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Chính Sách 

 

Tiến Sĩ Phải Học Kỹ Năng Nghề: Tổng Cục GDNN Nói Gì? 

 

Theo Tổng cục GDNN, toàn bộ 306 giảng viên được Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Cần Thơ 

phân công giảng dạy 19 ngành, nghề trình độ cao đẳng và 15 ngành, nghề trình độ trung cấp. Tuy 

nhiên, kết quả kiểm tra cho thấy không có nhà giáo nào có hồ sơ chứng minh đạt chuẩn về trình 

độ kỹ năng để giảng dạy các ngành, nghề đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo quy 

định. Tổng cục đề nghị trường phải xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đối với 306 nhà giáo 

để đạt chuẩn về trình độ kỹ năng nghề theo quy định khi bố trí giảng dạy trình độ cao đẳng, trình 

độ trung cấp là chính xác. Đây cũng là tình hình chung của đội ngũ giáo viên trường cao đẳng, 

trung cấp hiện nay. Theo bà Nguyễn Thị Việt Hương - phó tổng cục trưởng Tổng cục GDNN, 

báo cáo và phản ánh của các bộ, ngành, địa phương và các cơ sở GDNN năm 2020, giảng viên 

GDNN giảng dạy thực hành, tích hợp trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp không thể đạt chuẩn 

về trình độ kỹ năng nghề theo quy định. Để được cấp các chứng chỉ này, giáo viên phải dự thi tại 

các đơn vị do Tổng cục GDNN cấp phép. Bà Hương cho biết tùy theo cấp trình độ giảng dạy, 

nhà giáo là nghệ nhân ưu tú, nghệ sĩ ưu tú, thầy thuốc ưu tú trở lên hoặc có chứng nhận bậc thợ 

hoặc tốt nghiệp trình độ cao đẳng nghề, tốt nghiệp trình độ cao đẳng là đạt chuẩn về kỹ năng 

nghề để giảng dạy thực hành, dạy tích hợp. (Tuoi Tre Ngày 31/5) 

 

Dạy Văn Hóa THPT Trong Trường Nghề: Sao Không Có Môn Tiếng Anh? 

 

Sau khi Bộ GD-ĐT 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 trình độ trung 

cấp, nhiều ý kiến không đồng tình vì không có môn tiếng Anh. Dự thảo thông tư của Bộ GD-ĐT 

cho phép dạy 4 môn, bao gồm 2 môn bắt buộc (toán, ngữ văn) và 2 môn tự chọn trong các môn 

hóa học, vật lý, sinh học, lịch sử, địa lý. Ông Trần Thanh Hải - hiệu trưởng Trường CĐ Viễn 

Đông, nhấn mạnh nếu học chương trình 4 môn theo khối lượng kiến thức văn hóa THPT này các 

em vẫn không thể tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT. Tương tự, TS Trần Kim Tuyền - hiệu trưởng 

Trường CĐ Nghề TP.HCM - cũng cho rằng nên đưa môn tiếng Anh vào khối lượng kiến thức 

văn hóa THPT. Theo ông Tuyền, tiếng Anh giúp các sinh viên và lao động xuất thân từ khối 

GDNN dễ dàng nâng cao tay nghề, tiếp cận được nhiều nguồn tài liệu, các khóa học nước 

ngoài… Ngược lại, ThS Nguyễn Khánh Cường - hiệu trưởng Trường CĐ Lilama2 (Đồng Nai) - 

nêu ý kiến trong chương trình học nghề đã có nội dung ngoại ngữ chuyên ngành, vì vậy không 

nhất thiết có thêm môn tiếng Anh trong khối lượng kiến thức văn hóa THPT. (Tuoi Tre Ngày 

19/5) 

 

Thủ Tướng Chỉ Thị Đẩy Mạnh Khuyến Học, Khuyến Tài, Xây Dựng Xã Hội Học Tập 

 

Ngày 25/5, Thủ tướng Chính phủ đã ra Chỉ thị đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây 

dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ LĐ-TB&XH chủ 

https://tuoitre.vn/tien-si-phai-hoc-ky-nang-nghe-tong-cuc-giao-duc-nghe-nghiep-noi-gi-20210529155003978.htm
https://tuoitre.vn/day-van-hoa-thpt-trong-truong-nghe-sao-khong-co-mon-tieng-anh-20210519161529659.htm


 

 

động rà soát và phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc sửa đổi, bổ sung, thay 

thế các quy định có liên quan về giảng dạy văn hóa giáo dục phổ thông trong các cơ sở GDNN 

nhằm tạo điều kiện cho người học vừa được học nghề vừa có cơ hội học tập liên thông nâng cao 

trình độ. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ LĐ-TB&XH đẩy mạnh các hình thức đào tạo vừa làm vừa 

học, đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn để giúp người lao động, đặc biệt là lao động nông thôn, 

người khuyết tật, người nội trợ, người cao tuổi dễ dàng tiếp cận với giáo dục nghề nghiệp để 

nâng cao kỹ năng nghề nghiệp,… Bên cạnh đó, chỉ thị cũng có các yêu cầu đối với Bộ Giáo dục 

và Đào tạo, Bộ Tài chính, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương,… (DVET, Bao 

Chinh Phu, Lao Dong, GDNN, VietnamNet, Bao Dan Sinh Ngày 19/5) 

 

Việt Nam Cam Kết Thúc Đẩy Các Tiêu Chuẩn Lao Động Quốc Tế 

 

Ngày 27/5, tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cung 

cấp thêm thông tin về việc Việt Nam và Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) ký kết bản ghi nhớ 

mới, trong đó có việc gia nhập thêm các công ước của ILO. Bà Hằng nêu rõ, phát triển nguồn 

nhân lực là một trong những đột phá chiến lược của Việt Nam trong định hướng phát triển kinh 

tế - xã hội. Việt Nam cũng luôn nỗ lực để đảm bảo tốt hơn quyền của người lao động. (Dan Tri, 

Bao Chinh Phu, Lao Dong, VOVworld, MoFA Ngày 28/5) 

 

Bộ Trưởng Đào Ngọc Dung Làm Việc Với Cục Việc Làm 

 

Sáng ngày 27/5, tại Trụ sở Bộ, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã có buổi làm việc với Cục Việc làm 

về tình hình thực hiện nhiệm vụ về lĩnh vực việc làm năm 2020,  5 tháng đầu năm 2021 và 

phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Báo cáo tại buổi làm việc, Cục trưởng Cục Việc 

làm Vũ Trọng Bình cho biết, tính đến ngày 31/10/2021, tổng nguồn vay hỗ trợ tạo việc làm là 

29.881 tỷ đồng, góp phần hỗ trợ tạo, duy trì và mở rộng việc làm cho hàng trăm nghìn lao động, 

tập trung chủ yếu ở khu vực nông thôn, lao động nữ và các nhóm đối tượng yếu thế như lao động 

là người khuyết tật, người dân tộc thiểu số… theo tổng hợp báo cáo các địa phương, trong năm 

2020, cả nước đã giải quyết việc làm cho 1,27 triệu người. Năm 2020, chỉ tiêu về tỷ lệ thất 

nghiệp trong khu vực thành thị đạt 3,61%, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 64,5%, trong đó tỷ lệ 

lao động có bằng, chứng chỉ đạt 24,5%. Theo báo cảo tổng hợp của các địa phương về tình hình 

thực hiện bảo hiểm thất nghiệp, trong 5 tháng đầu năm 2021, số người được giới thiệu việc làm 

là 64.816 người, số người được hỗ trợ học nghề là 8.637; số người được hưởng trợ cấp thất 

nghiệp là 267.282 người. Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề nghị, Cục Việc 

làm tập trung phát triển nguồn nhân lực, phát huy lực lượng lao động, nâng cao khả năng tiếp 

cận các dịch vụ cho người nghèo, người yếu thế, tận dụng tối đa cơ hội thời cơ của dân số vàng, 

lực lượng lao động trẻ… (MoLISA, Bao Dan Sinh, Thanh Tra, Lao Dong Xa Hoi, Bizlive Ngày 

27/5) 

 

Đánh Giá Tình Hình Thực Hiện Lương Tối Thiểu Vùng 

 

Bộ LĐ-TB&XH vừa yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố đánh giá việc thực hiện và rà soát địa 

bàn áp dụng lương tối thiểu vùng, qua đó làm căn cứ đề xuất điều chỉnh, theo quy định của Luật 

