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● Tin Tiêu Điểm ● 

 

● Tin GDNN / Đào Tạo Nghề ●  

Chính Sách 

 

Dự Kiến 8 Nhóm Lao Động Được Tăng 15% Lương Hưu, Trợ Cấp Từ 1/1/2022 

 

Bộ LĐ-TB&XH đang lấy ý kiến cho dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm 

xã hội và trợ cấp hằng tháng. Theo đó, từ ngày 1/1/2022, điều chỉnh tăng thêm 15% trên mức 

lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng với 8 đối tượng sau đây: (i) Cán bộ, 

công chức, công nhân, viên chức và người lao động, quân nhân, công an nhân dân và người làm 

công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng; (ii) Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại 

Nghị định 92/2009, Nghị định 34/2019, Nghị định 121/2003, và Nghị định 09/1998; (iii) Người 

đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng theo quy định của pháp luật; (iv) Cán bộ xã, 

phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định 130/1975 và Quyết định 

111/1981; (v) Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng theo Quyết định 142/2008; (vi) 

Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định 53/2010; (vii) Quân nhân, 

công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân 

dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định 62/2011; và (viii) Người đang hưởng trợ cấp 

tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng. (NDH, VietnamNet, Nguoi Lao Dong, Bao Dan 

Sinh Ngày 5/5) 

 

Sửa Quy Định Xử Phạt Hành Chính Trong Lĩnh Vực Lao Động 

 

Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 28/2020/NĐ-CP ngày 1/3/2020 của Chính phủ quy định xử phạt 

hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở 

nước ngoài theo hợp đồng là một trong những nội dung trong Kế hoạch thực hiện Công ước số 

98 của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và 

thương lượng tập thể mà Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt. Theo Kế hoạch, trong năm 2021-

2022, Bộ LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan rà soát hoàn thiện các quy 

định liên quan đến chế tài áp dụng cũng như các biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi 

phân biệt đối xử chống tổ chức đại diện người lao động theo hướng nghiêm khắc hơn nhằm răn 

đe đối với hành vi phân biệt đối xử chống tổ chức đại diện người lao động của người sử dụng lao 

động. Bên cạnh đó, ban hành các nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao 

động 2019 về những nội dung: thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể; tổ chức đại diện 

người lao động; giải quyết tranh chấp lao động, bảo đảm đúng các nguyên tắc và tiêu chuẩn của 

Công ước 98. Thời gian thực hiện: năm 2020 - 2021. (BNews, Bao Chinh Phu, Hanoi Moi, Thu 

Vien Phap Luat Ngày 10/5) 

 

Quyết Liệt Phòng, Chống Dịch COVID-19, Bảo Vệ Sức Khỏe Người Lao Động 

 

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu Công đoàn các cấp tuyệt đối không lơ là, 

chủ quan, mất cảnh giác, thiếu trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch; cần có cách tiếp 

cận mới, tư tưởng, quan điểm chỉ đạo mới trong phòng, chống dịch; toàn hệ thống cần nâng cao 

https://ndh.vn/thoi-su/du-kien-8-nhom-lao-dong-duoc-tang-15-luong-huu-tro-cap-tu-1-1-2022-1290300.html
https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/tu-van-tai-chinh/nhom-lao-dong-duoc-tang-luong-huu-tro-cap-tu-2022-732669.html
https://nld.com.vn/cong-doan/du-kien-8-nhom-lao-dong-duoc-tang-15-luong-huu-tro-cap-tu-1-1-2022-20210504074827836.htm
https://baodansinh.vn/8-nhom-lao-dong-duoc-tang-15-luong-huu-tro-cap-tu-1-1-2022-20210505113728332.htm#photo
https://baodansinh.vn/8-nhom-lao-dong-duoc-tang-15-luong-huu-tro-cap-tu-1-1-2022-20210505113728332.htm#photo
https://bnews.vn/ra-soat-sua-doi-bo-sung-quy-dinh-xu-phat-hanh-chinh-trong-linh-vuc-lao-dong/195209.html
http://baochinhphu.vn/Chi-dao-quyet-dinh-cua-Chinh-phu-Thu-tuong-Chinh-phu/Sua-quy-dinh-xu-phat-hanh-chinh-trong-linh-vuc-lao-dong/430813.vgp
https://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/998907/sua-quy-dinh-xu-phat-hanh-chinh-trong-linh-vuc-lao-dong
https://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/thoi-su-phap-luat/thoi-su/35632/sap-sua-nghi-dinh-ve-xu-phat-hanh-chinh-linh-vuc-lao-dong
https://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/thoi-su-phap-luat/thoi-su/35632/sap-sua-nghi-dinh-ve-xu-phat-hanh-chinh-linh-vuc-lao-dong


 
mức cảnh giác, chủ động và quyết liệt hơn trong phòng, chống dịch. Bên cạnh đó, Công đoàn các 

cấp tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động yên tâm sản xuất, không chủ quan, lơ là 

nhưng cũng không quá hoang mang, lo sợ, mất bình tĩnh trước diễn biến mới của dịch bệnh. Ở 

những nơi đã có người bị dương tính với SARS-CoV-2, cần hạn chế tới mức cao nhất việc tham 

gia các sự kiện và hoạt động cộng đồng; thực hiện nghiêm quy định 5K, nhất là việc bắt buộc 

đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và yêu cầu khai báo y tế; thông báo cho chính quyền về các 

trường hợp nhập cảnh trái phép, người nghi mắc bệnh hoặc đi về từ vùng dịch; thông báo cho cơ 

sở y tế gần nhất khi cá nhân có dấu hiệu nghi mắc dịch bệnh. Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao 

động Việt Nam yêu cầu những nơi, doanh nghiệp có chuyên gia nước ngoài, Công đoàn phối hợp 

với người sử dụng lao động kiến nghị, yêu cầu chuyên gia thực hiện đúng các quy định về 

phòng, chống dịch COVID-19, nhất là quy định về thời gian cách ly tại địa điểm cách ly tập 

trung cũng như cách ly tại nhà. Người lao động không quá lo lắng, kỳ thị, tẩy chay chuyên gia 

nước ngoài, đồng thời thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch khi tiếp xúc. (Tuoi Tre, Tin 

Tuc, QDND Ngày 7/5)  

 

Doanh Nghiệp Rà Soát Lao Động Phòng Dịch COVID-19 Trước Khi Xuất Cảnh 

 

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) vừa yêu cầu các doanh nghiệp đưa người 

lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài rà soát lao động có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 

trước khi xuất cảnh. Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, tình hình dịch bệnh COVID-19 

đang diễn biến rất phức tạp và có xu hướng ngày càng gia tăng, đã bùng phát trở lại tại nhiều 

quốc gia trên thế giới, đặc biệt tại các quốc gia trong khu vực châu Á gần và có biên giới với 

Việt Nam. (NGUOI LAO DONG, VnEconomy, Dang Cong San, Dan Tri Ngày 9/5) 

 

39 Tỉnh, Thành Phố Của Việt Nam Đóng Cửa Trường Học Do COVID-19 

 

Tính đến ngày 10/5, 39 tỉnh/thành trong cả nước đã cho học sinh nghỉ học và học trực tuyến do 

tình hình dịch COVID-19 đang có diễn biến phức tạp. Các địa phương nói trên bao gồm Bà Rịa-

Vũng Tàu, Bắc Giang, Bạc Liêu, Bắc Ninh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Điện Biên, Đồng Nai, 

Hà Nội, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hải Dương, Hải Phòng, Hậu Giang, Hòa Bình, Hưng Yên, Khánh 

Hòa, Kon Tum, Lâm Đồng, Lào Cai, Nam Định, Nghệ An, Ninh Bình, Phú Thọ, Phú Yên, 

Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Quảng Trị, Sóc Trăng, Thái Bình, Thái 

Nguyên, Thanh Hóa, Thừa Thiên-Huế, thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Phúc và Yên Bái. Bên 

cạnh đó, 12 địa phương gồm Vĩnh Long, Bình Định, Lai Châu, An Giang, Bạc Liêu, Thanh Hóa, 

Phú Thọ, Sơn La, Nam Định, Đồng Tháp, Tây Ninh và Trà Vinh đã cho học sinh nghỉ hè sớm 

hơn dự kiến. (VnExpress, Nguoi Lao Dong, VTC, Zing Ngày 11/5) 

 

Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Lãnh Đạo Các Đơn Vị Thuộc Tổng Cục GDNN 

 

Ngày 29/4, tại Trụ sở Tổng cục GDNN, Bộ LĐ-TB&XH đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết 

định bổ nhiệm chức danh Cục trưởng cục Kiểm định đối với đồng chí Nguyễn Quang Việt và bổ 

nhiệm chức danh Vụ trưởng Vụ Nhà giáo với đồng chí Trần Minh Thịnh. (Dan Sinh Ngày 5/5) 

 

https://tuoitre.vn/nguoi-lao-dong-nhiem-covid-19-nguoi-dung-dau-to-chuc-cong-doan-co-trach-nhiem-20210507112334819.htm
https://baotintuc.vn/xa-hoi/quyet-liet-phong-chong-dich-covid19-bao-ve-suc-khoe-nguoi-lao-dong-20210507111710186.htm
https://baotintuc.vn/xa-hoi/quyet-liet-phong-chong-dich-covid19-bao-ve-suc-khoe-nguoi-lao-dong-20210507111710186.htm
https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/nguoi-lao-dong-bi-nhiem-covid-19-nguoi-dung-dau-to-chuc-cong-doan-co-trach-nhiem-658858
https://nld.com.vn/cong-doan/ra-soat-nguy-co-lay-nhiem-covid-19-doi-voi-lao-dong-xuat-canh-20210509203214044.htm
https://vneconomy.vn/yeu-cau-doanh-nghiep-ra-soat-lao-dong-co-nguy-co-lay-nhiem-covid-19-truoc-khi-xuat-canh.htm
https://dangcongsan.vn/xa-hoi/ra-soat-nguy-co-nhiem-covid-19-voi-lao-dong-xuat-canh-580109.html
https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/doanh-nghiep-ra-soat-lao-dong-phong-dich-covid-19-truoc-khi-xuat-canh-20210509082903919.htm
https://vnexpress.net/lich-hoc-cua-63-tinh-thanh-4275513.html
https://nld.com.vn/giao-duc-khoa-hoc/cap-nhat-12-tinh-thanh-cho-hoc-sinh-nghi-he-som-2021051107081283.htm
https://vtc.vn/lich-di-hoc-nghi-hoc-cua-63-tinh-thanh-ca-nuoc-ar611553.html
https://zingnews.vn/lich-di-hoc-nghi-hoc-moi-nhat-cua-63-tinh-thanh-post1213985.html
https://baodansinh.vn/cong-bo-quyet-dinh-bo-nhiem-lanh-dao-cac-don-vi-thuoc-tong-cuc-giao-duc-nghe-nghiep-20210504201451079.htm


