập 15-20 triệu đồng/tháng sau 3 năm làm 

việc. Đó là số liệu sinh viên tốt nghiệp của trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh đưa 

ra tại hội thảo ngày 17/4. (Dan Tri Ngày 19/4) 

 

Thanh Hóa: Gần 2.000 Học Sinh, Sinh Viên Được Tư Vấn, Giới Thiệu Việc Làm 

 

Sáng 16/4, Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hoá đã tổ chức Ngày hội tư vấn giới thiệu việc làm cho 

học sinh, sinh viên năm 2021. Gần 2.000 cán bộ, học sinh, sinh viên của nhà trường đã sôi nổi 

tham gia. (Bao Thanh Hoa Ngày 16/4) 

 

100 Sinh Viên Được Học Nghề Miễn Phí, Ra Trường Được Doanh Nghiệp "Đón" 

 

Cuối tháng 3 vừa qua, trường Trung cấp nghề Thanh niên Dân tộc - miền núi Quảng Nam (đóng 

tại xã Cà Dy, huyện Nam Giang, Quảng Nam) làm lễ tốt nghiệp cho 100 sinh viên là con em 

đồng bào dân tộc các huyện miền núi của tỉnh. Tại lễ tốt nghiệp, các doanh nghiệp đã kí hợp 

đồng tuyển dụng ngay 100 sinh viên này vào làm việc cho đơn vị của mình. Khi vào học tại 

trường, các em không phải chi trả bất cứ chi phí nào. Ngoài chế độ miễn học phí, cung cấp văn 

phòng phẩm phục vụ học tập...; các em còn được bố trí ăn ở tập trung và trang bị đồ dùng sinh 

hoạt thiết yếu. (Dan Tri Ngày 16/4) 

 

https://dangcongsan.vn/xa-hoi/co-hoi-cho-6000-hoc-sinh-sinh-vien-ha-noi-chon-nghe-va-tim-viec-lam-phu-hop-578574.html
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Biểu Dương Mô Hình Đào Tạo 9+ Tại Thừa Thiên Huế 

 

Chiều 16/4, Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành 

phố Huế tổ chức Hội nghị chuyên đề "Công tác hướng nghiệp và phân luồng học sinh cấp Trung 

học cơ sở". Ông Vũ Xuân Hùng, Vụ trưởng Vụ Đào tạo chính quy, Tổng cục GDNN, Bộ LĐ-

TB&XH đánh giá cao trường Cao đẳng Công nghiệp Huế đã tổ chức thành công nhiều phương 

thức đào tạo, liên kết, liên thông, mô hình đào tạo 9+. Mô hình 9+ tại trường Cao đẳng Công 

nghiệp Huế tuyển sinh từ năm 2017, đến nay tuy được 4 năm nhưng số lượng học sinh tăng dần 

qua từng năm. Cụ thể, năm 2017 được 200 em, năm 2018 được 300, 2019 là 396, và đặc biệt 

năm nay 2020 được gần gấp đôi với 700 học sinh. Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT của khóa học sinh 

đầu tiên 2017-2020 qua kỳ thi vừa rồi đạt 86%, vượt với chỉ tiêu dự kiến 80% nhà trường đề ra. 

(DVET Ngày 18/4) 

 

Các Cơ Sở GDNN Đào Tạo Theo Đơn Đặt Hàng Của Doanh Nghiệp 

 

Sở LĐ-TB&XH Phú Yên vừa tổ chức hội nghị gắn kết GDNN với việc làm và nhu cầu sử dụng 

lao động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2021. Tại hội nghị, đại diện Sở LĐ-TB&XH 

cho biết: Toàn tỉnh hiện có 20 cơ sở GDNN, năm 2020, các cơ sở đã tham gia tuyển sinh hơn 

8.070 người. Số lao động trên sau khi tốt nghiệp, có việc làm là 6.465 người, đạt tỉ lệ 80,02%. 

