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● Tin Tiêu Điểm ● 

 

● Tin GDNN / Đào Tạo Nghề ●  

Chính Sách 

 

Cần Quy Hoạch Lại GDNN Đúng Hướng 

 

Nhiều tỉnh như Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Quảng Nam... đã tính chuyện tinh gọn mạng 

lưới cơ sở GDNN. Ông Trần Đức Cảnh - nguyên Giám đốc phát triển nguồn nhân lực Bang 

Massachusetts (Mỹ), cố vấn Hội đồng tuyển sinh đại học Havard, cho rằng, hiện nay cấu trúc và 

vận hành giáo dục đại học và GDNN đang bị lủng củng, chồng chéo, kém hiệu quả, cần phải 

được sắp xếp lại cho hợp lý hơn. Điển hình là loại hình trường cao đẳng, tuy có phân cấp chương 

trình, nhưng phải là một phần của hệ giáo dục đại học thay vì phân theo hệ nghề. (GDTD Ngày 

5/6) 

 

Dạy Văn Hóa Trong Trường Nghề Không Nên Nặng Nề Việc Học 4 Môn Hay 7 Môn 

 

Trước yêu cầu về việc chuẩn hóa khối lượng kiến thức văn hóa THPT được giảng dạy trong các 

cơ sở GDNN, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã vừa ban hành dự thảo thông tư quy định về vấn đề này 

để lấy ý kiến. Tuy nhiên, phần lớn các trường trung cấp, cao đẳng thuộc hệ thống GDNN vẫn 

còn nhiều băn khoăn về dự thảo này, đặc biệt là về khối lượng cũng như thời lượng của từng 

môn học trong chương trình. Theo dự thảo, mỗi ngành, nghề của GDNN, học sinh phải học ít 

nhất 4 môn học. Hai môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn. Hai môn tự chọn trong các môn Hoá 

học, Vật lý, Sinh học, Lịch sử, Địa lý. Tuy nhiên, khối lượng và thời lượng từng môn lại không 

có sự tương đồng với chương trình giáo dục thường xuyên (GDTX) bậc THPT. Theo các trường, 

điều này sẽ tạo ra sự trùng lặp cũng như lãng phí thời gian đối với các học sinh theo học trường 

nghề nhưng vẫn mong muốn học đủ 7 môn để thi tốt nghiệp THPT. Không chỉ đề xuất điều 

chỉnh khối lượng cũng như thời lượng chương trình, một số trường có đủ điều kiện về cơ sở vật 

chất, hạ tầng, đội ngũ giáo viên cũng mong muốn có thể tự chủ trong việc giảng dạy 7 môn theo 

Chương trình GDTX bậc THPT. Điều này sẽ tránh sự chồng chéo trong quản lý cũng như đáp 

ứng nhu cầu phần lớn học sinh và phụ huynh khi lựa chọn mô hình đào tạo 9+. (VTV, VTV 

Ngày 3/6) 

 

Đề Xuất Gói Gần 27.600 Tỉ Đồng Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Và Người Lao Động 

 

Bộ LĐ-TB&XH vừa trình Chính phủ về việc ban hành Nghị quyết về các chính sách hỗ trợ 

người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19. Tổng hợp 

chung kinh phí đề xuất là gần 27.600 tỉ đồng. Do đó, Bộ đề xuất Chính phủ có 7 nhóm chính 

sách hỗ trợ cụ thể: chính sách giảm mức đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp; chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi 

dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho NLĐ; chính sách hỗ trợ lao động 

bị tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động; chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh cá thể; chính sách hỗ 

trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi COVID-19; đề xuất ngân sách Trung ương hỗ trợ đột xuất cho các 

https://giaoducthoidai.vn/thoi-su/can-quy-hoach-lai-giao-duc-nghe-nghiep-dung-huong-LK6sjo6Mg.html
https://vtv.vn/giao-duc/day-van-hoa-trong-truong-nghe-khong-nen-nang-ne-viec-hoc-4-mon-hay-7-mon-20210603140130048.htm
https://vtv.vn/video/ban-khoan-ve-du-thao-quy-dinh-khung-chuong-trinh-van-hoa-trong-truong-nghe-503361.htm


 
tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh mỗi tỉnh 500 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Bộ đề xuất chính sách cho vay 

hỗ trợ trả lương ngừng việc cho NLĐ trong DN. Dự kiến, hỗ trợ khoảng 220 ngàn lao động 

ngừng việc, số kinh phí ước tính là 2.448 tỷ đồng. Một đề xuất khác là chính sách hỗ trợ cho vay 

trả lương cho NLĐ trong DN bị tạm dừng hoạt động. Dự kiến hỗ trợ 5.008,5 tỷ đồng cho 

450.000 lao động trong cơ sở sản xuất, kinh doanh bị tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ 

quan có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19. Theo Bộ, do ảnh hưởng của dịch 

COVID-19, có 540 ngàn người bị mất việc, 3,1 triệu người bị cắt giảm giờ làm hoặc nghỉ giãn 

việc, nghỉ luân phiên và 6,5 triệu lao động bị giảm thu nhập. (Lao Dong, Bao Phap Luat, SGGP, 

SGGPnews Ngày 7/6) 

 

Doanh Nghiệp Có Phải Trường Học Không? 

