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Chính Sách 

 

Sẽ Có “Đột Phá” Về Truyền Thông Về GDNN Giai Đoạn 2021-2025 

 

Bộ LĐ-TB&XH vừa ban hành Quyết định 534/QĐ-LĐTBXH về Kế hoạch Truyền thông về 

GDNN giai đoạn 2021-2025, trong đó mở rộng truyền thông theo hướng đa dạng, nhiều chiều 

hướng tới xây dựng hệ sinh thái truyền thông về GDNN. Theo đó, giai đoạn 2021-2025 sẽ tập 

trung xây dựng, phát triển không gian truyền thông GDNN trên các phương tiện thông tin đại 

chúng, các cơ quan thông tấn báo chí, hệ thống nền tảng số. Đồng thời thực hiện truyền thông 

trên không gian công cộng: Các điểm văn hóa, du lịch, công viên, phương tiện giao thông công 

cộng… tiến tới xây dựng hệ sinh thái truyền thông GDNN. Đối tượng truyền thông là học sinh 

THCS, THPT và gia đình; lao động nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; lao 

động trong doanh nghiệp, hợp tác xã; bộ đội xuất ngũ; thanh niên hoàn thành nghĩa vụ công an, 

nghĩa vụ quân sự; Học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở GDNN; sinh viên, học viên các 

cơ sở giáo dục đại học; doanh nghiệp, người sử dụng lao động…Mục tiêu cụ thể, giai đoạn 2021-

2023 sẽ xây dựng phát triển không gian truyền thông GDNN. Giai đoạn 2024-2025: Tiếp tục 

phát triển không gian truyền thông GDNN và tiến tới triển khai xây dựng, hình thành hệ sinh thái 

truyền thông GDNN. Các nội dung cụ thể sẽ tập trung vào việc nâng cao nhận thức, quảng bá 

hình ảnh, tôn vinh các cá nhân, tập thể điển hình trên tất cả các phương triện và loại hình truyền 

thông với các phương thức phong phú, đa dạng. (Bao Dan Sinh, Bao Tin Tuc Ngày 14/5) 

 

Tổng Cục GDNN Triển Khai Nhiệm Vụ Trong Bối Cảnh Dịch Bệnh Covid-19 

 

Ngày 14/5, Tổng cục GDNN tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban mở rộng để đánh giá công tác 

chỉ đạo điều hành những tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm những tháng 

tiếp theo trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19. Hướng dẫn, đề nghị UBND các địa phương đẩy 

mạnh triển khai đồng bộ các cơ chế, chính sách, giải pháp phát triển GDNN và nhân lực có kỹ 

năng nghề, với 5 trọng tâm là: (i) Đẩy mạnh truyền thông, tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp, 

tuyển sinh tạo niềm tin, đồng thuận xã hội về phát triển GDNN; (ii) Đổi mới công tác tuyển sinh 

và tổ chức đào tạo; (iii) Tiếp tục rà soát, sắp xếp các cơ sở GDNN; (iv) Tăng cường nguồn lực 

đầu tư; rà soát, đẩy mạnh triển khai, quản lý hiệu quả các chương trình, dự án, đề án liên quan 

đến GDNN; có chính sách chủ động hỗ trợ kinh phí, học phí học văn hóa trung học phổ thông 

cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở vào học các trình độ GDNN; (v) Tăng cường chỉ đạo, 

hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các sai phạm trong lĩnh vực GDNN. 

Kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo việc tiếp tục giảng dạy, cấp giấy chứng nhận 

hoàn thành khối lượng kiến thức văn hóa THPT trong cơ sở GDNN. Tập trung rà soát quy trình 

thực hiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực 

https://baodansinh.vn/se-co-dot-pha-ve-truyen-thong-ve-giao-duc-nghe-nghe-nghiep-giai-doan-2021-2025-20210513223559556.htm
https://baotintuc.vn/xa-hoi/lan-toa-gia-tri-ky-nang-nghe-trong-doi-song-xa-hoi-20210514104558289.htm


 
đội ngũ cán bộ, công chức. Phối hợp với Tổ chức hợp tác quốc tế Đức (GIZ) tổ chức Hội nghị 

"Nâng cao năng lực cán bộ quản lý của Tổng cục GDNN" nhằm cập nhật các xu hướng về 

GDNN trên thế giới và định hướng của Việt Nam, qua đó nắm bắt các cơ hội, thách thức, thời 

cơ, đón đầu xu hướng phát triển, đổi mới tư duy. (DVET, Bao Dan Sinh Ngày 14/5) 

 

Học Sinh Tốt Nghiệp THCS Học Nghề Bắt Buộc Học Toán, Văn Và Hai Môn Tự Chọn 

 

Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo thông tư quy định việc giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa 

THPT trong cơ sở GDNN dành cho học sinh có bằng tốt nghiệp THCS theo học trình độ trung 

cấp. Theo đó, hai môn học bắt buộc là toán và ngữ văn, mỗi môn có thời lượng 270 tiết. Năm 

môn lựa chọn là vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý, mỗi môn 180 tiết. Cùng với dự thảo, Bộ 

GD&ĐT cũng đã công bố quy định khối lượng kiến thức của từng môn học, được thiết kế cho 

học sinh tại các cơ sở GDNN. (GDNN, Tuoi Tre, QDND, Dan Toc Mien Nui Ngày 14/5) 

 

16,07 Triệu Người Tham Gia BHXH 

 

Theo báo cáo của Ban Quản lý Thu-Sổ thẻ, tính đến hết ngày 30/4, cả nước có 16,07 triệu người 

tham gia BHXH, đạt 32,3% lực lượng lao động và tăng 1,1 triệu người so cùng kỳ năm trước. 

Trong đó, số người tham gia BHXH tự nguyện đạt 1,12 triệu người. Tính đến hết tháng 4/2021 

toàn quốc giải quyết cho 365.940 người hưởng trợ cấp một lần. (Bao Hiem Xa Hoi, Bao Bao 

Hiem Xa Hoi, Bao Bao Hiem Xa Hoi Ngày 7/5) 

 

Chương Trình Hành Động Của Ứng Viên Đại Biểu Quốc Hội Ở Hà Nội 

 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa công bố chương trình hành động khi 

trúng cử đại biểu Quốc hội. Ông cam kết củng cố hệ thống dạy nghề và giáo dục thường xuyên. 