Lao động. Theo đó, Bộ LĐ-TB&XH yêu cầu UBND các tỉnh, thành rà soát tình hình thực hiện 

http://gdnn.gov.vn/AIAdmin/News/View/tabid/66/newsid/38502/seo/Chinh-phu-Phai-tao-dieu-kien-cho-nguoi-hoc-nghe-hoc-lien-thong-nang-cao/Default.aspx
http://baochinhphu.vn/Chi-dao-quyet-dinh-cua-Chinh-phu-Thu-tuong-Chinh-phu/Day-manh-khuyen-hoc-khuyen-tai-xay-dung-xa-hoi-hoc-tap/432450.vgp
http://baochinhphu.vn/Chi-dao-quyet-dinh-cua-Chinh-phu-Thu-tuong-Chinh-phu/Day-manh-khuyen-hoc-khuyen-tai-xay-dung-xa-hoi-hoc-tap/432450.vgp
https://laodong.vn/thoi-su/day-manh-khuyen-hoc-khuyen-tai-xay-dung-xa-hoi-hoc-tap-913440.ldo
http://gdnn.gov.vn/AIAdmin/News/View/tabid/66/newsid/38500/seo/Thu-tuong-chi-thi-day-manh-cong-tac-khuyen-hoc-khuyen-tai-xay-dung-XHHT/Default.aspx
https://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/nguoi-thay/chi-thi-ve-viec-day-manh-cong-tac-khuyen-hoc-khuyen-tai-xay-dung-xa-hoi-hoc-tap-giai-doan-2021-2030-740554.html
https://baodansinh.vn/thu-tuong-chi-thi-day-manh-cong-tac-khuyen-hoc-khuyen-tai-xay-dung-xa-hoi-hoc-tap-20210526175419727.htm
https://dantri.com.vn/xa-hoi/viet-nam-cam-ket-thuc-day-cac-tieu-chuan-lao-dong-quoc-te-20210527204448659.htm
http://baochinhphu.vn/Xa-hoi/Viet-Nam-gia-nhap-25-cong-uoc-cua-To-chuc-Lao-dong-quoc-te/432606.vgp
https://laodong.vn/thoi-su/bo-ngoai-giao-thong-tin-ve-bien-ban-ghi-nho-giua-viet-nam-voi-ilo-913800.ldo
https://vovworld.vn/en-US/news/vietnam-acting-to-ensure-workers-rights-foreign-ministry-spokesperson-987038.vov
http://www.mofa.gov.vn/vi/tt_baochi/pbnfn/ns210527163248
http://www.molisa.gov.vn/Pages/tintuc/chitiet.aspx?tintucID=226092
https://baodansinh.vn/he-thong-phap-luat-ve-viec-lam-phai-thong-thoang-vi-loi-ich-nguoi-lao-dong-20210527220036271.htm
https://thanhtra.com.vn/kinh-te/lao-dong-viec-lam/5-thang-ca-nuoc-co-hon-267-200-nguoi-duoc-huong-tro-cap-that-nghiep-182181.html
http://laodongxahoi.net/bo-truong-dao-ngoc-dung-viec-lam-la-mot-linh-vuc-dac-biet-cua-moi-quoc-gia-1318971.html
https://nhipsongdoanhnghiep.cuocsongantoan.vn/viec-lam/giai-quyet-cac-diem-nghen-khoi-thong-thi-truong-lao-dong-viec-lam-3564568.html


 

 

lương tối thiểu trên địa bàn; đánh giá khó khăn và vướng mắc của doanh nghiệp và những người 

sử dụng lao động khác trong việc áp dụng mức lương tối thiểu và trả lương cho người lao động, 

đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Đồng thời tăng cường rà soát địa bàn áp dụng 

lương tối thiểu, nhất là các đơn vị hành chính cấp huyện thực hiện sắp xếp lại theo các nghị 

quyết của Quốc hội hoặc thuộc diện sắp xếp trong năm 2022, báo cáo Bộ LĐ-TB&XH. (Dan Tri, 

VnEconomy, Kinh Te Do Thi Ngày 26/5) 

 

Đề Xuất Chi 945 Tỷ Đồng Để Giải Quyết BHXH Cho Người Lao Động Cách Ly Y Tế 

 

Bộ LĐ-TB&XH đang xin ý kiến về việc giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao 

động phải cách ly y tế. Số tiền dự kiến chi hỗ trợ là 945 tỷ đồng cho 300.000 người lao động. 

Mức hưởng được tính theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Luật BHXH, mức hưởng chế độ ốm 

đau bằng 75% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc. Thống kê của 

Bộ LĐ-TB&XH, tiền lương bình quân đóng BHXH năm 2020 là 5,6 triệu đồng/tháng, do đó 

mức hưởng chế độ ốm đau trong trường hợp này là 175.000 đồng/ngày. (VnEconomy, Hai Quan, 

Dan Tri Ngày 30/5) 

 

Vừa Đảm Bảo Phòng, Chống Dịch Vừa Sản Xuất An Toàn Trong Các Khu Công Nghiệp 

 

Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, khó lường và lây nhiễm trong 

cộng đồng, tại nơi làm việc, nhất là trong khu công nghiệp, doanh nghiệp tập trung đông lao 

động... đặt ra cho Chính phủ, các cơ quan quản lý, các tỉnh, thành phố và cả hệ thống chính trị 

một vấn đề rất lớn, là vừa đảm bảo phòng, chống dịch, đồng thời đảm bảo sản xuất an toàn. Theo 

thống kê, cả nước hiện có 369 khu công nghiệp tập trung, gần 30 khu cửa khẩu, khu chế xuất, 

tương đương 3,8 triệu lao động; gần 700 cụm công nghiệp với 600 nghìn lao động. (Nhan Dan, 

Dan Sinh Ngày 26/5) 

 

Kiến Nghị Chuyển Cao Đẳng Về Bộ Giáo Dục Quản Lý Của Hiệp Hội Các Trường ĐH – 

CĐ Việt Nam: Một Kiến Nghị Thiếu Trách Nhiệm Với Nhân Dân 

 

Ông Lâm Văn Quản, Chủ tịch Hội GDNN TP. Hồ Chí Minh cho biết, kiến nghị chuyển cao đẳng 

về Bộ GD&ĐT quản lý là một kiến nghị thiếu trách nhiệm với Nhân dân, nếu không nói là vô 

trách nhiệm. Theo ông Lâm Văn Quản, để có hệ thống GDNN như ngày hôm nay, Đảng, Chính 

phủ và Quốc hội cũng như các Bộ, ngành, trong đó có cả Bộ GD&ĐT đã nghiên cứu trong nhiều 

năm, có đủ luận cứ khoa học và thực tiễn xuất phát vì người dân, vì sự phát triển thì Quốc hội 

mới ban hành luật (Luật GDNN), Chính phủ mới ra quyết định giao Bộ LĐ-TB&XH quản lý, 

chứ không phải chuyện tùy tiện. Lịch sử phát triển của GDNN đã trải qua 60 năm, trong đó: 40 

năm thuộc Bộ LĐ-TB&XH quản lý, 9 năm trực thuộc Chính phủ và 11 năm thuộc Bộ Đại học và 

Trung học chuyên nghiệp quản lý. Giai đoạn thuộc quản lý của Bộ Đại học và Trung học chuyên 

nghiệp, dạy nghề phát triển rất hạn chế, bộ máy quản lý ở trung ương chỉ là một bộ phận trong 

Vụ Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề. Trong khi đó, từ 1/1/2017, Bộ LĐ-TB&XH quản lý 

toàn bộ cơ sở GDNN cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp (trừ các trường cao đẳng sư phạm và 

trung cấp sư phạm do Bộ GD&ĐT quản lý), chất lượng hiệu quả đào tạo đã được nâng lên. (Dan 

Sinh, Dan Sinh Ngày 27/5) 

https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/danh-gia-tinh-hinh-thuc-hien-luong-toi-thieu-vung-20210526152715169.htm
https://vneconomy.vn/ra-soat-viec-thuc-hien-luong-toi-thieu-vung-trong-doanh-nghiep.htm
http://kinhtedothi.vn/ra-soat-nghien-cuu-de-xuat-phuong-an-dieu-chinh-luong-toi-thieu-vung-421112.html
https://vneconomy.vn/de-xuat-945-ty-dong-tra-bao-hiem-xa-hoi-cho-300-000-lao-dong-cach-ly-y-te.htm
https://cmsbhq.haiquanonline.com.vn/them-su-ho-tro-doi-voi-nguoi-lao-dong-cach-ly-y-te-146406.html
https://dantri.com.vn/an-sinh/de-xuat-chi-945-ty-dong-de-giai-quyet-bhxh-cho-nguoi-lao-dong-cach-ly-y-te-20210530131451222.htm
https://nhandan.vn/cung-suy-ngam/ngan-chan-nguy-co-dut-gay-chuoi-san-xuat-va-cung-ung-tai-khu-cong-nghiep-647766/
https://baodansinh.vn/vua-dam-bao-phong-chong-dich-vua-san-xuat-an-toan-trong-khu-cong-nghiep-20210531204106968.htm
https://baodansinh.vn/mot-kien-nghi-thieu-trach-nhiem-voi-nhan-dan-20210526203229735.htm
https://baodansinh.vn/mot-kien-nghi-thieu-trach-nhiem-voi-nhan-dan-20210526203229735.htm
https://baodansinh.vn/he-thong-giao-duc-nghe-nghiep-dang-van-hanh-tot-duoc-xa-hoi-ghi-nhan-20210528185239471.htm


 

 

 

● Tin Kinh Doanh & Thị Trường Lao Động ● 

Hợp tác Nước Ngoài 

 

Hội Thảo Thứ Ba Về “Sử Dụng Công Cụ Số Trong GDNN”: Chứng Chỉ Trực Tuyến Xác 

Thực Trên Atingi 

 

Để phản ứng kịp thời với đợt bùng phát COVID-19 lần thứ 4 tại Việt Nam, hội thảo thứ ba về sử 

dụng các công cụ kỹ thuật số trong TVET cho Khoa Điện và Khoa Điện tử Quốc tế đã được tiến 

hành vào ngày 28 và 29 tháng 5 năm 2021 bởi Tiến sĩ Christian Hoffmann, Đại sứ số của GIZ. 