 

Tại hội thảo "Tham vấn ý kiến về Chiến lược phát triển GDNN giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 

đến năm 2045" do Tổng Cục GDNN (Bộ LĐ-TB&XH) vừa tổ chức, Ông Trương Anh Dũng, 

Tổng Cục trưởng Tổng cục GDNN cho biết, kết hợp giữa cơ sở GDNN và doanh nghiệp là một 

trong ba đột phá chiến lược được Dự thảo đề ra. Tổng Cục trưởng Tổng cục GDNN cho biết 

thêm, rất nhiều doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp mà Tổng cục đang triển khai hợp tác đã 

dành nhiều thời gian thảo luận về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, để doanh Nghiệp đào tạo hỗ 

trợ nâng cao tay nghề cho người lao động. Nhưng việc này đang vướng mắc về vấn đề quy định 

pháp luật hiện hành. Tới đây, Bộ LĐ-TB&XH sẽ nghiên cứu để tháo gỡ vướng mắc này. Cũng 

theo ông Dũng, một số nước phát triển ở châu Âu có cách đào tạo nghề kép. Đó là vừa đào tạo 

trong nhà trường, vừa đào tạo trong doanh nghiệp. Tới đây, Tổng cục GDNN sẽ bàn sâu về nội 

dung này để biến nó trở thành trọng tâm. Tại hội thảo, ông Nguyễn Chỉ Sáng - Phó Chủ tịch, 

Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam (VAMI) nói, các doanh nghiệp đa phần 

khi đã vào sản xuất, vào đơn hàng rồi thì không cho phép có rủi ro, có lỗi trong sản phẩm và 

công suất phải chạy hết mức có thể. Do đó, doanh nghiệp không thể đào tạo sinh viên cho các 

trường trung cấp, cao đẳng nghề mà chỉ có thể nhận sinh viên kiến tập. (Bao Dan Sinh Ngày 4/6)  

 

Đề Xuất Nới Lỏng Điều Kiện Tạm Dừng Đóng Quỹ Hưu Trí, Tử Tuất 

 

Bộ LĐ-TB&XH dự kiến trình Chính phủ sửa đổi quy định tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử 

tuất với doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch. Theo quy định hiện hành, doanh nghiệp phải giảm 

20% lao động tham gia BHXH trở lên so với thời điểm cơ quan thẩm quyền công bố dịch thì mới 

được hưởng chính sách, song không quá 3 tháng từ thời điểm nộp hồ sơ đề nghị xét hưởng. Tuy 

nhiên, khảo sát của Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho thấy 44% trong số 12.000 

doanh nghiệp trả lời khó tiếp cận chính sách này. Đồng ý với chủ trương của Bộ, song Bảo hiểm 

xã hội Việt Na cho rằng quy định trên chỉ áp dụng cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh 

vực vận tải, khách sạn, nhà hàng, du lịch, giáo dục, văn hóa, thể thao hoặc doanh nghiệp trong 

khu, cụm công nghiệp, khu chế xuất bị cách ly, phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan có thẩm 

quyền. Dự kiến khoảng 39.000 doanh nghiệp với 1,15 triệu lao động được tạm ngừng đóng vào 

quỹ hưu trí và tử tuất khoảng 8.450 tỷ đồng nếu áp dụng điều kiện cơ quan này đưa ra. (Bao 

Chinh Phu, VnExpress Ngày 31/5) 

 

● Tin Kinh Doanh & Thị Trường Lao Động ● 

https://laodong.vn/xa-hoi/de-xuat-goi-gan-27600-ti-dong-ho-tro-doanh-nghiep-va-nguoi-lao-dong-917786.ldo
https://baophapluat.vn/de-xuat-goi-ho-tro-gan-27-600-ty-dong-cho-doanh-nghiep-va-nguoi-lao-dong-post397437.html
https://www.sggp.org.vn/bo-ldtbxh-de-xuat-goi-ho-tro-gan-27600-ty-dong-cuu-doanh-nghiep-va-nguoi-lao-dong-737382.html
https://sggpnews.org.vn/national/us12-billion-relief-package-proposed-for-vietnamese-workers-businesses-92706.html
https://baodansinh.vn/doanh-nghiep-co-phai-truong-hoc-khong-20210603185926006.htm
http://baochinhphu.vn/Bao-hiem-xa-hoi/De-xuat-noi-long-dieu-kien-tam-dung-dong-quy-huu-tri-tu-tuat/433062.vgp
http://baochinhphu.vn/Bao-hiem-xa-hoi/De-xuat-noi-long-dieu-kien-tam-dung-dong-quy-huu-tri-tu-tuat/433062.vgp
https://vnexpress.net/de-xuat-noi-long-dieu-kien-tam-dung-dong-quy-huu-tri-tu-tuat-4287446.html


 
Hợp tác Nước Ngoài 

 

Việt Nam - Nhật Bản: Tăng Cường Hợp Tác Về Lĩnh Vực Lao Động, Phát Triển Nhân Lực 

 

Ngày 2/6, tại Hà Nội, Bộ trưởng LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung có buổi tiếp ông Yamada Takio, 

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam. Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng đề nghị 

ngài Đại sứ quan tâm đến việc tiếp nhận các thực tập viên Việt Nam đã học xong chương trình 

