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Chính Sách 

 

Thủ Tướng Phạm Minh Chính Làm Việc Với Bộ LĐ-TB&XH 

 

Ngày 19/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính có buổi làm việc với Bộ LĐ-

TB&XH. Thủ tướng đề cập nhiều vấn đề như huy động các nguồn lực để xóa nhà dột nát tại các 

huyện nghèo; các vấn đề liên quan chính sách bảo hiểm xã hội… Thủ tướng yêu cầu, phải coi 

trọng công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, 

tiêu cực, lãng phí. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng Nhà 

nước đã dành 21% ngân sách cho phúc lợi xã hội, là mức cao nhất trong số các nước ASEAN, 

nhờ đó đã cơ bản thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra. Trong bối cảnh đại dịch, 

thông qua chính sách hỗ trợ trực tiếp của Chính phủ và chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo 

hiểm thất nghiệp, đã hỗ trợ hơn 14,4 triệu người với tổng kinh phí hơn 33 nghìn tỷ đồng. Vị thế, 

vai trò và kết quả của GDNN có chuyển biến tích cực; tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng từ 51,6% 

năm 2015 lên 64,5%. Chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) từng bước trở thành trụ cột 

chính trong hệ thống an sinh xã hội, đến nay, hơn 90% dân số đã tham gia BHYT... Giảm nghèo 

là điểm sáng của Việt Nam, được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao, coi đây là một 

trong những câu chuyện thành công nhất và đóng góp nhiều bài học thành công cho thế giới. Kết 

quả tạo việc làm đạt thành công nổi bật, tạo được hàng triệu việc làm mới với mức thu nhập tốt 

hơn, là một trong 10 nước có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất trên thế giới, cơ cấu lao động chuyển 

dịch tích cực. Bộ kiến nghị nhiều nội dung như sửa đổi một số văn bản quy phạm pháp luật; xây 

dựng Đề án cung cầu lao động quốc gia; cho phép triển khai gói bảo hiểm xã hội tự nguyện ngắn 

hạn, linh hoạt…Bộ cũng kiến nghị nhiều giải pháp mới về giảm nghèo như thực hiện các chính 

sách đặc thù hỗ trợ một số hộ nghèo, tách các đối tượng này khỏi đối tượng hộ nghèo và cho 

hưởng chính sách bảo trợ xã hội, bảo đảm mức sống tối thiểu;…Tuy nhiên, Thủ tướng cũng nêu 

rõ, Bộ và ngành còn những nhóm công việc chưa làm tốt, như thị trường lao động phát triển chưa 

đồng bộ, chưa hiện đại, thiếu tổng thể, liên thông, năng suất lao động của Việt Nam còn thấp, tỷ 

lệ lao động đã qua đào tạo còn chậm cải thiện, còn khoảng cách lớn với các nước trong khu vực, 

tỷ lệ bao phủ BHXH còn thấp, việc triển khai Nghị quyết của Chính phủ về hỗ trợ người dân bị 

ảnh hưởng bởi COVID-19 (gói 62.000 tỷ đồng) còn nhiều bất cập…Thủ tướng đề nghị Bộ và 

ngành tiếp tục thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, trong đó tập trung 

vào một số tư tưởng chỉ đạo, nhiệm vụ lớn, như làm tốt công tác truyền thông, truyền cảm hứng 

cho người dân, khắc phục các thách thức và hậu quả của tình trạng già hóa dân số, cải cách thủ 

tục hành chính, triển khai tốt công tác hỗ trợ, giải cứu người lao động Việt Nam tại các nước 

trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, phát triển kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội,… 

(VTV, Lao Dong, Bao Chinh Phu, CAND, Vnbusiness, Thanh Nien, Nhan Dan, MOLISA Ngày 

19/5) 

 

Yêu Cầu Chuẩn Bị Nguồn Lực Để Thực Hiện Cải Cách Chính Sách Tiền Lương 

 

https://vtv.vn/kinh-te/thu-tuong-pham-minh-chinh-phat-trien-kinh-te-di-doi-voi-tien-bo-va-cong-bang-xa-hoi-20210519193735404.htm
https://laodong.vn/thoi-su/thu-tuong-phat-trien-kinh-te-di-doi-voi-tien-bo-va-cong-bang-xa-hoi-911019.ldo
http://baochinhphu.vn/Thoi-su/Thu-tuong-Pham-Minh-Chinh-Phat-trien-kinh-te-di-doi-voi-tien-bo-va-cong-bang-xa-hoi/431761.vgp
http://cand.com.vn/Su-kien-Binh-luan-thoi-su/Thu-tuong-Pham-Minh-Chinh-Phat-trien-kinh-te-di-doi-voi-tien-bo-va-cong-bang-xa-hoi-641975/
https://vnbusiness.vn/viet-nam/thu-tuong-phat-trien-kinh-te-di-doi-voi-tien-bo-va-cong-bang-xa-hoi-1078536.html
https://thanhnien.vn/thoi-su/thu-tuong-pham-minh-chinh-phat-trien-kinh-te-di-doi-voi-tien-bo-va-cong-bang-xa-hoi-1386168.html
https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/thu-tuong-pham-minh-chinh-lam-viec-voi-bo-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-646786/
http://www.molisa.gov.vn/Pages/tintuc/chitiet.aspx?tintucID=225076


 
Thủ tướng yêu cầu chuẩn bị nguồn lực để thực hiện cải cách chính sách tiền lương từ ngày 

1/7/2022 và thực hiện các chính sách an sinh xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân. Năm 2018, Ban 

Chấp hành Trung ương đã ra Nghị quyết 27/NQ-TW về cải cách chính sách tiền lương của cán 

bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. Theo đó, 

tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức sẽ được trả theo vị trí việc làm. (Vietnam Finance, 

VTV, NDH, Dan Tri, VietnamNet, Bao Dan Sinh, SGGP Ngày 25/5) 

 

Đẩy Mạnh Tư Vấn Tuyển Sinh GDNN 2021 Online 

 

Tại Công văn 1486/LĐTBXH-TCGDNN, Bộ LĐ-TB&XH quy định về tăng cường phối hợp chỉ 

đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tuyển sinh các trình độ GDNN năm 2021. 

Theo đó, một trong những yêu cầu đáng chú ý để tiếp tục thực hiện công tác tuyển sinh các trình 

độ GDNN 2021 thông qua việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn tuyển sinh trực tuyến. 