Hội thảo tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc 5-K của Bộ Y tế Việt Nam, tất cả những người tham 

gia phải đeo khẩu trang trong thời gian diễn ra hội thảo và sát khuẩn tay trước khi vào phòng 

máy tính. Khóa học được triển khai trên Atingi, một nền tảng học tập kỹ thuật số của Bộ Hợp tác 

và Phát triển Kinh tế Liên bang Đức (BMZ). Lần đầu tiên giáo viên có thể nhận chứng chỉ ngay 

sau khi hoàn thành các yêu cầu của khóa học. Các chứng chỉ trực tuyến do Atingi cấp có thể 

được xác minh bằng mã tạo tự động cho mỗi lượt hoàn thành khóa học thành công. Các giáo 

viên đã có cơ hội tuyệt vời để trải nghiệm một khóa học trên Atingi theo quan điểm của người 

dùng để biết cách phân phối nội dung đào tạo với các bài tập tương tác trong đó các yếu tố trò 

chơi hóa được áp dụng để khuyến khích sự tham gia của người học. Cùng với phần học trên máy 

tính, trong “Trận chiến TV” sôi nổi trong lớp, giáo viên được chia thành hai đội, mỗi đội chọn 

một nhóm trưởng để tranh luận về những ưu và nhược điểm của  học truyền thống và học trực 

tuyến. Hoạt động này làm rõ cả hai loại hình có thể được sử dụng trong GDNN ở mức độ nào. 

Phần tự học trên Atingi về “lớp học đảo ngược” – một phương pháp sư phạm mới – có thể cải 

thiện kết quả của sinh viên bằng cách cho phép đọc tài liệu lý thuyết ở nhà và làm bài tập thực 

hành trên lớp. Các giáo viên, được chia thành sáu nhóm, làm việc thông qua các tài liệu được 

cung cấp trên Atingi, trình bày về các công cụ trực tuyến miễn phí để tạo bảng câu hỏi, câu hỏi 

tương tác (ví dụ: Mentimeter, Poll Everywhere, Slido) và hội nghị trực tuyến (ví dụ: Google 

Hangout Meet, Skype, Zoom). Hoạt động này nhằm chứng minh cách “lớp học đảo ngược” có 

thể được áp dụng để tăng cường học tập kết hợp và học trực tuyến. Cũng nằm trong chương trình 

tập huấn, ông Võ Văn Long, Phó phòng Đào tạo, đã trình bày các chức năng cải tiến của hệ 

thống đào tạo trực tuyến hiện tại của LILAMA 2, trong đó giáo viên có thể tải lên tài liệu giảng 

dạy và giao bài tập về nhà. Trong khi đó, cô Phạm Thị Bảy, một giáo viên giàu kinh nghiệm của 

Khoa Cơ điện tử – Công nghệ Thông tin – Viễn thông, trình bày về Google Classroom và tầm 

quan trọng của việc chia sẻ tài liệu trực tuyến giữa các giảng viên, vì đây hiện là ứng dụng hỗ trợ 

học tập được sử dụng rộng rãi nhất của giáo viên LILAMA 2 trong đại dịch. Cô Nguyễn Thị 

Đông, giáo viên Khoa Điện, chia sẻ suy nghĩ của mình về khóa học: “Tôi rất thích khóa học trên 

Atingi, đặc biệt là các bài tập tương tác. Giao diện người dùng của nền tảng này rất nổi bật và dễ 

điều hướng. Về phương pháp sư phạm trực tuyến, tôi cũng sẽ cố gắng áp dụng phương pháp lớp 

học đảo ngược vào các lớp học sắp tới của mình”. Hoạt động này được tổ chức trong khuôn khổ 

Hợp phần “Hỗ trợ các Trường đào tạo nghề Chất lượng cao”, thuộc Chương trình Hợp tác Việt-

Đức “Đổi mới Đào tạo nghề tại Việt Nam”. Chương trình được tài trợ bởi Bộ Hợp tác Kinh tế và 

Phát triển Liên bang Đức (BMZ), đồng thực hiện bởi Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) và 

Bộ LĐ-TB&XH Việt Nam. (TVET Ngày 29/5) 

 

https://www.tvet-vietnam.org/archives/news/the-3rd-workshop-using-digital-tools-in-tvet-at-lilama-2-online-certificates-verified-on-atingi


 

 

Khóa Đào Tạo KNX Nâng Cao Cho Giảng Viên Tại Trường VCMI 

 

Từ ngày 19 đến ngày 21/05, khóa đào tạo cho tám giảng viên và các ứng viên tham gia vòng 

tuyển chọn thi Kỹ năng nghề Thế giới 2022 về KNX nâng cao do ông Dương Hữu Phước – 

giảng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực – thực hiện tại trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi 

(VCMI). Các giảng viên tham dự khóa đào tạo là những người trực tiếp giảng dạy các lớp thí 

điểm nghề định hướng tiêu chuẩn Đức “Công nghệ Điện tử và năng lượng tòa nhà” tại trường. 

Trong khóa đào tạo này, các học viên đã thực hành sử dụng và xử lý các vấn đề liên quan tới các 

thiết bị KNX, bao gồm: lập trình bảng điều khiển DALI và kết nối với bảng giao diện, lập trình 

trạm thời tiết và kết nối với hệ thống rèm, lập trình và kết nối hệ thống quản lý chiếu sáng thông 

minh, hệ thống điều khiển tự động hóa tòa nhà và hệ thống sưới ấm. Bên cạnh đó, các học viên 

còn được hướng dẫn tự thiết kế hệ thống bằng các ý tưởng của riêng họ. Dự án mẫu này sẽ được 

sử dụng trong quá trình giảng dạy nghề mới nói trên. Thầy Nguyễn Tuấn Vũ, giảng viên khoa 

Điện – Điện tử, chia sẻ: “Tôi đã được nâng cao kĩ năng thực hành với hệ thống KNX, đặc biệt là 

bảng điều khiển DALI, bảng giao diện và hệ thống không dây – những kiến thức rất mới đối với 

tôi. Giờ đây, chúng tôi có thể truyền đạt lại những kinh nghiệm đã thực hành cho các học viên 

của nghề mới “Công nghệ Điện tử và năng lượng tòa nhà” đang được thí điểm theo tiêu chuẩn 

Đức tại VCMI cùng với các doanh nghiệp đối tác trong năm học mới này.” Khóa đào tạo này 

được tổ chức trong khuôn khổ hợp phần “Hỗ trợ Trung tâm Xuất sắc về đào tạo nghề” trong 

khuôn khổ “Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam” Việt – Đức. Chương trình được tài trợ bởi Bộ Hợp 

tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ), do Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) cùng với Bộ LĐ-TB&XH Việt Nam thực hiện. (TVET Ngày 21/5) 

 

Kiều Hối Về Việt Nam Đứng Trước Nguy Cơ Sụt Giảm Do Dịch COVID-19 

 

Lượng kiều hối được chuyển về Việt Nam hàng năm đạt ít nhất 4 tỷ USD. Con số này được dự 

báo sẽ sụt giảm mạnh khi số lượng người lao động làm việc ở nước ngoài đi xuống trước những 

ảnh hưởng của dịch COVID-19. Theo dữ liệu từ Hiệp hội xuất khẩu lao động Việt Nam 

(VAMAS), trong 3 tháng đầu năm 2021, 10.333 lao động Việt Nam đã tới Đài Loan (Trung 

Quốc) và 18.178 người đến Nhật Bản. Việt Nam đã đặt mục tiêu đến năm 2025, sẽ có khoảng 