 
Trong 8.000 Vụ Tai Nạn Lao Động Mỗi Năm, Chỉ Rất Ít Vụ Bị Điều Tra Truy Tố 

 

Theo báo cáo của Bộ LĐ-TB&XH, năm 2020 trên toàn quốc đã xảy ra 8.380 vụ tai nạn lao động 

làm 8.610 người bị nạn. Thiệt hại về vật chất do tai nạn lao động xảy ra năm 2020 bao gồm: chi 

phí tiền thuốc, mai táng, tiền bồi thường cho gia đình người chết và những người bị thương... là 

trên 6.003 tỷ đồng. Trong đó, số vụ tai nạn lao động chết người là 919 vụ, số người chết vì tai 

nạn lao động là 966 người, số người bị thương nặng là 1.897 người. Riêng trong năm 2020, qua 

thống kê trên cả nước có 24 vụ tai nạn lao động chuyển hồ sơ cho các cơ quan chức năng đề nghị 

khởi tố, trong đó số vụ đã khởi tố là 17 vụ. Các nguyên nhân chủ yếu để xảy ra tai nạn lao động 

chết người do người sử dụng lao động chiếm 44,97% tổng số vụ và người lao động vi phạm quy 

trình quy chuẩn an toàn lao động chiếm 23,85% tổng số số vụ. Các nguyên nhân khác là tai nạn 

giao thông, nguyên nhân tai nạn lao động do người khác hoặc nguyên nhân chưa tính đến. 

(VnEconomy, VnEconomy Ngày 5/5)  

 

● Tin Kinh Doanh & Thị Trường Lao Động ● 

Hợp tác Nước Ngoài 

 

Thực Hiện Hướng Dẫn ASEAN Về Lồng Ghép Giới Trong Lao Động Việc Làm 

 

Ngày 4/5, tại Hà Nội, Bộ LĐ-TB&XH, Ban Thư ký ASEAN, Quỹ hợp tác ASEAN - Hàn Quốc 

tổ chức Hội thảo “Đào tạo khu vực thực hiện Hướng dẫn ASEAN về lồng ghép giới trong chính 

sách lao động và việc làm hướng tới việc làm bền vững cho tất cả” theo hình thức trực tuyến. 

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà tham dự và phát biểu khai mạc Hội thảo. Theo Thứ trưởng Nguyễn 

Thị Hà, Bộ LĐ-TB và XH phối hợp Ban Thư ký ASEAN và Quỹ Hợp tác ASEAN - Hàn Quốc 

đã điều phối thực hiện Dự án “Lồng ghép giới trong các chính sách lao động và việc làm hướng 

tới việc làm bền vững” trong Kế hoạch làm việc của các Bộ trưởng Lao động ASEAN giai đoạn 

2016 - 2020 và Kế hoạch công tác của Ủy ban Phụ nữ ASEAN (ACW) giai đoạn 2016-2020. 

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà đánh giá cao sự hợp tác và hỗ trợ kỹ thuật và tài chính mà Quỹ Hợp 

tác ASEAN - Hàn Quốc, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng 

giới (BDG) và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) vì những cam kết đồng hành cùng Việt Nam 

và ASEAN trong việc thúc đẩy BDG, cụ thể trong lĩnh vực lao động ở cấp quốc gia và khu vực. 

(Bao Dan Sinh, Tuoi Tre, Nhan Dan Ngày 4/5) 

 

Thứ Trưởng Lê Văn Thanh Tiếp Đại Sứ Hàn Quốc Tại Việt Nam 

 

Ngày 10/5, tại Bộ LĐ-TB&XH, Thứ trưởng Lê Văn Thanh đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn 

công tác của Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam do Đại sứ Park Noh-wan là trưởng đoàn. Tại 

cuộc gặp mặt hai bên đã trao đổi về một số nội dung trọng tâm nhằm thúc đẩy hợp tác quan hệ 

giữa hai nước về lĩnh vực lao động, việc làm, bảo hiểm xã hội và những chương trình, dự án 

đang được triển khai. Hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn 

Quốc, Đại sứ mong muốn thời gian tới hai nước sẽ triển khai được các hoạt động thiết thực như 

ký gia hạn MOU về hợp tác lao động việc làm giữa Hàn Quốc và Việt Nam; ký kết Hiệp định về 

Bảo hiểm xã hội. Thứ trưởng Lê Văn Thanh cảm ơn sự quan tâm của Hàn Quốc đối với các lĩnh 

vực lao động, việc làm của Việt Nam. Thứ trưởng khẳng định, dịch COVID-19 đã ảnh hưởng lớn 

https://vneconomy.vn/trong-8-000-vu-tai-nan-lao-dong-moi-nam-chi-rat-it-vu-bi-dieu-tra-truy-to.htm
https://vneconomy.vn/tai-nan-lao-dong-da-gay-thiet-hai-hon-6000-ty-dong.htm
https://baodansinh.vn/long-ghep-gioi-trong-chinh-sach-lao-dong-huong-toi-viec-lam-ben-vung-asean-20210504150307534.htm
https://tuoitre.vn/cai-thien-binh-dang-gioi-asean-co-the-thu-loi-370-ti-usd-20210504203148308.htm
https://nhandan.com.vn/cong-dong-asean/thuc-hien-huong-dan-asean-ve-long-ghep-gioi-trong-chinh-sach-lao-dong-va-viec-lam--644579/