Đặc biệt, Bộ LĐ-TB&XH còn đề nghị chia sẻ cơ sở dữ liệu về tuyển sinh, tốt nghiệp trung học 

cơ sở, trung học phổ thông để khai thác, sử dụng thông tin tuyển sinh, hỗ trợ tuyển sinh trực 

tuyến và ứng dụng “chọn nghề” trên thiết bị di động. (Luat Vietnam Ngày 24/5) 

 

Đề Xuất Chuyển Vai Trò Quản Lý Nhà Nước Hệ Cao Đẳng Về Bộ GD&ĐT 

 

Theo Giáo sư Lâm Quang Thiệp – nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD&ĐT), các 

luật về giáo dục (Luật Giáo dục, Luật Giáo dục ĐH, Luật GDNN) cần sớm được điều chỉnh theo 

các định hướng để đưa trình độ cao đẳng về trở lại bậc giáo dục ĐH; đưa quản lý Nhà nước về 

đào tạo cao đẳng chung một đầu mối với các cấp độ khác thuộc giáo dục ĐH, tức là về lại Bộ 

GD&ĐT quản lý. GS Lâm Quang Thiệp nhấn mạnh, tách hệ thống trường cao đẳng ra khỏi hệ 

thống giáo dục đại học cản trở việc thiết kế liên thông giữa cao đẳng và đại học, làm yếu cả hai 

hệ thống nhà trường. Chưa kể đến, chuẩn của Bộ GD&ĐT và chuẩn của Bộ LĐ-TB&XH khác 

nhau, nên khi đồng bộ chương trình gặp rất nhiều trở ngại. (Bao Dan Sinh Ngày 23/5, Giao Duc 

Thoi Dai Ngày 21/5) 

 

Không Cần Bằng Cấp, Chỉ Cần Giỏi Nghề Sẽ Thành Công? 

 

Tại chương trình tư vấn trực tuyến "Xu hướng chọn trường nghề sau THCS" do báo Thanh niên 

tổ chức ngày 23/5, nhiều ý kiến nói rằng, nếu không vào được các trường công lập thì học sinh 

có thể vào các trường dân lập nhưng chi phí ở đây sẽ cao và không phải gia đình nào cũng đủ 

điều kiện để cho con theo học. Trong bối cảnh hiện nay, học nghề cũng là một phương án tốt. 

Hiện nay tỉ lệ cử nhân có bằng đại học thất nghiệp vẫn cao. Tuy nhiên trái ngược với điều này, tỷ 

lệ các bạn có bằng trung cấp hoặc cao đẳng thất nghiệp lại giảm mạnh. Trên thực tế, có khoảng 

20-30 % các em học xong THCS và có nguyện vọng không tiếp tục theo học bậc THPT, kể cả 

các em đã đỗ vào trường công lập. (Dan Tri Ngày 25/5) 

 

Hỗ Trợ Hàng Chục Nghìn Người Lao Động Bắc Ninh, Bắc Giang 

 

Ngày 25/5, đoàn công tác của Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tới Bắc Ninh, Bắc Giang, tiếp tục trao 

quà hỗ trợ công nhân, lao động (CNLĐ). Theo đó, tổng số tiền và hàng hóa tới CNLĐ tỉnh Bắc 

Giang trị giá 900 triệu đồng và tỉnh Bắc Ninh là 500 triệu đồng. Theo báo cáo của LĐLĐ hai tỉnh 

https://vietnamfinance.vn/cai-cach-chinh-sach-tien-luong-tu-172022-thu-tuong-chinh-phu-chi-dao-gi-20180504224253490.htm
https://vtv.vn/kinh-te/thu-tuong-yeu-cau-chuan-bi-nguon-luc-de-thuc-hien-cai-cach-chinh-sach-tien-luong-20210524195959215.htm
https://ndh.vn/thoi-su/thu-tuong-yeu-cau-chuan-bi-nguon-luc-de-cai-cach-tien-luong-vao-1-7-2022-1291706.html
https://dantri.com.vn/kinh-doanh/thu-tuong-chuan-bi-nguon-luc-cai-cach-tien-luong-tu-172022-20210524202737283.htm
https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/tai-chinh/chuan-bi-nguon-luc-cai-cach-tien-luong-739717.html
https://baodansinh.vn/thu-tuong-yeu-cau-chuan-bi-nguon-luc-de-thuc-hien-cai-cach-chinh-sach-tien-luong-20210525080316773.htm
https://www.sggp.org.vn/chuan-bi-nguon-luc-cai-cach-chinh-sach-tien-luong-tu-172022-734226.html
https://luatvietnam.vn/tin-van-ban-moi/tu-van-tuyen-sinh-giao-duc-nghe-nghiep-186-30435-article.html
https://baodansinh.vn/thieu-co-so-khoa-hoc-va-thuc-tien-doi-voi-de-xuat-chuyen-dao-tao-cao-dang-ve-bo-giao-duc-va-dao-tao-20210522183546696.htm
https://giaoducthoidai.vn/thoi-su/de-xuat-chuyen-vai-tro-quan-ly-nha-nuoc-he-cao-dang-ve-bo-gddt-bai-5-Wczdpv3GR.html
https://giaoducthoidai.vn/thoi-su/de-xuat-chuyen-vai-tro-quan-ly-nha-nuoc-he-cao-dang-ve-bo-gddt-bai-5-Wczdpv3GR.html
https://dantri.com.vn/giao-duc-huong-nghiep/co-dung-khi-khong-can-bang-cap-chi-can-gioi-nghe-se-thanh-cong-20210525000747812.htm


 
Bắc Ninh và Bắc Giang, tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến rất phức tạp, hiện nay đã có 

hơn 1.000 CNLĐ tại hai tỉnh đã nhiễm SARS-CoV-2. (Nhan Dan Ngày 25/5) 

 

● Tin Kinh Doanh & Thị Trường Lao Động ● 

Hợp tác Nước Ngoài 

 

Giảng Viên Cơ khí LILAMA 2 Tham Gia Khóa Đào Tạo Với Các Thiết Bị Nâng 

 

Từ ngày 15/4 đến ngày 21/4, khóa đào tạo “Tải, cố định hàng hóa và nâng hạ hàng hóa (xe cẩu & 

xe nâng)” đã được tổ chức cho 05 giảng viên của Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế 

LILAMA 2, được thực hiện bởi thầy Nguyễn Xuân Lương, giảng viên của Khoa động lực học tại 

trường. Khóa đào tạo này nhằm giúp các giảng viên Cơ khí làm quen với các phương tiện thường 

được dùng để khai thác cho các hoạt động nâng hạ hàng hóa, điển hình là các thiết bị kim loại, 

máy móc, hoặc các thùng gỗ. Thầy Nguyễn Tiến Đạt – một giảng viên trẻ nghề Cắt gọt kim loại 

bày tỏ: “Thao tác nâng hạ có thể được thực hiện bằng tay hoặc sử dụng thiết bị nâng. Chúng tôi 

đã được hướng dẫn cách làm việc với tải treo và cách giảm rủi ro khi vận hành tải. Chúng tôi đã 

hiểu rõ hơn về cấu tạo của xe cẩu và xe nâng. Sau đó, chúng tôi biết cách sửa chữa các thiết bị 

khi có vấn đề phát sinh. Quy trình này cũng được áp dụng cho các thiết bị nâng cơ học, nâng hạ 

dùng trong giàn tải, nâng các điểm gắn. Vì vậy, tất cả chúng tôi đều rất hào hứng tham gia khóa 

