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● Tin GDNN / Đào Tạo Nghề ●  

Chính Sách 

 

Bộ LĐ-TB&XH: Khởi Động Lập Quy Hoạch Mạng Lưới Cơ Sở GDNN 

 

Bộ LĐ-TB&XH vừa có Công văn gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các cơ quan thuộc Chính 

phủ về việc đánh giá thực trạng và định hướng mạng lưới cơ sở GDNN. Hướng dẫn của Bộ LĐ-

TB&XH nêu rõ, việc đánh giá thực trạng sẽ tập trung vào 4 nội dung gồm: Quy mô tuyển sinh 

(cấp trình độ đào tạo, lĩnh vực đào tạo); Mạng lưới cơ sở GDNN; Phát triển đội ngũ nhà giáo và 

cán bộ quản lý GDNN; Cơ sở vật chất và thiết bị đào tạo. (Dan Sinh, Lao Dong Ngày 2/5) 

 

Các Trường Nghề Rà Soát Toàn Bộ HS,SV, Cán Bộ Có Nguy Cơ Lây Nhiễm COVID-19 

 

Tổng cục GDNN (Bộ LĐ-TB&XH) vừa có công văn yêu cầu tăng cường đảm bảo an toàn 

phòng, chống dịch Covid-19 cho học sinh, sinh viên trường nghề đi học trở lại sau dịp nghỉ lễ 

30/4 - 1/5. Tổng cục GDNN đề nghị Sở LĐ-TB&XH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

căn cứ vào tình hình của địa phương chỉ đạo các cơ sở GDNN trên địa bàn thực hiện nghiêm các 

công tác phòng chống dịch trước khi học sinh, sinh viên quay trở lại trường sau dịp nghỉ lễ. Thực 

hiện nghiệp túc thông điệp 5K: "Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - 

Khai báo y tế". Đảm bảo 100% học sinh, sinh viên cài đặt ứng dụng Bluezone, khai báo y tế tại 

địa chỉ http://tokhaiyte.vn hoặc tại ứng dụng "NCOVI" trước khi quay trở lại trường. Phối hợp 

chặt chẽ với các cơ quan y tế địa phương triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch 

Covid-19 như trang thiết bị kiểm tra thân nhiệt, dung dịch rửa tay sát khuẩn trước khi vào lớp, ký 

túc xá và phải đeo khẩu trang quá trình học trên lớp. Đồng thời, rà soát toàn bộ học sinh, sinh 

viên, cán bộ, nhà giáo và người lao động trong nhà trường có nguy cơ lây nhiễm dịch Covid - 19, 

đặc biệt là những người có liên quan từng tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19 hoặc đến các địa 

điểm vào thời gian có khả năng lây nhiễm Covid -19 theo thông báo của Bộ Y tế, để có biện 

pháp xử lý y tế phù hợp. Để đảm bảo tiến độ học tập trong mùa dịch, các cơ sở GDNN tăng 

cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động dạy và học, xây dựng môi trường học 

tập an toàn. (Dan Tri, GDNN, Dan Sinh, Tuoi Tre, Nhan Dan Ngày 3/5) 

 

Phát Động Thi Viết Về "Nâng Tầm Kỹ Năng Lao Động Việt Nam - Skilling up Việt Nam" 

 

Chiều 28/4, Tổng cục GDNN (Bộ LĐ-TB&XH), Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức phát động 

cuộc thi viết về kỹ năng lao động Việt Nam với chủ đề: "Nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam - 

Skilling up Việt Nam". Cuộc thi nhằm mục đích tuyên truyền về vai trò, giá trị của kỹ năng lao 

động trong đời sống kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế; tuyên truyền sâu rộng về Ngày Kỹ năng 

lao động Việt Nam - 4/10. Về cơ cấu giải thưởng được xét theo từng loại hình báo chí, gồm: 4 

giải A (mỗi giải 20 triệu đồng), 4 giải B (mỗi giải 15 triệu đồng), 8 giải C (mỗi giải 10 triệu 

đồng), 12 giải khuyến khích (mỗi giải 5 triệu đồng). (Dan Sinh Ngày 29/4) 