500.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài. Song đến nay, giới chuyên gia nhận định con số này 

là 'quá cao', đặc biệt là trong bối cảnh dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp. (CafeF, 

VietnamNet Ngày 1/6) 

 

Thúc Đẩy Hợp Tác Thương Mại, Lao Động Và Bảo Hộ Công Dân Giữa Việt Nam Và Israel 

 

Ngày 24-25/5, Đại sứ Việt Nam tại Israel Đỗ Minh Hùng đã gặp làm việc với các quan chức 

Israel để thúc đẩy hợp tác thương mại, lao động và bảo hộ công dân giữa hai nước. Tại buổi họp, 

Đại sứ Đỗ Minh Hùng đã thảo luận với Cục trưởng Lãnh sự Eyal Siso và Cục trưởng châu Á-

Thái Bình Dương Gilad Cohen, đại diện Bộ Ngoại giao Israel nhằm thúc đẩy các trọng tâm trong 

quan hệ hai nước, nhất là hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Isarel (VIFTA), hiệp 

định lao động, bảo hộ công dân. (Bao Quoc Te Ngày 27/5) 

 

https://www.tvet-vietnam.org/archives/news/further-training-course-on-advanced-knx-for-teachers-at-vcmi
https://cafef.vn/kieu-hoi-ve-viet-nam-dung-truoc-nguy-co-sut-giam-do-dich-covid-19-20210601080624249.chn
https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/thi-truong/kieu-hoi-ve-viet-nam-sut-giam-do-dich-covid-19-741830.html
https://baoquocte.vn/thuc-day-hop-tac-thuong-mai-lao-dong-va-bao-ho-cong-dan-giua-viet-nam-va-israel-146445.html


 

 

Bộ Trưởng Ngoại Giao Điện Đàm Với Bộ Trưởng Ngoại Giao Đức  

 

Ngày 25-5, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã điện đàm với Bộ 

trưởng Ngoại giao Đức Heiko Maas. Tại cuộc điện đàm, hai bên bày tỏ vui mừng trước sự phát 

triển mạnh mẽ và ngày càng toàn diện, hiệu quả của quan hệ song phương sau 10 năm thiết lập 

quan hệ đối tác chiến lược (2011 - 2021), nhất trí các biện pháp tăng cường hợp tác về kinh tế - 

thương mại - đầu tư, khoa học công nghệ, năng lượng tái tạo, đào tạo nghề, y tế... (Lao Dong, 

Nhan Dan, CAND, Bao Chinh Phu Ngày 25/5) 

 

Tình Hình Xây Dựng Và Phát Triển KCN, KKT 5 Tháng Năm 2021 

 

Theo Bộ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 5 tháng đầu năm 2021, các KCN, KKT đã thu hút 

được khoảng 291 dự án đầu tư nước ngoài với số vốn đăng ký mới và tăng thêm đạt khoảng 6,02 

tỷ USD, tăng khoảng 10,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số 394 KCN đã được thành lập luỹ 

kế đến cuối tháng 5/2021, có 286 KCN đang hoạt động với tổng diện tích đất tự nhiên đạt 

khoảng 86 nghìn ha, diện tích đất công nghiệp đạt khoảng 57,3 nghìn ha và 108 KCN đang trong 

quá trình xây dựng cơ bản với tổng diện tích đất tự nhiên khoảng 35,9 nghìn ha, diện tích đất 

công nghiệp đạt khoảng 23,6 nghìn ha. Các KCN đã đi vào hoạt động có tỷ lệ lấp đầy đạt khoảng 

71,8%. Các KCN trên địa bàn cả nước đã tạo việc làm cho khoảng 3,78 triệu lao động trực tiếp. 

(MPI Ngày 27/5)  

 

Lãnh Đạo Thái Nguyên Tiếp Và Làm Việc Với Đại Sứ Quán Hàn Quốc Tại Việt Nam 

 

Chiều ngày 28/5, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí 

thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự 

khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp và 

làm việc với Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam để bàn về việc phối hợp trong công tác phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19. Tại buổi làm việc, Đại sứ Park Noh-Wan cho biết, do ảnh hưởng 

của dịch COVID-19, các doanh nghiệp của tỉnh cũng như các doanh nghiệp Hàn Quốc gặp 

những khó khăn nhất định trong sản xuất, kinh doanh. Ngoài ra, các nhà máy cung ứng linh kiện 

cho công ty Samsung Thái Nguyên cũng bị gián đoạn sản xuất. Điều này làm ảnh hưởng đến các 

dây chuyền sản xuất của công ty Samsung. Theo thống kê sơ bộ, do ảnh hưởng của tình hình 

dịch bệnh trong 3 tuần qua, có hơn 3 triệu sản phẩm của Samsung bị ảnh hưởng với con số thiệt 

hại hơn 600 triệu USD. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, bà Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy cảm ơn 

ngài Đại sứ và đoàn công tác cũng như các DN Hàn Quốc tại Thái Nguyên đã đồng lòng, trách 

nhiệm, góp phần cùng tỉnh nỗ lực thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch. (Dan Tri, Thai 

Nguyen Ngày 28/5) 

 

Doanh Nghiệp Và Chính Quyền Phối Hợp Chống Dịch, Bảo Vệ Sản Xuất 

 

Đại diện Samsung Việt Nam cho biết công ty này đang thực hiện nhiều biện pháp để phòng dịch 

và duy trì sản xuất như kiểm tra thân nhiệt của nhân viên tại cổng ra vào, khử trùng các khu vực 

trong nhà máy, đảm bảo giãn cách giữa các nhân viên, lắp đặt vách ngăn tại khu vực nhà ăn, vận 

hành khu vực khám sàng lọc trong và ngoài nhà máy. Đối với các nhân viên đang thực hiện cách 

https://laodong.vn/thoi-su/viet-nam-de-nghi-duc-cho-tiep-can-cong-nghe-san-xuat-vaccine-covid-19-913124.ldo
https://nhandan.vn/tin-tuc-su-kien/bo-truong-ngoai-giao-bui-thanh-son-dien-dam-voi-bo-truong-ngoai-giao-duc-heiko-maas-647731/
http://cand.com.vn/Su-kien-Binh-luan-thoi-su/Bo-truong-Ngoai-giao-Bui-Thanh-Son-dien-dam-voi-Bo-truong-Ngoai-giao-Duc-Heiko-Maas-642928/
http://baochinhphu.vn/Doi-ngoai/Som-phoi-hop-xay-dung-Ke-hoach-hanh-dong-chien-luoc-Viet-Duc-giai-doan-2022-2023/432370.vgp
http://www.mpi.gov.vn/Pages/tinbai.aspx?idTin=50199&idcm=188
https://dantri.com.vn/kinh-doanh/bi-thu-thai-nguyen-dam-bao-doanh-nghiep-hoat-dong-la-uu-tien-cua-tinh-20210528201431252.htm
http://thainguyen.gov.vn/thoi-su/-/asset_publisher/L0n17VJXU23O/content/lanh-ao-tinh-tiep-va-lam-viec-voi-ai-su-quan-han-quoc-tai-viet-nam
http://thainguyen.gov.vn/thoi-su/-/asset_publisher/L0n17VJXU23O/content/lanh-ao-tinh-tiep-va-lam-viec-voi-ai-su-quan-han-quoc-tai-viet-nam


 

 

ly hoặc ở trong khu vực phong tỏa, không thể đi làm theo quy định của Chính phủ, Samsung Việt 

Nam áp dụng chính sách nghỉ có hưởng lương. Ngoài ra, công ty này cũng đang vận hành các 

đường dây nóng để kiểm tra trạng thái sức khỏe, tư vấn tâm lý cho nhân viên. Bắc Giang hiện 

nay có 13 nhà cung ứng linh kiện cho các nhà máy của Samsung tại Bắc Ninh và Thái Nguyên. 