đào tạo đầy hữu ích này”. “Mặc dù chúng tôi biết rằng một người điều khiển xe nâng phải có 

bằng lái xe nâng với tính rủi ro cao, nhưng chúng tôi rất vui khi củng cố kiến thức và kỹ năng 

vận hành cần trục và xe nâng. Sau đợt tập huấn này, chúng tôi sẽ cố gắng tập luyện nhiều hơn 

nữa. Ngoài ra, chúng tôi sẽ dành thời gian đăng ký tham gia khóa đào tạo nâng cao để lấy bằng 

chính thức để có thể vận hành xe nâng, cần trục một cách an toàn và chuyên nghiệp”, thầy 

Nguyễn Hải Bình, giảng viên Cơ khí xây dựng tại LILAMA 2 cho biết. Khóa đào tạo 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 19/5) 

 

Giảng Viên Khoa Cơ Khí Từ 4 Cơ Sở GDNN Tham Gia Khóa Đào Tạo Về Quản Lý Xưởng 

Tại LILAMA 2 

 

Từ ngày 5/4 đến ngày 9/4, khóa đào tạo nâng cao về “Quản lý xưởng 5S” đã được tổ chức tại 

Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2 (LILAMA 2) cho 23 giảng viên Cơ khí tới từ 

các trường LILAMA 2, trường Cao đẳng Nghề Ninh Thuận, Long An và Yên Bái, đồng thời 

cũng là trưởng nhóm hướng dẫn sinh viên cùng tham gia khóa đào tạo này. Mục tiêu của khóa 

đào tạo là củng cố lại tầm quan trọng của việc bảo trì, bảo dưỡng dựa trên các tiêu chuẩn 5S. 

Đồng thời, người tham gia sẽ thảo luận về các phương thức mới và trao đổi kinh nghiệm về cách 

quản lý xưởng thực hành. Đầu tiên, 23 giảng viên được chia thành 12 nhóm cùng phối hợp với 

các sinh viên để khảo sát hiện trạng các loại thiết bị, dụng cụ, nguyên vật liệu tại từng xưởng của 

Khoa Cơ khí. Mọi người lập kế hoạch về cách thực hiện với từng tiêu chí của 5S bao gồm Sàng 

lọc, Sắp xếp, Sạch sẽ, Săn sóc và Sẵn sàng. Sau đó, tất cả các thành viên thảo luận cách tiếp cận 

tốt nhất để đưa vào thực hiện. Cô Nguyễn Hoàng Vân, một trong số những người tham gia khóa 

đào tạo, cho biết: “Bản thân tôi cũng như các bạn sinh viên ít khi để ý đến tình trạng không tốt 

https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/ho-tro-hang-chuc-nghin-nguoi-lao-dong-bac-ninh-bac-giang-647706/
https://www.tvet-vietnam.org/archives/news/lilama-2-mechanical-teachers-participating-in-training-with-lifting-equipment


 
tại xưởng. Chúng tôi chỉ tập trung vào bài học hoặc vào các quy trình gia công. Các giảng viên 

thường thực hiện công tác quản lý xưởng một mình. Tuy nhiên, thông qua khóa đào tạo này, 

chúng tôi nhận thấy rằng việc quản lý xưởng theo kế hoạch sẽ rất hữu ích cho chúng tôi. Ví dụ, 

chúng tôi đã dán nhãn và phân loại thiết bị, dụng cụ và vật tư để sau này có thể sử dụng chúng dễ 

dàng hơn. Ngoài ra, chúng tôi còn chuẩn bị và treo Biển chỉ dẫn an toàn khi vận hành máy, hoặc 

Bảng kế hoạch bảo dưỡng thiết bị cho giảng viên phụ trách và sinh viên, v.v… Những công việc 

này không chỉ làm cho xưởng trông đẹp hơn mà còn giúp cho quá trình đào tạo chuyên nghiệp và 

hiệu quả hơn”. “Nhìn chung, sau đợt tập huấn này, toàn thể giảng viên và sinh viên sẽ hiểu rõ 

hơn về công tác bảo trì, bảo dưỡng xưởng theo quy tắc 5S và cách quản lý xưởng tinh gọn. Kiến 

thức về khái niệm xưởng 3 cấp độ được nâng cao cùng với nhận thức về tầm quan trọng của việc 

bảo trì thường xuyên. Cuối cùng, tất cả giảng viên và sinh viên có thể lập bảng trực nhật hàng 

ngày tại mỗi xưởng. Tôi mong rằng trong tương lai, mỗi cá nhân có thể có ý thức tự giác bảo trì 

nhà xưởng”, thầy Nguyễn Anh Dũng, Trưởng khoa Cơ khí bày tỏ. Khóa đào tạo 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 19/5) 

 

ILO, Bộ LĐ-TB&XH Ký Hợp Tác 2021-2030 

 

Ngày 20/5 tại Hà Nội, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Chính phủ Việt Nam đã ký kết bản 

ghi nhớ về hợp tác thúc đẩy các tiêu chuẩn lao động quốc tế tại Việt Nam trong 10 năm tới. Bản 

ghi nhớ cho giai đoạn 2021-2030 được đại diện ILO Việt Nam và Bộ LĐ-TB&XH cùng ký kết. 

Theo đó, hai bên đồng ý hợp tác nhằm thúc đẩy việc gia nhập và thực hiện các tiêu chuẩn lao 

động quốc tế tại Việt Nam thông qua một khuôn khổ hợp tác giữa Bộ LĐ-TB&XH và ILO Việt 

Nam, đảm bảo sự tham gia của đại diện người lao động, người sử dụng lao động trong suốt quá 

trình này. Đến thời điểm này, Việt Nam đã gia nhập 25 công ước của ILO, bao gồm 7 trong tổng 

số 8 công ước cơ bản liên quan đến các lĩnh vực thương lượng tập thể, phòng chống phân biệt 

đối xử, lao động trẻ em và lao động cưỡng bức. Trong giai đoạn 2021-2030, Việt Nam dự kiến 

nghiên cứu đề xuất gia nhập thêm 15 công ước của ILO nhằm thúc đẩy các tiêu chuẩn lao động 

quốc tế ở Việt Nam. Nhân dịp này, Bộ LĐ-TBXH tổ chức Lễ trao tặng Kỷ niệm chương cho TS. 

Chang –Hee Lee, Giám đốc Văn phòng ILO tại Việt Nam. Ông đã có những đóng góp quan 

trọng nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và ILO, tạo ra những thay đổi tích 

cực trong lĩnh vực lao động, việc làm của Việt Nam. Ông đã tích cực hỗ trợ Việt Nam trong quá 

trình vận động EU phê chuẩn Hiệp định EVFTA, sửa đổi Bộ luật Lao động năm 2019 và tăng 

cường năng lực quản lý nhà nước của Bộ, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trong ILO. 