Ứng cử viên Lê Thị Thu Trang cam kết tham gia xây dựng, phát triển hệ thống GDNN theo 

hướng linh hoạt, chất lượng và nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho người học; gắn kết giữa doanh 

nghiệp với cơ sở đào tạo nghề, tăng cơ hội việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp; những vấn 

đề liên quan đến thực hiện tự chủ trong GDNN, hỗ trợ và đảm bảo quyền lợi cho người học, đáp 

ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô và đất nước. (KTDT Ngày 14/5) 

 

● Tin Kinh Doanh & Thị Trường Lao Động ●  

Hợp tác Nước Ngoài 

 

Giảng Viên LILAMA 2 Trải Qua Các Bước Quan Trọng Nhằm Chuẩn Bị Cho Kỳ Thi 

Nghề Điện Tử Công Nghiệp Theo Tiêu Chuẩn Đức 

 

Từ ngày 18/1 đến ngày 20/1 và từ ngày 10/3 đến ngày 18/3, 13 giảng viên của Trường Cao đẳng 

Công nghệ Quốc tế LILAMA 2 (LILAMA 2) đã tham gia 02 khóa đào tạo “Cài đặt và lập trình 

bảng điều khiển PLC nâng cao” và “Kiểm tra và đo lường hệ thống điện”. Mục tiêu của hai khóa 

đào tạo này là giúp người tham dự nâng cao kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực điện tử công 

nghiệp, làm quen với cấu trúc và yêu cầu của bài thi sát hạch sắp tới. Trong khóa đào tạo về PLC 

http://gdnn.gov.vn/AIAdmin/News/View/tabid/66/newsid/38477/seo/Tong-cuc-Giao-duc-nghe-nghiep-trien-khai-nhiem-vu-trong-boi-canh-dich-benh-COVID-19/Default.aspx
https://baodansinh.vn/tong-cuc-giao-duc-nghe-nghiep-trien-khai-nhiem-vu-trong-boi-canh-dich-benh-covid-19-20210514183347356.htm
http://gdnn.gov.vn/AIAdmin/News/View/tabid/66/newsid/38482/seo/Hoc-sinh-tot-nghiep-THCS-hoc-nghe-bat-buoc-hoc-toan-van-va-hai-mon-tu-chon/Default.aspx
https://tuoitre.vn/hoc-sinh-tot-nghiep-thcs-hoc-nghe-bat-buoc-hoc-toan-van-va-hai-mon-tu-chon-20210517104653753.htm
https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/giao-duc/quy-dinh-khoi-luong-kien-thuc-van-hoa-trung-hoc-pho-thong-trong-truong-nghe-659815
https://dantocmiennui.vn/se-quy-dinh-cu-the-khoi-luong-kien-thuc-van-hoa-trung-hoc-pho-thong-trong-truong-nghe/303315.html
https://baohiemxahoi.gov.vn/tintuc/Pages/hoat-dong-he-thong-bao-hiem-xa-hoi.aspx?ItemID=16609&CateID=52
http://baobaohiemxahoi.vn/vi/tin-chi-tiet-nganh-bhxh-viet-nam-vua-dam-bao-phuc-vu-asxh-vua-phong-chong-dich-hieu-qua-d3ee8b9e.aspx
http://baobaohiemxahoi.vn/vi/tin-chi-tiet-nganh-bhxh-viet-nam-vua-dam-bao-phuc-vu-asxh-vua-phong-chong-dich-hieu-qua-d3ee8b9e.aspx
http://baobaohiemxahoi.vn/vi/tin-chi-tiet-vua-ung-pho-dich-benh-vua-van-dong-phat-trien-bhxh-bhyt-hieu-qua-bbc49c68.aspx
http://kinhtedothi.vn/chuong-trinh-hanh-dong-cua-cac-ung-cu-vien-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-tren-dia-ban-ha-noi-don-vi-bau-cu-so-6-419199.html


 
nâng cao, các giảng viên tham gia khóa học đã có cơ hội tiếp cận với việc lắp đặt và kết nối các 

cảm biến, hệ thống khí nén và thủy lực phù hợp. Họ có thể tiến hành đo điện trở cách điện, điện 

trở dây dẫn PE hoặc đo điện áp. Đặc biệt, phần lập trình PLC với lưu đồ thuật toán GRACFCET 

và thiết kế giao diện cho màn hình HMI, là các phần dự kiến có thể xuất hiện trong bài thi, cũng 

đã được lên kế hoạch trong khóa đào tạo này cho các giảng viên có cơ hội thực hành. Ngoài ra, 

khóa đào tạo “Kiểm tra và đo lường hệ thống điện” đã đem đến cho các giảng viên những dạng 

biểu mẫu đo lường khác nhau được áp dụng trong bài thi. Các giảng viên được học cách sử dụng 

Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số và Bộ kiểm tra cài đặt của hãng Gossen Metrawatt, được thực 

hành sử dụng các loại thiết bị kiểm tra, đo lường khác nhau để kiểm tra thông mạch trên tủ điện, 

điện trở cách điện, dây dẫn bảo vệ PE, điện áp nguồn và thứ tự pha của tủ. Cô Nguyễn Thị Hiên, 

giảng viên môn Điện tử Công nghiệp, bày tỏ: “Với sự hướng dẫn tận tình của thầy Nguyễn 

Trọng Tín và cô Nguyễn Thị Thục Hân, chúng tôi đã được bổ sung những kiến thức cần thiết, 

nhận ra những lỗ hổng về kiến thức, kỹ năng giữa những gì chúng tôi đã tiếp nhận trước đây và 

những gì chúng tôi đang được đào tạo tại khóa học. Đây là bước chuẩn bị rất tốt cho giảng viên 

của LILAMA 2 để nâng cao năng lực hơn nữa và tiếp cận gần hơn với kỳ đánh giá thời gian sắp 

tới”. Sau đó, để thử sức mình với những kiến thức đã học, từ ngày 29/3 đến ngày 4/4, Kỳ thi thử 

đã diễn ra tại LILAMA 2 cho 11 giảng viên các nghề Điện tử Công nghiệp, Cơ điện tử và Điện 

công nghiệp. Giám khảo chính là Thầy Kiều Tấn Thới và Cô Nguyễn Thị Thục Hân, hai trong số 

