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Thừa Thiên-Huế Phấn Đấu Đưa Tỷ Lệ Lao Động Qua Đào Tạo Đạt 70 - 75% Năm 2025 
Hơn 42.000 Công Nhân Ở TP HCM Bị Mất Việc 
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Chính Sách 

 

Tạo Nguồn Cải Cách Tiền Lương Năm 2022 

 

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 

2022, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2022-2024. Trong đó, dự thảo nêu rõ về dự 

toán chi tạo nguồn cải cách tiền lương, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp 

hàng tháng (phần NSNN đảm bảo), trợ cấp ưu đãi người có công. Các bộ, cơ quan Trung ương 

lập dự toán chi tạo nguồn cải cách tiền lương từ nguồn thực hiện cải cách tiền lương đến hết năm 

2021 còn dư chuyển sang năm 2022 (nếu có); sử dụng tối thiểu 40% nguồn thu được để lại theo 

quy định (riêng đối với số thu từ việc cung cấp các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, y tế dự phòng 

và dịch vụ y tế khác của cơ sở y tế công lập sử dụng tối thiểu 35% số thu, sau khi trừ đi một số 

khoản chi phí đã được kết cấu vào giá dịch vụ theo quy định); tiết kiệm 10% chi thường xuyên 

tăng thêm so với dự toán năm 2021 (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương, các khoản có 

tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ). (VTV, Bao Chinh Phu, Bao Chinh 

Phu, VietnamNet, Nguoi Lao Dong Ngày 7/6) 

 

16,17 Triệu Người Tham Gia BHXH 

 

Theo BHXH Việt Nam, tính đến ngày 31/5/2021, tổng số người tham gia BHXH trên toàn quốc 

là trên 16,17 triệu người (đạt 32,49% lực lượng lao động), tăng trên 1,1 triệu người so với cùng 

kỳ năm 2020. Riêng số tham gia BHXH tự nguyện là trên 1,12 triệu người; số tham gia BH thất 

nghiệp là trên 13,3 triệu người (đạt 26,73% lực lượng lao động). Riêng BHYT có sự tăng trưởng 

hơn so với cùng kỳ và cuối năm 2020, với trên 87,77 triệu người tham gia, đạt tỉ lệ bao phủ 

89,9% dân số. Để đạt được kế hoạch mà BHXH Việt Nam đặt ra trong năm 2021, trong 7 tháng 

còn lại của năm, toàn quốc cần phát triển thêm 1.521.328 người tham gia BHXH; trên 924.400 

người tham gia BH thất nghiệp và trên 2,16 triệu người tham gia BHYT. Trong việc thực hiện 

chính sách BHYT, trong 5 tháng đầu năm, cả nước có trên 65 triệu lượt KCB, với tổng số chi là 

42.028 tỷ đồng. Trong tháng 5/2021, có 103.918 người hưởng BHXH một lần, nâng tổng số 5 

tháng đầu năm lên 469.744 người. (Lao Dong, Bao Bao Hiem Xa Hoi Ngày 10/6) 

 

Gói Hỗ Trợ 62.000 Tỷ Đồng Chỉ Đạt 53%: Bài Học Để Xây Dựng Chính Sách 

 

Tính đến ngày 27/5, thông qua các chính sách hỗ trợ của Nghị quyết số 42/NQ-CP và qua chính 

sách bảo hiểm thất nghiệp, Chính phủ đã thực hiện hỗ trợ bằng tiền mặt cho trên 14,4 triệu đối 

tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 với tổng kinh phí trên 32.694 tỷ đồng. Theo dự kiến 

nguồn lực ban đầu khi đề xuất gói hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nguồn 

kinh phí là khoảng 61.580 tỷ đồng. Tuy nhiên, kết quả thực hiện hỗ trợ chỉ đạt hơn 53% so với 

kế hoạch. Lý giải về nguyên nhân kết quả thực hiện chưa cao như dự kiến, Bộ LĐ-TB&XH cho 

biết tại thời điểm nghiên cứu, đề xuất chính sách hỗ trợ tình hình dịch bệnh COVID-19 đang 
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diễn ra phức tạp, chưa được kiểm soát nên dự báo số đối tượng bị ảnh hưởng tương đối lớn và 

thời gian hỗ trợ tương đối dài (dự kiến 3 tháng 4, 5, 6/2020). Tuy nhiên, trên thực tế Việt Nam đã 

sớm kiểm soát được dịch bệnh vào cuối tháng 5/2020, việc giãn cách xã hội sớm kết thúc trong 

tháng 4/2020, hoạt động sản xuất, kinh đoanh được mở cửa trở lại nên hầu hết các nhóm lao 

động, hộ kinh doanh chỉ được hỗ trợ trong tháng 4/2020. Việc rà soát, lập danh sách phê duyệt 

đối với các nhóm lao động, hộ kinh doanh, nhất là lao động không có giao kết hợp đồng lao động 

bị mất việc làm gặp nhiều khó khăn do thiếu cơ sở để lập danh sách. Nhiều trường hợp lao động 

làm việc trong doanh nghiệp nhưng không giao kết hợp đồng lao động, không đảm bảo điều kiện 

để xem xét, hỗ trợ. Mặt khác, mức hỗ trợ thấp nên nhiều hộ kinh doanh không đề nghị, do đó số 

lượng thấp hơn nhiều so với dự kiến ban đầu. (Vietnam Plus Ngày 9/6) 

 

Cắt Giảm Kinh Phí, Tiết Kiệm Chi Thường Xuyên Để Bổ Sung Phòng Dịch COVID-19 

 

Tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2021, Chính phủ thống nhất cắt 

giảm tối thiểu 50% kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước còn lại của các bộ, cơ quan 

trung ương, địa phương và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm 2021 để 

bổ sung nguồn phòng, chống dịch COVID-19, tăng đầu tư phát triển và nhiệm vụ an ninh, quốc 

phòng cần thiết. Chính phủ đồng ý áp dụng chế độ trong thời gian tình nguyện tham gia phòng, 

chống dịch COVID-19 đối với học viên, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, học sinh các 

trường đào tạo hệ trung cấp khối ngành sức khỏe, người có chuyên môn y tế không hưởng lương 

ngân sách, như sau: Được hưởng 300.000 đồng/người/ngày khi thực hiện các nhiệm vụ quy định 

tại Khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2021; được hưởng 200.000 

đồng/người/ngày khi thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 16/NQ-

CP. (Bao Chinh Phu, CafeF Ngày 9/6) 

 

32 Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Cần Sửa Đổi, Bổ Sung, Ban Hành Mới 

 

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định 889/QĐ-TTg ban hành Danh 

mục văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới. Theo danh mục, có 16 văn 

bản quy phạm pháp luật do Quốc hội ban hành, 12 văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ 

ban hành và 4 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban 

hành cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới. Các văn bản quy phạm pháp luật là về kinh doanh bảo 

hiểm, thuế giá trị gia tăng (VAT), giá cả, vốn nhà nước tại doanh nghiệp, thương mại, điện lực, 

giao dịch điện tử, việc làm, an toàn lao động, bảo hiểm xã hội, luật sư, đất đai, kinh doanh bất 

động sản , nhà ở,… (Nhan Dan, Bao Chinh Phu, Lao Dong, VOV, Luat Viet Nam Ngày 10/6) 

 

Năm 2021, Có Bao Nhiêu Biên Chế Được Hưởng Lương Ngân Sách? 