(Zing Ngày 26/5) 

 

15.000 Công Nhân Samsung Bắc Ninh Bắt Đầu Được Tiêm Vaccine 

 

Sở Y tế Bắc Ninh tiến hành tiêm vaccine cho 15.000 công nhân trong nhà máy Samsung (KCN 

Yên Phong, Bắc Ninh) vào ngày 1/6 trước khi họ di chuyển vào làm việc trong quy trình khép 

kín để phòng chống dịch covid-19. Vaccine được sử dụng là AstraZeneca, việc tiêm chủng sẽ 

diễn ra trong 3 ngày liên tiếp. (Zing Ngày 1/6)  

 

Văn Phòng Bamboo Airways Tại Mỹ Tuyển Nhiều Vị Trí Quan Trọng 

 

Bamboo Airways tuyển dụng Trưởng đại diện và nhiều vị trí quan trọng tại Văn phòng đại diện 

mới, trong khi hoàn thiện công tác chuẩn bị để bay thẳng tới Mỹ. (VietnamBiz, Vietnam 

Finance, BNews, VnExpress Ngày 30/5) 

 

Cà Mau: Một Dự Án Điện Gió Có 84 Lao Động Trung Quốc Không Phép 

 

Tổ công tác được thành lập theo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau kiểm tra và phát 

hiện Dự án điện gió Viên An sử dụng 84 lao động Trung Quốc không phép. Theo số liệu nhà 

thầu cung cấp, trong 84 lao động người Trung Quốc trên có 26 người là chuyên gia, 58 người là 

công nhân kỹ thuật. Số lao động này chưa có giấy phép lao động và tất cả được Công ty TNHH 

MTV năng lượng Viên An bảo lãnh. Số lao động này có hộ chiếu đầy đủ, có giấy phép ra vào 

khu vực biên giới biển theo quy định. Qua rà soát, 84 lao động người Trung Quốc đều có giấy 

chứng nhận tại cơ sở cách ly phòng dịch đúng quy định. (Thanh Nien, Giao Thong, Lao Dong 

Ngày 27/5) 

 

An Giang: Hỗ Trợ Lao Động Đi Làm Việc Tại Nước Ngoài 

 

UBND tỉnh An Giang vừa ban hành Kế hoạch số 186/KH-UBND triển khai công tác xuất khẩu 

lao động (XKLĐ) giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn. Giai đoạn 2021-2025, An Giang phấn đấu 

toàn tỉnh đưa ít nhất 1.500 lao động tham gia XKLĐ, bình quân mỗi năm đưa ít nhất 300 lao 

động đi XKLĐ. Để thực hiện mục tiêu này, ngoài tăng cường công tác tuyên truyền, UBND tỉnh 

dành kinh phí hơn 164 tỉ đồng để hỗ trợ người lao động ra nước ngoài làm việc, trong đó ngân 

sách từ trung ương là 58 tỉ đồng, phần còn lại là ngân sách tỉnh. (Nguoi Lao Dong Ngày 26/5) 

 

Tin Trong Nước 

 

Thanh Hóa: Doanh Nghiệp FDI Giải Quyết Việc Làm Cho 153.242 Lao Động 

 

https://zingnews.vn/covid-19-gay-khong-it-kho-khan-cho-hoat-dong-san-xuat-cua-samsung-post1219385.html
https://zingnews.vn/15000-cong-nhan-samsung-bac-ninh-bat-dau-duoc-tiem-vaccine-post1221980.html
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https://laodong.vn/xa-hoi/ca-mau-phat-hien-84-lao-dong-trung-quoc-lam-viec-tai-du-an-dien-gio-914075.ldo
https://nld.com.vn/cong-doan/an-giang-ho-tro-lao-dong-di-lam-viec-tai-nuoc-ngoai-2021052521132466.htm


 

 

Thông tin từ Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 35 doanh nghiệp 

(DN) có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) có đông công nhân, lao động (CNLĐ). Các DN FDI chủ 

yếu là DN Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan hoạt động trong lĩnh vực giày da và may mặc, giải 

quyết việc làm thường xuyên cho 153.242 lao động. Thu nhập bình quân của CNLĐ đạt 

6.185.000 đồng/người/tháng. (Thanh Hoa Ngày 26/5) 

 

Nhiều Địa Phương Điều Chỉnh Kế Hoạch Thi Tuyển Sinh Vào 10 Do COVID-19 

 

Nhiều địa phương đã điều chỉnh lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022 do 

diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Cụ thể, 7 địa phương gồm TP.HCM, Bắc Ninh, Bắc 

Giang, Hải Dương, Hưng Yên, Điện Biên, Sóc Trăng quyết định tạm hoãn kỳ thi dù lịch thi dự 

kiến ở các địa phương này bắt đầu từ đầu tháng 6 đến ngày 10 tháng 6. Hiện các tỉnh, thành phố 

này vẫn chưa công bố lịch thi thay thế. Trong khi đó, TP Đà Nẵng, tỉnh Nam Định và Thái Bình 

đã điều chỉnh lịch thi để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên. TP Hải Phòng và tỉnh Long 

An vẫn giữ phương án thi tuyển lần lượt vào các ngày 7-9/6 và 8-9/6. Riêng với thủ đô Hà Nội, 

Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng cho biết kỳ thi sẽ vẫn được tổ chức vào ngày 

10-11/6 theo kế hoạch nếu tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố được kiểm soát 

tốt như hiện nay và không có diễn biến phức tạp hơn. (VTV, Bao Dan Sinh, Dan Tri, Bao Chinh 

Phu Ngày 31/5) 

 

Vì Sao Hơn 21% Thí Sinh Chỉ Xét Tốt Nghiệp? 

 

Theo thông tin từ Cục Quản lý chất lượng - Bộ GD&ĐT, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 có 

hơn 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi, trong đó thí sinh chỉ xét tốt nghiệp là 222.503 (chiếm 

21,79%).  Nhiều chuyên gia nhận định, đây là tín hiệu tích cực khi thực tế số thí sinh thi chỉ để 

xét tốt nghiệp tương đối ổn định những năm gần đây (khoảng 20-25%) phản ánh việc phân luồng 

hướng nghiệp gắn với thực tiễn; thí sinh đã thực tế hơn, đại học không còn là con đường duy 

nhất để có việc làm như trước. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cho rằng dù tỷ lệ thí sinh chỉ xét 

tốt nghiệp chiếm tỷ lệ cao nhưng các trường trung cấp, cao đẳng nghề vẫn chật vật tuyển sinh. 

Theo TS. Hoàng Ngọc Vinh, nguyên Vụ trưởng Vụ giáo dục chuyên nghiệp - Bộ GD&ĐT, công 

tác giáo dục hướng nghiệp và phân luồng vào GDNN ở Việt Nam trong 20 năm qua đã không 

đạt được mục tiêu đặt ra trong các chiến lược phát triển giáo dục, nếu không muốn nói là thất 

bại. Ông đề nghị quy hoạch lại cơ sở giáo dục đào tạo, đánh giá số học sinh tốt nghiệp THCS và 

THPT hoặc bỏ học ở THCS để có giải pháp hợp lý về phương diện quản lý nhà nước, kết hợp 

với hệ thống đánh giá năng lực học sinh chuẩn xác trước đưa ra khuyến cáo. (Tien Phong Ngày 

31/5) 

 

Bất Chấp Covid, Doanh Nghiệp Lớn Vẫn Tăng Mạnh Nhu Cầu Tuyển Dụng 

 

Theo báo cáo “Cho thuê ngoài quy trình tuyển dụng (RPO) – Xu hướng mới trong tuyển dụng tại 

thị trường Việt Nam” do Navigos Group công bố, các doanh nghiệp lớn và các doanh nghiệp 

khởi nghiệp có tiềm lực tài chính tốt đang cần tuyển ứng viên với số lượng lớn, chủ yếu trong 

các lĩnh vực về công nghệ thông tin, bảo hiểm và ngân hàng…, bất chấp ảnh hưởng của dịch 

COVID-19. Navigos cho biết trong bối cảnh dịch bệnh có những tác động lớn đến hoạt động 

https://baothanhhoa.vn/doanh-nghiep/doanh-nghiep-fdi-giai-quyet-viec-lam-cho-153-242-lao-dong-dam-bao-cac-che-do-phuc-loi-xa-hoi/137166.htm
https://vtv.vn/giao-duc/nhieu-tinh-thanh-pho-lui-ky-thi-tuyen-sinh-vao-lop-10-nam-hoc-2021-2022-20210531175513614.htm
https://baodansinh.vn/10-tinh-thanh-pho-thay-doi-ke-hoach-thi-vao-lop-10-20210528170221115.htm
https://dantri.com.vn/giao-duc-huong-nghiep/dich-covid19-phuc-tap-soc-trang-tam-dung-tuyen-sinh-vao-lop-10-20210531221451613.htm
http://baochinhphu.vn/Giao-duc/Ha-Noi-van-to-chuc-thi-tuyen-sinh-lop-10-neu-kiem-soat-tot-dich-benh/433109.vgp
http://baochinhphu.vn/Giao-duc/Ha-Noi-van-to-chuc-thi-tuyen-sinh-lop-10-neu-kiem-soat-tot-dich-benh/433109.vgp
https://tienphong.vn/vi-sao-hon-21-thi-sinh-chi-xet-tot-nghiep-post1341468.tpo


 

 

kinh doanh, các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ RPO như là một giải pháp tiết kiệm chi phí khi 

không cần duy trì một đội ngũ nhân sự về tuyển dụng riêng cho các dự án tuyển dụng số lượng 

lớn này. Công ty cho chỉ ra 4 xu hướng tuyển dụng trong thời điểm này, bao gồm: Doanh nghiệp 

tập trung xây dựng "Thương hiệu nhà tuyển dụng" để hấp dẫn ứng viên; Các start-ups cạnh tranh 

nhau trong việc thu hút ứng viên; Ứng viên người Việt có nhiều cơ hội làm việc với các Starts-up 

nước ngoài; và Các kênh số hóa đang là công cụ tuyển dụng chủ yếu đối với các doanh nghiệp. 