18 giảng viên chủ chốt đạt chứng chỉ do Handwerkskammer (Phòng Thủ công nghiệp) Erfurt 

cấp. Năng lực của họ đã được khẳng định tương đương với trình độ của một công nhân lành nghề 

ở Đức sau khi họ hoàn thành các khóa đào tạo chuyên sâu ở Việt Nam và Đức. Kỳ thi Thử phần 

1 được tiến hành giống như Kỳ thi thực tế bao gồm 2 phần. Phần lý thuyết kéo dài 90 phút với 31 

câu hỏi trắc nghiệm và tự luận. Phần thực hành được thực hiện với chủ đề “Hoàn thiện Trạm 

phân loại sản phẩm”, bao gồm 04 bước: Lập kế hoạch, Thực hiện, Đánh giá và Vấn đáp chuyên 

môn, tất cả các bước phải trải qua kéo dài 6,5 giờ. Ông Frank Schulze - Chuyên gia Tích hợp, 

giám sát quá trình thi với vài trò là chuyên gia đảm bảo chất lượng trong suốt kỳ thi thử cũng 

như thảo luận với các giám khảo về việc đánh giá và chấm điểm tổng. Sau phần thi thử này, các 

thí sinh đã nhận ra mình cần cải thiện những gì và chuẩn bị như thế nào cho phần thi thực tế 

Phần 1 sắp tới, dự kiến được tổ chức vào tháng 6 hoặc tháng 7 năm 2021. Các khóa đào tạo nâng 

cao và Kỳ thi thử này được tổ chức trong khuôn khổ Hợp phần “Hỗ trợ các Cơ sở GDNN 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 

18/5) 

 

Tăng Cường Hơp Tác Về GDNN Với Vương Quốc Anh 

 

Chiều 12/5, tại Trụ sở Bộ, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng có buổi tọa 

đàm trực tuyến với ông Steve Smith - Đại sứ Giáo dục quốc tế của Anh nhằm trao đổi về hoạt 

động hợp tác thời gian tới giữa hai bên trong lĩnh vực GDNN. Ông Steve Smith mong muốn hai 

bên sẽ trao đổi về dự thảo Bản ghi nhớ hợp tác về GDNN giữa Chính phủ Việt Nam và Chính 

phủ Anh để tiến tới ký kết trong năm 2021. Theo Dự thảo, các nội dung hợp tác phía Anh đề 

xuất gồm: Xây dựng chính sách về GDNN, chia sẻ kiến thức chuyên môn, nghiên cứu về nguồn 

nhân lực; thu hút doanh nghiệp tham gia GDNN; thực tập nghề; nâng cao năng lực cán bộ tại các 

cơ sở GDNN; thúc đẩy công nghệ số trong đào tạo trực tuyến, thúc đẩy các kỹ năng liên quan 

https://www.tvet-vietnam.org/vi/article/1883.gi%E1%BA%A3ng-vi%C3%AAn-lilama-2-tr%E1%BA%A3i-qua-c%C3%A1c-b%C6%B0%E1%BB%9Bc-chu%E1%BA%A9n-b%E1%BB%8B-quan-tr%E1%BB%8Dng-cho-k%E1%BB%B3-thi-l%E1%BA%A5y-ch%E1%BB%A9ng-ch%E1%BB%89-ngh%E1%BB%81-ti%C3%AAu-chu%E1%BA%A9n-%C4%91%E1%BB%A9c-trong-l%C4%A9nh-v%E1%BB%B1c-%C4%91i%E1%BB%87n-t%E1%BB%AD-c%C3%B4ng-nghi%E1%BB%87p.html


 
đến Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; thúc đẩy hợp tác giữa các cơ sở GDNN của Anh và Việt 

Nam; phát triển các chương trình đào tạo, công nhận bằng cấp và các chương trình đào tạo trong 

khuôn khổ công nhận nghề nghiệp nhằm tạo điều kiện cho lực lượng lao động Việt Nam dịch 

chuyển trong ASEAN và toàn cầu… Thứ trưởng Lê Tấn Dũng hoan nghênh đề xuất xây dựng và 

ký kết Biên bản ghi nhớ cấp Chính phủ về GDNN, đặc biệt trong bối cảnh phát triển GDNN là 

một trong những lĩnh vực then chốt để phát triển nguồn nhân lực của Việt Nam. Thứ trưởng Lê 

Tấn Dũng cho rằng, các đề xuất được nêu trong dự thảo Biên bản ghi nhớ trong lĩnh vực GDNN 

giữa hai Chính phủ hoàn toàn phù hợp với định hướng, ưu tiên phát triển GDNN của Việt Nam. 

Trả lời câu hỏi của ông Steve Smith về đề xuất các hoạt động mà Anh có thể hỗ trợ, thúc đẩy 

phát triển GDNN của Việt Nam, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng chia sẻ, tại Việt Nam, GDNN thường 

được đánh giá thấp hơn so với các chương trình giáo dục khác. Tâm lý xã hội Việt Nam nói 

chung vẫn còn coi trọng bằng cấp, chưa đánh giá đúng tầm quan trọng của GDNN; công tác 

hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học chưa thực sự hiệu quả, chưa đi vào 

nhận thức xã hội. Do đó, tỷ lệ tuyển sinh vào các cơ sở GDNN còn thấp so với giáo dục đại học. 

Ngoài ra, theo Thứ trưởng Lê Tấn Dũng, tăng cường hợp tác về các vấn đề liên quan đến đảm 

bảo chất lượng, kiểm định chất lượng GDNN cũng là nội dung hai bên cần đẩy mạnh hợp tác 

thời gian tới, bởi Anh là một trong những quốc gia có thế mạnh về hệ thống đảm bảo chất lượng 

giáo dục và đào tạo. (DVET, Bao Dan Sinh, MOLISA Ngày 13/5) 

 

Dịch COVID-19: Khắc Phục Tình Trạng Thiếu Hụt Lao Động Tại Nhật Bản 

 

Cuộc hội đàm giữa ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Thường trực VCCI và ông Kinji 

Mizutani, Chủ tịch Phòng Thương mại Thành phố Fukuroi (FCCI), tỉnh Shizuoka diễn ra mới 

đây đã đề cập tới thực trạng thiếu hụt lao động do COVID-19 tại Nhật Bản. Theo đại diện Nhật 

Bản, đến cuối tháng 10/2020, tổng số lao động nước ngoài tại Nhật Bản là hơn 1,72 triệu người, 

tăng khoảng 65.000 người, tương đương tăng 4% so với cùng kỳ năm 2019. Mức tăng này ít hơn 

nhiều so với mức tăng 13,6% trong năm 2019. Nguyên nhân chính là do nhiều thực tập sinh 

nước ngoài không thể tới Nhật Bản trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát ở nhiều quốc gia. 