 

Bộ Nội vụ đang xây dựng báo cáo về việc quản lý và tinh giản biên chế giai đoạn 2022 – 2025, 

định hướng đến năm 2030, trong đó đề cập đến những kết quả và tồn tại hạn chế về tinh giản 

biên chế giai đoạn 2015-2021. Về kết quả, Bộ Nội vụ cho biết, đến năm 2021, cả nước đã giảm 

được 10,01% biên chế công chức và 11,79% biên chế viên chức so với năm 2015. Cụ thể, tổng 

biên chế công chức từ Trung ương đến cấp huyện (không bao gồm cơ quan đại diện của Việt 

Nam ở nước ngoài, Hội đặc thù) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2021 là 247.344 biên 

https://www.vietnamplus.vn/goi-ho-tro-62000-ty-dong-chi-dat-53-bai-hoc-de-xay-dung-chinh-sach/718665.vnp
http://baochinhphu.vn/Chi-dao-quyet-dinh-cua-Chinh-phu-Thu-tuong-Chinh-phu/Cat-giam-toi-thieu-50-kinh-phi-hoi-nghi-tiet-kiem-them-10-chi-thuong-xuyen-de-bo-sung-nguon-phong-chong-dich-COVID19/434109.vgp
https://cafef.vn/cat-giam-toi-thieu-50-kinh-phi-hoi-nghi-tiet-kiem-them-10-chi-thuong-xuyen-de-bo-sung-nguon-phong-chong-dich-covid-19-20210608210051481.chn
https://nhandan.vn/tin-tuc-su-kien/32-van-ban-quy-pham-phap-luat-can-sua-doi-bo-sung-ban-hanh-moi-649971/
http://baochinhphu.vn/Chi-dao-quyet-dinh-cua-Chinh-phu-Thu-tuong-Chinh-phu/32-van-ban-quy-pham-phap-luat-can-sua-doi-bo-sung-ban-hanh-moi/434177.vgp
https://laodong.vn/thoi-su/32-van-ban-quy-pham-phap-luat-can-sua-doi-bo-sung-ban-hanh-moi-918584.ldo
https://vov.vn/chinh-tri/32-van-ban-quy-pham-phap-luat-can-sua-doi-bo-sung-ban-hanh-moi-864827.vov
https://luatvietnam.vn/tu-phap/quyet-dinh-889-qd-ttg-2021-danh-muc-van-ban-quy-pham-sua-doi-bo-sung-ban-hanh-moi-203226-d1.html


 
chế (trong đó: Bộ, ngành Trung ương là 106.836 biên chế và địa phương là 140.508 biên chế), 

giảm 27.504 biên chế so với năm 2015. Tổng biên chế viên chức sự nghiệp hưởng lương từ ngân 

sách nhà nước (Bộ Nội vụ thẩm định) năm 2021 là 1.787.031 người, giảm 238.846 người so với 

năm 2015. (ANTD Ngày 10/6) 

 

Đổi Mới Tổ Chức Và Hoạt Động Của Công Đoàn Việt Nam Trong Tình Hình Mới 

 

Ngày 12/6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ 

Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Nghị 

quyết đề cập tới các mục tiêu phát triển Công đoàn Việt Nam, bao gồm đến năm 2025 có 13,5 

triệu đoàn viên công đoàn, hầu hết doanh nghiệp có 25 công nhân, lao động trở lên có tổ chức 

công đoàn; 80% trở lên các doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn ký kết được thoả ước lao 

động tập thể. Đến năm 2030, phấn đấu có 16,5 triệu đoàn viên công đoàn; nơi chưa có tổ chức 

đại diện người lao động thì phần lớn người lao động được tập hợp, tham gia một số hoạt động 

của Công đoàn Việt Nam và 85% trở lên các doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn ký kết 

được thoả ước lao động tập thể. Bộ Chính trị nêu ra các phương pháp để thực hiện các mục tiêu 

nêu trên, gồm (i) cải thiện việc huy động lao động; (ii) cập nhật các tổ chức của liên đoàn lao 

động, đặc biệt là các tổ chức của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, các khu công nghiệp; (iii) 

thay đổi nội dung của liên đoàn lao động, tập trung đào tạo cho người lao động, ngăn chặn người 

lao động đình công bất hợp pháp, tổ chức thi đua, tăng năng suất; (iv) xây dựng cơ sở tài chính 

vững mạnh cho các liên đoàn lao động; (v) cải thiện sự lãnh đạo của ĐCSVN đối với các liên 

đoàn lao động; và (vi) cập nhật khung pháp lý. (CAND, Bao Chinh Phu, Kinh Te Do Thi, 

QDND, Nhan Dan, Thanh Nien, Nhan Dan Ngày 15/6) 

 

Thủ Tướng Chỉ Thị Bảo Đảm Việc Làm Bền Vững, Nâng Cao Mức Sống Của Công Nhân  

 

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị 16/CT-TTg về bảo đảm việc làm bền vững, nâng cao 

mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu 

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện 

các nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến bảo đảm việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện 

điều kiện làm việc của công nhân lao động theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; 

khẩn trương xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể và bảo đảm bố trí, khơi thông nguồn lực 

thực hiện; tiếp tục chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng kinh tế thực chất ở địa phương 

phù hợp với mô hình tăng trưởng kinh tế-xã hội bao trùm; tổ chức triển khai thực hiện có hiệu 

quả các hiệp định thương mại, nhất là các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (CPTPP, 