 

https://baodansinh.vn/bo-ld-tbxh-khoi-dong-lap-quy-hoach-mang-luoi-co-so-giao-duc-nghe-nghiep-2021050108011456.htm
https://laodong.vn/xa-hoi/lap-mang-luoi-co-so-giao-duc-nghe-nghiep-dap-ung-nhu-cau-hoi-nhap-904636.ldo
http://tokhaiyte.vn/
https://dantri.com.vn/giao-duc-huong-nghiep/cac-truong-nghe-ra-soat-toan-bo-hssv-can-bo-co-nguy-co-lay-nhiem-covid-19-20210503120419012.htm
http://gdnn.gov.vn/AIAdmin/News/View/tabid/66/newsid/38460/seo/Dam-bao-an-toan-phong-chong-COVID-19-cho-hoc-sinh-sinh-vien-GDNN-di-hoc-tro-lai-sau-cac-ngay-nghi-le/Default.aspx
https://baodansinh.vn/dam-bao-an-toan-phong-chong-covid-19-cho-hoc-sinh-sinh-vien-gdnn-di-hoc-tro-lai-sau-cac-ngay-nghi-le-20210502215809515.htm
https://tuoitre.vn/nguoi-dung-dau-truong-nghe-chiu-trach-nhiem-ve-nguoi-hoc-can-bo-bi-lay-covid-19-20210503072508412.htm
https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/bao-dam-an-toan-phong-chong-covid-19-cho-hoc-vien-giao-duc-nghe-nghiep-644324/
https://baodansinh.vn/phat-dong-cuoc-thi-viet-ve-nang-tam-ky-nang-lao-dong-viet-nam-skilling-up-viet-nam-20210428185806912.htm


 

 

9 Tỉnh, Thành Cho Nghỉ Học Phòng Chống Dịch Covid-19 

 

Tính đến ngày 4/5, có tới 9 địa phương ở Việt Nam đã cho phép học sinh nghỉ học do diễn biến 

phức tạp của dịch COVID-19, bao gồm Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Nam, Long An, An Giang, 

Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Yên Bái và Hà Nam. Cụ thể, học sinh tại Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Nam, 

Hưng Yên và Long An sẽ nghỉ học và học trực tuyến cho đến khi có thông báo mới, trong khi 

đó, Yên Bái, Vĩnh Phúc và Hà Nam sẽ tạm dừng việc tới trường đến ngày 9/5. Hiện duy nhất 

tỉnh An Giang chưa công bố lịch tựu trường. (VietnamNet, Zing, Bao Chinh Phu, BNews, Lao 

Dong, VnEconomy, CAND, VTC Ngày 4/5) 

 

● Tin Kinh Doanh & Thị Trường Lao Động ● 

Hợp tác Nước Ngoài 

 

Hội Thảo “Sử Dụng Công Cụ Quay Phim Của Phòng Truyền Thông LILAMA 2” 

 

Từ ngày 19/4 đến ngày 22/4, 15 giáo viên và nhân viên của 10 khoa, phòng của Trường Cao 

đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2 (LILAMA 2) đã được tập huấn về cách lắp đặt và sử dụng 

các thiết bị kỹ thuật vừa được mua nhằm đạt được hiệu quả tốt nhất trong việc sử dụng phòng thu 

hiện có, đáp ứng nhu cầu đào tạo trực tuyến trong cuộc khủng hoảng đại dịch. Các giáo viên của 

LILAMA 2 đã có một số kinh nghiệm trong việc xây dựng tài liệu giảng dạy kỹ thuật số. Tuy 

nhiên, việc đào tạo để tạo ra các video chất lượng cao một cách chuyên nghiệp với trang thiết bị 

hiện đại mới sẽ thúc đẩy hơn nữa tất cả các khoa của LILAMA 2 hướng tới sự chuyển đổi kỹ 

thuật số tất yếu. Hội thảo được chia thành hai phiên chuyên biệt. Phần đào tạo dành cho các 

chuyên viên hỗ trợ đào tạo trực tuyến bao gồm cách quản lý và vận hành phòng thu truyền thông, 

thiết lập nguồn âm thanh và ánh sáng để quay video. Trong khi đó, phần dành cho giáo viên dạy 