(BNews, Vietnam Plus, Bao Tin Tuc Ngày 13/5) 

 

Đài Loan Tạm Dừng Nhập Cảnh Lao Động Nước Ngoài Từ Ngày 19/5 

 

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) ngày 18/5 cho biết, phía Đài Loan (Trung 

Quốc) vừa có thông báo về việc tạm dừng nhập cảnh đối với tất cả người nước ngoài không có 

thẻ cư trú còn hạn Đài Loan. Theo đó, kể từ 0h ngày 19/5 theo giờ địa phương đến ngày 18/6, 

Đài Loan tạm dừng nhập cảnh đối với tất cả người nước ngoài, bao gồm người Việt Nam, không 

có thẻ cư trú còn hạn Đài Loan (ARC) do tình hình dịch Covid-19. Theo Cục Quản lý lao động 

ngoài nước, trong 4 tháng đầu năm 2021, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 

34.912 lao động, đạt 38,79% kế hoạch năm 2021, trong đó riêng thị trường Đài Loan đưa được 

15.055 lao động. (VnEconomy, Vietnam Plus, PLO Ngày 18/5) 

 

Chương Trình Tuyển Hộ Lý Sang Nhật Bản Làm Việc 

 

http://gdnn.gov.vn/AIAdmin/News/View/tabid/66/newsid/38471/seo/Thu-truong-Le-Tan-Dung-toa-dam-truc-tuyen-voi-Dai-su-Giao-duc-quoc-te-cua-Anh/Default.aspx
https://baodansinh.vn/tang-cuong-hop-tac-ve-giao-duc-nghe-nghiep-voi-vuong-quoc-anh-20210512204548696.htm
http://www.molisa.gov.vn/Pages/tintuc/chitiet.aspx?tintucID=225047
https://bnews.vn/dich-covid-19-khac-phuc-tinh-trang-thieu-hut-lao-dong-tai-nhat-ban/195568.html
https://en.vietnamplus.vn/shortage-of-workers-in-japan-under-discussions/201462.vnp
https://baotintuc.vn/kinh-te/khac-phuc-tinh-trang-thieu-hut-lao-dong-tai-nhat-ban-do-covid19-20210513181300412.htm
https://vneconomy.vn/dai-loan-tam-dung-nhap-canh-lao-dong-nuoc-ngoai-tu-ngay-19-5.htm
https://www.vietnamplus.vn/lao-dong-tam-dung-xuat-canh-di-dai-loan-do-covid19-tu-ngay-195/713433.vnp
https://plo.vn/kinh-te/dai-loan-ngung-tiep-nhan-lao-dong-nuoc-ngoai-985976.html


 
Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn 30 nữ hộ 

lý sang Osaka (Nhật) làm việc. Đây là Khóa tuyển chọn thứ 2 năm 2021 theo Thỏa thuận hợp tác 

giữa Trung tâm Lao động ngoài nước và Hiệp hội chăm sóc y tế Osaka Nhật Bản. Những người 

đạt yêu cầu sẽ học tiếng Nhật tại Việt Nam, đào tạo thêm tại Nhật Bản và làm việc tại Nhật Bản 

ít nhất ba năm. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 20-5 đến hết ngày 30-10-2021. (Nguoi Lao Dong, 

COLAB Ngày 13/5) 

 

Doanh Nghiệp Đức Tại Việt Nam Vẫn Kỳ Vọng Tốt Về Môi Trường Kinh Doanh 

 

Theo khảo sát các doanh nghiệp (DN) Đức đang kinh doanh tại Việt Nam, bao gồm cả DN lớn, 

vừa và nhỏ do Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam (GIC/AHK Việt Nam) thực 

hiện trong tháng 4/2021, nếu như năm ngoái chỉ có 46% DN Đức nhìn nhận một cách tích cực 

vào sự phát triển kinh tế của Việt Nam thì năm nay, 66% trong số họ dự kiến nền kinh tế sẽ cải 

thiện đáng kể vào năm 2021. 47% các công ty Đức tại Việt Nam có khuynh hướng mở rộng hoạt 

động kinh doanh tại Việt Nam và 50% trong số họ có ý định sẽ tuyển dụng thêm nhân sự trong 

năm 2021/2022. Về những ảnh hưởng của Covid-19, các DN tham gia khảo sát cho biết thiếu hụt 

lao động có trình độ và nhu cầu tiêu dùng giảm là những thách thức lớn nhất đối với các nhà đầu 

tư Đức tại Việt Nam. Sự thiếu hụt về lao động có trình độ ở Việt Nam ngày càng trở thành yếu tố 

ảnh hưởng tới sự phát triển của DN Đức tại đây. (Cong Thuong Ngày 12/5) 

 

Người Việt Ngày Nay Từ Góc Nhìn Của Một CEO Người Nhật 

 

CEO Công ty World Link Japan Inc Ito Junichi cho rằng người Việt Nam thường coi thường 

những người lao động chân tay như thợ hàn, công nhân lao động, công nhân xí nghiệp. Nhiều 

người trẻ chỉ thích làm trong những văn phòng tiện lợi, nhà có điều hòa. Ông cũng nói thêm, ở 

Việt Nam, giờ có nhiều người tốt nghiệp đại học, nhiều người có bằng MBA nhưng họ chưa 

đụng tay làm những việc thật bao giờ cả. Họ chưa bao giờ làm những công việc tay chân lấm láp. 