EVFTA, RCEP...) theo các điều khoản Việt Nam đã ký kết; tiếp tục rà soát các văn bản pháp 

luật, nội luật hóa các tiêu chuẩn lao động quốc tế. Thủ tướng cũng yêu cầu huy động nguồn lực 

tài chính đầu tư xây dựng hạ tầng xã hội, dịch vụ phục vụ lao động sản xuất, đời sống, sinh hoạt, 

học tập, giải trí của công nhân, lao động và gia đình; tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn, vệ 

sinh môi trường tại nơi ở và nơi làm việc của công nhân; có biện pháp ngăn ngừa tín dụng đen, 

đề xuất các chính sách tín dụng vi mô hỗ trợ công nhân lao động. Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo 

dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ LĐ-TB&XH chỉ đạo ngành giáo dục các cấp hướng dẫn, 

tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức giảng dạy chương trình giáo 

dục thường xuyên cấp trung học phổ thông cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở để đẩy mạnh 

https://anninhthudo.vn/nam-2021-co-bao-nhieu-bien-che-duoc-huong-luong-ngan-sach-post469521.antd
http://cand.com.vn/Van-de-hom-nay-thoi-su/Nghi-quyet-cua-Bo-Chinh-tri-ve-doi-moi-to-chuc-va-hoat-dong-cua-Cong-doan-Viet-Nam-trong-tinh-hinh-moi-645822/
http://baochinhphu.vn/Thoi-su/Doi-moi-to-chuc-va-hoat-dong-cua-Cong-doan-Viet-Nam-trong-tinh-hinh-moi/434655.vgp
http://kinhtedothi.vn/doi-moi-to-chuc-va-hoat-dong-cua-cong-doan-viet-nam-trong-tinh-hinh-moi-423532.html
https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc-su-kien/nghi-quyet-cua-bo-chinh-tri-ve-doi-moi-to-chuc-cong-doan-viet-nam-662534
https://nhandan.vn/tin-tuc-su-kien/nghi-quyet-cua-bo-chinh-tri-ve-doi-moi-to-chuc-va-hoat-dong-cua-cong-doan-viet-nam-trong-tinh-hinh-moi-650726/
https://thanhnien.vn/thoi-su/uu-tien-nguon-luc-cong-doan-de-cham-lo-cho-nguoi-lao-dong-1398944.html
https://nhandan.vn/tin-tuc-su-kien/nghi-quyet-cua-bo-chinh-tri-ve-doi-moi-to-chuc-va-hoat-dong-cua-cong-doan-viet-nam-trong-tinh-hinh-moi-650615/


 
phân luồng và bảo đảm quyền lợi của học sinh vừa được học nghề, vừa được học văn hóa giáo 

dục phổ thông ngay tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp, nhất là đối với con em công nhân lao động.  

(VietnamBiz, luatvietnam, CafeF, Bao Chinh Phu, Bao Chinh Phu, Tuoi Tre, Nhan Dan, 

VietnamNet, Lao Dong Ngày 15/6) 

 

● Tin Kinh Doanh & Thị Trường Lao Động ● 

Hợp tác Nước Ngoài 

 

ILO Ưu Tiên Giải Quyết Việc Làm Trong Bối Cảnh COVID 

 

Tối 11/6 (giờ Việt Nam), Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung, thay mặt đoàn đại biểu 

Chính phủ Việt Nam đã có bài phát biểu tại Phiên họp lần thứ 109 của Hội nghị Lao động Quốc 

tế (ILC -109). Phát biểu tại Phiên thảo luận chung, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung bày tỏ sự ủng hộ 

sáng kiến của ILO về “Phản ứng toàn cầu hướng tới sự phục hồi lấy con người làm trung tâm sau 

cuộc khủng hoảng đại dịch COVID-19” và sử dụng Tuyên bố Thế kỷ của ILO về Tương lai việc 

làm như lộ trình thực hiện. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung phát biểu, sáng kiến này góp phần quan 

trọng để thế giới tiếp tục hướng tới các mục tiêu của Chương trình nghị sự về Phát triển bền 

vững đến năm 2030 của Liên hợp quốc cũng như theo đuổi sứ mệnh của ILO về thúc đẩy công 

bằng xã hội và việc làm thỏa đáng, bền vững cho mọi người. Với những giải pháp quyết liệt của 

Chính phủ và nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và người lao động, dù gặp rất nhiều khó khăn, 

nhưng năm 2020 kinh tế Việt Nam vẫn duy trì mức tăng trưởng 2,91%. Hiện nay, Chính phủ 

Việt Nam kiên trì theo đuổi mục tiêu kép là vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả, vừa nỗ lực 

phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội lấy con người là trung tâm. (Bao Chinh Phu, MoLISA Ngày 

11/6) 

 

Việt Nam- Nhật Bản Thêm Cơ Hội Hợp Tác Trong Lĩnh Vực Công Nghiệp Hỗ Trợ 

 

Hội nghị giao thương trực tuyến công nghiệp hỗ trợ Việt Nam- Nhật Bản 2021, diễn ra ngày 

10/6, là kết quả hợp tác tổ chức giữa Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương), Thương vụ- 

Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và Trung tâm ASEAN- Nhật Bản. Số lượng DN CNHT 

chiếm gần 4,5% tổng số DN ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, tạo việc làm cho hơn 600.000 

lao động, chiếm 8% lao động toàn ngành chế biến, chế tạo. (Cong Thuong Ngày 10/6) 

 

Hà Tĩnh: Khóa Nghề Đầu Tiên Sang Đức Theo Dự Án Đào Tạo Nhân Lực Chất Lượng Cao 

 

Ngày 9/6, theo thông tin từ Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh, thực hiện Dự án hợp tác giữa tỉnh Hà Tĩnh 

và Bang Mecklenburg - Vorpommern (Đức) về đào tạo nhân lực chất lượng cao, Trung tâm 

Ngoại ngữ MV vừa tổ chức cho khóa học đầu tiên gồm 10 học viên sang Đức nhập học với các 

chuyên ngành Điều dưỡng viên, điện, cơ khí, xây dựng và khách sạn, nhà hàng… Hiện trung tâm 

đã và đang đào tạo hơn 200 học viên. Dự kiến tháng 8 năm 2021, Trung tâm tiếp tục làm thủ tục 

cho 40 học viên đã có bằng B1, B2 sang Đức theo các hợp đồng đã và đang ký. Trung tâm Ngoại 

ngữ MV tiếp tục tuyển sinh 120 chỉ tiêu của năm 2021. (Dan Tri, LDTBXH Ha Tinh Ngày 10/6) 

