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● Tin GDNN / Đào Tạo Nghề ●  

Chính Sách 

 

Việc Ưu Tiên Trước Mắt Là Sớm Có Nguồn Vaccine Để Tiêm Cho Người Lao Động 

 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ LĐ-TB&XH đang lấy ý kiến tiếp thu từ các bộ 

ngành để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về các chính sách hỗ trợ lao động và 

doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Đợt dịch lần thứ 4 đang diễn ra cũng tác 

động mạnh đến doanh nghiệp, người lao động. Dự báo, một số ngành, lĩnh vực như: vận tải, hàng 

không, du lịch, nhà hàng, khách sạn, giải trí, bán lẻ, văn hóa thể thao... sẽ tiếp tục chịu ảnh 

hưởng. Trên cơ sở đánh giá tình hình tác động của dịch COVID-19, một số chính sách được đề 

xuất đang lấy ý kiến các bộ, ngành như: miễn tiền đóng vào Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, 

bệnh nghề nghiệp trong 12 tháng; tiếp tục cho doanh nghiệp tạm dừng đóng Quỹ Hưu trí và tử 

tuất; hỗ trợ đào tạo lại lao động để duy trì việc làm; hỗ trợ trực tiếp lao động dừng hợp đồng, lao 

động nghỉ việc không lương, mất việc nhưng chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp…. 

Mới đây, góp ý về đề xuất hỗ trợ này, theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, các doanh nghiệp hưởng 

chính sách lần này phải hoạt động trong các ngành nghề, lĩnh vực: vận tải, khách sạn, nhà hàng; 

du lịch; giáo dục, văn hóa, thể thao, hoặc các doanh nghiệp hoạt động trong các khu công nghiệp, 

khu chế xuất, khu kinh tế bị cách ly, phong tỏa… Trao đổi về vấn đề này, nguyên Thứ trưởng Bộ 

LĐ-TB&XH Phạm Minh Huân cho rằng quan trọng hiện nay là sớm có nguồn vaccine để tiêm 

cho người dân cộng với thực hiện thông điệp 5K, khi đó hoạt động sản xuất, sinh hoạt mới trở lại 

bình thường. (VnEconomy Ngày 17/6) 

 

Xin Hỗ Trợ Cho Hơn 2.000 Nghệ Sĩ Và Gần 30.000 Hướng Dẫn Viên Du Lịch 

 

Ngày 18/6, Thứ trưởng Tạ Quang Đông ký một văn bản gửi tới Bộ LĐ-TB&XH, nhằm đề xuất 

bộ này kiến nghị lên Thủ tướng Chính phủ để bổ sung hai đối tượng vào đối tượng được hỗ trợ 

trong dự thảo nghị quyết về hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do 

COVID-19 mà bộ này đang khẩn trương hoàn thiện theo yêu cầu của Thủ tướng. Hai đối tượng 

này bao gồm hơn 2.000 viên chức là nghệ sĩ giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV tại 100 đơn vị 

sự nghiệp công lập hoạt động nghệ thuật biểu diễn và 26.721 hướng dẫn viên du lịch đã được cấp 

thẻ trên toàn quốc. Mức hỗ trợ là 1,8 triệu đồng/người/tháng, hỗ trợ trong 3 tháng và được chi trả 

một lần".(Tuoi Tre, Nguoi Lao Dong, Vnanet Ngày 22/6) 

 

Trường Nghề Muốn Sửa Luật Để Dạy Và Cấp Giấy Chứng Nhận Chương Trình THPT 

 

Nhiều trường dạy nghề vẫn không đồng ý với dự thảo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo liên 

quan tới các môn học giáo dục phổ thông dạy tại các trường nghề. Đại diện các trường cho rằng 

dự thảo chỉ tạo điều kiện cho việc bổ sung kiến thức chứ chưa hỗ trợ việc tốt nghiệp THPT cho 

học sinh khi việc cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT vẫn thuộc về các trường GDTX. Họ 

mong muốn chính phủ sẽ cập nhật lại luật phù hợp với nguyện vọng của các trường. (Nguoi Lao 

Dong Ngày 21/6, Thanh Nien Ngày 18/6) 

https://vneconomy.vn/viec-uu-tien-truoc-mat-la-som-co-nguon-vaccine-de-tiem-cho-nguoi-lao-dong.htm
https://tuoitre.vn/xin-ho-tro-cho-hon-2-000-nghe-si-va-gan-30-000-huong-dan-vien-du-lich-20210622125255942.htm
https://nld.com.vn/van-nghe/bo-vh-tt-dl-de-nghi-ho-tro-nghe-si-bi-anh-huong-boi-dich-covid-19-moi-nguoi-54-trieu-dong-20210622113401776.htm
https://ncov.vnanet.vn/tin-tuc/de-xuat-ho-tro-nghe-sy-huong-dan-vien-du-lich-gap-kho-khan-do-covid-19/d845c61d-eff1-4b4e-ac0f-472bfd8ae0c0
https://nld.com.vn/giao-duc-khoa-hoc/giao-duc-nghe-nghiep-day-cac-mon-van-hoa-kho-kha-thi-20210620220150314.htm
https://nld.com.vn/giao-duc-khoa-hoc/giao-duc-nghe-nghiep-day-cac-mon-van-hoa-kho-kha-thi-20210620220150314.htm
https://thanhnien.vn/giao-duc/truong-nghe-muon-duoc-sua-luat-de-duoc-day-va-cap-giay-chung-nhan-chuong-trinh-thpt-1400358.html