đào tạo nhưng do dịch Covid-19 chưa sang được Nhật Bản (khoảng 30.000 người) trong thời 

gian tới. Bộ trưởng thống nhất cao với đề xuất của Nhật Bản cùng bắt tay tháo gỡ các khó khăn 

liên quan đến các chính sách cho lao động Nhật Bản làm việc tại Việt Nam. Thông tin thêm với 

Đại sứ, Bộ trưởng cho biết, tới đây, Việt Nam sẽ có Luật Lao động nước ngoài làm việc tại Việt 

Nam. Đối với chương trinh hợp tác với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), Bộ trưởng 

ủng hộ và đề nghị đẩy nhanh tiến độ Chương trình kỹ năng đặc định. Chia sẻ về các chương trình 

hợp tác về lao động giữa Nhật Bản với Việt Nam, Đại sứ Yamada Takio cho biết, thời gian tới 

Nhật Bản có kế hoạch tiếp nhận nhân lực theo Chương trình kỹ năng đặc định ngành hộ lý, công 

nghệ thông tin… Đại sứ khẳng định, Nhật Bản cam kết hỗ trợ Việt Nam ở mức tối đa trong việc 

tăng cường công tác phòng, chống dịch trong khu công nghiệp, hướng tới phát triển quan hệ hợp 

tác giữa Việt Nam – Nhật Bản đi vào thực chất, có hiệu quả. Trong năm 2020, Việt Nam đã đưa 

39.000 lao động sang Nhật Bản làm việc. (Bao Dan Sinh, molisa Ngày 2/6) 

 

'Việt Nam Nên Ưu Tiên Tiêm Vaccine Cho Người Lao Động Ngành Sản Xuất' 

 

Ông Hong Sun, Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (Korcham Việt 

Nam) khẳng định các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam sẵn sàng bỏ chi phí tiêm chủng để 

người lao động ở các địa phương được đảm bảo an toàn. Ông cho rằng Việt Nam nên ưu tiên 

tiêm vaccine cho các khu vực và những người lao động tham gia vào lĩnh vực sản xuất, đặc biệt 

nhận thấy qua đợt bùng phát lần này, một số tỉnh thành lân cận Hà Nội ở phía Bắc - một trong 

những khu vực quan trọng của sản xuất và xuất khẩu - đã chịu ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh. 

(Zing Ngày 4/6) 

 

51 Lao Động Sang Hàn Quốc Làm Việc 

 

Trung tâm Lao động ngoài nước (Colab, Bộ LĐ-TB&XH) cho biết vào ngày 7 và 9 tháng 6, có 

51 lao động thuộc các ngành sản xuất chế tạo và ngư nghiệp sẽ xuất cảnh sang Hàn Quốc làm 

việc. (Nguoi Lao Dong Ngày 8/6) 

 

Tin Trong Nước 

 

Tổng Cục GDNN Họp Giao Ban Mở Rộng Với Một Số Sở LĐ-TB&XH Và Cơ Sở GDNN 

 

Chánh Văn phòng Tổng cục GDNN Nguyễn Hải Cường đã báo cáo, đánh giá một số nội dung 

liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành của Tổng cục trong 5 tháng đầu năm 2021. Kết quả 

tuyển sinh trung cấp, cao đẳng, tính đến tháng 5/2021 đạt 29.369 người, bằng 5% kế hoạch năm 

2021 và bằng 120% so với cùng kỳ năm 2020. Đối với đào tạo trình độ sơ cấp và các chương 

https://baodansinh.vn/viet-nam-nhat-ban-tang-cuong-hop-tac-ve-linh-vuc-lao-dong-phat-trien-nguon-nhan-luc-20210602162837515.htm
http://www.molisa.gov.vn/Pages/tintuc/chitiet.aspx?tintucID=226122
https://zingnews.vn/viet-nam-nen-uu-tien-tiem-vaccine-cho-nguoi-lao-dong-nganh-san-xuat-post1222973.html
https://nld.com.vn/cong-doan/51-lao-dong-sang-han-quoc-lam-viec-20210607215659025.htm


 
trình đào tạo nghề nghiệp khác, cả nước tuyển sinh, đào tạo cho hơn 200.000 người trình độ sơ 

cấp và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác, đạt 16,9% kế hoạch năm và bằng 65,2% cùng 

kỳ năm 2020. Dự kiến kết quả tuyển sinh 6 tháng đầu năm được 635.nghìn người (bằng 26,7% 

kế hoạch năm 2021). Tổng cục GDNN đặt mục tiêu tổ chức đào tạo đón đầu, đào tạo lại, đào tạo 

chuyển đổi nghề và phòng chống thất nghiệp, trước mắt tập trung thực hiện đối với một số ngành 

nghề sử dụng nhiều lao động và bị tác động nặng nề do dịch bệnh (dệt may, da giày, lắp ráp, chế 

biến) theo hướng giảm điều kiện hỗ trợ. (DVET, Bao Dan Sinh, Dan Tri Ngày 4/6) 

 

Lương Kỹ Sư AI Việt Nam Gần 70 Triệu Đồng/Tháng, Cao Nhất Trong Các Kỹ Sư IT 

 

Vừa qua, TopDev đã công bố báo cáo "Thị trường IT Việt Nam - Developers Recruitment State 

2021". Theo đó, ước tính thị trường lao động công nghệ thông tin Việt Nam năm nay sẽ có 

117.180 việc làm, tăng 36,5% so với năm 2020. Khảo sát cũng cho hay, chỉ 11,3% lập trình viên 

đang chủ động tìm kiếm một công việc mới; 15,9% dự định tìm việc mới trong 6-12 tháng tới. 