đào tạo trực tuyến bao gồm cách thiết kế mẫu trình chiếu để quay phim, định hình lại nội dung 

giảng dạy và chọn môi trường quay video. Hơn nữa, giáo viên được đào tạo về cử chỉ, tư thế, âm 

giọng, nhịp độ giọng nói, cũng như cách ra hiệu khi cần quay lại. Cả hai nhóm đều được hướng 

dẫn chỉnh sửa âm thanh và video đã ghi bằng Adobe Audition, Adobe Premiere và tạo video mẫu 

của riêng họ trong hội thảo. Sau đó, các giáo viên chủ chốt của khoa thể hiện những kỹ năng mới 

của họ bằng cách tạo ra những video hấp dẫn cho việc học trực tuyến. Sau hai tháng nữa, một 

khóa học bồi dưỡng sẽ được tiến hành nhằm đánh giá các sản phẩm video LILAMA 2 để liên tục 

nâng cao chất lượng. Cô Phạm Thị Bảy, giáo viên khoa Cơ điện tử - Công nghệ thông tin - Viễn 

thông chia sẻ suy nghĩ của mình về hội thảo: “Chúng tôi rất vui khi được sử dụng phòng thu để 

sản xuất tài liệu giảng dạy. Hội thảo giúp chúng tôi chủ động được quy trình sản xuất phim hơn 

là thụ động chờ hỗ trợ kỹ thuật”. Hoạt động này được tổ chức trong khuôn khổ Hợp phần “Hỗ 

trợ các Trường đào tạo nghề Chất lượng cao”, thuộc Chương trình Hợp tác Việt-Đức “Đổi mới 

Đào tạo nghề tại Việt Nam”. Chương trình được tài trợ bởi Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên 

bang Đức (BMZ), đồng thực hiện bởi Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) và Bộ LĐ-TB&XH 

Việt Nam. (TVET Ngày 28/4) 

 

Thanh Hóa: 28 Doanh Nghiệp FDI Có Nhu Cầu Tuyển Dụng Lao Động 

 

Sáng 28/4, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức hội nghị giao ban với các doanh 

nghiệp (DN) có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tại Thanh Hóa về việc thực hiện chế độ, chính 

https://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/goc-phu-huynh/nhung-tinh-thanh-cho-hoc-sinh-nghi-hoc-phong-chong-dich-covid-19-732542.html
https://zingnews.vn/7-tinh-thanh-cho-hoc-sinh-tam-dung-den-truong-vi-dich-covid-19-post1211150.html
http://baochinhphu.vn/Hoat-dong-dia-phuong/Nhieu-dia-phuong-cho-hoc-sinh-tam-dung-toi-truong/429913.vgp
https://bnews.vn/4-tinh-thanh-cho-hoc-sinh-nghi-hoc-de-chong-dich/194341.html
https://laodong.vn/giao-duc/them-nhieu-tinh-thanh-cho-hoc-sinh-tam-dung-den-truong-905112.ldo
https://laodong.vn/giao-duc/them-nhieu-tinh-thanh-cho-hoc-sinh-tam-dung-den-truong-905112.ldo
https://vneconomy.vn/7-tinh-thanh-cho-hoc-sinh-tam-dung-den-truong-vi-covid-19.htm
http://cand.com.vn/giao-duc/7-tinh-thanh-cho-hoc-sinh-tam-dung-den-truong-de-phong-chong-dich-COVID-19-639719/
https://vtc.vn/7-dia-phuong-cho-hoc-sinh-tam-dung-den-truong-de-phong-dich-covid-19-ar610043.html
https://www.tvet-vietnam.org/vi/article/1882.h%E1%BB%99i-th%E1%BA%A3o-s%E1%BB%AD-d%E1%BB%A5ng-c%C3%B4ng-c%E1%BB%A5-quay-phim-c%E1%BB%A7a-ph%C3%B2ng-truy%E1%BB%81n-th%C3%B4ng-lilama-2.html


 

 

sách, pháp luật lao động và hoạt động công đoàn tại các DN. Theo báo cáo của công đoàn cơ sở, 

28/35 công ty (CT) có nhu cầu tuyển dụng lao động. Tính đến ngày 20-4-2021, tại 35 DN FDI có 

tổng số lao động là 153.242 người, tăng 4.105 lao động so với kỳ giao ban tháng 2-2021. Tổng 

số CNLĐ của 35 DN được đóng BHXH, BHYT, BHTN là 145.969 người, đạt tỷ lệ 95%. 5% còn 

lại chưa được tham gia BHXH là do mới vào DN. Thu nhập bình quân của CNLĐ đạt 6.185.000 

đồng/người/tháng. (Bao Thanh Hoa, Dan Tri Ngày 28/4) 

 