Trước đó, từ năm 2000, ông đã có quan hệ hợp tác mật thiết với các đơn vị của Bộ LĐ-TBXH 

trong vai trò chuyên gia về lao động, tiền lương. (MOLISA, Vietnam Plus Ngày 20/5) 

 

Gần 35.000 Lao Động Đi Làm Việc Ở Nước Ngoài Trong 4 Tháng Đầu Năm 

 

Theo Cục Quản Lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH), số liệu báo cáo từ các doanh nghiệp 

cho biết 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 hoạc năm 2021. Trong 4 tháng đầu năm, thị trường Nhật Bản 

tiếp nhận nhiều lao động Việt Nam nhất với 18.355 lao động, tiếp theo là Đài Loan 15.055 lao 

https://www.tvet-vietnam.org/archives/news/mechanical-teachers-from-4-tvet-institutes-participated-in-workshop-management-training-old-story-but-new-approach
http://www.molisa.gov.vn/Pages/tintuc/chitiet.aspx?tintucID=226056
https://www.vietnamplus.vn/viet-nam-du-kien-phe-chuan-them-15-cong-uoc-cua-ilo-trong-10-nam-toi/714002.vnp


 
động, Trung Quốc 415 lao động, Hàn Quốc 289 lao động, Hungary 204 lao động, Romania 202 

lao động, Singapore 129 lao động, UAE 43 lao động và các thị trường khác. Tuy nhiên, sang 

tháng Năm và dự kiến tháng Sáu việc đưa lao động sang thị trường Đài Loan sẽ bị gián đoạn, bởi 

chính quyền nơi này đã siết chặt các quy định phòng dịch sau khi ghi nhận hàng loạt ca nhiễm 

mới. Từ ngày 19/5 đến ngày 18/6, Đài Loan tạm dừng nhập cảnh đối với tất cả người nước 

ngoài, trong đó có đối tượng lao động. (Nguoi Lao Dong, Vietnam Plus Ngày 24/5) 

 

Nối Lại Chương Trình Đưa Lao Động Việt Nam Sang Hàn Quốc 

 

Sau hơn một năm gián đoạn do thỏa thuận hợp tác về phái cử và tiếp nhận lao động Việt Nam 

sang làm việc tại Hàn Quốc hết hạn và dịch COVID-19 bùng phát, nhờ sự nỗ lực của cả hai bên, 

việc đưa lao động của Việt Nam sang Hàn Quốc đã được nối lại sáng 21/5. Chuyến bay đêm 20/5 

của hãng hàng không Hàn Quốc Asiana Airlines đã đưa nhóm 24 lao động Việt Nam sang Hàn 

Quốc theo thỏa thuận phái cử và tiếp nhận lao động Việt Nam được Bộ LĐ-TB&XH Việt Nam 

và Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc ký lại tháng 3 năm nay. Sau đợt đầu này, dự kiến sẽ tiếp 

tục có thêm nhiều lao động nước ta được phái cử sang Hàn Quốc làm việc trong năm nay. Phía 

Hàn Quốc cho biết sẽ tiếp nhập khoảng 8.200 lao động Việt Nam, trong đó 8.000 lao động ngành 

sản xuất chế tạo và 200 lao động ngành ngư nghiệp. Theo Ban Quản lý Lao động Việt Nam tại 

Hàn Quốc, từ tháng 3/2020 đến tháng 4/2021 đã có 5.000 lao động được lựa chọn ký hợp đồng 

với chủ doanh nghiệp Hàn Quốc. Phía Hàn Quốc sẽ tiếp nhận trước 290 lao động được ký hợp 

đồng từ năm 2020 và đã hoàn thành các thủ tục xin thị thực nhập cảnh Hàn Quốc. Tiếp đến là số 

1.600 lao động hiện đang được hai bên hoàn thành các thủ tục. Các lao động Việt Nam nhập 

cảnh Hàn Quốc sẽ thực hiện cách ly 14 ngày theo quy định của chính quyền địa phương và xét 

nghiệm COVID-19 hai lần. (Tin Tuc, Vietnam Plus, VOVworld Ngày 21/5) 

 

Hợp Tác Mang Đến Cơ Hội Học Nghề Và Làm Việc Tại Đức 

 

Ngày 22/5 tại Hà Nội, Tập đoàn An Dương và Tập đoàn Avestos - Cộng hòa Liên bang Đức đã 

tổ chức Lễ ký kết hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, du học nghề và cung ứng nhân lực cho thị 

trường Đức. (Dang Cong San Ngày 22/5) 

 

Tin Trong Nước 

 

Gần 600 Công Nhân Mắc COVID-19 Tại Các Doanh Nghiệp, Khu Công Nghiệp 

 

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho biết, tính đến ngày 20/5, 

cả nước đã ghi nhận gần 600 công nhân lao động mắc COVID-19 tại các doanh nghiệp, khu công 

nghiệp trên địa bàn 8 tỉnh, thành phố. Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành 

Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn, nhất là tại 8 địa phương đang 

có công nhân, lao động dương tính với SARS-CoV-2 đã chủ động trích kinh phí Công đoàn để 

kịp thời hỗ trợ khó khăn, mua trang thiết bị phòng, chống dịch, động viên công nhân, lao động 

phải nghỉ việc cách ly theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, người lao động thuê trọ, người 

lao động mất hoặc giảm thu nhập… Nhiều Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn 

ngành chủ động tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền để có các giải pháp hỗ trợ 

https://nld.com.vn/cong-doan/gan-35000-lao-dong-ra-nuoc-ngoai-lam-viec-bat-chap-dich-covid-19-20210523211546869.htm
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doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh; thương lượng với người sử dụng lao động để sắp xếp, 

bố trí các phương án lao động phù hợp, bảo đảm việc làm cho người lao động; kiến nghị với các 

doanh nghiệp (có các trường hợp F1, F2 phải nghỉ việc) đảm bảo duy trì thu nhập, hỗ trợ các F1 

phải cách ly tập trung; hỗ trợ kinh phí gửi con cho đoàn viên, công nhân, lao động ngoại tỉnh có 

con nhỏ phải nghỉ học... (CafeF, VnEconomy, Bao Dan Sinh Ngày 21/5) 

 

Doanh Nghiệp Da Giày Muốn Được Hỗ Trợ Mua Vaccine Cho Người Lao Động 

 

Hiệp hội Da – Giày – Túi xách Việt Nam vừa có văn bản kiến nghị Chính phủ hỗ trợ mua/tiêm 

vaccine COVID-19. Tổng lượng lao động của ngành chiếm khoảng 1,5 triệu công nhân, trong đó 

mỗi nhà máy sử dụng từ vài nghìn đến vài chục nghìn lao động. Nếu đối với doanh nghiệp trong 

ngành Da giày chỉ cần bị giãn cách, cách ly không làm việc từ 14 – 21 ngày thì khách hàng sẽ rút 

hết đơn hàng, dẫn đến doanh nghiệp sẽ phá sản, một lượng lớn lao động trong ngành mất việc 

làm. Đồng thời, Nhà nước sẽ phải chịu gánh nặng chi phí cho việc dập dịch dẫn đến thiệt hại của 

toàn xã hội là vô cùng lớn, hiệp hội cho biết. Hiệp hội cũng cho biết hiện một số nước láng giềng 

của Việt Nam như Campuchia, Malaysia, Chính phủ đã thực hiện ưu tiên tiêm vaccine cho các 

doanh nghiệp nhiều lao động. (VnExpress, VnEconomy Ngày 18/5) 