Số còn lại 72,8% không có kế hoạch tìm việc mới. Trong đó, có tới 35,7% lập trình viên trả lời 

rằng họ sẽ dành thêm một năm nữa tại công ty hiện tại. Báo cáo cho biết, 3 ngành có thu nhập 

hàng đầu cho các kỹ sư IT là an ninh, công nghệ cao và Fintech. Tính đến quý 2/2021, kỹ sư trí 

tuệ nhân tạo (AI) và học máy (machine learning) là vị trí có mức lương trung bình hàng tháng 

cao nhất trong các kỹ sư IT, đạt 3.054 USD (khoảng 70 triệu đồng). Đáng chú ý, mức lương này 

gần gấp đôi lương kỹ sư dữ liệu lớn (Big Data) với 1.695 USD mỗi tháng; hơn 2 lần kỹ sư 

Backend (1.300 USD) hay lập trình game (1.215 USD); gấp 9,5 lần vị trí có lương thấp nhất là 

IT Helpdesk (xử lý các sự cố liên quan đến máy tính) với trung bình 322 USD mỗi tháng. Tương 

tự như AI, nhu cầu về kỹ sư Cloud và DevOps đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ, dẫn theo lương 

cho hai vị trí này cũng cải thiện. Lương trung bình tháng cho kiến trúc sư điện toán đám mây 

hiện đạt 3.121 USD trong khi kỹ sư DevOps đạt 2.057 USD mỗi tháng. Ngoài ra, đối với câu hỏi 

"Bạn nghĩ những ngành nào sẽ phát triển vào năm 2021?", phản hồi của các lập trình viên tham 

gia khảo sát cho thấy ngành kỹ thuật AI & Cloud sẽ dẫn đầu, tiếp theo là Fintech/Payment và xếp 

thứ 3 là Thương mại điện tử/ Bán lẻ. (CafeF Ngày 8/6) 

 

Việt Nam Có 1,01 Triệu Lao Động Ngành Công Nghệ Thông Tin-Truyền Thông Năm 2019 

 

Theo Sách Trắng của Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), ngành công nghệ thông tin-

truyền thông (ICT) của Việt Nam có 1,01 triệu lao động vào năm 2019, tăng so với 721.584 

người năm 2015. Năm 2019, ngành này có 760.097 lao động trong lĩnh vực phần cứng và điện 

tử, 143.149 lao động trong công nghiệp phần mềm, 42.479 lao động trong ngành nội dung số và 

59.481 lao động khác trong dịch vụ CNTT-TT (không bao gồm bán buôn bán lẻ và phân phối). 

Số lượng lao động trong bốn nhóm ngành trên là 42.700. Thu nhập bình quân hàng tháng tính 

trên đầu người trong bốn ngành dao động từ 5,34 triệu đồng đến 9,64 triệu đồng. Trong giai đoạn 

này, 158 trong số 240 trường đại học ở Việt Nam có các khóa học về CNTT-TT với số lượng 

tuyển dụng là 68.435. Số sinh viên mới tốt nghiệp trung bình hàng năm là 50.000 người. (MIC 

Tháng 6) 

 

Hộ Kinh Doanh: 30% GDP Và Lưới An Sinh Xã Hội Tự Nhiên 

 

http://gdnn.gov.vn/AIAdmin/News/View/tabid/66/newsid/38520/seo/Tong-cuc-Giao-duc-nghe-nghiep-hop-giao-ban-mo-rong-voi-mot-so-So-LDTBXH-va-co-so-giao-duc-nghe-nghiep/Default.aspx
https://baodansinh.vn/tong-cuc-gdnn-hop-giao-ban-mo-rong-voi-mot-so-so-ld-tbxh-va-co-so-gdnn-20210604213525909.htm
https://dantri.com.vn/giao-duc-huong-nghiep/tuyen-sinh-2021-cac-truong-nghe-thu-hut-gan-30000-thi-sinh-20210607011355222.htm
https://cafef.vn/luong-ky-su-ai-viet-nam-gan-70-trieu-dong-thang-cao-nhat-trong-cac-ky-su-it-20210608093626238.chn
https://mic.gov.vn/Upload_Moi/TinTuc/SachTrang2020-Final.pdf


 
Ở Việt Nam, hộ kinh doanh đóng góp 30% vào GDP, tạo ra công việc cho người lao động không 

có tay nghề, và đóng vai trò đảm bảo an sinh xã hội. Theo Liên đoàn Lao động Việt Nam, năm 

2020 tỷ lệ thất nghiệp là dưới 3%. Vậy với gần 70% là lao động tự do (trên 54 triệu lao động), 

đóng góp vào việc tạo việc làm của các hộ kinh doanh là không hề nhỏ. (Enternews Ngày 2/6) 

 