Những người trẻ đó chỉ học trên giấy tờ, đọc sách nhưng họ chẳng hiểu gì thực tế cả. (Tam Nhin 

Ngày 12/5) 

 

Xem Xét Trục Xuất Lao Động Nước Ngoài Làm Việc Không Có Giấy Phép Tại Việt Nam 

 

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã có công điện gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố, đề nghị 

tăng cường công tác quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Trong đó, xem xét trục 

xuất người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam nhưng không có giấy phép lao động hoặc 

văn bản xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động và không tuân thủ các quy định của 

Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Trước tình hình 

dịch COVID-19 trên thế giới và trong nước diễn biến hết sức phức tạp, tình trạng người nước 

ngoài nhập cảnh trái phép và nhập cảnh với mục đích tìm việc làm không đúng quy định đang 

xảy ra tại nhiều địa phương trong cả nước, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung cũng đề 

nghị tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các cơ sở, doanh nghiệp tiếp nhận, 

sử dụng lao động trái phép và các trường hợp cố tình vi phạm pháp luật. Các địa phương tiến 

hành rà soát toàn bộ các cơ sở, doanh nghiệp đang sử dụng lao động là người nước ngoài tại địa 

phương; từ đó tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ mọi trường hợp nhập cảnh, lao động nước 

https://nld.com.vn/cong-doan/hap-dan-chuong-trinh-tuyen-ho-ly-sang-nhat-ban-lam-viec-20210513100310146.htm
http://www.colab.gov.vn/tin-tuc/2567/Tuyen-thuc-tap-sinh-ho-ly-di-thuc-tap-tai-Nhat-Ban-khoa-II-nam-2021.aspx
https://congthuong.vn/doanh-nghiep-duc-tai-viet-nam-van-ky-vong-ve-moi-truong-kinh-doanh-156915.html
https://tamnhin.trithuccuocsong.vn/nguoi-viet-ngay-nay-tu-goc-nhin-cua-mot-ceo-nguoi-nhat-102544.html


 
ngoài đã đăng ký và làm việc tại các cơ sở, doanh nghiệp…; kiên quyết không để sót, để lọt 

người nhập cảnh trái phép lao động trong cơ sở, doanh nghiệp. (Bao Chinh Phu, CafeF, Bao 

Chinh Phu, BNews, Bao Chinh Phu, Vietnam News) 

 

70% Lao Động Nước Ngoài Tại Việt Nam Tham Gia Bảo Hiểm Xã Hội 

 

Thống kê về tình hình tham gia bảo hiểm xã hội của lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam 

trong 3 năm qua (2018 - 2020), Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết có 69.542 lao động nước 

ngoài làm việc tại Việt Nam tham gia mua bảo hiểm bắt buộc năm 2020, chiếm khoảng 70% số 

người nước ngoài làm việc theo giấy phép tại Việt Nam. Theo báo cáo của Cục Quản lý lao động 

ngoài nước, Bộ LĐ-TB&XH, tính đến cuối năm 2019, tổng số lao động Việt Nam đang làm việc 

ở nước ngoài khoảng 650 nghìn người tại hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, làm việc trong hơn 

30 nhóm lĩnh vực, ngành nghề khác nhau. Tuy nhiên, theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt 

Nam, số lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt 

buộc mới chỉ là gần 9.000 người. (VnEconomy Ngày 13/5) 

 

Thúc Đẩy Trao Đổi, Hợp Tác Giữa Tỉnh Tuyên Quang Với Đối Tác Hàn Quốc 

 

Ngày 11/5, Đoàn công tác của Đại sứ quán Hàn Quốc do ông Park Noh Wan, Đại sứ Đặc mệnh 

toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam làm Trưởng đoàn đã thăm và làm việc tại tỉnh Tuyên Quang. 

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang đã thông tin tóm tắt tình hình phát triển kinh tế-xã 

hội, kết quả hợp tác của tỉnh Tuyên Quang với các đối tác Hàn Quốc; đồng thời đề xuất các lĩnh 

vực hợp tác trong thời gian tới, gồm hợp tác cấp địa phương; hỗ trợ phát triển chính thức (ODA); 

về nông nghiệp; du lịch; giao thông-xây dựng đô thị thông minh; lao động việc làm; giáo dục và 

đào tạo; công nghiệp và thương mại; nguồn vốn viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát 

triển chính thức…Đại sứ Park Noh Wan cho biết sẽ tiếp tục giới thiệu tỉnh Tuyên Quang với các 

địa phương tương đồng tại Hàn Quốc để tạo cơ hội hợp tác; giới thiệu lao động Tuyên Quang 

sang làm việc tại Hàn Quốc theo thời vụ; xem xét hỗ trợ trong lĩnh vực giáo dục, y tế; đào tạo 

nguồn nhân lực, góp phần thu hút các nhà đầu tư Hàn Quốc đến với tỉnh…(Vietnam Plus, Bao 

Tin Tuc Ngày 11/5) 

 

Gần 70% Chuyên Gia, Lao Động Nước Ngoài Nhập Cảnh Sai Đối Tượng 

 

Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, từ đầu năm đến nay, gần 70% 

trong số 54.000 chuyên gia nước ngoài không đúng đối tượng nhập cảnh vào nước ta. Kết luận 

tại buổi họp, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam nhận định một trong những nguyên nhân gây bùng 

phát dịch thời gian qua là vấn đề quản lý người nhập cảnh. Đặc biệt, có hiện tượng những người 

được đề xuất nhập cảnh không nằm trong nhóm thật sự cần thiết. Phó thủ tướng Vũ Đức Đam 

cho biết việc xác định nhóm đối tượng chuyên gia, người lao động nước ngoài thuộc trách nhiệm 

của từng địa phương. Phó thủ tướng yêu cầu khi đề xuất danh sách chuyên gia, người lao động 

nhập cảnh, chủ tịch UBND các địa phương cần xem xét kỹ từng trường hợp, chịu trách nhiệm 

nếu để xảy ra sai phạm. (VTC, Zing News Ngày 7/5) 
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An Giang Dành Hơn 164 Tỷ Đồng Hỗ Trợ Lao Động Đi Làm Việc Tại Nước Ngoài 

 

UBND tỉnh An Giang dành kinh phí hơn 164 tỷ đồng để thực hiện kế hoạch xuất khẩu lao động 

giai đoạn 2021-2025, trong đó ngân sách từ Trung ương là 58 tỷ đồng, phần còn lại thuộc ngân 

sách tỉnh. Giai đoạn 2021 - 2025, An Giang phấn đấu toàn tỉnh đưa ít nhất 1.500 lao động tham 

gia xuất khẩu lao động, bình quân mỗi năm đưa ít nhất 300 lao động đi xuất khẩu lao động. 