 
đến việc đi lại giữa hai nước Việt Namm – Hàn Quốc, tuy nhiên điều  này không ảnh hưởng đến 

mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước. Thứ trưởng đánh giá cao việc Hàn Quốc đã tăng hạn ngạch 

EPS lên gấp đôi cho lao động Việt Nam. Về vấn đề người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, 

Thứ trưởng thông tin, quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam được quy 

định trong Bộ Luật Lao động năm 2019 và Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định về người lao 

động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm 

việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam. Thứ trưởng đề nghị phía Hàn Quốc có vướng 

mắc trong quá trình triển khai xin giấy phép cho chuyên gia Hàn Quốc, đề nghị gửi hồ sơ về Bộ. 

(Bao Dan Sinh, MoLISA, Lao Dong Xa Hoi Ngày 10/5) 

 

Bộ Trưởng Khoa Học Và Công Nghệ Tiếp Tổng Giám Đốc Tổ Hợp Samsung Việt Nam 

 

Chiều 6/5, tại trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt đã có 

buổi tiếp và làm việc với ông Choi Joo Ho, Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam. Báo cáo 

về tình hình đầu tư của Samsung tại Việt Nam cũng như hoạt động của Trung tâm nghiên cứu và 

Phát triển của Samsung tại Việt Nam, ông Choi Joo Ho cho rằng, Samsung là doanh nghiệp công 

nghệ cao nên việc thành lập Trung tâm nghiên cứu và Phát triển là cần thiết. Khởi công xây dựng 

từ tháng 3/2020 với tổng số vốn 220 triệu USD trên diện tích 11.600m2, hiện Samsung đã hoàn 

thành được khoảng 31%, dự kiến cuối năm 2022 sẽ khánh thành và đi vào hoạt động. Ông Choi 

Joo Ho cho biết thêm, Trung tâm nghiên cứu và Phát triển của Samsung tại Việt Nam ngoài phát 

triển công nghệ phần mềm cho điện thoại di động, sẽ mở rộng thêm nghiên cứu các công nghệ 

cần thiết cho cuộc cách mạng công nghệ 4.0 như: 5G, nhà máy thông minh, AI…Bên cạnh đó, 

Samsung cũng tập trung hợp tác với các trường đại học và đào tạo nhân tài. Ông Choi Joo Ho 

bày tỏ mong muốn, Bộ KH&CN quan tâm và tạo điều kiện giúp đỡ Tổ hợp Samsung Việt Nam 

trong lĩnh vực thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ KH&CN như vấn đề về cơ chế chính sách, 

nguồn nhân lực… Về phần mình, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt đánh giá cao Tổ hợp Samsung tại 

Việt Nam đã luôn quan tâm đến việc đẩy mạnh triển khai các hoạt động KH&CN của Công ty và 

đầu tư xây dựng Trung tâm nghiên cứu và Phát triển tại Việt Nam. Bộ trưởng đề nghị Samsung 

tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh hơn nữa hoạt động nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam, phối hợp 

với các viện nghiên cứu, trường đại học, nhà khoa học của Việt Nam triển khai các dự án nghiên 

cứu chung, đồng thời chia sẻ thông tin và kinh nghiệm quản lý các dự án nghiên cứu. (MoST 

Ngày 7/5) 

 

62 Lao Động Đồng Tháp Trúng Tuyển Sang Nhật Bản Làm Việc 

 

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Tháp và Phòng LĐ-TB&XH huyện Cao Lãnh phối hợp với 

Công ty Cổ phần Xuất khẩu Lao động Tracodi tổ chức tuyển 62 lao động sang Nhật Bản làm 

việc. Sau khi trúng tuyển, những lao động này sẽ học định hướng chờ xuất cảnh vào cuối năm 

2021. Người lao động sẽ sang Nhật Bản làm việc trong lĩnh vực chế biến, đóng gói thực phẩm 

với thời hạn hợp đồng 3 năm. (Dan Sinh Ngày 6/5) 

 

Tin Trong Nước 

 

Bộ Trưởng Bộ LĐ-TB&XH: Chuyển Đổi Số Rất Cần Thiết Trong GDNN 

 

https://baodansinh.vn/thu-truong-le-van-thanh-tiep-dai-su-han-quoc-tai-viet-nam-20210510145538867.htm
http://www.molisa.gov.vn/Pages/tintuc/chitiet.aspx?tintucID=225036
http://laodongxahoi.net/thu-truong-le-van-thanh-tiep-dai-su-quan-han-quoc-tai-viet-nam-1318742.html
https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/20037/bo-truong-bo-khoa-hoc-va-cong-nghe-tiep-va-lam-viec-voi-tong-giam-doc-to-hop-samsung-viet-nam.aspx
https://baodansinh.vn/62-lao-dong-dong-thap-trung-tuyen-sang-nhat-ban-lam-viec-20210506004312257.htm