(VTV, VnEconomy, Bao Dan Sinh, Navigos Group, Navigos Group Ngày 21/5) 

 

Việt Nam Cấp Phép Cho 55.800 Doanh Nghiệp Mới Trong Năm Tháng Đầu Năm 2021 

 

Theo số liệu mới ban hành của Tổng cục Thống kê, Việt Nam đã cấp phép cho gần 55.800 doanh 

nghiệp mới trong 5 tháng đầu năm 2021, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm ngoái với tổng vốn 

đăng ký là 778,3 nghìn tỷ đồng (33,55 tỷ USD), tăng 39,5% so với cùng kỳ năm trước. Tổng cục 

cũng cho biết, vốn đăng ký bình quân của một doanh nghiệp mới trong 5 tháng đầu năm nay tăng 

20,9% lên 14 tỷ đồng, và doanh nghiệp mới đã sử dụng 412.400 lao động trong kỳ, tăng 1,3% so 

với cùng kỳ. (GSO Tháng 5) 

 

Doanh Nghiệp Muốn Tìm Vắc Xin Cùng Chính Phủ 

 

Tại cuộc họp vừa qua cùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn 

Thanh Long khẳng định quan điểm của Việt Nam là tiếp cận vắc xin phòng Covid-19 nhanh nhất 

và đảm bảo độ bao phủ tiêm chủng rộng nhất. Trên thực tế, rất nhiều hiệp hội, DN đã bày tỏ 

nguyện vọng “chia lửa” với Chính phủ trong việc tìm nguồn nhập khẩu vắc xin. Đồng tình, Hiệp 

hội Dệt may VN (VITAS) cũng cho rằng nếu Chính phủ mở ra cơ chế cho phép khu vực tư nhân 

tham gia cùng tìm, thương thảo và đàm phán mua thì quá trình tiếp cận vắc xin của VN sẽ nhanh 

hơn. Trong liên minh Hiệp hội DN Việt - Mỹ có đơn vị sẵn sàng đứng ra kết nối với các hãng 

sản xuất vắc xin. (Thanh Nien, Thanh Nien, Bao Chinh Phu, MoH Ngày 29/5) 

 

Doanh Nghiệp Ngành Bán Lẻ Khẩn Thiết Đề Xuất Được Ưu Tiên Tiêm Vaccine Covid-19 

 

Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam (AVR) vừa có văn bản gửi Bộ Công Thương và Bộ Y tế, tiếp 

tục kiến nghị được xét vào nhóm ưu tiên tiêm vaccine Covid 19. Đây là văn bản thứ 2 Hiệp hội 

gửi Bộ Công Thương và Bộ Y tế với cùng nội dung khẩn thiết để được xét ưu tiên tiêm vaccine 

cho nhóm nhân viên tuyến đầu ngành bán lẻ, nhằm đảm bảo an toàn phục vụ nhu cầu mua sắm 

thiết yếu của người dân... (VnEconomy, VnEconomy Ngày 26/5) 

 

Covid-19 Bùng Phát Lần 4, Doanh Nghiệp Lữ Hành Một Lần Nữa Gặp Khó 

 

Dịch bệnh bùng phát trở lại lần thứ 4 khiến hoạt động du lịch, lữ hành trên cả nước một lần nữa 

đã bị ngưng trệ. Một khảo sát mới đây của Hội đồng Tư vấn du lịch Việt Nam cũng cho thấy 

hiện trên cả nước có 18% doanh nghiệp đã cho toàn bộ nhân viên nghỉ việc; 48% doanh nghiệp 

cho 50 - 80% nhân viên nghỉ việc và 75% doanh nghiệp có các hình thức hỗ trợ tài chính khác 

nhau đối với số lao động mất việc. (VnEconomy Ngày 27/5) 
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https://www.navigosgroup.com/navigos-group-published-report-recruitment-process-outsourcing-rpo-new-recruitment-trend-vietnam/
https://www.navigosgroup.com/navigos-group-phat-hanh-bao-cao-cho-thue-ngoai-quy-trinh-tuyen-dung-rpo-xu-huong-moi-trong-tuyen-dung-tai-thi-truong-viet-nam/
https://www.gso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2021/05/bao-cao-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-thang-5-va-5-thang-dau-nam-2021/
https://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/doanh-nghiep-muon-tim-vac-xin-cung-chinh-phu-1391248.html
https://thanhnien.vn/thoi-su/viet-nam-tiep-tuc-dam-phan-cac-nguon-cung-cap-vac-xin-covid-19-1390402.html
http://baochinhphu.vn/Xa-hoi/Bo-Y-te-tiep-tuc-dam-phan-de-co-cac-nguon-vaccine-COVID19/432813.vgp
https://moh.gov.vn/hoat-dong-cua-lanh-dao-bo/-/asset_publisher/TW6LTp1ZtwaN/content/bo-y-te-lam-viec-voi-cac-doanh-nghiep-nuoc-ngoai-tai-viet-nam-ve-vaccine-covid-19
https://vneconomy.vn/doanh-nghiep-nganh-ban-le-khan-thiet-de-xuat-duoc-uu-tien-tiem-vaccine-covid-19.htm
https://vneconomy.vn/doanh-nghiep-nganh-ban-le-khan-thiet-de-xuat-duoc-uu-tien-trong-nhom-tiem-vaccine-covid-19.htm
https://vneconomy.vn/covid-19-bung-phat-lan-4-doanh-nghiep-lu-hanh-mot-lan-nua-gap-kho.htm


 

 

Tập Đoàn Kosy Triển Khai 2 Dự Án Thủy Điện Tổng Mức Đầu Tư 2.300 Tỷ Đồng 

 

Ngày 21 và 22/5, Tập đoàn Kosy chính thức động thổ xây dựng 2 dự án thuỷ điện Mường Tùng 

(Điện Biên) và Pa Vây Sử (Lai Châu) với tổng mức đầu tư 2.300 tỷ đồng. Khi đi vào vận hành, 

hai dự án sẽ cung cấp sản lượng điện khoảng 275 triệu kWh cho hệ thống điện quốc gia, mang 

lại doanh thu hàng trăm tỷ đồng, đóng góp vào ngân sách địa phương hàng chục tỷ đồng mỗi 

năm, giải quyết công ăn việc làm cho khoảng 1.000 lao động. (Nang Luong Vietnam, Kinh Te 

Do Thi Ngày 26/5) 

 

Hà Nội: Hơn 45.000 Công Nhân Lao Động Bị Ảnh Hưởng Bởi Dịch COVID-19 

 

Tính đến thời điểm này, dịch bệnh COVID-19 đã khiến hơn 1.300 DN trên địa bàn Hà Nội bị 

ảnh hưởng, hơn 45.000 công nhân lao động bị mất việc làm, thiếu việc làm. (Dan Sinh Ngày 1/6) 

 

9 Doanh Nghiệp Ở Bắc Giang Được Hoạt Động Trở Lại 

 

Trong hai ngày 28-29/5, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang ban hành văn bản 

nhất trí chủ trương cho phép 9 doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn huyện Việt 

Yên hoạt động trở lại theo kế hoạch của UBND tỉnh sau thời gian tạm dừng hoạt động để phòng, 

chống dịch với số công nhân các doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại là 4.056 người. Trong 

đó có 2 doanh nghiệp bắt đầu được phép hoạt động từ ngày 28/5; 1 doanh nghiệp hoạt động từ 

ngày 29/5, còn lại là hoạt động từ ngày 30/5. 9 doanh nghiệp được hoạt động trở lại gồm Công ty 

TNHH: New Wing Interconnect Technology, S-Connect BG Vina; Gigalane; Jeil Tech cùng ở 

KCN Vân Trung; Fuhong Precision Component Bắc Giang, KCN Đình Trám và lô P thuộc KCN 

Quang Châu; Công nghệ chính xác Fuyu; New Hope; Đặc khu Hope; Si Flex Việt Nam cùng ở 

KCN Quang Châu. (CafeF, Zing, VTV, Lao Dong, Vietnam Finance, VietnamBiz, Bao Chinh 

Phu) 

 

Mỗi Ngày Dừng 4 Khu Công Nghiệp, Bắc Giang Mất 2.000 Tỷ Đồng 

 