 

https://vietnambiz.vn/thu-tuong-yeu-cau-som-ban-hanh-chinh-sach-ho-tro-cong-nhan-doanh-nghiep-kho-khan-vi-dich-covid-19-20210615071807882.htm
https://luatvietnam.vn/chinh-sach/chi-thi-16-ct-ttg-2021-nang-cao-muc-song-dieu-kien-lam-viec-cua-cong-nhan-lao-dong-203614-d1.html
https://cafef.vn/thu-tuong-som-ban-hanh-chinh-sach-ho-tro-cong-nhan-doanh-nghiep-kho-khan-vi-covid-19-20210615071814861.chn
http://baochinhphu.vn/Doi-song/Thu-tuong-chi-thi-bao-dam-viec-lam-ben-vung-nang-cao-muc-song-cua-cong-nhan-lao-dong/434743.vgp
http://baochinhphu.vn/Chi-dao-quyet-dinh-cua-Chinh-phu-Thu-tuong-Chinh-phu/Thu-tuong-chi-thi-bao-dam-viec-lam-ben-vung-nang-cao-muc-song-cua-cong-nhan-lao-dong/434742.vgp
https://tuoitre.vn/thu-tuong-yeu-cau-som-co-chinh-sach-ho-tro-cong-nhan-doanh-nghiep-20210614192919592.htm
https://nhandan.vn/tin-tuc-su-kien/bao-dam-viec-lam-ben-vung-nang-cao-muc-song-cua-cong-nhan-lao-dong-650710/
https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/sua-chinh-sach-tien-luong-bhxh-de-nang-cao-muc-song-cho-cong-nhan-745882.html
https://laodong.vn/thoi-su/thu-tuong-ra-chi-thi-ve-nang-cao-muc-song-cai-thien-dieu-kien-lam-viec-cua-cong-nhan-lao-dong-920574.ldo
http://baochinhphu.vn/Xa-hoi/ILO-uu-tien-giai-quyet-viec-lam-trong-boi-canh-COVID/434466.vgp
http://www.molisa.gov.vn/Pages/tintuc/chitiet.aspx?tintucID=226148
https://congthuong.vn/viet-nam-nhat-ban-them-co-hoi-hop-tac-trong-linh-vuc-cong-nghiep-ho-tro-158736.html
https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/khoa-nghe-dau-tien-sang-duc-theo-du-an-dao-tao-nhan-luc-chat-luong-cao-20210609171637721.htm
http://ldtbxh.hatinh.gov.vn/hoc-sinh-du-hoc-nghe-khoa-dau-tien-cua-ha-tinh-nhap-hoc-tai-duc-1623053742.html


 
Sắp Diễn Ra Tuần Lễ Giáo Dục New Zealand Dành Cho Đối Tác Khu Vực Châu Á 2021 

 

Tuần lễ Giáo dục New Zealand dành cho các Đối tác khu vực châu Á 2021 (New Zealand 

Partners Workshop Week – NZPWW), là sự kiện giáo dục quốc tế lớn nhất được Cơ quan Giáo 

dục New Zealand (ENZ) tổ chức trực tuyến trong năm nay. Dự kiến diễn ra trong 5 ngày (14 - 

18/6) theo hình thức trực tuyến, sự kiện quy tụ hơn 45 diễn giả quốc tế, với nội dung được thiết 

kế dành riêng cho đối tác giáo dục tại 10 nước châu Á, trong đó có Việt Nam. Nội dung của sự 

kiện NZPWW được thiết kế đa dạng, bao gồm các phiên chương trình chung và hội thảo riêng 

cho từng quốc gia, các phiên thảo luận, các bài trình bày quan trọng, tọa đàm, hỏi đáp trực tiếp 

cùng chuyên gia và triển lãm trực tuyến; bao quát các lĩnh vực như Giáo dục Phổ thông, Công 

nghệ Giáo dục (EdTech), Giáo dục Đại học, Dạy nghề, Hướng nghiệp và Đào tạo tiếng Anh... 

(Kinh Te Do Thi, VTV, Tuoi Tre Thu Do Ngày 9/6) 

 

Bộ Đề Nghị Các Cơ Sở GDNN Không Tăng Học Phí Trong Năm Học 2021-2022 

 

Ngày 9/6, Bộ LĐ-TB&XH đã có Văn bản số 1754/LĐTBXH-TCGDNN hướng dẫn mức thu học 

phí trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp năm học 2021-2022 gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ 

quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ sở GDNN. 

Theo đó, Bộ LĐ-TB&XH đề nghị các Bộ, ngành, địa phương chỉ đạo các cơ sở GDNN thuộc 

phạm vi quản lý giữ ổn định mức học phí của năm học 2021-2022 như năm học 2020-2021. 

Đồng thời tiếp tục thực hiện miễn học phí cho các đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 62 

Luật GDNN và thực hiện công khai học phí theo quy định. Bộ LĐ-TB&XH cho biết, việc giữ ổn 

định mức học phí nhằm chia sẻ khó khăn, giảm bớt gánh nặng tài chính với phụ huynh, học sinh, 

người dân do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Đồng thời để giữ ổn định trong khi chờ Nghị 

định thay thế Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 2/10/2015 của Chính phủ về cơ chế thu, quản 

lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm 

học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 được ban hành. 

Trước đó, để chia sẻ khó khăn với học sinh trường nghề, Tổng cục GDNN cũng đã tham mưu 

với Bộ LĐ-TB&XH trình Thủ tướng nhiều giải pháp thiết thực để hỗ trợ học sinh sinh viên 

trường nghề. Trong đó có phương án hỗ trợ 2 triệu đồng/học sinh sinh viên các cơ sở GDNN tại 

26 tỉnh, thành có dịch phải thực hiện giãn cách xã hội để giúp các em trang trải chi phí học tập. 

(DVET, Bao Dan Sinh, Tuoi Tre, Vietnam Plus, Kinh Te Do Thi, Dan Viet Ngày 11/6) 

 

Lao Động Nước Ngoài Luôn Được Hỗ Trợ Tại Việt Nam 

 

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu 

Hằng cho biết, Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động làm việc ở nước ngoài 

và đảm bảo an ninh, an toàn cho người nước ngoài lưu trú tại Việt Nam. Bà Hằng đưa ra tuyên 

bố này trước câu hỏi của báo chí trong nước về thông tin nhiều người nước ngoài rời Việt Nam 

gần đây do gặp trở ngại trong việc xin thị thực và tìm kiếm việc làm. Bà Hằng thừa nhận rằng đã 

có những thay đổi nhất định trong chính sách nhập cư của Việt Nam trong thời gian gần đây do 

COVID-19. (VietnamNews, MoFA Ngày 10/6) 
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Bí Thư Thành Ủy Hải Phòng Tiếp Xã Giao Ban Lãnh Đạo Tổ hợp KCN Deep C Hải Phòng 