UBND Tỉnh Tiếp Đại Sứ Đặc Mệnh Toàn Quyền Israel Tại Việt Nam 

 

Sáng 28/4, đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi tiếp 

Ngài Nadav Eshcar, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Israel tại Việt Nam. Chủ tịch UBND tỉnh Trần 

Thắng đề nghị Đại sứ quán Israel tại Việt Nam và cá nhân ngài Đại sứ hỗ trợ các hoạt động 

quảng bá, xúc tiến đầu tư, tìm kiếm đối tác, kêu gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư đến tìm hiểu, 

đầu tư vào vào các lĩnh vực như: du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, thương mại dịch vụ thông 

minh; sản xuất nông nghiệp sạch ứng dụng công nghệ cao xuất khẩu; sản xuất năng lượng tái tạo, 

công nghiệp chế biến, chế tạo…; giáo dục, đào tạo nghề liên quan đến lĩnh vực du lịch khách 

sạn, nông nghiệp, y tá điều dưỡng, cơ khí, tự động hóa…(Bao Quang Binh Ngày 28/4) 

 

Giải Pháp Nào Tăng Năng Suất Lao Động? 

 

Các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) được kỳ vọng sẽ đem tới công nghệ, 

quy trình quản lý, kinh nghiệm hoạt động cũng như đào tạo nâng cao trình độ tay nghề, góp phần 

nâng cao năng suất. Tuy nhiên, theo nghiên cứu thuộc báo cáo Năng suất Việt Nam, năng suất 

lao động khu vực FDI chứng kiến mức tăng trưởng vượt bậc ở giai đoạn đầu mở cửa nền kinh tế, 

sau đó giảm mạnh từ đầu những năm 2000, TS. Nguyễn Đức Thành, Giám đốc Trung tâm 

nghiên cứu kinh tế và chiến lược (VESS) cho biết. Tính đến hiện nay, năng suất lao động của 

khu vực FDI thấp hơn so với khu vực doanh nghiệp nhà nước và cao hơn so với khu vực tư nhân. 

Diễn biến năng suất lao động của khu vực FDI cũng phức tạp hơn nhiều so với mức tăng trưởng 

ổn định của hai khu vực còn lại. Lý giải cho điều này, ông Thành cho biết, trong giai đoạn đầu 

mở cửa nền kinh tế, các nhà đầu tư quốc tế chủ yếu tìm đến Việt Nam cho những dự án công 

nghiệp nặng, thâm dụng vốn lớn, dẫn đến năng suất lao động của khu vực này trở nên ưu việt 

hơn hẳn. Tuy nhiên, vào giai đoạn sau đó, doanh nghiệp nước ngoài nhận ra sự kém hiệu quả 

trong các khoản đầu tư công nghiệp nặng, do đó chuyển hướng sang các ngành có mức thâm 

dụng lao động cao và hướng vào xuất khẩu như giày dép, dệt may, lắp ráp điện tử… Bên cạnh 

đó, các doanh nghiệp FDI mở rộng hoạt động tại Việt Nam bằng cách nâng cao quy mô lao động 

chứ không phải nâng cao năng suất, dẫn đến vấn đề này. Theo ông Thành, hiện tượng này là 

“điều bất thường”, thể hiện ra sự thất bại của chính sách thu hút vốn FDI khi không thể định 

hướng khu vực này theo hướng năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh cao hơn. Các 

doanh nghiệp FDI cũng mặc nhiên coi Việt Nam là thị trường tiềm năng nhờ vào lao động rẻ, 

đáp ứng hiệu quả các công việc giản đơn. (CafeF, The Leader, VnEconomy Ngày 29/4) 

 

Nhiều Học Viên Gặp Rắc Rối Với Chương Trình Du Học Nghề Ở Đức 

 

https://baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/thanh-hoa-28-doanh-nghiep-fdi-co-nhu-cau-tuyen-dung-lao-dong/135459.htm
https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/thanh-hoa-35-doanh-nghiep-fdi-tuyen-hon-4000-lao-dong-20210428143813346.htm
https://www.baoquangbinh.vn/thoi-su/202104/ubnd-tinh-tiep-dai-su-dac-menh-toan-quyen-i-xra-en-tai-viet-nam-2188405/
https://cafef.vn/giai-phap-nao-tang-nang-suat-lao-dong-20210502150112107.chn
https://theleader.vn/nang-suat-lao-dong-phan-anh-that-bai-trong-chinh-sach-thu-hut-fdi-1619604165667.htm
https://vneconomy.vn/viet-nam-co-cai-thien-ve-nang-suat-lao-dong-646837.htm