Tình Trạng Lao Động Của Người Cao Tuổi 

 

Số liệu thống kê từ Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam cho thấy, hiện, nước ta có trên 

11,4 triệu người cao tuổi, chiếm 12% dân số cả nước và có vai trò, vị trí quan trọng trong gia 

đình, xã hội. Trong vòng 5 năm kể từ năm 2016 đến năm 2021, lực lượng này đã đóng góp hơn 

10,6 triệu ngày công, hơn 3 nghìn tỷ đồng, hiến 24,4 triệu m2 xây dựng, sửa chữa đường làng, 

kênh mương, nhà ăn hóa, trường học, cơ sở y tế, nơi sinh hoạt cộng đồng góp phần không nhỏ 

làm thay đổi diện mạo đô thị và nông thôn. Đại diện Hội người cao tuổi TP.HCM thuộc Trung 

ương Hội người cao tuổi Việt Nam cho biết, người cao tuổi có xu hướng mong muốn tiếp tục 

cống hiến sức lực cho sự nghiệp phát triển đất nước bởi hai lý do. Nguyên nhân đầu tiên là họ 

muốn được làm việc để tránh bị sốc tâm lý khi đột ngột dừng lại công việc mình đã gắn bó cả đời 

người. Thứ hai, họ thực sự muốn được lao động vì thấy sức khỏe, trí tuệ vẫn còn cống hiến được 

cho xã hội. Trong số này, có 99.905 người cao tuổi làm chủ các cơ sở sản xuất doanh nghiệp, 

357.967 người cao tuổi đạt danh hiệu làm kinh tế giỏi. Ngoài ra, cả nước có 656.000 người cao 

tuổi tham gia công tác Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể, thanh tra nhân dân, hòa giải cơ sở; 

300.150 người cao tuổi tham gia phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự cơ sở. 

(premium.VietnamNet Tháng 6) 

 

10 Thị Trường Điện Gió Có Nhu Cầu Đào Tạo Nhân Lực Lớn Nhất 

 

Theo báo cáo Nhận định lực lượng lao động điện gió toàn cầu 2021-2025 do Hội đồng Điện gió 

Toàn cầu (GWEC) và Tổ chức Điện gió Toàn cầu (GWO) công bố, Việt Nam là 1 trong 10 thị 

trường có nhu cầu đào tạo nhân lực lớn nhất cho ngành công nghiệp điện gió 5 năm tới. Các 

quốc gia còn lại bao gồm: Brazil, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Mexico, Maroc, Ả Rập Saudi, 

Nam Phi, Mỹ. (Tai Nguyen Moi Truong Ngày 1/6) 

 

Chi Tiết Lịch Thi Vào Lớp 10 THPT Của 63 Tỉnh Thành 

 

Tính đến ngày 8/6, 22 địa phương trên cả nước đã hoàn thành kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT 

năm học 2021-2022. Trong khi đó, một số tỉnh điều chỉnh lịch thi trước diễn biến mới của dịch 

Covid-19. Cụ thể, 22 địa phương đã hoàn thành kỳ thi từ ngày 29/5 đến 7/6, 31 địa phương giữ 

nguyên lịch thi từ ngày 8/6 đến 4/8. Bên cạnh đó, một số tỉnh, thành đã quyết định hoãn thi vào 

lớp 10 THPT cho tới khi có thông báo mới như: TP. Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng 

Yên, Hải Dương, Bạc Liêu, Điện Biên. Một số tỉnh, thành chuyển sang hình thức xét tuyển hồ sơ 

như Sơn La, Cà Mau, Bà Rịa-Vũng Tàu. Đối với kỳ thi THPT quốc gia năm nay, Thứ trưởng Bộ 

GD&ĐT Hoàng Minh Sơn cho biết Bộ sẽ tổ chức kỳ thi như kế hoạch vào ngày 7-8/7 và có thể 

sẽ tổ chức đợt 2 cho các thí sinh ở khu cách ly hoặc các học sinh phải cách ly y tế do dịch Covid-

19. (Bao Dan Sinh Ngày 7/6) 

 

https://enternews.vn/ho-kinh-doanh-30-phan-tram-gdp-va-luoi-an-sinh-xa-hoi-tu-nhien-198392.html
https://premium.vietnamnet.vn/tinh-trang-lao-dong-o-nguoi-cao-tuoi-n-474780.html
https://baotainguyenmoitruong.vn/10-thi-truong-dien-gio-co-nhu-cau-dao-tao-nhan-luc-lon-nhat-325274.html
https://baodansinh.vn/chi-tiet-lich-thi-vao-lop-10-thpt-cua-63-tinh-thanh-2021060719023868.htm


 
Các Khu Công Nghiệp Đã Tạo Việc Làm Cho Khoảng 3,78 Triệu Lao Động Trực Tiếp 

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết tính đến cuối tháng 5/2021, các khu công nghiệp trên địa bàn cả 

nước đã tạo việc làm cho khoảng 3,78 triệu lao động trực tiếp. (Dan Sinh Ngày 3/6) 

 

Các KCN, KCX Phía Nam Vừa Phòng Chống Dịch Vừa Duy Trì Sản Xuất 

 

Nhiều doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp (KCN) và Khu chế xuất trên địa bàn TP.HCM, 

Bình Dương… đã sớm chủ động triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 và triển khai 

nhiều biện pháp hỗ trợ công nhân để duy trì sản xuất. TP.HCM hiện có 17 KCX, KCN và khu 

công nghệ cao với 1.500 doanh nghiệp đang hoạt động, có khoảng 280 nghìn công nhân, 3 nghìn 

chuyên gia nước ngoài. Các KCN VSIP ở Bình Dương có khoảng 160.000 lao động làm việc. 