Trong 5 năm qua (2016-2020), toàn tỉnh có 1.886 người xuất khẩu lao động tại các thị trường: 

Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan… Sau thời gian làm việc, mỗi lao động trở về nước có thể tích 

lũy từ 500 triệu đồng trở lên. (Dan Sinh Ngày 13/5) 

Tin Trong Nước 

 

Công Nhân Tăng Ca 1.000 Giờ Mỗi Năm 

 

Trong khi quy định tăng ca không quá 200 giờ mỗi năm, nhiều công nhân tự nguyện làm thêm 

gấp 5 lần lên đến 1,000 giờ một năm, cả tháng không nghỉ để có thêm tiền trang trải cuộc sống. 

Đây là tình trạng thường thấy ở thành phố Thủ Đức và các khu chế xuất - công nghiệp TP HCM 

(Hepza). Nhiều công nhân cho biết tăng ca sẽ giúp họ tang gấp đôi số tiền lương mỗi tháng. Theo 

Chủ tịch Công đoàn Các khu chế xuất - công nghiệp TP HCM (Hepza) Huỳnh Văn Tuấn, nhiều 

công nhân sẵn sàng làm thêm giờ để cắt giảm chi tiêu và kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Tại 

Đồng Nai, các doanh nghiệp giới hạn thời gian làm thêm không hấp dẫn người lao động và đôi 

khi người lao động đình công do không có việc làm thêm. (VnExpress, VCCI, Bao Phap Luat 

Ngày 16/5) 

 

Gần 400 Ca COVID-19 Là Công Nhân, Người Lao Động, Cách Ly 32.000 Người 

 

Theo báo cáo từ các cấp công đoàn, đến hết ngày 16/5, cả nước hiện có hơn 32.000 công nhân 

lao động là F1, F2 đang bị cách ly, với 366 ca dương tính Covid-19, 5,500 trường hợp là F1 và 

26,500 trường hợp là F2. Trong số 366 ca dương tính Covid-19, gồm: Hà Nội 7 ca; Bắc Giang 

310 ca; Bắc Ninh 11 ca; Hưng Yên 1 ca; Phú Thọ 1 ca; Đà Nẵng 36 ca. Tại Hội nghị trực tuyến 

tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong công nhân lao động diễn ra sáng 17/5, ông 

Nguyễn Đình Khang, chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, quyết định cấp kinh 

phí hỗ trợ lao động là F0 từ 3-5 triệu đồng/người, F1 hỗ trợ 1 triệu đồng/người. Với công nhân 

lao động ngoại tỉnh thuộc hai đối tượng F2 và thuê trọ trong các khu dân cư bị phong tỏa y tế hỗ 

trợ tối thiểu 5 kg gạo/người. (CafeF, Tuoi Tre, Tuoi Tre, PLO, VOV, Bao Tin Tuc, Vn 

Economy, Bao Phap Luat Ngày 17/5) 

 

Không Để Lây Lan Dịch Bệnh Trong Các KCN, Làm Đứt Gãy Chuỗi Sản Xuất 

 

Sáng 12/5, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch 

COVID-19 đã họp trực tuyến với TP. Đà Nẵng, Bắc Ninh, Bắc Giang sau khi các địa phương 

này ghi nhận một số ca nhiễm trong khu công nghiệp (KCN). Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh 

giá cao việc cả Bí thư, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, Bắc Ninh, Bắc Giang, cùng hệ thống y tế, 

công an, quân đội đã vào cuộc quyết liệt, thần tốc, trách nhiệm ngay khi phát hiện những ca bệnh 

đầu tiên. Phó Thủ tướng chỉ đạo dịch đến đâu khoanh đến đấy, nhanh nhất có thể, sau đó xác 

Giai%20đoạn%202021%20-%202025,%20An%20Giang%20phấn%20đấu%20toàn%20tỉnh%20đưa%20ít%20nhất%201.500%20lao%20động%20tham%20gia%20xuất%20khẩu%20lao%20động,%20bình%20quân%20mỗi%20năm%20đưa%20ít%20nhất%20300%20lao%20động%20đi%20xuất%20khẩu%20lao%20động.
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định được điểm cần cách ly thật chặt theo đúng nghĩa, điểm nào thì lỏng hơn. Cả nước hiện có 

369 KCN tập trung, gần 30 khu kinh tế cửa khẩu, khu chế xuất với khoảng 3,8 triệu lao động; 

chưa kể khoảng 700 cụm công nghiệp đang hoạt động với khoảng 600.000 lao động. (Bao Chinh 

Phu, Lao Dong, Vietnam Net Ngày 12/5) 

 

Bộ GD-ĐT: Kéo Dài Năm Học Sau Ngày 31/5, Tổ Chức Thi Tốt Nghiệp Đúng Lịch 

 

Ngày 16/5, Bộ GD&ĐT đã có công văn gửi các tỉnh, thành trực thuộc TƯ về tăng cường chỉ đạo 

thực hiện kế hoạch năm học 2020-2021. Theo đó, đối với một số địa phương có tình hình dịch 

bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, học sinh không thể đến trường để hoàn thành năm học, chỉ 

đạo Sở GDĐT báo cáo Bộ GDĐT và tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương quyết định thời gian nghỉ học và thời gian kéo dài năm học sau ngày 31/5/2021. Đối 

với giáo dục mầm non, không tổ chức dạy học trực tuyến cho trẻ mà thực hiện việc hỗ trợ, hướng 

dẫn cha mẹ chăm sóc, giáo dục trẻ ở nhà. Đặc lưu ý tổ chức Kì thi tốt nghiệp trung học phổ 

thông năm 2021 theo đúng kế hoạch, đồng thời xây dựng các kịch bản cụ thể để bảo đảm an toàn 

cho mọi đối tượng học sinh tham gia Kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 trong điều 

kiện có dịch bệnh Covid-19. Tính tới ngày 17/5, 4 tỉnh gồm Đắk Lắk, Hòa Bình, Yên Bái và Hà 

Nam đã cho phép học sinh lớp 9 và lớp 12 quay lại trường học. Các cấp học khác tiếp tục ở nhà 

và thực hiện học trực tuyến. (Dan Tri, Bao Quoc Te, VTC, Nguoi Lao Dong, Dan Viet Ngày 

16/5) 

 

Doanh Nghiệp Dệt May “Khát” Lao Động 

 

Năm 2021 ngành dệt may dự kiến đạt 39 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu, tuy nhiên thiếu lao động 

cho sản xuất đang là một trở ngại lớn trong hoàn thành mục tiêu trên. 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 tất cả các thành viên trong Hội Dệt may thêu đan TP. Hồ Chí Minh đều đang “khát” lao 

động do tác động của dịch COVID-19. Năm 2020, do không có đơn 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.  