 

Sáng 15/6, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy tiếp xã giao 

Ban lãnh đạo Tổ hợp Khu công nghiệp Deep C Hải Phòng. Trải qua hơn 20 năm hoạt động, Tổ 

hợp Khu công nghiệp Deep C Hải Phòng đã thu hút được 120 dự án đầu tư thứ cấp trong các 

ngành công nghiệp và dịch vụ logistic, với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt gần 4 tỷ đô la Mỹ, tạo 

việc làm cho khoảng 30.000 lao động địa phương. (Haiphong Ngày 15/6) 

 

Tin Trong Nước 

 

Chỉ 30% Sinh Viên CNTT Ra Trường Đáp Ứng Được Nhu Cầu Doanh Nghiệp 

 

Theo báo cáo thị trường công nghệ thông tin Việt Nam 2021 Developers Recruitment State, 

trong số hơn 55.000 sinh viên công nghệ thông tin (CNTT) tốt nghiệp mỗi năm, chỉ có khoảng 

16.500 sinh viên (30%) đáp ứng được những kỹ năng và chuyên môn mà doanh nghiệp cần. Sự 

chênh lệch này tiếp tục dẫn đến tình trạng thiếu nguồn nhân lực CNTT dù số lượng đào tạo hằng 

năm của Việt Nam khá dồi dào. Năm 2021 Việt Nam cần đến 450.000 nhân lực trong ngành 

CNTT trong khi số lượng lập trình viên hiện tại mới chỉ khoảng 430.000 người. Năm 2022, Việt 

Nam sẽ thiếu đến 150.000 nhân lực khi nhu cầu thị trường tăng lên đến 530.000 người. (Tuoi Tre 

Ngày 13/6) 

 

Lần Đầu Tiên Có Trung Tâm Đào Tạo Lao Động Ngành Kỹ Thuật Thang Máy 

 

Hiệp hội Thang máy Việt Nam (VNEA) đã phối hợp cùng Gama Service - Đơn vị dịch vụ kỹ 

thuật thang máy cao cấp của GamaLift và Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội quyết 

định thành lập Trung tâm đào tạo ngành kỹ thuật thang máy. Đây là lần đầu tiên trong hệ thống 

giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam, ngành kỹ thuật thang máy chính thức được đưa vào chương 

trình đào tạo. (Lao Dong Ngày 12/6) 

 

Phấn Đấu Tháo Gỡ "Thẻ Vàng" EC Trong Năm Nay 

 

Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc nâng cao chất lượng khai thác, chế biến hải sản được tổ chức 

sáng 10/6, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng Tổng cục Thủy sản cam kết sẽ 

nâng cấp hạ tầng nghề cá, cắt giảm 30% số đội tầu khai thác, quản lý chặt chẽ để tháo gỡ "thẻ 

vàng" trong năm nay. Với gần 95.000 tàu khai thác cùng với hơn 650.000 lao động, việc quản lý 

đánh bắt hải sản trên biển đối với các cơ quan chức năng luôn là một thách thức. (VTV Ngày 

10/6) 

 

Doanh Nghiệp Thủy Sản Xin Mua 500 Nghìn Liều Vắc Xin Phòng COVID-19 

 

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) vừa có công văn đề nghị Thủ 

tướng Chính phủ cho phép đơn vị này được đăng ký mua 500.000 liều vắc xin mà Chính phủ 

đang đặt mua theo kế hoạch, chương trình của Chính phủ. Toàn ngành Thủy sản Việt Nam có 

hơn 4 triệu lao động trên toàn chuỗi, riêng khu vực chế biến là hàng trăm ngàn lao động, tập 

https://haiphong.gov.vn/tin-tuc-su-kien/Dong-chi-Bi-thu-Thanh-uy-tiep-xa-giao-Ban-lanh-dao-To-hop-Khu-cong-nghiep-Deep-C-Hai-Phong-60784.html
https://tuoitre.vn/chi-30-sinh-vien-cong-nghe-thong-tin-ra-truong-dap-ung-duoc-nhu-cau-doanh-nghiep-2021061311061442.htm
https://laodong.vn/kinh-te/lan-dau-tien-co-trung-tam-dao-tao-lao-dong-nganh-ky-thuat-thang-may-919609.ldo
https://vtv.vn/kinh-te/phan-dau-thao-go-the-vang-ec-trong-nam-nay-20210610134727759.htm


 
trung phần lớn tại Đồng bằng Sông Cửu Long, Nam bộ và Nam Trung bộ. Nhiều nhà máy sử 

dụng từ 500 - 3.000 người, một số nhà máy lớn sử dụng 5.000 - 10.000 lao động, mật độ lao 

động cao. (Vnbusiness, VASEP Ngày 11/6) 

 

Gần 30% Bệnh Nhân COVID-19 Bị Lây Nhiễm Ở Nơi Làm Việc, Từ Đồng Nghiệp 

 

Theo thông tin do nhóm phân tích ca bệnh (InfoRe), thuộc dự án bản đồ chung sống an toàn với 

dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, tại Việt Nam, tính đến trưa 8/6, nguồn lây nhiễm 

nCoV phổ biến nhất là nơi làm việc, từ đồng nghiệp với gần 1.700 ca mắc, chiếm 28%. Kết quả 

này dựa trên phân tích của 5.955 ca bệnh, tại 12 ổ dịch mà InfoRe có thông tin. (Zing Ngày 9/6) 

 

Hơn 46,5 Nghìn Công Nhân Lao Động Hà Nội Thiếu Việc Làm Do Dịch 

 

Theo báo cáo từ Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, từ lúc làn sóng dịch bệnh thứ tư bùng 

phát, tính đến ngày 8/6, số công nhân lao động mất việc làm là 3.690, thiếu việc làm là 42.873 

người. Dịch bệnh đã khiến số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố dừng hoạt động là 196; doanh 

nghiệp bị ảnh hưởng nhưng chưa dừng hoạt động là 1.203. Trong đó, riêng Khu Công nghiệp và 

chế xuất Hà Nội, Công ty TNHH CANON Việt Nam có 19.316 công nhân lao động thiếu việc 

làm; Công ty TNHH Nippo Mechatronics (Việt Nam) có 400 công nhân lao động thiếu việc làm, 

được hưởng 75% lương do dịch bệnh, chuỗi cung ứng nguyên vật liệu phụ trợ từ công ty Canon, 

Cty Denso, công ty Honda bị đứt gãy. (Dang Cong San Ngày 8/6) 

 