(Dan Sinh Ngày 4/6) 

 

CGV, Lotte, Galaxy Và BHD Cùng Kêu Cứu Thủ Tướng Vì Sợ Phá Sản 

 

Các doanh nghiệp điện ảnh trong nước gồm Thiên Ngân, BHD Việt Nam, CGV và Lotte Cineme 

vừa gửi văn bản cho Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch, Bộ Tài chính, Ngân 

hàng Nhà nước về việc hỗ trợ cho doanh nghiệp điện ảnh vượt qua khó khăn vì đại dịch COVID-

19. Một số phương án hỗ trợ được các doanh nghiệp kiến nghị gồm hỗ trợ duy trì lao động tránh 

sa thải hàng loạt (hơn 10.000 lao động trong ngành) bằng việc xem xét cho rạp chiếu phim sớm 

được hoạt động trở lại khi đảm bảo nguyên tắc 5K của Bộ Y tế. (Tuoi Tre Ngày 2/6) 

 

Hà Nội Đã Giải Quyết Việc Làm Cho Gần 79.000 Lao Động 

 

Theo thông tin từ Sở LĐ-TB&XH Hà Nội, trong 5 tháng đầu năm 2021, toàn thành phố Hà Nội 

đã giải quyết việc làm cho 78.629 lao động, đạt 49,1% kế hoạch được giao trong năm 2021, tăng 

35,6% so với cùng kỳ năm 2020. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, số lao động hưởng trợ cấp 

thất nghiệp cũng có xu hướng gia tăng. Thời gian qua, các cơ quan chức năng trên địa bàn thành 

phố đã tiếp nhận hồ sơ và ra quyết định hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho 21.755 người 

với số tiền 600 tỷ đồng. Đã có 993 người lao động thất nghiệp được hỗ trợ học nghề với số tiền 

2,9 tỷ đồng. Sở LĐ-TB&XH Hà Nội ước 6 tháng đầu năm 2021, toàn thành phố dự kiến giải 

quyết việc làm cho 95.000 lao động, đạt 59,4% kế hoạch được giao trong năm, tăng 18% so với 

6 tháng đầu năm 2020 và trương đương với cùng kỳ năm 2019, với điều kiện kinh tế - xã hội của 

thành phố ở trạng thái bình thường mới. (VnEconomy, Kinh Te Do Thi, Bao Dan Sinh, Bao 

Phap Luat, Tin Tuc Ngày 7/6) 

 

Bắc Giang Thiếu 5.000 Lao Động Thu Hoạch Vải Thiều 

 

Vài ngày nữa sẽ vào chính vụ vải thiều, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, thiếu khoảng 5.000 lao 

động hái vải. Hàng năm hơn 20.000 lao động trong huyện và các vùng lân cận đổ về thu hoạch 

vải. Song năm nay vướng dịch, huyện huy động mới được khoảng 15.000 người từ nông dân, 

công nhân đến thanh niên, công an, quân đội trên địa bàn trợ giúp. (VnExpress Ngày 7/6) 

 

https://baodansinh.vn/cac-khu-cong-nghiep-da-tao-viec-lam-cho-khoang-378-trieu-lao-dong-truc-tiep-20210603162928222.htm
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https://vneconomy.vn/ha-noi-da-giai-quyet-viec-lam-cho-gan-79-000-lao-dong.htm
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Bắc Giang Phấn Đấu 10-14 Ngày Nữa Sẽ Cơ Bản Dập Xong Dịch 

 

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái cho biết tỉnh đang nỗ lực kiểm soát số ca F0 phát 

sinh ở các khu cách ly, phấn đấu từ 10-14 ngày nữa Bắc Giang sẽ cơ bản dập xong dịch bệnh. 

Đến nay, Bắc Giang đã phê duyệt 43 doanh nghiệp có đủ điều kiện phòng, chống dịch bệnh, 

được phép đi quay trở lại hoạt động với trên 7.500 lao động. (CAND, Vietnam Plus, PLO, Bao 

Chinh Phu Ngày 7/6) 

 

Hơn 5.000 Công Nhân Ở Bắc Giang Đi Làm Lại 

 

UBND tỉnh Bắc Giang cho phép 16 doanh nghiệp với trên 5.400 công nhân lao động đủ điều 

kiện sản xuất an toàn trở lại hoạt động.  Đến nay, tỉnh Bắc Giang đã tiêm được hơn 66.000 liều 

vắc xin, tập trung chủ yếu cho công nhân, riêng ngày 2-6 đã tiêm được hơn 25.000 liều. Dự kiến 

ngày 3-6, trên 30.000 liều sẽ được tiêm. (Tuoi Tre, Tien Phong Ngày 3/6) 

 

Hơn 500 Doanh Nghiệp Bắc Ninh Bước Vào Giai Đoạn Vừa Cách Ly Vừa Sản Xuất 

 