 

Doanh Nghiệp Ngành Gỗ Đề Nghị Được Mua 1 Triệu Liều Vaccine Ngừa COVID-19 

 

Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam (VIFOREST) vừa đệ trình Công văn lên Thủ tướng Chính 

phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống COVID-19; để đề nghị cho doanh nghiệp ngành gỗ 

được tiếp cận, đặt mua khoảng 1 triệu liều vaccine ngừa COVID-19. Hiện nay, ngành gỗ có 

khoảng 5.300 doanh nghiệp, sử dụng trên 700.000 lao động; ngoài ra còn có hàng vạn lao động ở 

trong các làng nghề gỗ trên phạm vi cả nước. Đây là nguồn lực quan trọng trong sản xuất, qua đó 

giúp cho ngành gỗ đạt mục tiêu xuất khẩu trên 15 tỷ USD năm 2021 và 20 tỷ USD vào năm 

2025. Chia sẻ về đề nghị trên, ông Đỗ Xuân Lập - Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, 

cho biết: Qua tham khảo một số thông tin sơ bộ, nếu một doanh nghiệp có 1.000 lao động, chỉ 

cần có 1 người nhiễm COVID-19 thì toàn bộ doanh nghiệp có thể phải dừng sản xuất ít nhất là 

21 ngày, gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng. Theo kế hoạch của ngành hỗ, lượng vaccine kể trên sẽ 

được ưu tiên cho các doanh nghiệp chế biến gỗ trong các khu công nghiệp, khu vực tập trung 

đông người lao động, đặc biệt là tại tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bình Định, TP Hồ Chí Minh và 

TP Hà Nội là những địa phương có nhiều doanh nghiệp có quy mô lao động trên 1.000 người. 

(BNews, Tin Tuc Ngày 21/5) 

 

Hiệp Hội Công Nghiệp Hỗ Trợ Đề Xuất Tiêm Vắc Xin Cho Người Lao Động 

 

Trước nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng, Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ (VASI) cho biết nguyện 

vọng lớn nhất của cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ hiện nay là Chính phủ đẩy nhanh 

việc triển khai tiêm vắc xin và ưu tiên cho đối tượng là người lao động tại các doanh nghiệp sản 

xuất. Về chi phí, VASI cho biết, nếu Chính phủ có chủ trương xã hội hóa, doanh nghiệp công 

nghiệp hỗ trợ sẵn sàng chi trả chi phí tiêm vắc xin cho người lao động của doanh nghiệp mình. 

Mới đây, Hiệp hội Dệt May Việt Nam (VITAS) và Hiệp hội Da - Giày - Túi xách Việt Nam 

https://cafef.vn/dam-bao-tien-luong-cho-nguoi-lao-dong-phai-nghi-viec-cach-ly-do-covid-20210521101457263.chn
https://vneconomy.vn/dam-bao-tien-luong-cho-nguoi-lao-dong-phai-nghi-viec-cach-ly-do-covid.htm
https://baodansinh.vn/ca-nuoc-da-ghi-nhan-gan-600-cong-nhan-lao-dong-mac-covid-19-tai-cac-doanh-nghiep-khu-cong-nghiep-2021052110300373.htm
https://vnexpress.net/doanh-nghiep-det-may-muon-duoc-ho-tro-mua-vaccine-4279894.html
https://vneconomy.vn/doanh-nghiep-da-giay-muon-duoc-ho-tro-mua-vaccine-cho-nguoi-lao-dong.htm
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https://baotintuc.vn/doanh-nghiep-doanh-nhan/doanh-nghiep-nganh-go-de-nghi-duoc-mua-1-trieu-lieu-vaccine-ngua-covid19-20210521112157081.htm


 
(Lefaso) đã gửi công văn kiến nghị tới Chính phủ, Bộ Y tế về việc hỗ trợ DN dệt may mua, tiêm 

vắc-xin COVID-19. (SaigonTimesEnglish Ngày 21/5) 

 

Việt Nam Sẽ Có Thêm 3% GDP Từ Người Khuyết Tật   

 

Một nghiên cứu của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) chỉ ra rằng, Việt Nam mất khoảng 3% 

GDP do không tận dụng người khuyết tật trong thị trường lao động. Theo số liệu thống kê từ Ủy 

ban Quốc gia về người khuyết tật, đến năm 2018, cả nước có khoảng 8 triệu người khuyết tật từ 

5 tuổi trở lên, với khoảng 40% người khuyết tật ở độ tuổi lao động và còn khả năng lao động. 

Tuy nhiên, chỉ có 30% trong số đó có việc làm tương đối ổn định. Theo kết quả Điều tra Quốc 

gia về Người Khuyết tật được công bố tháng 1/2019 do Tổng cục Thống kê tiến hành trong 2 

năm 2016 và 2017, khi được hỏi quan điểm về việc thuê người khuyết tật làm việc, câu trả lời từ 

người sử dụng lao động như sau: 54,8% không thuê; 24,4% mong muốn thuê; 1,4% thích thuê 

người khuyết tật hơn; 19,4% từ chối trả lời. Theo Luật Người khuyết tật Việt Nam năm 2010, 

Việt Nam chỉ khuyến khích doanh nghiệp tuyển dụng lao động khuyết tật chứ không bắt buộc 

như trước kia. (VietnamNet Tháng 5) 

 

Thế Hệ Trẻ Nhất Việt Nam Chuẩn Bị Cho Nền Kinh Tế Số 

 

Ngày 19/5, PwC Việt Nam công bố báo cáo “Thế hệ Z đã sẵn sàng cho kỷ nguyên số?”. Khảo sát 

được thực hiện nhằm tìm hiểu quan điểm của thế hệ Z (Gen Z) tại Việt Nam - thế hệ trẻ nhất 

trong lực lượng lao động và cách thế hệ này đang chuẩn bị hành trang cho nền kinh tế số nhiều 

biến động. Ghi nhận ý kiến từ 461 đại diện Gen Z, trên 80% Gen Z tham gia khảo sát cho biết, 

họ lạc quan rằng công nghệ sẽ cải thiện triển vọng công việc, trong khi 11% Gen Z bày tỏ lo ngại 

về tác động của công nghệ tới việc làm trong tương lai. Ba mối quan ngại lớn nhất đối với Gen Z 