Hà Nội: Đến năm 2030, Tỷ Lệ Lao Động Qua Đào Tạo Đạt 75-80% 

 

UBND thành phố Hà Nội vừa xây dựng chiến lược phát triển thị trường lao động ổn định, tạo 

tiền đề vững chắc, đồng bộ, góp phần huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực 

để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ lao 

động qua đào tạo đạt 75-80%, trong đó lao động qua đào tạo nghề có bằng cấp, chứng chỉ đạt 

trên 60%; tỷ lệ lao động có các kỹ năng công nghệ thông tin đạt 80% vào năm 2025 và 90% vào 

năm 2030. Thành phố quan tâm tạo việc làm cho người lao động, phấn đấu duy trì tỷ lệ thất 

nghiệp chung ở mức thấp dưới 2,5%, tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 3%. Tỷ trọng lao 

động làm việc trong ngành nông nghiệp đến năm 2025 dưới 30% và đến năm 3030 dưới 

20%.Thành phố quan tâm tạo việc làm cho người lao động, phấn đấu duy trì tỷ lệ thất nghiệp 

chung ở mức thấp dưới 2,5%, tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 3%. Tỷ trọng lao động làm 

việc trong ngành nông nghiệp đến năm 2025 dưới 30% và đến năm 3030 dưới 20%. (BNews, 

Hanoi Moi Ngày 10/6) 

 

Trên 8.000 Công Nhân Của 51 Doanh Nghiệp Ở ‘Tâm Dịch’ Bắc Giang Trở Lại Sản Xuất 

 

UBND tỉnh Bắc Giang đã tiếp nhận hồ sơ của 157 doanh nghiệp và cho phép 51 doanh nghiệp 

với trên 8.000 người lao động đủ điều kiện sản xuất an toàn COVID-19 trở lại hoạt động. Các 

doanh nghiệp này đều tập trung tại 4 khu công nghiệp của Bắc Giang, bao gồm Vân Trung, 

Quang Châu, Đình Trám và Song Khê. Hiện Bắc Giang có khoảng 60.000 công nhân lao động 

tạm trú trên địa bàn, nhiều nhất là Lạng Sơn với trên 10.000 người. (Tuoi Tre, QDND Ngày 9/6) 

https://vnbusiness.vn/viet-nam/doanh-nghiep-thuy-san-xin-mua-500-nghin-lieu-vac-xin-phong-covid-19-1079073.html
http://vasep.com.vn/tieu-diem/vasep-de-nghi-duoc-mua-500-000-lieu-vaccine-21887.html
https://zingnews.vn/gan-30-benh-nhan-covid-19-bi-lay-nhiem-o-noi-lam-viec-tu-dong-nghiep-post1224733.html
https://dangcongsan.vn/xa-hoi/hon-46-5-nghin-cong-nhan-lao-dong-ha-noi-thieu-viec-lam-do-dich-582665.html
https://bnews.vn/ha-noi-den-nam-2030-ty-le-lao-dong-qua-dao-tao-dat-75-80/198806.html
http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/1002137/ha-noi-moi-nam-se-dao-tao-nghe-cho-230000-luot-lao-dong
https://tuoitre.vn/tren-8-000-cong-nhan-cua-51-doanh-nghiep-o-tam-dich-bac-giang-tro-lai-san-xuat-20210609083516586.htm
https://www.qdnd.vn/xa-hoi/phong-chong-dich-covid-19/cac-o-dich-o-tinh-bac-giang-co-ban-duoc-kiem-soat-661970


 
 

Bắc Giang Sẽ Đưa 30.000 Công Nhân Về Các Tỉnh 

 

Theo lãnh đạo tỉnh Bắc Giang, khoảng 30.000 công nhân ngoại tỉnh đang tập trung ở huyện Việt 

Yên, Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, sẽ được đưa về các tỉnh thành trong bốn ngày, từ 12 đến 15/6. 

Lao động về quê đợt này là công nhân nữ đang mang thai, nuôi con nhỏ dưới 6 tháng tuổi; người 

cao tuổi có bệnh lý nền; các F0 đã khỏi bệnh; F1 hoàn thành cách ly tập trung, có xét nghiệm âm 

tính và đủ điều kiện theo dõi sức khỏe tại nhà; lao động trong các vùng cách ly, giãn cách xã hội 

đã được sàng lọc, xét nghiệm Realtime - PCR âm tính nhiều lần. (VnExpress Ngày 11/6) 

 

Giá Trị Sản Xuất Công Nghiệp Bắc Ninh Giảm 3.600 Tỷ Đồng Mỗi Ngày Do COVID-19 

 

Theo Bà Đào Hồng Lan- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, ước tính, một 

ngày dừng sản xuất, giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh sẽ giảm ít nhất 3.600 tỉ đồng từ giá trị 

sản xuất công nghiệp, chưa kể còn thương mại, dịch vụ,… Tỉnh Bắc Ninh hiện có tới 36 khu, 

cụm công nghiệp với tổng 450.000 lao động đến từ 21 tỉnh, thành cả nước. Với đặc điểm một 

tỉnh công nghiệp, đặc biệt là chuỗi cung ứng sản xuất mang tính chất toàn cầu, chỉ cần một lệnh 

đóng cửa toàn bộ các KCN ở Bắc Ninh sẽ tác động đến cả nền kinh tế đất nước và ảnh hưởng 

đến chuỗi cung ứng toàn cầu. Bắc Ninh là một trong những tỉnh có giá trị sản xuất công nghiệp 

thuộc nhóm dẫn đầu cả nước với sản lượng ước đạt 1,1- 1,4 triệu tỷ đồng mỗi năm; kim ngạch 

xuất-nhập khẩu cũng đứng trong tốp đầu của cả nước, ước 70 tỷ USD/năm. Với diễn biến như 

hiện nay, tỉnh Bắc Ninh đang đặt mục tiêu từ 10-15 ngày tới sẽ cơ bản khống chế, dập được dịch. 