 

 

Một nhóm học viên vừa phản ánh đến báo Pháp Luật TP.HCM về việc Công ty cổ phần Đầu tư 

phát triển SHB ở số 122 Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long A, TP Thủ Đức, TP.HCM (công ty) 

không thực hiện đúng cam kết ban đầu về du học nghề ở CHLB Đức. Nhóm học viên gồm bảy 

người và ký hợp đồng du học nghề với Công ty SHB từ tháng 7/2019. Trao đổi với Pháp Luật 

TP.HCM, bà Nguyễn Thị Huyền, Tổng giám đốc Công ty SHB, thừa nhận rằng họ đã mắc sai 

lầm, cho rằng nguyên do cũng từ dịch COVID-19 phức tạp ở Đức và hứa sẽ khắc phục mọi vấn 

đề còn tồn tại. Công ty cho biết thêm rằng một vấn đề là nhiều học viên không học được tiếng 

Đức và từ bỏ chương trình, dẫn đến các vấn đề trên. (PLO Ngày 28/4) 

 

Tin Trong Nước 

 

Đến 2025, 80% Lao Động Các KCN Bị TNLĐ Được Theo Dõi Sức Khỏe Điện Tử 

 

Bộ LĐ-TB&XH đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển 

Y tế lao động xã hội đến năm 2030”. Tại dự thảo Đề án “Phát triển Y tế lao động xã hội đến năm 

2030”, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất mục tiêu đến năm 2025, 80% đối tượng thuộc cơ sở, người lao 

động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất bị tai nạn lao động được quản lý, theo dõi sức khỏe 

điện tử; tối thiểu 70% các Bệnh viện, Trung tâm Chỉnh hình-Phục hồi chức năng ngành đủ điều 

kiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, thực hiện được tối thiểu 70% danh mục dịch vụ kỹ thuật 

của cơ sở y tế chuyên khoa tuyến tỉnh. Đến năm 2030, 100% các Bệnh viện, Trung tâm Chỉnh 

hình-Phục hồi chức năng của ngành đủ điều kiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, thực hiện được 

tối thiểu 80% danh mục dịch vụ kỹ thuật của cơ sở y tế chuyên khoa tuyến tỉnh; 90% đối tượng 

thuộc cơ sở, người lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất được quản lý, theo dõi sức 

khỏe điện tử. (Bao Chinh Phu, VnEconomy, Bao Xay Dung Ngày 27/4) 

 

Tình Hình Đăng Ký Doanh Nghiệp 4 Tháng Đầu Năm: GSO 

 

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tính chung 4 tháng đầu năm 2021, cả nước có gần 44,2 

nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 627,7 nghìn tỷ đồng và 

tổng số lao động đăng ký là 340,3 nghìn lao động, tăng 17,5% về số doanh nghiệp, tăng 41% về 

vốn đăng ký và tăng 7,8% về số lao động so với cùng kỳ năm trước. Vốn đăng ký bình quân một 

doanh nghiệp thành lập mới trong 4 tháng đạt 14,2 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. 

(GSO Tháng 4) 

 

Việt Nam Đứng Thứ 2 Khu Vực Về Tiềm Năng Phục Hồi Ngành Nông Nghiệp Thực Phẩm 

 

Theo báo cáo "Tác động kinh tế của ngành nông nghiệp thực phẩm tại Đông Nam Á" của Food 

Industry Asia (FIA), với vai trò là trụ cột quan trọng của nền kinh tế quốc gia, ngành nông 

nghiệp thực phẩm Việt Nam vẫn duy trì khả năng chống chịu cao trong đại dịch COVID-19 cùng 

tiềm năng thúc đẩy phục hồi kinh tế đứng thứ 2 trong khu vực. Trước đại dịch, ngành nông 

nghiệp thực phẩm Việt Nam đã có nhiều đóng góp to lớn cho nền kinh tế quốc gia. Hiện ngành 

này cũng đang cung cấp 27,5 triệu việc làm, chiếm một nửa lực lượng lao động trên cả nước và 

là nguồn tạo việc làm quan trọng nhất trong nền kinh tế. (VTV, Thanh Nien Ngày 27/4) 