được đưa ra là công nghệ sẽ khiến vai trò của họ trở nên thừa thãi (51%), sẽ không có năng lực 

phù hợp(26%) và không thể học các kỹ năng phù hợp (12%). Báo cáo cũng chỉ ra mối liên hệ 

giữa trình độ học vấn hay kỹ năng của những người tham gia khảo sát và mức độ lạc quan của họ 

về ảnh hưởng của công nghệ tới tương lai việc làm. Cụ thể, 62% Gen Z Việt Nam không hoặc 

chưa có bằng cấp tin rằng tự động hóa mang lại nhiều rủi ro hơn là cơ hội, so với tỉ lệ 47% Gen 

Z có bằng cấp và trình độ kỹ thuật. Báo cáo của PwC cũng chỉ ra, Gen Z đón nhận các phương 

thức làm việc linh hoạt một cách tích cực và có thể là lực lượng lao động từ xa hiệu quả nhất với 

80% Gen Z dự đoán làm việc từ xa sẽ trở thành thông lệ mới và 57% Gen Z tham gia lao động 

cho biết họ cảm thấy hiệu quả khi làm việc tại nhà. Về vai trò của các bên liên quan trong việc 

nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, khoảng 50% người được hỏi cho rằng phát triển kỹ năng là hành 

trình của mỗi cá nhân, trong khi 46% cho biết họ kỳ vọng doanh nghiệp và chính phủ sẽ có vai 

trò quyết định trong việc hỗ trợ người lao động nâng cao kỹ năng nghề. (VnEconomy, 

VnExpress Ngày 20/5) 

 

Thu Nhập Bình Quân Cả Nước Năm 2020 Đạt Khoảng 4,23 Triệu Đồng 1 Tháng 

 

Thu nhập bình quân 1 người 1 tháng chung cả nước năm 2020 theo giá hiện hành đạt khoảng 

4,23 triệu đồng, trong khi đó tiêu hết 2,89 triệu đồng, theo thống kê của Tổng cục Thống kê. 

Khảo sát này được tiến hành trên phạm vi 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, bao gồm 

https://english.thesaigontimes.vn/82054/vasi-proposes-prioritizing-covid-19-vaccination-for-manufacturing-workers-.html
https://premium.vietnamnet.vn/viet-nam-se-co-them-3-gdp-tu-nguoi-khuyet-tat-n-474727.html
https://vneconomy.vn/the-he-tre-nhat-viet-nam-dang-chuan-bi-nhung-gi-cho-nen-kinh-te-so.htm
https://e.vnexpress.net/news/business/data-speaks/gen-z-least-optimistic-about-technology-impact-on-jobs-4281082.html


 
46.995 hộ đại diện cho toàn quốc, khu vực thành thị, nông thôn, 6 vùng địa lý, tỉnh/thành phố 

trực thuộc Trung ương. Bình quân mỗi năm trong thời kỳ 2016-2020, thu nhập bình quân đầu 

người 1 tháng chung cả nước tăng bình quân 8,1%. Thu nhập bình quân 1 người 1 tháng năm 

2020 ở khu vực thành thị đạt 5,5 triệu đồng, cao gấp gần 1,6 lần khu vực nông thôn (3.48 triệu 

đồng). Nhóm hộ giàu nhất (nhóm gồm 20% dân số giàu nhất - nhóm 5) có TNBQ 1 người 1 

tháng năm 2020 đạt 9,1 triệu đồng cao gấp hơn 8 lần so với nhóm hộ nghèo nhất (nhóm gồm 

20% dân số nghèo nhất - nhóm 1), với mức thu nhập đạt 1,13 triệu đồng. Vùng có thu nhập bình 

quân đầu người cao nhất là vùng Đông Nam Bộ (6,02 triệu đồng 1 người 1 tháng), cao gấp 2,2 

lần vùng có TNBQ 2 đầu người thấp nhất là vùng Trung du và miền núi phía Bắc (2,74 triệu 

đồng 1 người 1 tháng). Bình Dương là địa phương có thu nhập bình quân đầu người cao nhất cả 

nước, đạt 7,019 triệu đồng/người/tháng. TP. HCM đứng thứ hai với 6,537 triệu 

đồng/người/tháng. Hà Nội ở vị trí thứ ba với 5,981 triệu đồng/người/ tháng. Theo khảo sát, năm 

2020 chi tiêu bình quân hộ gia đình cả nước là 2,89 triệu đồng/người/tháng, tăng 13% so với 

2018. Các hộ gia đình thành thị có mức chi tiêu bình quân đầu người/tháng xấp xỉ 3,8 triệu đồng 

trong khi các hộ nông thôn chỉ ở mức 2,4 triệu đồng, chênh lệch giữa hai khu vực là 1,6 lần. 

Vùng Đông Nam Bộ luôn đứng đầu cả nước với mức chi tiêu hộ gia đình cao nhất (xấp xỉ 3,9 

triệu đồng/người/tháng). Sự bất bình đẳng trong chi tiêu bình quân đầu người một tháng quan sát 

được giữa nhóm giàu nhất và nhóm nghèo nhất, lên tới 3,5 lần năm 2020, với chi bình quân đầu 

người một tháng ở các hộ nhóm 5 xấp xỉ 4,8 triệu đồng/người/tháng so với gần 1,4 triệu 

đồng/người/tháng ở các hộ thuộc nhóm 1. (Dan Viet, NDH, VietnamNet, Tuoi Tre, VOV Ngày 

24/5) 

 

Doanh Nghiệp - "Bà Đỡ" GDNN 

 

Trong năm 2020, các doanh nghiệp đã tiếp nhận hơn 52 nghìn 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 nghìn 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. 

Theo thống kê từ Bộ LĐ-TB&XH, trung bình mỗi năm có trên 200.000 cử nhân đại học thất 

nghiệp. Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cường các giải pháp nhằm xây dựng mối quan hệ hợp tác giữa 

nhà trường với doanh nghiệp bằng những chính sách phù hợp để hai bên cùng có lợi, nhằm tạo ra 

sự cân bằng về cung cầu trong thị trường lao động, giảm tỷ lệ thất nghiệp, nâng cao chất lượng 

nguồn nhân lực, đóng góp cho sự phát triển kinh tế của đất nước trong thời đại công nghiệp 4.0. 

(Bao Phap Luat Ngày 23/5) 

 

Thúc Đẩy Phát Triển GDNN Tại Các Trường Cao Đẳng Thuộc Bộ Công Thương 

 

Chiều ngày 21/5, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chủ trì buổi làm việc trực tuyến với 22 cơ sở 

GDNN và Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương. Cùng dự có Thứ 

trưởng Cao Quốc Hưng cùng lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Công Thương. Trong đó có 10/22 

trường định hướng phát triển thành trường chất lượng cao. Năm 2018, Bộ Công Thương có 35 

cơ sở giáo dục đào tạo. Về tuyển sinh, năm học qua, 22 trường đạt khoảng 80% tổng kế hoạch. 