Hiện nay, dệt may là một trong những ngành sử dụng số lao động lớn nhất Việt Nam với gần 2,7 

triệu người. (Cong Thuong Ngày 6/5) 

 

Tuyển Sinh, Đào Tạo Nghề - Chủ Động Thích Ứng 

 

Để bảo đảm chất lượng dạy và học trong bối cảnh có dịch Covid-19, ngay sau khi có quyết định 

học viên, sinh viên tạm dừng đến trường từ ngày 4-5, các cơ sở GDNN trên địa bàn thành phố 

Hà Nội đã chuyển sang đào tạo theo hình thức trực tuyến. Nhằm bảo đảm đầu ra cho người học, 

hơn 360 cơ sở GDNN trên địa bàn Hà Nội đã ký kết hợp tác với 600 doanh nghiệp để thực hiện 

tuyển sinh, đào tạo nghề. Năm 2021, Hà Nội đặt mục tiêu tuyển sinh được 220.500 lượt học viên, 

sinh viên. (Hanoi Moi Ngày 14/5) 

 

Sẽ Hỗ Trợ Hơn 51.000 Công Nhân Tại Bắc Giang Phải Nghỉ Việc Vì COVID-19 
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Theo ông Nguyễn Văn Cảnh, chủ tịch Liên đoàn Lao động Bắc Giang, Bắc Giang có 51.042 

công nhân lao động của 54 doanh nghiệp phải nghỉ việc do phải cách ly hoặc tạm ngừng hoạt 

động liên quan đến dịch COVID-19. Số công nhân lao động nghỉ việc tại các khu công nghiệp 

như Vân Trung, Quang Châu và Đình Trám là 44.337 người. Trước đó, Ban quản lý các Khu 

công nghiệp (KCN) tỉnh Bắc Ninh ra thông báo yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tạm 

ngưng sử lao động đến từ tỉnh Bắc Giang từ ngày 17.5. (Tuoi Tre, Lao Dong Ngày 17/5) 

 

Vĩnh Phúc Yêu Cầu 100% Doanh Nghiệp Trả Phí Xét Nghiệm Cho Công Nhân 

 

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu 100% công nhân các khu công nghiệp phải được xét nghiệm 

Covid-19. Thời gian thực hiện xét nghiệm từ ngày 14/5 và hoàn thành trong ngày 17/5. Tỉnh 

Vĩnh Phúc hiện có 9 khu công nghiệp với 320 doanh nghiệp và 95.000 công nhân đang làm việc. 

(HaiQuan, Thanh Nien, Zing News, Zing News Ngày 16/5) 

 

Quý I/2021: Tuyên Quang Tạo Việc Làm Mới Cho 5.884 Lao Động 

 

Theo Sở LĐ-TB&XH Tuyên Quang, trong quý I/2021, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm mới cho 

5.884 lao động, đạt 28% kế hoạch năm. Trong đó, lao động làm việc tại các ngành kinh tế tại tỉnh 

là 3.809 người, lao động đi làm việc tại các khu công nghiệp trong nước là 1.992 và xuất khẩu 

lao động là 83 người. (Dan Sinh Ngày 13/5) 

 

Lãng Phí Cơ Sở Vật Chất Tại Các Trường Nghề, Trung Tâm Dạy Nghề 

 

Những năm gần đây, các trung tâm dạy nghề (TTDN) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã được đầu 

tư xây dựng khang trang với hệ thống máy móc, trang thiết bị dạy và học tương đối hiện đại. Tuy 

nhiên, do đầu tư không đúng hướng, không có kế hoạch cụ thể, lại ít học viên nên rất nhiều máy 

móc không được sử dụng, hoặc chỉ sử dụng rất ít đang gây lãng phí không nhỏ tại các trường 

nghề, TTDN trong tỉnh. Theo thống kê của Phòng GDNN (Sở LĐ-TB&XH), hiện tổng số cơ sở 

tham gia hoạt động GDNN trên địa bàn toàn tỉnh là 88 cơ sở, trong đó có 12 trường cao đẳng, 17 

trường trung cấp; 30 trung tâm GDNN... Giai đoạn 2016-2019, các cơ sở đào tạo nghề nghiệp và 

các doanh nghiệp trong tỉnh đã tuyển sinh đào tạo, kèm cặp truyền nghề cho 392.988 người. 

(Bao Thanh Hoa Ngày 17/5) 

 

Nghệ An Cần Hơn 11.000 Lao Động 

 

Theo báo cáo của Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam tỉnh Nghệ An, năm 2021 nhu cầu sử 

dụng lao động của các doanh nghiệp đang hoạt động tại Khu Kinh tế Đông Nam và các khu công 

nghiệp tỉnh Nghệ An lên tới 11.044 lao động. Đến năm 2025, dự kiến Nghệ An sẽ thu hút thêm 

100 dự án đầu tư; trong đó, có 30% dự án có vốn đầu tư nước ngoài, với tổng vốn đầu tư đăng ký 

khoảng 70.000 tỷ đồng. Theo đó, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh sẽ cần hơn 130.500 lao 

động chất lượng cao và lao động phổ thông. Tổng hợp của Trung tâm Dịch vụ việc làm Nghệ 

An, từ đầu năm 2021 đến nay, có 232 doanh nghiệp đến đăng ký tuyển dụng lao động với gần 

47.000 người. (CADN Ngày 17/5) 
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Quảng Ngãi: Trên 47.000 Sinh Viên Trường Nghề Đã Tìm Được Việc Làm Phù Hợp 

 

Tỉnh Quảng Ngãi hiện có 26 cơ sở GDNN. Trong 5 năm qua, các cơ sở này đào tạo cho trên 

47.000 học sinh, sinh viên. Theo ông Huỳnh Việt Hùng - Trưởng phòng Dạy nghề thuộc Sở LĐ-

TB&XH tỉnh Quảng Ngãi, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề so với tổng số lao động của tỉnh hiện 