 

https://plo.vn/ban-doc/nhieu-hoc-vien-gap-rac-roi-voi-chuong-trinh-du-hoc-nghe-o-duc-981355.html
http://baochinhphu.vn/Chinh-sach-moi/Den-2025-80-lao-dong-cac-KCN-bi-TNLD-duoc-theo-doi-suc-khoe-dien-tu/429409.vgp
https://vneconomy.vn/nam-2025-80lao-dong-khu-cong-nghiep-bi-tai-nan-lao-dong-se-duoctheo-doi-suc-khoedien-tu-646627.htm
https://baoxaydung.com.vn/den-2025-80-lao-dong-cac-kcn-bi-tnld-duoc-theo-doi-suc-khoe-dien-tu-304482.html
https://www.gso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2021/04/bao-cao-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-thang-4-va-4-thang-dau-nam-2021/
https://vtv.vn/kinh-te/viet-nam-dung-thu-2-khu-vuc-ve-tiem-nang-phuc-hoi-nganh-nong-nghiep-thuc-pham-20210427183648155.htm
https://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/viet-nam-dung-thu-2-khu-vuc-ve-tiem-nang-phuc-hoi-nganh-nong-nghiep-thuc-pham-1375012.html


 

 

Top 10 Doanh Nghiệp Sao Khuê Đã Đạt Doanh Thu 357,4 Nghìn Tỷ Trong Năm Nay 

 

Sáng 24/4, Hiệp hội Phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) tổ chức lễ 

công bố và trao giải thưởng Sao Khuê 2021. Tổng doanh thu của top 10 doanh nghiệp đạt giải 

Sao Khuê đã đạt 357,4 nghìn tỷ trong năm nay và các doanh nghiệp này đã tạo việc làm cho 

63.453 người dân địa phương. (Biz Hub, VietnamNews Ngày 26/4) 

 

Thạc Sĩ, Cử Nhân Chạy Xe Ôm Công Nghệ: Lãng Phí Chất Xám 

 

Một lượng lớn sinh viên ra trường không xin được việc làm liền đổ xô chạy xe ôm công nghệ với 

thu nhập trên dưới 10 triệu đồng/tháng. Do tình trạng “thừa thầy thiếu thợ” nên nhiều cử nhân 

phải đối mặt với tình trạng thất nghiệp. Hiện có bộ phận không nhỏ sinh viên sau khi ra trường 

cất bằng đại học, lựa chọn các công việc bán thời gian trong đó có nghề xe ôm công nghệ. Điều 

này đặt ra bài toán về việc lãng phí nguồn nhân lực chất lượng cao. Theo PGS Trần Xuân Nhĩ, 

nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, đây là sự lãng phí về thời gian và tuổi trẻ. (Zing Ngày 28/4) 

 

Hà Nội Tuyển Gần 6.000 Học Sinh Lớp 10 Vào Trường Trung Cấp, Cao Đẳng 

 

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 học văn hóa chương 

trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông tại các trường trung cấp chuyên nghiệp và 

cao đẳng năm học 2021-2022. Theo đó, Hà Nội tuyển gần 6.000 học sinh vào học lớp 10 chương 

trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông tại các trường trung cấp chuyên nghiệp, 

trường trung cấp, cao đẳng. (Dan Sinh Ngày 2/5) 

 

Tình Hình Kinh Tế-Xã Hội Thành Phố Hải Phòng Tháng 4/2021 

 

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

là 66 đơn vị (gồm 55 cơ sở GDNN và 11 cơ sở có hoạt động GDNN). Trong 4 tháng đầu năm 

2021, công tác tuyển sinh đào tạo nghề nghiệp ước đạt 13.600 học viên, đạt 26,5% kế hoạch năm 

và bằng 113% 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, bằng cấp từ 3 tháng trở lên ước đạt 35,2%. (Hai Phong 

Ngày 4/5) 
 

Hà Nam: Doanh Nghiệp Cần Hơn 2.000 Lao Động, Chỉ 200 Người Đến Ứng Tuyển 

 

Trong tháng 4, 26 doanh nghiệp tại Hà Nam có nhu cầu tuyển dụng hơn 2.000 lao động, nhưng 

chỉ có gần 200 lao động đăng ký tìm việc làm. (Dan Tri Ngày 28/4) 

 

Chấm Dứt Hợp Đồng Với Thầy Giáo Tát, Đá Học Sinh Trên Lớp 

 

Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang) đã chấm dứt hợp đồng lao 

động với thầy giáo tát, đá nhiều học sinh trước cả lớp lan truyền trên mạng khiến nhiều người 

bức xúc. Như Tuổi Trẻ Online đã đưa tin, một video ghi lại cảnh thầy Khúc Xuân H. - chủ nhiệm 

lớp 10A3 tại Trung tâm GDNN - giáo dục thường xuyên huyện Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang) - đã 

http://bizhub.vn/tech/top-10-sao-khue-awards-winners-post-us16-billion-revenue_323947.html
https://vietnamnews.vn/economy/934253/top-10-sao-khue-awards-winners-post-us16-billion-revenue.html
https://zingnews.vn/thac-si-cu-nhan-chay-xe-om-cong-nghe-lang-phi-chat-xam-post1209240.html
https://baodansinh.vn/ha-noi-tuyen-gan-6000-hoc-sinh-lop-10-vao-truong-trung-cap-cao-dang-20210501171111646.htm
https://thanhphohaiphong.gov.vn/tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-thanh-pho-hai-phong-thang-4-2021.html
https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/doanh-nghiep-can-hon-2000-lao-dong-chi-200-nguoi-den-ung-tuyen-20210427200838471.htm


 

 

có những lời nói và hành động không đúng chuẩn mực nhà giáo như tát, đá... vào một số học 

sinh trong giờ sinh hoạt lớp ngày 29-4 vừa qua. Theo kết luận cuộc họp ngày 3-5, Trung tâm 

GDNN - giáo dục thường xuyên huyện Lục Ngạn đã ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động 

với thầy H. từ ngày 4-5. Tuy vậy, hội đồng kỷ luật của trung tâm (gồm 10 thành viên) cho rằng 

giáo viên Khúc Xuân H. là giáo viên trẻ, nhiệt tình, trách nhiệm với công việc được giao, trình 

độ chuyên môn khá trong quá trình công tác. Do vậy, các thành viên hội đồng kiến nghị các cơ 

quan chức năng căn cứ vào quá trình công tác xem xét để giảm nhẹ tình tiết, tạo điều kiện để 

giáo viên Khúc Xuân H. có cơ hội sửa chữa lỗi lầm của mình. (Tuoi Tre Ngày 4/5) 

 

Bám Sát Yêu Cầu Của Doanh Nghiệp Và Nhu Cầu Xã Hội 

 

Quá trình tuyển sinh, đào tạo, các cơ sở GDNN (GDNN) tại tỉnh Thanh Hóa đã tìm hiểu, bám sát 

nhu cầu thị trường lao động và việc làm, tăng cường gắn kết với doanh nghiệp. Giai đoạn 2021-

2025, các cơ sở GDNN tại tỉnh Thanh Hóa dự kiến tuyển sinh đào tạo 415.000 người (cao đẳng: 

22.000 người; trung cấp 42.700 người; sơ cấp 145.700 người, còn lại là đào tạo dưới 3 tháng), 

tập trung vào một số ngành, nghề mũi nhọn như: Điện-điện tử-điện lạnh; công nghệ ô tô; công 

nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ cao; tuyển sinh đào tạo một số nghề khó tuyển sinh nhưng 

xã hội có nhu cầu, như: Bảo vệ môi trường công nghiệp; xử lý rác thải; xử lý nước thải công 

nghiệp; gia công và lắp dựng kết cấu thép. (QDND Ngày 29/4) 

 

Quảng Nam: Năm 2021, Phân Luồng 20% Học Sinh Vào GDNN 

 

Năm 2021, Sở GD-ĐT Quảng Nam đã tham mưu UBND quyết định tuyển sinh vào lớp 10 là 

80% và phân luồng vào GDNN là 20% trên tổng số học sinh tốt nghiệp THCS. Theo báo cáo, 

tổng số tuyển mới GDNN năm 2020 là 32.816 lượt người. (Dan Tri Ngày 29/4) 

 

Hơn 2000 Doanh Nghiệp Thành Lập Mới Ở ĐBSCL  

 

Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tại Cần Thơ vừa cho biết, quý 

I/2021, vùng ĐBSCL có 2.462 DN thành lập mới (số vốn đăng ký mới 34.055 tỷ đồng). Số lao 

động tăng thêm toàn vùng là 21.483 lao động. (CafeF, Tien Phong Ngày 3/5) 
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