(Dan Viet) 

 

Yên Bái Giải Quyết Việc Làm Cho 9.437 Lao Động Trong 5 Tháng Đầu Năm 

 

Lũy kế đến tháng 5/2021, toàn tỉnh Yên Bái đã giải quyết việc làm cho 9.437 lao động, đạt 

48,4% kế hoạch. (Dan Sinh Ngày 14/6) 

 

Quảng Bình: Giải Quyết Việc Làm Cho Hơn 12.300 Lao Động 

 

Đến 15/6, toàn tỉnh Quảng Bình giải quyết việc làm cho 12.324 lao động (đạt 68,5% kế hoạch 

năm). Trong đó có 1.750 lao động được tuyển chọn đưa đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài 

theo hợp đồng (đạt 50% kế hoạch năm). (Dan Sinh Ngày 14/6) 

 

Quảng Bình: Tuyển Sinh Giáo Dục Nghề Nghiệp Được 6.130 Người 

 

Trong 6 tháng đầu năm 2021, toàn tỉnh Quảng Bình đã tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp được 

6.130 người (đạt 38,3% kế hoạch năm). (Dan Sinh Ngày 14/6) 

 

Quảng Bình: Tăng Cường Phát Triển Công Tác GDNN 

 

Năm 2020, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã tuyển sinh được 

19.122/15.500 người (đạt 123,3% Kế hoạch năm), trong đó: cao đẳng 137/500 người, đạt 27,4% 

https://vnexpress.net/bac-giang-se-dua-30-000-cong-nhan-ve-cac-tinh-4292474.html
https://danviet.vn/bi-thu-tinh-uy-bac-ninh-dao-hong-lan-neu-dong-bang-chong-dich-gia-tri-san-xuat-cong-nghiep-giam-3600-ti-dong-ngay-20210610135243959.htm
https://baodansinh.vn/yen-bai-no-luc-but-pha-trong-cong-tac-dao-tao-nghe-giai-quyet-viec-lam-20210614055843694.htm
https://baodansinh.vn/quang-binh-giai-quyet-viec-lam-cho-hon-12300-lao-dong-20210614135353662.htm
https://baodansinh.vn/quang-binh-tuyen-sinh-giao-duc-nghe-nghiep-duoc-6130-nguoi-20210614165047855.htm


 
Kế hoạch năm; trung cấp: 1.578/2.000 người, đạt 78,9% Kế hoạch năm; sơ cấp và dưới 3 tháng: 

17.437/13.000 người, đạt 134,1% Kế hoạch năm. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 65%, trong đó 

tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 50%, tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ từ sơ cấp trở lên: 

25,7%. (Dan Sinh Ngày 9/6) 

 

Thừa Thiên-Huế Phấn Đấu Đưa Tỷ Lệ Lao Động Qua Đào Tạo Đạt 70 - 75% Năm 2025 

 

Thừa Thiên-Huế hướng tới mục tiêu tăng số lao động có kỹ năng phù hợp với nhu cầu thị trường 

lao động, phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70-75% vào năm 2025 và đạt 75-80% vào năm 

2030. Trong đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 55-58% vào năm 2025 và 

đạt 63-65% vào năm 2030; tỷ lệ lao động có kỹ năng công nghệ thông tin đạt 80% năm 2025 và 

đạt 90% năm 2030. (Dan Sinh Ngày 14/6) 

 

Hơn 42.000 Công Nhân Ở TP HCM Bị Mất Việc 

 

Tại Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp trên địa bàn bị ảnh hưởng bởi COVID-19 diễn ra ngày 10/6, 

Chủ tịch TP HCM Nguyễn Thành Phong cho biết, trong năm tháng qua, thành phố ghi nhận hơn 

42.500 công nhân bị mất việc hoặc ngừng việc, 9.308 doanh nghiệp ngưng hoạt động do 

COVID-19. (VietnamBiz, VnExpress, Zing Ngày 10/6) 

 

Đề Xuất Chi Hơn 1.000 Tỉ Đồng Hỗ Trợ Người Bị Ảnh Hưởng Vì COVID-19 

 

Sở LĐ-TB&XH TPHCM vừa có văn bản tham mưu với Thường trực UBND TPHCM trình 

HĐND thành phố quyết nghị chi hơn 1.000 tỉ đồng để hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động bị 

ảnh hưởng của dịch COVID-19. Theo tờ trình của Sở, có khoảng 42.500 người ở 1.365 doanh 

nghiệp được hưởng mức hỗ trợ 3 triệu đồng/người; hơn 23.000 người ở 1.777 cơ sở giáo dục sẽ 

được hưởng mức hỗ trợ 2 triệu đồng/người; 2.000 lao động chấm dứt hợp đồng nhưng không đủ 

điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp với mức hỗ trợ 2 triệu đồng/người. Ngoài ra, khoảng 410 

doanh nghiệp với 12.500 lao động thuộc diện doanh nghiệp gặp khó khăn sẽ được xem xét cho 

vay lãi suất với mức lãi suất 0% để phục hồi sản xuất. Với 230,000 người lao động không có 

giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) bị mất việc, bị giảm sâu thu nhập hoặc không có thu 

nhập do thực hiện giãn cách xã hội cần phải có đủ một số điều kiện như có đăng ký tạm trú tại 

địa phương, không có thu nhập hoặc có thu nhập thấp hơn 4 triệu đồng/tháng, làm các công việc 

như: Bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ trên đường phố không có địa điểm cố định; thu gom rác, 

phế liệu; bốc vác, vận chuyển hàng hóa; lái xe mô tô 2 bánh chở khách, xe xích lô chở khách; 

bán lẻ vé số lưu động; tự làm hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu 

trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe (bao gồm cả bảo vệ); làm công việc thuộc các lĩnh vực, ngành 

nghề phải tạm ngừng hoạt động theo chỉ đạo của UBND TP.HCM, sẽ nhận mức hỗ trợ một lần là 

1,5 triệu đồng/người. (VietnamBiz, Zing, Lao Dong Ngày 9/6) 

 

Sự Thật Lời Quảng Cáo "Học Nghề, Ra Trường Có Việc Làm Ngay" 

 

Hầu như trường nghề hệ trung cấp, cao đẳng nào ở Thành phố Hồ Chí Minh khi tuyển sinh đều 

hứa hẹn "đảm bảo 100% học viên ra trường có việc làm ngay", bao gồm trường Trung cấp Lê 

https://baodansinh.vn/quang-binh-tang-cuong-phat-trien-cong-tac-giao-duc-nghe-nghiep-20210609082158206.htm
https://baodansinh.vn/thua-thien-hue-phan-dau-dua-ty-le-lao-dong-qua-dao-tao-dat-70-75-vao-nam-2025-20210614161605753.htm
https://vietnambiz.vn/tp-hcm-hon-9300-doanh-nghiep-tam-ngung-hoat-dong-42500-cong-nhan-mat-viec-hoac-ngung-viec-vi-covid-19-20210610101223024.htm
https://vnexpress.net/hon-42-000-cong-nhan-o-tp-hcm-bi-mat-viec-4291930.html
https://zingnews.vn/doanh-nghiep-gap-kho-khan-tphcm-khong-the-dung-ngoai-cuoc-post1225215.html
https://vietnambiz.vn/tp-hcm-de-xuat-goi-ho-tro-1000-ty-dong-cho-nguoi-lao-dong-nguoi-ban-hang-rong-ve-so-20210609113554207.htm
https://zingnews.vn/de-xuat-chi-1000-ty-ho-tro-nguoi-bi-anh-huong-boi-covid-19-o-tphcm-post1225110.html
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Thị Riêng, trường Trung cấp Nguyễn Tất Thành, … Theo báo cáo của Sở LĐ-TB&XH TP. 