 
Ngày 7/5, tại Trụ sở Bộ, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã có buổi làm việc với các đơn vị liên quan 

về chuyển đổi số trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung 

cho rằng, chuyển đổi số là rất cần thiết, cần triển khai nhanh nếu không chúng ta sẽ bị tụt lại sau, 

nhất là chuyển đổi số trong lĩnh vực GDNN. “GDNN phải đi một bước nhanh gấp nhiều lần so 

với các lĩnh vực khác của Bộ. Bởi quá trình chuyển đổi số sẽ tác động có tính thay đổi cốt lõi đến 

hoạt động GDNN, tác động trực tiếp đến các đối tượng tham gia hoạt động GDNN” – Bộ trưởng 

Đào Ngọc Dung nhấn mạnh. (MoLISA Ngày 7/5) 

 

Nâng Cao Chất Lượng Đào Tạo Nghề Tại Các Trường Cao Đẳng Công Nghiệp 

 

Theo ThS. Trần Đại Nghiệp - Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên, giải pháp tài chính là 

một trong những vấn đề cần quan tâm để nâng cao chất lượng đào tạo nghề tại các trường cao 

đẳng công nghiệp. Theo ông, về cơ chế tài chính, chỉ khoảng 4-5% trường cao đẳng công nghiệp 

thực hiện được tự chủ tài chính và đảm bảo cơ sở vật chất đào tạo. Với thực trạng trên, tác giả đề 

xuất hoàn thiện một số giải pháp tài chính nhằm khuyến khích các trường cao đẳng công nghiệp 

tiếp tục nâng cao chất lượng đào tào nghề theo yêu cầu của xã hội. Cụ thể: Một là, Chính phủ chỉ 

đạo, các bộ ngành và UBND tỉnh thành phố nghiêm túc thực hiện chủ trương giải thể, sáp nhập 

các trường cao đẳng công nghiệp hoạt động không có hiệu quả, dành nguồn lực tài chính đầu tư 

cho các mục tiêu khác trong lĩnh vực đào tạo nghề. Hai là, Quốc hội ban hành Nghị quyết, Chính 

phủ chỉ đạo đánh giá các chương trình dự án bố trí từ ngân sách nhà nước các cấp đầu tư cho đào 

tạo nghề. Ba là, Chính phủ, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước cần nâng mức cho vay đối với 

người đi xuất khẩu lao động, mở rộng phạm vi và đối tượng vay vốn đi xuất khẩu lao động, đó là 

học ngoại ngữ và học nghề tại các trường cao đẳng công nghiệp. Bốn là, thay đổi phương thức 

hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho đào tạo nghề. Thay vì ngân sách cấp cho các trung 

tâm đào tạo thuộc các hội, các bộ, ngành thì nên hỗ trợ trực tiếp cho người được đào tạo với quy 

trình chặt chẽ, minh bạch. (Tap Chi Tai Chinh Ngày 9/5) 

 

Cấu Trúc GDNN Đang Kém Hiệu Quả 

 

Ông Trần Đức Cảnh - nguyên Giám đốc Phát triển nguồn nhân lực bang Massachusetts (Mỹ), cố 

vấn Hội đồng tuyển sinh Đại học Havard, cho rằng: Cấu trúc và vận hành GDNN của Việt Nam 

đang bị kém hiệu quả và cần phải được sắp xếp lại cho hợp lý hơn. Điển hình là loại hình trường 

cao đẳng, tuy có phân cấp chương trình, nhưng phải là một phần của hệ giáo dục đại học thay vì 

phân theo hệ nghề. Riêng về hệ thống trường nghề, ông Trần Đức Cảnh cho rằng, các cơ quan có 

trách nhiệm chậm trong việc chuyển đổi, thiếu linh động trong việc xây dựng các chương trình 

đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực cho xã hội và doanh nghiệp. Nêu ra các giải pháp trong 

vấn đề quy hoạch mạng lưới GDNN, chuyên gia Trần Đức Cảnh nhấn mạnh sự tham gia và hợp 

tác của doanh nghiệp địa phương cho loại hình trường nghề, cũng như quan trọng là xây dựng 

trách nhiệm, gồm trách nhiệm giải trình, và tính minh bạch trong cơ sở trường nghề. Theo thống 

kê thì cả nước hiện nay có 1.900 trường cao đẳng, trung cấp và trung tâm đào tạo nghề. (Giao 

Duc Thoi Dai Ngày 8/5) 

 

Mô Hình Đào Tạo 9+: Lợi Ích Riêng Biệt Dành Cho Học Sinh Tốt Nghiệp THCS 

 

http://www.molisa.gov.vn/Pages/tintuc/chitiet.aspx?tintucID=225034
https://tapchitaichinh.vn/ngan-hang/giai-phap-tai-chinh-nang-cao-chat-luong-dao-tao-nghe-tai-cac-truong-cao-dang-cong-nghiep-333624.html
https://giaoducthoidai.vn/tre/cau-truc-giao-duc-nghe-nghiep-dang-kem-hieu-qua-3ZStwIjGR.html
https://giaoducthoidai.vn/tre/cau-truc-giao-duc-nghe-nghiep-dang-kem-hieu-qua-3ZStwIjGR.html


 
Đây là mô hình khá phổ biến tại những nước tiên tiến như Nhật Bản, Đức, Singapore và đang 