Với quyết tâm không để đứt gãy chuỗi sản xuất, tỉnh Bắc Ninh đã cho phép hơn 500 doanh 

nghiệp với 110,000 công nhân quay trở lại sản xuất theo mô hình cho công nhân lưu trú lại nhà 

máy. Sau khi xét nghiệm và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 trong 3 ngày gần nhất, đồng 

thời, được bố trí nơi lưu trú giãn cách, ngày 2/6, hơn 50.000 công nhân của Samsung Việt Nam 

tại Bắc Ninh bắt đầu đi làm trở lại. Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức 

Đam, từ 0h ngày 2/6, tỉnh Bắc Ninh đã triển khai mô hình cho công nhân, người lao động ở lại 

khu vực nhà máy, nhằm thực hiện mục tiêu kép “vừa chống dịch hiệu quả, vừa duy trì sản xuất 

để phát triển kinh tế.”  (VietnamBiz, VTV Ngày 3/6) 

 

Thanh Hoá: Giải Quyết Việc Làm Cho Gần 30.000 Lao Động 

 

Trong những tháng đầu năm 2021, tỉnh Thanh Hoá đã giải quyết việc làm mới cho trên 30.000 

lao động trên địa bàn tỉnh. (Dan Sinh Ngày 7/6) 

 

Hà Tĩnh: Yêu Cầu Kiểm Soát Chặt Chẽ Người Nước Ngoài Nhập Cảnh Vào Làm Việc 

 

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra 

việc cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép cho lao động nước ngoài vào làm việc. Theo số liệu báo cáo 

từ UBND tỉnh Hà Tĩnh, tổng số lao động nước ngoài đang làm việc trên địa bàn tỉnh là 1.456 

chuyên gia, lao động kỹ thuật, giám đốc điều hành, nhà quản lý... (Dan Tri Ngày 5/6) 

 

Quảng Bình: Phấn Đấu Tuyển Sinh GDNN Cho 16.000 Người 

 

Năm 2021, tỉnh Quảng Bình đặt mục tiêu tuyển sinh GDNN 16.000 người; tỷ lệ lao động qua 

đào tạo đạt 66%; hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng cho lao động nông thôn, thanh 

niên, người khuyết tật, lao động làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa 5.000 người. (Dan Sinh 

Ngày 3/7) 

http://cand.com.vn/Su-kien-Binh-luan-thoi-su/Bac-Giang-phan-dau-10-14-ngay-nua-se-co-ban-dap-xong-dich-644849/
https://www.vietnamplus.vn/bac-giang-phan-dau-1014-ngay-nua-se-co-ban-dap-xong-dich/718348.vnp
https://plo.vn/suc-khoe/nhung-ke-sach-hieu-qua-trong-phong-chong-dich-tai-bac-giang-991078.html
http://baochinhphu.vn/hoat-dong-cua-lanh-dao-dang-nha-nuoc/tin-hieu-lac-quan-tu-tam-dich-bac-giang/433999.vgp
http://baochinhphu.vn/hoat-dong-cua-lanh-dao-dang-nha-nuoc/tin-hieu-lac-quan-tu-tam-dich-bac-giang/433999.vgp
https://tuoitre.vn/hon-5-000-cong-nhan-o-bac-giang-di-lam-lai-20210603082609102.htm
https://tienphong.vn/nha-may-trong-tam-dich-bac-giang-chay-nuoc-rut-don-cong-nhan-di-lam-post1342278.tpo
https://vietnambiz.vn/hon-500-doanh-nghiep-bac-ninh-buoc-vao-giai-doan-vua-cach-ly-vua-san-xuat-20210603091013067.htm
https://vtv.vn/xa-hoi/110000-cong-nhan-tai-bac-ninh-tro-lai-lam-viec-20210602133728056.htm
https://baodansinh.vn/thanh-hoa-giai-quyet-viec-lam-cho-gan-30000-lao-dong-20210607121959119.htm
https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/yeu-cau-kiem-soat-chat-che-nguoi-nuoc-ngoai-nhap-canh-vao-lam-viec-20210605084258274.htm
https://baodansinh.vn/quang-binh-phan-dau-tuyen-sinh-giao-duc-nghe-nghiep-cho-16000-nguoi-20210602222547938.htm


 
 

Quảng Bình: Phấn Đấu Giải Quyết Việc Làm Cho Hơn 18.000 Lao Động 

 

Trong kế hoạch hành động năm 2021, UBND tỉnh Quảng Bình đã đặt mục tiêu giải quyết việc 

làm cho trên 18.000 lao động, trong đó tạo việc làm cho 10.000 lao động, tạo thêm việc làm cho 

8.000 lao động, giảm tỷ lệ thất nghiệp toàn tỉnh đến cuối năm 2021 xuống dưới 2,4%. Tỉnh cũng 

đặt mục tiêu tuyển sinh GDNN 10.000 người, đưa tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 65%. Trước 

đó, năm 2020, báo cáo từ Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Bình, cho thấy, đã giải quyết việc làm cho 

28.900 lao động và tuyển sinh GDNN 19.122 người. (Dan Sinh Ngày 2/6) 

 