HCM, tỉ lệ có việc làm phù hợp với ngành nghề được đào tạo sau tốt nghiệp tại các cơ sở giáo 

dục nghề nghiệp ở TPHCM năm 2020 là 83,05% ở khối trường Cao đẳng và 81,16% ở khối 

trường Trung cấp. (Dan Tri Ngày 9/6) 

 

TPHCM: Trường Nghề Đề Nghị "Cởi Trói" Việc Dạy Văn Hóa Phổ Thông Trung Học 

 

Ngày 14/6, gần 30 đại biểu là lãnh đạo các trường Cao đẳng (CĐ), Trung cấp (TC) thành viên 

của Hội Giáo dục nghề nghiệp TPHCM đã tham gia hội thảo trực tuyến nhằm góp ý dự thảo 

Thông tư Quy định việc giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông (THPT) 

trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) của Bộ GDĐT. Tại đây, các đại biểu đều bày tỏ lo 

ngại khi các quy định trong dự thảo thông tư mới này tiếp tục làm khó học sinh trường nghề. Bởi 

quy định chưa cho phép các em đăng ký dự kỳ thi tốt nghiệp THPT. Bên cạnh đó, điểm hạn chế 

của dự thảo thông tư này là các cơ sở GDNN chỉ được dạy chương trình 4 môn (2 môn bắt buộc 

là Toán, Văn và 2 môn tự chọn tùy vào ngành nghề) trong khi muốn thi Tốt nghiệp phải học lại 

chương trình 7 môn. Đại diện các trường đề nghị Bộ GDĐT phải sửa đổi điều 3 trong dự thảo 

thông tư này theo hướng cho các cơ sở GDNN được dạy hết chương trình THPT (7 môn). Khi 

đó, học sinh Trung cấp có thể lựa chọn học chương trình 4 môn hoặc 7 môn.  (DVET Ngày 15/6) 

 

Đồng Tháp Sẽ Đưa 7.500 Lao Động Đi Làm Việc Ở Nước Ngoài 

 

Thông tin từ UBND tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Đồng Tháp đặt mục tiêu đưa 

7.500 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Giai đoạn 2017 - 2020, toàn tỉnh có 

6.781 lao động đã xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; thị trường Nhật Bản chiếm 

73,4%. Tính đến ngày 01/6/2021, toàn tỉnh có 3.640 lao động hết hạn hợp đồng, trong đó có một 

nửa về nước tiếp tục xuất cảnh hoặc gia hạn hợp đồng. Ước tính mỗi năm, lao động gửi về trên 

1.300 tỷ đồng. (Bao Dan Sinh Ngày 11/6) 

 

Kiên Giang: Hỗ Trợ Chi Phí Đào Tạo Nghề Cho Người Lao Động 

 

Tỉnh Kiên Giang sẽ 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. (Dan Sinh, Nhan Dan Ngày 10/6) 

 

Bến Tre: Thay Đổi Về Giới Thiệu Việc Làm Và Đào Tạo Nghề Giữa Đại Dịch COVID-19 

 

Trước ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Trung tâm Dịch vụ việc làm Bến Tre đã thay đổi hình 

thức tổ chức tuyên truyền đến người lao động (NLĐ) về nhu cầu tuyển dụng qua báo, đài truyền 

thanh các huyện, thành phố trong tỉnh. Đồng thời, thông tin rộng rãi các chương trình đi làm việc 

ở nước ngoài trên mạng xã hội như: Zalo, Facebook để NLĐ nắm bắt thông tin chính thống, 

hưởng đầy đủ các chính sách của tỉnh và tránh rủi ro khi đi làm việc ở nước ngoài. (Dan Sinh 

Ngày 10/6) 

 

https://dantri.com.vn/giao-duc-huong-nghiep/su-that-loi-quang-cao-hoc-nghe-ra-truong-co-viec-lam-ngay-20210608232744279.htm
http://gdnn.gov.vn/AIAdmin/News/View/tabid/66/newsid/38536/seo/TPHCM-Truong-nghe-de-nghi-coi-troi-viec-day-van-hoa-pho-thong-trung-hoc/Default.aspx
https://baodansinh.vn/dong-thap-se-dua-7500-lao-dong-di-lam-viec-o-nuoc-ngoai-20210610235655155.htm
https://baodansinh.vn/kien-giang-ho-tro-chi-phi-dao-tao-nghe-cho-nguoi-lao-dong-20210609165811311.htm
https://nhandan.vn/tin-tuc-su-kien/kien-giang-day-manh-dao-tao-nghe-cho-lao-dong-nong-thon-649719/
https://baodansinh.vn/ben-tre-thay-doi-phuong-thuc-ve-gioi-thieu-viec-lam-va-dao-tao-nghe-giua-dai-dich-covid-19-20210609165641769.htm


 
Hơn 100 Doanh Nghiệp Ở Bắc Giang Được Hoạt Động Trở Lại 

 

Đến nay, tỉnh Bắc Giang đã thẩm định và cho phép 102 doanh nghiệp với 15.672 lao động đủ 

điều kiện sản xuất an toàn được hoạt động trở lại. Các doanh nghiệp này đều tập trung tại 4 khu 

công nghiệp của Bắc Giang, bao gồm Vân Trung, Quang Châu, Đình Trám và Song Khê. Tỉnh 

cũng đôn đốc UBND các huyện, thành phố rà soát, xác nhận cho 5.958 người lao động đủ điều 

kiện quay trở lại doanh nghiệp làm việc. (Zing, VTV, Vietnam Plus Ngày 13/6) 

 

https://zingnews.vn/hon-100-doanh-nghiep-o-bac-giang-duoc-hoat-dong-tro-lai-post1226739.html
https://vtv.vn/kinh-te/gan-100-doanh-nghiep-o-bac-giang-hoat-dong-tro-lai-20210614084833978.htm
https://www.vietnamplus.vn/video-102-doanh-nghiep-o-bac-giang-duoc-hoat-dong-tro-lai/719882.vnp