được nhân rộng tại Việt Nam với những ưu điểm như giúp phân luồng nguồn lao động ngay từ 

bậc THCS, giảm áp lực cạnh tranh nghề nghiệp cho sinh viên. (Tuoi Tre Ngày 7/5) 

 

Doanh Nghiệp Là “Bà Đỡ” GDNN 

 

Trong năm 2020, các doanh nghiệp đã tiếp nhận hơn 52.000 học sinh, sinh viên đến thực hành, 

thực tập; hỗ trợ tham gia xây dựng, chỉnh sửa chương trình, giáo trình đào tạo ở các trình độ; có 

229 doanh nghiệp đặt hàng đào tạo với hơn 12.300 người; tuyển dụng hơn 16.000 học sinh, sinh 

viên vào làm việc ngay sau khi tốt nghiệp. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng đã hỗ trợ trang 

thiết bị, nguyên nhiên vật liệu đào tạo cho các cơ sở GDNN với kinh phí hơn 8 tỷ đồng. (VOV 

Ngày 9/5) 

 

Chỉ Giải Ngân Được Gần 43 Tỉ Trong Gói Tín Dụng Ưu Đãi 16.000 Tỉ 

 

Theo Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Chính sách xã hội chỉ giải ngân được gần 43 tỉ đồng từ 

gói tín dụng ưu đãi 16.000 tỉ để cho doanh nghiệp vay trả lương ngừng việc cho người lao động, 

do tác động của dịch COVID-19. Tổng số tiền mà các doanh nghiệp được Ngân hàng Chính sách 

xã hội giải ngân đạt gần 43 tỉ đồng để trả lương ngừng việc cho 11.276 người lao động. (Tuoi 

Tre Ngày 9/5) 

 

Facebook: Gần Nửa Doanh Nghiệp Nhỏ Tại Việt Nam Phải Cắt Giảm Nhân Sự 

 

Khảo sát của Facebook cho thấy 40% doanh nghiệp nhỏ hoạt động trên nền tảng này phải cắt 

giảm nhân sự do tác động của COVID-19 so với mức trung bình toàn cầu là 30%. Có tới 27% 

DNVVN trong nước phải cho toàn bộ nhân viên nghỉ việc dưới tác động của đại dịch với 20% 

doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ bị giải thể, trong khi tỷ lệ này cao hơn ở doanh nghiệp do nam 

sở hữu, 25%. Trên Facebook tại Việt Nam, có 78% DNVVN đang hoạt động hoặc hoạt động có 

doanh thu. Nhưng có đến 62% doanh nghiệp cho biết doanh số bán hàng của họ trong tháng qua 

thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái, trong giai đoạn trước khi xảy ra đại dịch. Trả lời khảo sát, 

19% doanh nghiệp nói có thể phải đối mặt với những thách thức liên quan đến dòng tiền và 24% 

lo ngại nhu cầu khách hàng giảm hoặc thiếu hụt trong vài tháng tới. Dù vậy, nhiều doanh nghiệp 

đang thay đổi và khá tự tin vào viễn cảnh phía trước. 18% các DNVVN đang hoạt động trên 

Facebook cho biết trong 3 tháng qua, họ đã tuyển dụng lại những công nhân bị buộc thôi việc 

hoặc sa thải trước khi đại dịch bắt đầu. Khoảng 25% báo cáo tăng doanh thu so với năm ngoái. 

55% doanh nghiệp tự tin vào khả năng tiếp tục hoạt động trong ít nhất 6 tháng nếu tình hình hiện 

tại vẫn tiếp diễn. (ICT News Ngày 7/5) 

 

Doanh Nghiệp Dệt May “Khát” Lao Động 

 

Đơn hàng dồi dào nhưng thiếu lao động sản xuất, buộc doanh nghiệp dệt may trong nước tuyển 

dụng cả lao động tay nghề thấp, thậm chí là lao động không có tay nghề để vừa sản xuất vừa đào 

tạo. Ông Phạm Xuân Hồng - Chủ tịch HĐQT Công ty CP May Sài Gòn 3, Chủ tịch Hội Dệt may 

thêu đan TP. Hồ Chí Minh - cho biết: Không chỉ May Sài Gòn 3 mà các thành viên trong Hội 

Dệt may thêu đan TP. Hồ Chí Minh đều đang “khát” lao động. Năm 2020, do không có đơn 

https://tuoitre.vn/mo-hinh-dao-tao-9-loi-ich-rieng-biet-danh-cho-hoc-sinh-tot-nghiep-thcs-2021050618014037.htm
https://vov.vn/kinh-te/doanh-nghiep-la-ba-do-giao-duc-nghe-nghiep-856188.vov
https://tuoitre.vn/chi-giai-ngan-duoc-gan-43-ti-trong-goi-tin-dung-uu-dai-16-000-ti-20210509160158913.htm
https://tuoitre.vn/chi-giai-ngan-duoc-gan-43-ti-trong-goi-tin-dung-uu-dai-16-000-ti-20210509160158913.htm
https://ictnews.vietnamnet.vn/cuoc-song-so/facebook-gan-nua-doanh-nghiep-nho-tai-viet-nam-phai-cat-giam-nhan-su-283735.html


 
hàng, một số doanh nghiệp phải giãn, dừng sản xuất khiến lao động mất hoặc bỏ việc do thu 

nhập không đảm bảo cuộc sống. Tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại, lượng đơn hàng dồi dào, 

sản xuất đã sôi động trở lại thì doanh nghiệp lại không tuyển đủ lao động. “Nhiều khách hàng 

yêu cầu tăng sản lượng nhưng số lượng lao động tăng theo không kịp khiến doanh nghiệp khó 

khăn trong đáp ứng đơn hàng”, ông Phạm Xuân Hồng nói. Doanh nghiệp cũng khá vất vả trong 

tuyển dụng lao động mới. Nguyên do, một phần người lao động, nhất là lao động khu vực miền 