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo của các trường đã có nhiều ý kiến về vấn đề đào tạo, tuyển 
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sinh, tài chính… Trong đó, các ý kiến tập trung đề xuất Bộ Công Thương đẩy mạnh hơn nữa hợp 

tác với Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư… để hoàn thiện thể chế, chính sách về chuyển đổi số trong đào tạo nghề, ứng dụng công nghệ 

trong quản lý, tổ chức đào tạo qua mạng, quy chế đào tạo từ xa, đào tạo liên thông. Phát biểu kết 

luận tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên thống nhất phương hướng trong hoạt động 

của các cơ sở GDNN và ĐTBD như sau: Một là, kết nối chặt chẽ với doanh nghiệp trong đào tạo 

nguồn nhân lực có tay nghề, có kỷ luật, có kỹ năng đáp ứng nhu cầu lao động cho các ngành 

công nghiệp, thương mại, công nghệ cao của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, góp phần 

đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước. Hai là, chủ động trong thực hiện cơ chế tự 

chủ, trong việc tái cơ cấu và tổ chức, bộ máy tinh gọn, hiệu quả; ứng dụng công nghệ số trong 

đào tạo và quản lý. Ba là, tiếp tục rà soát, sắp xếp các trường CĐ trong hệ thống các cơ sở đào 

tạo Bộ Công Thương. Sử dụng ngân sách nhà nước hiệu quả trong đầu tư xây dựng, mua sắm 

trang thiết bị đào tạo. Xã hội hóa các nguồn lực đầu tư cho GDNN thông qua liên kết với các tổ 

chức cá nhân trong và ngoài nước. (Cong Thuong Ngày 21/5) 

 

Vào Thẳng Trường Nghề, Không Cố Thi Lớp 10 

 

Gần đây, nhiều phụ huynh không ngần ngại cho con đăng ký học nghề thay vì thi vào lớp 10 

bằng mọi giá như trước đây để tránh áp lực từ kỳ thi cấp 3. Ở Hà Nội chỉ có 62% học sinh vào 

trường công lập, tương tự ở TP.HCM năm nay, các trường THPT công lập trên địa bàn sẽ tuyển 

70%/ 99.000 số học sinh vào lớp 10. (CafeF Ngày 24/5) 

 

NovaGroup Tuyển Dụng 100.000 Nhân Sự Từ Nay Đến Năm 2025 

 

Tập đoàn kinh tế đa ngành nghề NovaGroup đang thu hút nguồn nhân lực lớn để hoàn thiện hệ 

sinh thái, phục vụ toàn diện cho khách hàng và cộng đồng. Theo đại diện Tập đoàn, từ nay đến 

năm 2025, NovaGroup cần tới 100.000 nhân sự. Tại Novaland Group, rất cần những vị trí vận 

hành như thiết kế, kỹ sư, chuyên viên marketing, phân tích dự án, phân tích thị trường, chuyên 

viên hành chính, chuyên viên kinh doanh, kiểm toán, kế toán… (Tuoi Tre Ngày 24/5) 

 

Bóng Đèn Rạng Đông Đầu Tư Hơn 2.300 Tỷ Đồng Ở Khu Công Nghệ Cao Hoà Lạc 

 

Ban quản lý khu công nghệ cao Hòa Lạc mới đây đã quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư 

đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (Mã: RAL) với 

tổng mức vốn đầu tư của dự án là 2.344 tỷ đồng. Khi nhà máy đi vào hoạt động, dự án dự kiến 

sản xuất 100 triệu sản phẩm chiếu sáng xanh, thông minh và sản phẩm điện tử công nghệ cao, sử 

dụng khoảng 1.400 người lao động trong giai đoạn hoạt động ổn định. (Dan Viet, BNews, CafeF, 

VietnamBiz Ngày 20/5) 

 

Hà Nội: Ðào Tạo Nghề Gắn Với Thị Trường Lao Động 

 

Ðể nâng cao chất lượng nguồn lao động cho Thủ đô và đất nước, thành phố Hà Nội yêu cầu các 

sở, ngành liên quan, các cơ sở đào tạo, doanh nghiệp, tổ chức… tiếp tục đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của xã hội, sự đồng hành của doanh 
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https://cafef.vn/co-phieu-bong-den-rang-dong-ral-but-pha-len-245000-dong-cao-nhat-san-chung-khoan-sau-thong-tin-dau-tu-vao-nha-may-cong-nghe-cao-tai-hoa-lac-20210517103642895.chn
https://vietnambiz.vn/bong-den-rang-dong-ral-sap-dau-tu-nha-may-hon-2300-ty-dong-o-kcn-cao-hoa-lac-20210517153840667.htm


 
nghiệp trong việc phát triển GDNN và nhân lực có kỹ năng nghề. Cùng với đó, triển khai hiệu 

quả các chương trình, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy mạnh sự gắn kết doanh nghiệp 

với cơ sở GDNN trong đào tạo, giải quyết việc làm. Các cơ sở GDNN cần chủ động đổi mới 

tuyển sinh, tổ chức đào tạo, kết hợp đào tạo trực tiếp và trực tuyến, ưu tiên đào tạo chất lượng 

cao, đào tạo lại, đào tạo thường xuyên cho người lao động phù hợp với xu hướng chuyển dịch cơ 

cấu lao động trong thời kỳ mới, đáp ứng yêu cầu phát triển. Trung bình mỗi năm, hơn 360 cơ sở 

GDNN trên địa bàn tổ chức tuyển sinh, đào tạo nghề cho hơn 200 nghìn lượt người. Số người 

học nghề tăng lên, góp phần đưa tỷ lệ lao động qua đào tạo ở Thủ đô tăng từ 34,2% vào năm 

2010 lên 70,25% vào năm 2020. (Nhan Dan Ngày 24/5) 

 

Hà Nội: Gần 4.000 Người Lao Động Đã Mất Việc Làm Do Dịch COVID-19 

 

Do ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19, đã có 175 doanh nghiệp phải dừng hoạt động, 1.162 

doanh nghiệp bị ảnh hưởng nhưng chưa dừng hoạt động, 3.930 công nhân lao động mất việc làm, 

39.301 công nhân lao động thiếu việc làm. (Kinh Te Do Thi Ngày 25/5) 

 

Bắc Giang Gặp Khó, Cần 310 Tỉ Đồng Hỗ Trợ 60.000 Công Nhân Bị Ảnh Hưởng Bởi Dịch 

 

Hiện có khoảng 60.000 công nhân từ các tỉnh, thành đang sống ở Bắc Giang, đã phát sinh các 

vấn đề xã hội, đặc biệt đời sống công nhân tại khu trọ, ước tính cần khoảng 310 tỉ đồng để hỗ trợ 

đời sống và 1 tháng lương. (Nguoi Lao Dong Ngày 24/5) 

 

Giai Đoạn 2021 - 2025, Phú Thọ Đặt Mục Tiêu Tạo Việc Làm Cho 80.000 Người 

 