(Dan Tri Ngày 18/4) 

 

Giải Quyết Việc Làm Cho 69 Lao Động Ảnh Hưởng Bởi Dự Án Sân Bay Sau Đào Tạo Nghề  

 

UBND Huyện Long Thành cho biết, đến nay đã có 69 lao động tham gia các lớp đào tạo nghề 

lao động nông thôn vùng dự án sân bay Long Thành được giải quyết việc làm tại chỗ. (Bao Dong 

Nai Ngày 18/4) 

 

TP. HCM: Hơn 27.000 Lao Động Có Công Việc Mới Trong 3 Tháng Đầu Năm 

 

Trong quý I, Trung tâm Dịch vụ Việc làm TP. HCM đã tư vấn việc làm cho hơn 93.000 lượt lao 

động và giới thiệu cho hơn 27.000 lao động có việc làm. (Dan Tri Ngày 14/5) 

 

TP. HCM: Kết Nối Hợp Tác Quốc Tế Trong Hệ Thống GDNN 

 

Ngày 16/4, Hội GDNN TP.HCM tổ chức Hội nghị "Kết nối hợp tác quốc tế trong hệ thống 

GDNN" với sự tham dự của nhiều chuyên gia, đại diện các cơ sở GDNN trên địa bàn TP.HCM. 

(Dan Sinh Ngày 16/4) 

 

Quan Tâm Dạy Nghề, Tạo Việc Làm Cho Người Thất Nghiệp 

 

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm (DVVL) TP Cần Thơ, Trung tâm nỗ lực tổ chức hoạt động kết 

nối tư vấn việc làm, dạy nghề, giúp NLÐ thất nghiệp sớm quay trở lại thị trường lao động. Năm 

2020, trung tâm tiếp nhận 14.369 NLÐ nộp hồ sơ đề nghị hưởng BHTN, trong đó, có 1.405 NLÐ 

http://gdnn.gov.vn/AIAdmin/News/View/tabid/66/newsid/38437/seo/Bieu-duong-mo-hinh-dao-tao-9-tai-Thua-Thien-Hue/Default.aspx
https://dantri.com.vn/giao-duc-huong-nghiep/cac-co-so-giao-duc-nghe-nghiep-dao-tao-theo-don-dat-hang-cua-doanh-nghiep-20210416153907438.htm
http://www.baodongnai.com.vn/kinhte/202104/giai-quyet-viec-lam-cho-69-lao-dong-sau-dao-tao-nghe-3052801/
http://www.baodongnai.com.vn/kinhte/202104/giai-quyet-viec-lam-cho-69-lao-dong-sau-dao-tao-nghe-3052801/
https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/hon-27000-lao-dong-co-cong-viec-moi-trong-3-thang-dau-nam-20210414103357387.htm
https://baodansinh.vn/ket-noi-hop-tac-quoc-te-trong-he-thong-giao-duc-nghe-nghiep-20210416232949214.htm


 

 

hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề. Năm qua, có 1.447 NLÐ tham gia học nghề, trong đó, 734 

người có việc làm. (Bao Can Tho Ngày 19/4) 

 

Hậu Giang Đào Tạo Nghề Cho Lao Động Nông Thôn 

 

Với các giải pháp đồng bộ, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn (LĐNT) tại Hậu Giang 

đã đạt những bước tiến mới, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động. Hậu Giang hiện có 20 cơ sở 

GDNN. Trong giai đoạn 2010 – 2020, Hậu Giang có 93.590 LĐNT được đào tạo nghề (đạt 

109%), lao động có việc làm sau học nghề chiếm 86,4%. Công tác đào tạo nghề đã góp phần 

nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh từ 30% vào năm 2010, dự kiến cuối năm nay đạt 

61,19%. (Nong Nghiep Ngày 19/4) 

 

Bến Tre: 80% Lao Động Nông Thôn Sau Học Nghề Đều Có Việc Làm 

 

Trong 10 năm thực hiện Quyết định số 1956 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh có 52.589 lao động 

nông thôn (LĐNT) được hỗ trợ chính sách học nghề. Sau khi học nghề, khoảng 80% LĐNT có 

việc làm. (Dan Sinh Ngày 20/4) 
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