Tây sau khi nghỉ việc đã tìm được công việc mới ở địa phương. Một số dự án mới, khu công 

nghiệp mới được mở ra cũng đã hút đáng kể số lượng lao động. Cùng chung cảnh ngộ, Công ty 

May xuất khẩu Ninh Bình đã có đủ đơn hàng sản xuất tới tháng 9/2021 nhưng đại diện doanh 

nghiệp lại lo lắng trong việc giữ chân người lao động. Tình hình biến động lao động trên địa bàn 

từ đầu năm tới nay khá mạnh do có doanh nghiệp giày da mới chuyển đến, đang thu hút lao động 

trong vùng với lợi thế công việc đơn giản, chỉ làm một khâu, không bị áp lực và không đòi hỏi 

trình độ tay nghề cao như bên may. Để giữ chân người lao động, bên cạnh việc chăm lo nhiều 

hơn cho người lao động, Công ty May xuất khẩu Ninh Bình đầu tư máy cắt tự động, góp phần 

tăng năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm. Với Tổng công ty May 10 - CTCP, ngoài nỗi lo 

giảm năng suất và doanh thu do phải chuyển đổi sang sản xuất mặt hàng dệt kim để bù đắp sự 

thiếu hụt của mặt hàng truyền thống như sơ mi, veston, quần âu. May 10 còn đang rất khó tuyển 

bổ sung thêm lao động để hoàn thành các đơn hàng cho quý II/2021 và mục tiêu doanh thu cả 

năm. (Cong Thuong Ngày 6/5) 

 

Chuỗi Nhà Thuốc Pharmacity Tham Vọng Mở 5.000 Cửa Hàng Vào Cuối Năm 2025 

 

Theo kế hoạch 5 năm của Pharmacity, đơn vị này nhắm mốc mở 5.000 nhà thuốc tại 63 tỉnh 

thành ở Việt Nam vào cuối năm 2025, với mục tiêu để 50% người dân Việt Nam có thể đến nhà 

thuốc Pharmacity trong vòng 10 phút lái xe. Pharmacity kỳ vọng sau 5 năm sẽ đạt doanh thu hơn 

1,5 tỷ USD và tạo ra lực lượng lao động với hơn 20.000 nhân viên, tăng gần 6 lần so với số 

3.500 nhân viên hiện tại. (NDH, CafeBiz, Cong Thuong) 

 

Lào Cai: Nâng Cấp Trình Độ Dạy Nghề Để Người Lao Động Đáp Ứng Thị Trường 

 

Ông Đinh Văn Thơ - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Lào Cai cho biết, tỉnh định hướng sẽ tập 

trung đào tạo, dạy nghề để người lao động phục vụ cho các ngành vốn là tiềm năng, lợi thế ở địa 

phương này. Chủ trương của tỉnh sẽ tập trung vào việc cung cấp đào tạo kỹ năng nghề cho người 

lao động khu vực nông thôn và nông nghiệp. Chuyển lực lượng lao động này sang lĩnh vực phi 

nông nghiệp, ví dụ ngành khai khoáng, chế biến khoáng sản, và có mức thu nhập cao hơn, có 

công việc ổn định hơn, tạo động lực cho phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. (Dan Tri Ngày 

11/5) 

 

Hà Nam Chủ Động Phòng, Chống Dịch COVID-19 Trong Các KCN 

 

Tỉnh Hà Nam có 7/8 khu công nghiệp (KCN) đang hoạt động, thu hút khoảng hơn 65 nghìn lao 

động làm việc, trong đó số lao động ngoại tỉnh chiếm gần 35%. Trước diễn biến phức tạp của 

dịch COVID-19, tỉnh Hà Nam đã tăng cường chỉ đạo công tác chủ động phòng, chống dịch trong 

các KCN. (Nhan Dan Ngày 10/5) 

 

https://congthuong.vn/doanh-nghiep-det-may-khat-lao-dong-156570.html
https://ndh.vn/ket-qua-kinh-doanh/pharmacity-muon-co-doanh-thu-1-5-ty-usd-ban-them-ca-bao-hiem-1290293.html
https://cafebiz.vn/chuoi-nha-thuoc-lon-nhat-viet-nam-tinh-mo-1000-nha-thuoc-nam-tham-vong-dat-15-trieu-usd-doanh-thu-trong-5-nam-toi-20210505111706469.chn
https://congthuong.vn/chuoi-nha-thuoc-pharmacity-tham-vong-mo-5000-cua-hang-vao-cuoi-nam-2025-156449.html
https://dantri.com.vn/giao-duc-huong-nghiep/nang-cap-trinh-do-day-nghe-de-nguoi-lao-dong-dap-ung-thi-truong-20210511003312898.htm
https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/ha-nam-chu-dong-phong-chong-dich-covid-19-trong-cac-kcn-645432/


 
Hải Dương: Trao Quyết Định Thành Lập 4 Khu Công Nghiệp 

 

Tỉnh Hải Dương vừa trao quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ cho 4 chủ đầu 

tư hạ tầng các khu công nghiệp (KCN) và quyết định thành lập 4 KCN, bao gồm: KCN Phúc 

Điền mở rộng, KCN An Phát 1, KCN Gia Lộc và KCN Kim Thành với tổng diện tích 760ha. 