Quảng Ngãi: Lao Động Thất Nghiệp Không Mặn Mà Với Học Nghề Miễn Phí 

 

Theo thống kê tại Trung tâm DVVL tỉnh Quảng Ngãi, trong số 7.351 NLĐ đến nộp hồ sơ đề 

nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, cũng như xin được tư vấn giới thiệu việc làm trong năm 2020, 

thì chỉ có 3 người đăng ký học nghề miễn phí. (Bao Quang Ngai Ngày 6/6, Dan Tri Ngày 4/6) 

 

Thừa Thiên-Huế Phấn Đấu Hằng Năm Giải Quyết 16.000 Việc Làm Mới 

 

Tỉnh Thừa Thiên-Huế phấn đấu đến cuối năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70 - 75%; 

trung bình hằng năm giải quyết việc làm mới cho trên 16.600 lao động. Tiếp tục đổi mới, tạo sự 

chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng đào tạo và hiệu quả của GDNN. (Dan Sinh Ngày 1/6) 

 

Lâm Đồng: Bắt Tạm Giam Giám Đốc Một Trung Tâm GDNN-GDTX 

 

Ngày 2/6, Công an H.Đức Trọng, cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện đã khởi tố vụ án, khởi 

tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Thanh Quang, Giám đốc Trung tâm 

GDNN – Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) H.Đức Trọng về hành vi: Lợi dụng chức vụ, 

quyền hạn trong khi thi hành công vụ. (Thanh Nien, Nguoi Lao Dong, Cong Ly Ngày 2/6) 

 

Gia Lai: Phát Hiện 94 Lao Động Nước Ngoài Không Đủ Thủ Tục Lao Động 

 

Qua kiểm tra, Sở LĐTB&XH tỉnh Gia Lai đã phát hiện 94 lao động ở các dự án điện gió chưa 

làm các thủ tục liên quan đến việc đăng ký sử dụng lao động nước ngoài theo quy định. Theo 

thống kê từ Sở LĐ-TB&XH tỉnh Gia Lai, tính tới ngày 19/5, tổng số người lao động nước ngoài 

đang làm việc tại 37 đơn vị, doanh nghiệp, dự án trên địa bàn tỉnh là 409 người. (Dan Tri Ngày 

6/6) 

 

TP. HCM: Thống Kê Người Lao Động Mất Việc Vì Dịch COVID-19 Để Hỗ Trợ 

 

Sở LĐ-TB&XH TP. HCM đang thống kê những trường hợp người lao động phải ngừng việc từ 1 

tháng trở lên vì dịch COVID-19, từ đó đề xuất TPHCM có chính sách hỗ trợ với mức 1.800.000 

đồng/người/tháng. Trước đó, năm 2020, TPHCM đã thực hiện chính sách hỗ trợ người dân bị 

ảnh hưởng do dịch COVID-19, với gần 541.200 người nhận hỗ trợ tổng số tiền gần 597 tỉ đồng. 

(Lao Dong Ngày 3/6) 

https://baodansinh.vn/quang-binh-phan-dau-giai-quyet-viec-lam-cho-hon-18000-lao-dong-20210602123513543.htm
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https://baodansinh.vn/thua-thien-hue-trien-khai-thuc-hien-mot-so-van-de-chinh-sach-xa-hoi-giai-doan-2021-2025-2021060115090672.htm
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https://congly.vn/khoi-to-nguyen-giam-doc-trung-tam-giao-duc-nghe-nghiep-huyen-duc-trong-188471.html
https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/phat-hien-94-lao-dong-nuoc-ngoai-khong-du-thu-tuc-lao-dong-20210605085743177.htm
https://laodong.vn/cong-doan/tphcm-thong-ke-nguoi-lao-dong-mat-viec-vi-dich-covid-19-de-ho-tro-916508.ldo


 
 

Kiên Giang: 16 Tỷ Đồng Hỗ Trợ Đào Tạo Nghề Cho Lao Động Nông Thôn 

 

Tỉnh Kiên Giang hỗ trợ chi phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn, lao động làm việc trong 

khu, cụm công nghiệp, khu du lịch và làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh, 

với tổng kinh phí thực hiện năm 2021 dự kiến là 16 tỷ đồng. (MSN Ngày 7/6) 

 

Cà Mau: Đào Tạo Nghề Và Hỗ Trợ Việc Làm Cho Người Khuyết Tật 

 

Trong những năm qua, tỉnh đã hỗ trợ đào tạo nghề cho trên 360 lao động là người khuyết tật. 

Hình thức đào tạo chủ yếu ở trình độ sơ cấp, vừa làm vừa học. (Dan Sinh Ngày 7/6) 

 

https://www.msn.com/vi-vn/news/national/ki%C3%AAn-giang-16-t%E1%BB%B7-%C4%91%E1%BB%93ng-h%E1%BB%97-tr%E1%BB%A3-%C4%91%C3%A0o-t%E1%BA%A1o-ngh%E1%BB%81-cho-lao-%C4%91%E1%BB%99ng-n%C3%B4ng-th%C3%B4n/ar-AAKMI3h?li=BBr8RiP
https://baodansinh.vn/ca-mau-dao-tao-nghe-va-ho-tro-viec-lam-cho-nguoi-khuyet-tat-20210607101729023.htm