 
Phát Động Cuộc Thi “Ý Tưởng Khởi Nghiệp Học Sinh, Sinh Viên GDNN” Năm 2021 

 

Sáng ngày 18/6, tại Hà Nội, Tổng cục GDNN, Bộ LĐ-TB&XH phối hợp với Quỹ Dân số Liên 

Hợp Quốc – UNFPA tổ chức Lễ phát động Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên 

GDNN” năm 2021- Startup Kite từ nguồn tài trợ của Chính phủ Nhật Bản. Startup Kite là hoạt 

động hằng năm, nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, là sân chơi bổ ích, kích thích khả năng 

sáng tạo, tư duy năng động, truyền nguồn cảm hứng kinh doanh và trang bị kiến thức, kỹ năng 

khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên. Năm 2021 với chủ đề “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thời 

đại 4.0”. Hướng đến các ý tưởng, dự án có hàm lượng cao ứng dụng khoa học công nghệ nhất là 

công nghệ số trong mọi lĩnh vực nhằm chăm sóc, hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật bối 

cảnh COVID 19 và trạng thái bình thường mới; được tổ chức từ tháng 5 đến tháng 11 năm 2021. 

(DVET, Bao Chinh Phu, molisa, Bao Dan Sinh Ngày 20/6) 

 

● Tin Kinh Doanh & Thị Trường Lao Động ● 

Hợp tác Nước Ngoài 

 

WB Tiếp Tục Giúp Việt Nam Giải Quyết Vấn Đề Cốt Lõi Trong An Sinh Xã Hội 

 

Ngày 17/6, làm việc với Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam Carolyn Turk, Bộ trưởng 

Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung đề nghị Ngân hàng Thế giới tiếp tục giúp Việt Nam trong việc 

giải quyết các vấn đề cốt lõi trong lĩnh vực an sinh xã hội, giảm nghèo, thu hẹp khoảng cách giữa 

các khu vực. Về dự án chuyển đổi số, Bộ trưởng đề nghị WB hỗ trợ kỹ thuật để tiến hành triển 

khai dự án đầu tư mô hình chuyển đổi số trong lĩnh vực GDNN: chuyển đổi nghề, kỹ năng nghề 

nghiệp…; chi trả, thanh toán không dùng tiền mặt; hỗ trợ dự báo cung-cầu (ngắn hạn và trung 

hạn), cách thức tổ chức sản xuất, hỗ trợ kỹ thuật trong xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về an 

sinh xã hội đến năm 2030. Trong thời gian tới, Bộ sẽ ban hành các chính sách an sinh xã hội, hỗ 

trợ người lao động, nhất là công nhân trong các khu công nghiệp, lao động tự do. Trên cơ sở hợp 

tác tốt đẹp trong những năm vừa qua, bà Carolyn Turk cho biết, thời gian tới, WB cam kết cung 

cấp thông tin đầu vào, chia sẻ ý tưởng về hệ thống an sinh xã hội từ các kinh nghiệm sẵn có; 

đồng hành và hợp tác với Bộ trong việc hỗ trợ kỹ thuật để cải cách hệ thống hưu trí; áp dụng các 

phương án kỹ thuật, công nghệ chuyển đổi số, nhằm đem lại lợi ích, nâng cao hiệu suất hệ thống, 

đảm bảo tính minh bạch. WB tăng cường hợp tác với khu vực tư nhân, cùng xây dựng hệ thống 

thông tin thị trường lao động năng động; đẩy mạnh hệ thống điện tử, số hóa không dùng tiền mặt 

thực hiện bảo trợ xã hội; hợp tác trong GDNN theo yêu cầu của Bộ. (Lao Dong, Vietnam Plus, 

Tin Tuc, VOVworld, Bao Dan Sinh Ngày 17/6) 

 

Vòng Luẩn Quẩn: Nghèo - Không Đi Học - Không Có Nghề - Càng Nghèo 

 

Theo khuyến cáo của ILO, Việt Nam cần phải phát triển hệ thống GDNN, để mọi đối tượng có 

thể tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản thiết yếu này. Bài học kinh nghiệm tại một số nước 