Trong đó, KCN An Phát 180ha; KCN Phúc Điền mở rộng 214,57ha; KCN Gia Lộc 197,94ha và 

KCN Kim Thành 164,98ha. Đến nay tỉnh Hải Dương đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận 

18 KCN với tổng diện tích 3.517ha. Trong đó, 14 KCN đã được thành lập, với tổng diện tích 

2.567ha. Trong 14 KCN được thành lập có 11 KCN đã hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng và 

đang hoạt động với tổng diện tích 1.732ha; tỷ lệ lấp đầy bình quân tại các KCN đạt 82%. Các 

KCN đã thu hút 12 dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng với tổng số vốn đầu tư đăng ký 

9.120 tỷ đồng. Tính đến nay, các KCN trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã thu hút được trên 300 dự 

án trong và ngoài nước, với 235 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, với tổng vốn đăng ký trên 4,7 

tỷ USD đến từ 21 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới và 64 dự án đầu tư 100% vốn trong 

nước, với tổng vốn đăng ký trên 17.666 tỷ đồng. Các dự án trong KCN đã tạo việc làm cho 

khoảng 108.000 lao động, hàng năm nộp ngân sách trên 1.700 tỷ đồng. (Cong Thuong Ngày 

10/5) 

 

Chấp Thuận Chủ Trương Đầu Tư Dự Án Chăn Nuôi Lợn 2.500 Tỷ Đồng Ở Thanh Hóa 

 

UBND tỉnh Thanh Hóa đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án chăn nuôi công nghệ cao Xuân 

Thiện Thanh Hóa 3 với vốn đầu tư khoảng 2.500 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 

năm, sử dụng khoảng 150 lao động. (VietnamBiz, Truyen Hinh Thanh Hoa Ngày 7/5) 

 

TP. HCM Hoãn Cuộc Thi Nghề Có 65.377 Thí Sinh Đăng Ký 

 

Chiều 7/5, Sở Giáo dục và đào tạo TP.HCM đã có văn bản thông báo tạm hoãn kỳ thi nghề phổ 

thông dự kiến diễn ra ngày 15-5 dành cho học sinh khối 11 trên địa bàn. Theo Sở GD-ĐT 

TP.HCM, kỳ thi lần này đã có 65.377 học sinh lớp 11 đăng ký dự thi. Tuy nhiên, vì tình hình 

dịch bệnh diễn biến phức tạp nên sở quyết định tạm hoãn kỳ thi này, thời gian thi chính thức sẽ 

có thông báo sau. (Tuoi Tre Ngày 7/5) 

 

TP. HCM: Trường Nghề Chuyển Sang Dạy Học Online Trong Mùa COVID-19 

 

Ngày 6/5, UBND TPHCM có chỉ đạo tạm ngừng các hoạt động dạy- học, hoạt động giáo dục 

trực tiếp tại các đơn vị, cơ sở giáo dục, GDNN trên địa bàn TPHCM từ ngày 10/5. Ngay sau đó, 

các trường nghề trên địa bàn TPHCM đã tiến hành công tác chuẩn bị chuyển việc học sang hình 

thức online. (Dan Tri Ngày 9/5, DVET Ngày 10/5) 

 

Đồng Tháp: Ưu Tiên Hỗ Trợ Đào Tạo Nghề Cho Lao Động Bị Ảnh Hưởng Bởi COVID-19 

 

UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu các cơ sở GDNN ưu tiên hỗ trợ đào tạo, đào tạo lại cho lao động 

bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, lao động thuộc hộ nghèo, gia đình chính sách. (Dan Sinh 

Ngày 11/5) 

https://congthuong.vn/hai-duong-trao-quyet-dinh-thanh-lap-4-khu-cong-nghiep-156782.html
https://vietnambiz.vn/chap-thuan-chu-truong-dau-tu-du-an-chan-nuoi-lon-2500-ty-dong-o-thanh-hoa-20210507072603651.htm
http://truyenhinhthanhhoa.vn/kinh-te/202105/chap-thuan-chu-truong-dau-tu-dong-thoi-chap-thuan-nha-dau-tu-du-an-chan-nuoi-cong-nghe-cao-xuan-thien-thanh-hoa-6-tai-xa-phung-giao-huyen-ngoc-lac-8343778/
https://tuoitre.vn/tp-hcm-hoan-cuoc-thi-nghe-co-65-377-thi-sinh-dang-ky-20210507180522705.htm
https://dantri.com.vn/giao-duc-huong-nghiep/truong-nghe-dung-thiet-bi-ao-de-day-online-trong-mua-covid-19-20210509062147652.htm
http://gdnn.gov.vn/AIAdmin/News/View/tabid/66/newsid/38467/seo/Truong-nghe-dung-thiet-bi-ao-de-day-online-trong-mua-Covid-19/Default.aspx
https://baodansinh.vn/dong-thap-uu-tien-ho-tro-dao-tao-nghe-cho-lao-dong-bi-anh-huong-boi-covid-19-2021051116455989.htm


 
 