Trong báo cáo gửi lãnh đạo Chính phủ, UBND tỉnh Bắc Giang cho biết hiện tại 4 KCN trên địa 

bàn đang phải từng dừng hoạt động do diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19. Ước tính, 

mỗi ngày Bắc Giang mất hơn 2.000 tỷ đồng tổng giá trị sản xuất công nghiệp, và hơn 140.000 

lao động phải ngừng làm việc, trong đó có hơn 60.000 lao động ngoại tỉnh. Chỉ số sản xuất công 

nghiệp tháng 5 của tỉnh giảm mạnh 40,9% so với tháng 4 và sụt hơn 33% so với cùng kỳ năm 

ngoái. Ông Nguyễn Xuân Ngọc - Phó Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang, cho biết hiện có 

395 doanh nghiệp hoạt động trong các KCN của tỉnh, với khoảng 163.000 lao động. Các doanh 

nghiệp này mỗi năm đóng góp 300.000 tỷ đồng vào giá trị sản xuất công nghiệp của tỷ, cũng như 

hơn 3.000 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước. (VietnamBiz, VnExpress, Zing, VnEconomy, Giao 

Duc Thoi Dai Ngày 31/5) 

 

Bắc Ninh Bố Trí Cho Công Nhân Lưu Trú Làm Việc Tại Nhà Máy Từ Ngày 2/6 

 

http://nangluongvietnam.vn/news/vn/dien-luc-viet-nam/tap-doan-kosy-dong-tho-2-du-an-thuy-dien-tai-dien-bien-va-lai-chau.html
http://kinhtedothi.vn/tap-doan-kosy-dong-tho-trien-khai-2-du-an-thuy-dien-tong-muc-dau-tu-2300-ty-dong-420980.html
http://kinhtedothi.vn/tap-doan-kosy-dong-tho-trien-khai-2-du-an-thuy-dien-tong-muc-dau-tu-2300-ty-dong-420980.html
https://baodansinh.vn/ha-noi-hon-45000-cong-nhan-lao-dong-bi-anh-huong-boi-dich-covid-19-20210601155215069.htm
https://cafef.vn/9-doanh-nghiep-trong-khu-cong-nghiep-tinh-bac-giang-duoc-hoat-dong-tro-lai-20210530152941637.chn
https://zingnews.vn/9-doanh-nghiep-o-bac-giang-duoc-hoat-dong-tro-lai-post1221035.html
https://vtv.vn/kinh-te/9-doanh-nghiep-tai-bac-giang-duoc-hoat-dong-tro-lai-20210530073016024.htm
https://laodong.vn/kinh-te/them-8-doanh-nghiep-hoat-dong-tro-lai-trong-cac-khu-cong-nghiep-o-bac-giang-914777.ldo
https://vietnamfinance.vn/bac-giang-cho-phep-9-doanh-nghiep-voi-hon-4000-lao-dong-duoc-hoat-dong-tro-lai-20180504224253735.htm
https://vietnambiz.vn/hon-4000-cong-nhan-cua-9-doanh-nghiep-trong-kcn-bac-giang-duoc-san-xuat-tro-lai-20210530145448903.htm
http://baochinhphu.vn/Kinh-te/Bac-Giang-9-DN-trong-KCN-duoc-hoat-dong-tro-lai/432945.vgp
http://baochinhphu.vn/Kinh-te/Bac-Giang-9-DN-trong-KCN-duoc-hoat-dong-tro-lai/432945.vgp
https://vietnambiz.vn/moi-ngay-dung-4-khu-cong-nghiep-bac-giang-mat-2000-ty-dong-20210531202841469.htm
https://vnexpress.net/dung-4-khu-cong-nghiep-bac-giang-mat-hon-2-000-ty-moi-ngay-4286788.html#:~:text=M?i ngày, giá tr? s?n,Van Thành chi?u 30/5.
https://zingnews.vn/mot-ngay-dung-4-khu-cong-nghiep-bac-giang-uoc-tinh-mat-hon-2000-ty-post1221677.html
https://vneconomy.vn/bac-giang-dut-diem-tiem-vaccine-cho-cong-nhan-som-khoi-phuc-san-xuat.htm
https://giaoducthoidai.vn/suc-khoe/bac-giang-quyet-tam-tiem-150000-lieu-vac-xin-covid-19-cho-cong-nhan-trong-1-tuan-uOylB76Mg.html
https://giaoducthoidai.vn/suc-khoe/bac-giang-quyet-tam-tiem-150000-lieu-vac-xin-covid-19-cho-cong-nhan-trong-1-tuan-uOylB76Mg.html


 

 

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có bản thông báo kết luận của ông Vương Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch 

thường trực tỉnh UBND tỉnh Bắc Ninh về việc bố trí nơi ăn, ở tại nơi làm việc để đảm bảo phòng 

chống dịch tại các cơ sỏ sản xuất, nhà máy trên địa bàn tỉnh. Theo đó, trong ngày 26/5, ông Tuấn 

đã chủ trì hội nghị với sự tham gia của các cơ quan trong tình và các doanh nghiệp lớn như 

Samsung SEV, Canon, Foxconn, Goerteck, Diana... bàn về các biện pháp phòng dịch COVID-

19. Để triển khai, tại văn bản thông báo kết luận, ông Tuấn yêu cầu: Tất cả các doanh nghiệp 

phải bố trí xét nghiệm tập trung bằng phương pháp RT-PCR. Công nhân có kết quả âm tính trong 

vòng 72 giờ mới được vào nhà máy làm việc. Nhà máy tổ chức định kỳ xét nghiệm 10% công 

nhân ở trong nhà máy. Về thời hạn, các doanh nghiệp khuyến khích công nhân ở lại công ty tối 

thiểu 15 ngày/đợt. Công nhân quay lại nhà trọ, nơi cư trú sẽ được quản lý như F2. (Dan Tri, 

BNews, Tien Phong Ngày 26/5) 

 

Vĩnh Phúc: Tỉnh Chọn Phương Án An Toàn Cho Dân 

 

Trước việc một số doanh nghiệp phản ứng với chính quyền khi cho rằng các biện pháp chống 

dịch hiện nay là quá mạnh tay, Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành cho rằng tỉnh chọn 

phương án an toàn cho dân. Tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu xét nghiệm COVID-19 cho tất cả công 

nhân, hạn chế di chuyển của công nhân và chuyên gia, yêu cầu công nhân không về quê. Một số 

doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nước ngoài, phàn nàn rằng các địa phương khác không 

áp dụng các phương pháp mạnh như vậy. Họ đặc biệt không hài lòng với yêu cầu của tỉnh Vĩnh 

Phúc đối với các chuyên gia nước ngoài. Ông Thành cũng cho biết thêm, Vĩnh Phúc đang tìm 

kiếm vắc xin COVID-19; tuy nhiên, một lượng lớn vắc xin hiện không có sẵn. Ông cũng lưu ý 

rằng tỉnh hoan nghênh các đề xuất và sẽ điều chỉnh các biện pháp phòng dịch COVID-19 cho 

phù hợp. Tính đến tháng 10 năm 2020, các khu công nghiệp ở Vĩnh Phúc sử dụng 90.000 lao 

động. (Thanh Nien, VietnamNet, Dan Tri Ngày 25/5) 

 

Quảng Bình Tăng Cường Phòng, Chống Dịch Bệnh COVID-19 Tại Các KCN, KKT 

 

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, đặc biệt đã có nhiều ca mắc tại các khu công 

nghiệp (KCN) ở Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương…, Ban Quản lý (BQL) Khu Kinh tế (KKT) 

tỉnh đã kịp thời, thường xuyên có các văn bản chỉ đạo các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc 

những biện pháp phòng, chống dịch bệnh; đồng thời, đẩy mạnh công tác kiểm tra, hướng dẫn 

triển khai phòng, chống dịch... Quảng Bình hiện có 8 KCN, KKT với tổng số 66 doanh nghiệp và 

4.491 lao động. (Quang Binh Ngày 1/6) 

 

Sáp Nhập 6 Trường Cao Đẳng, Trung Cấp Thành Trường CĐ Quảng Nam 

 

Ngày 31/5, UBND tỉnh Quảng Nam đã công bố quyết định thành lập trường và nhân sự Ban 

giám hiệu Trường Cao đẳng (CĐ) Quảng Nam. Cụ thể, Trường CĐ Công nghệ Quảng Nam, 

Trường Trung cấp VHNT-Du lịch Quảng Nam và 3 trường trung cấp nghề (Nam Quảng Nam, 

Bắc Quảng Nam, Thanh niên dân tộc - miền núi) sẽ chuyển giao nguyên trạng và sáp nhập vào 

Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam. Kể từ ngày 1/6, Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật 