đạt 55%. (Dan Tri Ngày 14/5) 

 

Gần 200 Lao Động Trung Quốc Chưa Cấp Phép Ở Các Dự Án Điện Gió Tại Tây Nguyên 

 

Theo Sở LĐ-TB&XH các tỉnh Tây Nguyên, hiện nay trên các dự án điện gió đang triển khai có 

khoảng 200 lao động, chuyên gia người Trung Quốc đang làm việc nhưng chưa được cấp phép 

lao động tại Việt Nam. Theo đó, quá trình kiểm tra tại các dự án có lao động Trung Quốc ở 

huyện Ea H’Leo và huyện Krông Búk ở Đắk Lắk đã phát hiện thêm 69 chuyên gia Trung Quốc 

chưa được cấp phép lao động. Trong khi đó, tại Kon Tum hiện có 28 người Trung Quốc đang 

làm việc tại dự án điện gió ở huyện Đắk Glei cũng chưa được cấp phép. Tương tự, như Tuổi Trẻ 

đã thông tin, tại Đắk Nông hiện có 102 lao động người Trung Quốc đang làm việc ở các dự án 

điện gió Đắk N’Drung 1, 2, 3 (huyện Đắk Song), nhưng chỉ mới 1 người được cấp phép lao 

động. (Tuoi Tre Ngày 16/5) 

 

Trường Nghề Đồng Nai Tuyển Sinh Cho Năm Học Mới 

 

Các trường nghề trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã bắt đầu tuyển sinh cho năm học 2021-2022 với 

khoảng 15 ngàn học sinh, sinh viên tham gia học nghề trong năm học tới. Cao điểm của mùa 

tuyển sinh là giữa tháng 6 đến cuối tháng 7, sau khi học sinh lớp 9 hoàn thành kỳ thi tuyển sinh 

lớp 10 và học sinh lớp 12 hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT. (Bao Dong Nai Ngày 13/5) 

 

TPHCM: Hỗ Trợ LĐ Thất Nghiệp Tham Gia Học Nghề Không Quá 4,5 Triệu Đồng/Khóa 

 

Sở LĐ-TB&XH TPHCM vừa có công văn hướng dẫn việc triển khai thực hiện Quyết định số 

17/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao 

động tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Theo đó, Sở sẽ áp dụng hỗ trợ 3 mức khác nhau đối với các 

học viên nghề tùy theo thời gian đào tạo. Đối với người tham gia khóa đào tạo đến 3 tháng: Mức 

hỗ trợ tính theo mức thu học phí của cơ sở đào tạo nghề nghiệp và thời gian học thực tế nhưng 

không quá 4,5 triệu đồng/người/khóa. Đối với người tham gia khóa đào tạo nghề trên 3 tháng: 

Mức hỗ trợ tính theo tháng, mức thu học phí và thời gian học nghề thực tế nhưng tối đa không 

quá 1,5 triệu đồng/người/khóa. Quyết định trên có hiệu lực từ ngày 15/5/2021. (Dan Tri Ngày 

12/5) 

 

TP. HCM: Trường Nghề Nỗ Lực Để Hút Thí Sinh 

 

Hiện TP. HCM có 393 trường, trong đó có 57 trường cao đẳng (CĐ), 64 trường trung cấp (TC), 

còn lại là các trung tâm giáo dục thường xuyên - GDNN. Theo Sở LĐ-TB&XH TP. HCM, dự 

kiến năm 2021, tuyển sinh CĐ đạt 45.000 người, TC đạt 36.000 người, sơ cấp và các chương 

trình đào tạo nghề nghiệp khác đạt 295.800 người. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, trường cao 

https://dantri.com.vn/giao-duc-huong-nghiep/quang-ngai-tren-47000-sinh-vien-truong-nghe-da-tim-duoc-viec-lam-phu-hop-20210514103546220.htm
https://tuoitre.vn/gan-200-lao-dong-trung-quoc-chua-duoc-cap-phep-o-cac-du-an-dien-gio-tai-tay-nguyen-20210516181550648.htm
http://baodongnai.com.vn/xahoi/202105/truong-nghe-tuyen-sinh-cho-nam-hoc-moi-3056657/
https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/ho-tro-lao-dong-that-nghiep-tham-gia-hoc-nghe-khong-qua-45-trieu-dongkhoa-20210512154238444.htm


 
đẳng, trung cấp đã phải mở ngành mới, điều chỉnh cách xét tuyển, thay đổi hình thức nộp hồ sơ 

và tư vấn để thu hút người học. (NGUOI LAO DONG Ngày 15/5) 

 

TP. HCM Phát Triển Và Thu Hút Khoảng 15.000 Lao Động Làm Việc Ở Các Hợp Tác Xã 

 

TP. HCM đặt mục tiêu trong giai đoạn 2021-2025, phát triển 150 hợp tác xã (HTX), 2 Liên hiệp 

hợp HTX để thu hút thêm 15.000 lao động làm việc trong khu vực kinh tế HTX. (Dan Sinh Ngày 

16/5) 

 

Đồng Tháp: Hơn 60.000 Lao Động Có Việc Làm Tại Địa Phương 

 

Đến tháng 5/2021, toàn tỉnh Đồng Tháp có hơn 60.000 lao động (LĐ) làm việc tại các doanh 

nghiệp (DN). Đặc biệt số DN hoạt động trong các khu công nghiệp, khu kinh tế tạo việc làm cho 

hơn 12.000 LĐ. Các ngành nghề thu hút nhiều LĐ chủ yếu là chế biến lương thực thực phẩm, 

chế biến thức ăn thủy sản và thủy sản, may mặc... (Bao Dong Thap Ngày 14/5) 

 

Kiên Giang Tích Cực Đào Tạo Nghề Cho Lao Động Nông Thôn 

 

Giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030, tỉnh Kiên Giang đẩy mạnh đào tạo nghề cho 

lao động nông thôn đạt 27.000 người, gồm: Giai đoạn 2021 - 2025, đào tạo 15.000 lao động và 

giai đoạn 2026 - 2030, đào tạo 12.000 lao động. Tỉnh phấn đấu đến năm 2025, nâng lên tỷ lệ 

người lao động qua đào tạo của tỉnh đạt 75%. (Doanh Nghiep Hoi Nhap Ngày 17/5) 
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