Theo sở LĐ-TB&XH tỉnh Phú Thọ, trong giai đoạn 2016 - 2020, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm 

cho 78.384 lao động. Mục tiêu của tỉnh trong giai đoạn 2021 - 2025 là tạo việc làm cho 80.000 

người, trong đó có 13.500 người xuất khẩu lao động. (Dan Sinh Ngày 22/5) 

 

Nghệ An: Khai Mạc Kỳ Thi Kỹ Năng Nghề Năm 2021 

 

Ngày 24/5, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nghệ An đã tổ chức khai mạc kỳ thi ”Kỹ năng nghề tỉnh Nghệ 

An năm 2021″. Đây là kỳ thi có quy mô, số thí sinh lớn nhất từ trước đến nay với sự tham dự của 

33 thí sinh của 12 nghề dự thi đến từ 12 cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (Bao Dan Sinh, 

Bao Nghe An Ngày 25/5) 

 

Phú Yên: Hỗ Trợ Đào Tạo Nghề Cho Hơn 6.000 Lao Động Nông Thôn 

 

Mục tiêu giai đoạn 2021-2025, tỉnh Phú Yên hỗ trợ đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông 

thôn là 6.600 người, bình quân mỗi năm đào tạo 1.320 người; tỉ lệ lao động nông thôn qua đào 

tạo đạt 80%. (Bao Phu Yen Ngày 22/5) 

 

Thiếu Lao Động, Doanh Nghiệp Ở Bình Dương Ra Tận Hà Giang Tuyển Dụng 

 

https://nhandan.com.vn/tranghanoi-tin-chung/ao-tao-nghe-gan-voi-thi-truong-lao-dong-647628/
http://kinhtedothi.vn/ha-noi-da-co-31-cong-nhan-lao-dong-mac-covid-19-gan-4000-nguoi-mat-viec-lam-420857.html
https://nld.com.vn/thoi-su/bac-giang-gap-kho-can-310-ti-dong-ho-tro-60000-cong-nhan-bi-anh-huong-boi-dich-20210524171524854.htm
https://baodansinh.vn/giai-doan-2021-2025-phu-tho-dat-muc-tieu-tao-viec-lam-cho-80000-nguoi-20210521145149297.htm
https://baodansinh.vn/nghe-an-khai-mac-ky-thi-ky-nang-nghe-nam-2021-20210525062720544.htm
https://baonghean.vn/khai-mac-ky-thi-ky-nang-nghe-tinh-nghe-an-nam-2021-287379.html
http://www.baophuyen.com.vn/141/255913/ho-tro-dao-tao-nghe-cho-hon-6-000-lao-dong-nong-thon.html


 
Sau Tết Nguyên đán 2021, doanh nghiệp ở Bình Dương có nhu cầu tuyển dụng khoảng gần 

100.000 lao động. Cho đến nay, sau 4 tháng các công ty vẫn loay hoay với bài toán tuyển dụng. 

Các công ty đã đi đến các tỉnh ở gần như Ninh Thuận, Gia Lai, Đắk Lắk. Thậm chí phải đi xa, ra 

tới tận Hà Giang làm việc với địa phương và tuyển trực tiếp, sau đó đưa nguồn lao động tại địa 

phương vào Bình Dương. (Tuoi Tre Ngày 25/5) 

 

TP. HCM: Nhiều Lựa Chọn Phù Hợp Cho Học Sinh Sau Tốt Nghiệp THCS 

 

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, mùa tuyển sinh lớp 10 năm 

nay toàn thành phố có trên 83.300 thí sinh đăng ký thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập. Đáng chú 

ý, ngoài số học sinh đã đăng ký dự thi vào các trường Trung học Phổ thông, năm nay Thành phố 

Hồ Chí Minh còn có khoảng hơn 16.000 học sinh lớp 9 không đăng ký thi vào lớp 10 mà lựa 

chọn nhiều con đường khác như học nghề tại các trường Trung cấp, Cao đẳng, học tại các Trung 

tâm giáo dục thường xuyên-GDNN. TP. HCM hiện có 57 trường cao đẳng nghề và kỹ thuật, 64 

trường nghề, và 272 trung tâm GDNN. (Vietnam Plus, Vietnam Plus Ngày 19/5, VOV Ngày 

21/5) 

 

TP. HCM Tổ Chức Lại Các Trung Tâm GDNN - Giáo Dục Thường Xuyên 

 

UBND TP đã ban hành Quyết định cho phép Trường Trung cấp nghề Đông Sài Gòn đổi tên 

thành Trường Trung cấp Đông Sài Gòn trực thuộc UBND TP Thủ Đức. Bên cạnh đó, UBND TP 

vừa ban hành Quyết định tổ chức lại Trung tâm GDNN - Giáo dục thường xuyên quận 2 trực 

thuộc UBND quận 2, Trung tâm GDNN - Giáo dục thường xuyên quận 9 trực thuộc UBND quận 

9 và Trung tâm GDNN - Giáo dục thường xuyên quận Thủ Đức trực thuộc UBND quận Thủ Đức 

thành Trung tâm GDNN - Giáo dục thường xuyên TP Thủ Đức trực thuộc UBND TP Thủ Đức. 

(HCMC Portal, HCMC Portal Ngày 24/5) 

 

Hơn 60.000 Lao Động Có Việc Làm Tại Đồng Tháp 

 

Theo Sở LĐ-TB&XH Đồng Tháp, đến tháng 5/2021, toàn tỉnh có hơn 60.000 lao động làm việc 

tại các doanh nghiệp. Đặc biệt số doanh nghiệp hoạt động trong các khu công nghiệp, khu kinh tế 

tạo việc làm cho hơn 12.000 lao động. Trong giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Đồng Tháp đề ra mục 

tiêu đào tạo nghề cho khoảng 75.000 lao động. (Bao Dan Sinh Ngày 22/5) 

https://laodong.vn/xa-hoi/thieu-lao-dong-doanh-nghiep-o-binh-duong-ra-tan-ha-giang-tuyen-dung-913007.ldo
https://en.vietnamplus.vn/vocational-schools-offer-training-in-new-skills/201715.vnp
https://www.vietnamplus.vn/tphcm-nhieu-lua-chon-phu-hop-cho-hoc-sinh-sau-tot-nghiep-thcs/715099.vnp
https://vov.vn/xa-hoi/chon-truong-nghe-huong-di-cho-hoc-sinh-khong-thi-vao-lop-10-o-tphcm-859358.vov
https://www.hochiminhcity.gov.vn/web/vi/-/truong-trung-cap-nghe-ong-sai-gon-oi-ten-thanh-truong-trung-cap-ong-sai-gon?redirect=%2F
https://www.hochiminhcity.gov.vn/web/vi/-/to-chuc-lai-cac-trung-tam-giao-duc-nghe-nghiep-giao-duc-thuong-xuyen-tai-tp-thu-uc?redirect=%2F
https://baodansinh.vn/hon-60000-lao-dong-co-viec-lam-tai-dong-thap-2021052114573745.htm