Quảng Nam sẽ được đổi tên thành Trường CĐ Quảng Nam (trên cơ sở hợp nhất cả 6 trường) và 

chính thức đi vào hoạt động. Bên cạnh đó, UBND tỉnh Quảng Nam bổ nhiệm bà Vũ Thị Phương 

https://dantri.com.vn/kinh-doanh/doanh-nghiep-phai-bo-tri-cho-o-tam-cho-nguoi-lao-dong-trong-khu-vuc-nha-may-20210526193931122.htm
https://bnews.vn/bac-ninh-bo-tri-cho-cong-nhan-luu-tru-lam-viec-tai-nha-may-tu-ngay-2-6/197095.html
https://tienphong.vn/bac-ninh-cho-cong-nhan-an-ngu-tai-khu-cong-nghiep-de-duy-tri-san-xuat-post1340365.tpo
https://thanhnien.vn/thoi-su/vinh-phuc-chuyen-gia-nuoc-ngoai-phai-xet-nghiem-covid-3-ngaylan-1388812.html
https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chu-tich-vinh-phuc-tinh-chon-phuong-an-an-toan-cho-dan-739905.html
https://dantri.com.vn/xa-hoi/chu-tich-vinh-phuc-bao-ve-thanh-qua-phong-chong-dich-covid-19-bang-moi-gia-20210526111621593.htm
https://www.baoquangbinh.vn/kinh-te/202106/tang-cuong-phong-chong-dich-benh-covid-19-tai-cac-khu-cong-nghiep-khu-kinh-te-2189753/


 

 

Anh, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Quảng Nam, làm Hiệu trưởng Trường CĐ Quảng Nam. 

(Thanh Nien, Dan Tri, Quang Nam Ngày 31/5) 

 

TP. HCM: Hướng Nghiệp Nghề Nghiệp Và Tư Vấn Tuyển Sinh 2021 

 

Chia sẻ tại chương trình Hướng nghiệp nghề nghiệp và tư vấn tuyển sinh 2021 do Hội GDNN 

TPHCM tổ chức vào tối 28/5, ông Trần Anh Tuấn - Phó chủ tịch Hội nhận định việc chọn lựa 

hướng phát triển tương lai của học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở (THCS) hiện nay rất thuận 

lợi, cánh cửa rất rộng lớn. Theo ông, học sinh sau khi tốt nghiệp THCS hầu hết sẽ lựa chọn tiến 

lên cấp học Trung học phổ thông (THPT). Tuy nhiên, theo học THPT thì hiện chỉ có khoảng 

70% số em đủ sức để vào trường công, còn lại phải chọn trường tư thục, trường quốc tế có học 

phí cao. Ông Tuấn khuyên: "Với những em không có điều kiện kinh tế hay không đủ lực học để 

theo học THPT thì hoàn toàn có thể tính chuyện học nghề bậc trung cấp, hoặc hệ 9+ của các 

trường cao đẳng". "Với hệ 9+, sau khi học 3,5 năm - 4 năm (tùy ngành) là tốt nghiệp có cả bằng 

THPT lẫn bằng trung cấp nghề mà mình đăng ký học, dễ dàng học liên thông lên hệ cao đẳng, 

đại học tại các trường liên kết", ông Tuấn cho biết thêm. (Dan Tri Ngày 29/5) 

 

Hỗ Trợ Chuyển Đổi Nghề Cho Người Lao Động 

 

Theo ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TPHCM, Sở LĐ-TB&XH TPHCM đang 

triển khai các giải pháp tặng “cần câu” cho NLĐ để họ đủ sức ứng phó với tác động của dịch 

bệnh, tập trung vào giải pháp căn cơ là hỗ trợ NLĐ thất nghiệp đi học nghề để chuyển đổi nghề 

nghiệp, sớm tái gia nhập thị trường lao động. Sở cũng vận động DN thay vì cắt giảm hàng loạt 

công nhân thì thực hiện giãn ngày làm việc, luân phiên để nhiều NLĐ cùng có việc làm. Trong 

số lao động thôi việc, mất việc, các DN cũng hỗ trợ bằng nhiều hình thức: hỗ trợ chi phí mất việc 

làm cho NLĐ, hỗ trợ xe cho NLĐ mất việc về quê, tạo thuận lợi cho NLĐ hưởng các chính sách 

theo quy định… Đồng thời, sở tổ chức các sàn giao dịch việc làm để người lao động có cơ hội 

tìm kiếm việc làm mới phù hợp. Trong năm 2020, TP HCM đã hỗ trợ cho hơn nửa triệu NLĐ và 

5.274 DN bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (đạt 100%) với số tiền hơn 612 tỷ đồng. Tuy nhiên, 

ông cũng cho rằng số NLĐ thất nghiệp đang gia tăng khoảng 15% so với cùng kỳ khi dịch tái 

bùng phát. (SGGP Ngày 31/5) 

 

Quận Gò Vấp Khẩn Đề Nghị Cho Người Lao Động Thuộc Quận Làm Việc Tại Nhà 

 

Từ 0 giờ ngày 31/5, toàn TP.HCM sẽ giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/2020; riêng Q.Gò Vấp và 

P.Thạnh Lộc (Q.12) sẽ phong tỏa 15 ngày theo Chỉ thị 16/2020. Chủ tịch UBND Gò Vấp đề nghị 

người dân nghỉ làm trong khi phong tỏa, sau đó cho đi lại bình thường, và tiếp đó kêu gọi các 

doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong và ngoài quận - nơi có người dân Gò 

Vấp làm việc - cho phép người lao động được làm việc tại nhà để đảm bảo an toàn và thuận tiện 

cho công tác chống dịch. (Thanh Nien, Tuoi Tre, Tuoi Tre Tháng 5) 

 

Lo Lao Động Ngoài Nước Tràn Vào, Bạc Liêu Tăng Cường Kiểm Tra 

 

https://thanhnien.vn/giao-duc/sap-nhap-6-truong-cao-dang-trung-cap-thanh-truong-cd-quang-nam-1391506.html
https://dantri.com.vn/giao-duc-huong-nghiep/cong-bo-thanh-lap-truong-cao-dang-quang-nam-tu-6-truong-sap-nhap-20210531173840873.htm
https://www.quangnam.gov.vn/CMSPages/BaiViet/Default.aspx?IDBaiViet=36056
https://dantri.com.vn/giao-duc-huong-nghiep/hoc-nghe-18-19-tuoi-da-co-nghe-nghiep-on-dinh-20210529062528483.htm
https://www.sggp.org.vn/ho-tro-chuyen-doi-nghe-cho-nguoi-lao-dong-735469.html
https://thanhnien.vn/thoi-su/chu-tich-qgo-vap-tphcm-nguoi-dan-tam-nghi-lam-trong-thoi-gian-phong-toa-1391178.html
https://tuoitre.vn/chu-tich-ubnd-quan-go-vap-hom-nay-nguoi-dan-tam-di-lai-binh-thuong-phai-khai-bao-y-te-20210531084043295.htm
https://tuoitre.vn/quan-go-vap-khan-de-nghi-cho-nguoi-lao-dong-thuoc-quan-lam-viec-tai-nha-2021060111065747.htm


 

 

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, tỉnh Bạc Liêu tăng cường kiểm tra, kiểm 

soát lao động ngoài nước có mặt tại địa phương. Trong hai ngày 26 và 27.5, đoàn đã kiểm tra 5 

đơn vị có sử dụng lao động ngoài nước (chủ yếu là Đài Loan, Thái Lan, Trung Quốc), công tác 

quản lý của doanh nghiệp. Hầu hết lao động đều trong hạn, đúng quy định, không có tình trạng 

lao động sai phép, không phép. (Lao Dong Ngày 27/5) 

 

Hơn 350 Người Lao Động Nước Ngoài Làm Việc Tại Vĩnh Long 

 

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long có 60 doanh nghiệp có sử dụng lao động nước ngoài với 

355 người lao động. Từ đầu năm 2021 đến nay, đã cấp 121 giấy phép lao động cho người lao 

động nước ngoài. (Bao Vinh Long Ngày 30/5) 

 

80% Người Khuyết Tật Ở Đồng Tháp Được Hỗ Trợ Đào Tạo Nghề, Tạo Việc Làm 

 

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật 

trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2030 với mục tiêu đến năm 2030, 80% người khuyết tật có nhu 

cầu và đủ điều kiện được hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm,… (Dan Sinh Ngày 28/5) 

 

https://laodong.vn/cong-doan/lo-lao-dong-ngoai-nuoc-tran-vao-bac-lieu-tang-cuong-kiem-tra-913896.ldo
http://www.baovinhlong.com.vn/xa-hoi/202105/hon-350-nguoi-lao-dong-nuoc-ngoai-lam-viec-tai-dia-phuong-3059246/#.YLY1Hx9MTcc
https://baodansinh.vn/80-nguoi-khuyet-tat-o-dong-thap-duoc-ho-tro-dao-tao-nghe-tao-viec-lam-20210528181037563.htm