Bangladesh, Philippines, Hàn Quốc cho thấy thành công trong việc gắn GDNN với giảm nghèo 

bền vững. Từ các giai đoạn trước, Việt Nam cũng đã quan tâm hỗ trợ nhưng mới chỉ tập trung 

vào các khóa đào tạo ngắn hạn và hỗ trợ trực tiếp cho người học nhưng theo khuyến cáo của 

ILO, nhà nước cần phải phát triển hệ thống GDNN, đủ năng lực để đào tạo ra lực lượng lao động 

http://gdnn.gov.vn/AIAdmin/News/View/tabid/66/newsid/38543/seo/Hoc-sinh-sinh-vien-dua-tai-voi-y-tuong-khoi-nghiep-co-so-giao-duc-nghe-nghiep-nam-2021/Default.aspx
http://baochinhphu.vn/Khoa-giao/Thuc-day-tinh-than-khoi-nghiep-sang-tao-o-hoc-sinh-sinh-vien/435142.vgp
http://www.molisa.gov.vn/Pages/tintuc/chitiet.aspx?tintucID=226176
https://baodansinh.vn/phat-dong-cuoc-thi-y-tuong-khoi-nghiep-hoc-sinh-sinh-vien-giao-duc-nghe-nghiep-nam-2021-20210618145515409.htm
https://laodong.vn/xa-hoi/ngan-hang-the-gioi-cam-ket-giup-viet-nam-giai-quyet-van-de-an-sinh-xa-hoi-921617.ldo
https://www.vietnamplus.vn/wb-tiep-tuc-giup-viet-nam-giai-quyet-van-de-cot-loi-trong-an-sinh-xh/720701.vnp
https://baotintuc.vn/thoi-su/wb-tiep-tuc-giup-viet-nam-giai-quyet-cac-van-de-cot-loi-trong-an-sinh-xa-hoi-20210617175351811.htm
https://vovworld.vn/vi-VN/xa-hoi-doi-song/ngan-hang-the-gioi-tiep-tuc-giup-viet-nam-giai-quyet-cac-van-de-cot-loi-trong-an-sinh-xa-hoi-994645.vov
https://baodansinh.vn/tap-trung-xay-dung-luoi-an-sinh-xa-hoi-dam-bao-su-thu-huong-cho-toan-dan-20210617174603413.htm


 
kỹ thuật trực tiếp các cấp trình độ, trong đó tập trung các khóa đào tạo nghề dài hạn để có lao 

động chất lượng cao. Đồng thời, có chính sách để mọi đối tượng có thể tiếp cận dịch vụ xã hội cơ 

bản thiết yếu này, để từ đó mới có cơ hội để thoát khỏi vòng luẩn quẩn: nghèo - không đi học - 

không có nghề nghiệp - càng nghèo. Qua đó, nhà nước khuyến khích hình thành thị trường lao 

động chính thức, khắc phục thị trường lao động phi chính thức ở Việt Nam hiện nay. (Dan Tri 

Ngày 18/6) 

 

Lao Động Giúp Việc Gia Đình Cần Sự Bảo Vệ Trên Thực Tế 

 

Việt Nam dự kiến vào năm 2026 sẽ phê chuẩn Công ước về Lao động giúp việc gia đình của ILO 

(Công ước số 189). Theo tiến sĩ Chang-Hee Lee, Giám đốc Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) Việt 

Nam: Mặc dù Việt Nam đã đạt được những bước tiến đáng kể, trong đó bao gồm việc đưa người 

lao động giúp việc gia đình thuộc phạm vi bảo vệ của pháp luật lao động, nhưng thách thức gặp 

phải hiện nay là làm thế nào để tăng cường tuân thủ luật pháp và thu hẹp khoảng cách giữa các 

biện pháp bảo vệ quy định trong luật và trải nghiệm thực tế của lao động giúp việc gia đình. Bộ 

luật Lao động 2019 và Nghị định số 145/2000/NĐ-CP đi kèm quy định lao động gia đình phải có 

hợp đồng bằng văn bản, đáp ứng những tiêu chuẩn nhất định, trong đó có giới hạn về thời giờ 

làm việc và thời giờ nghỉ ngơi. Kể từ khi đại dịch COVID-19 mới bùng phát, lao động giúp việc 

gia đình trở thành đối tượng dễ bị mất việc hơn nhiều so với các đối tượng lao động khác. So với 

quý IV/2019, tỷ lệ lao động giúp việc gia đình đã giảm 17% trong quý II/2020, trong khi đó, tỷ lệ 

mất việc của nhóm lao động làm thuê khác trong cùng giai đoạn chỉ là 6,1%.(Thoi Dai, ILO, 

Vietnam Plus, Thanh Nien, Bao Phap Luat, Cong Thuong, Bao Dan Sinh Ngày 16/6) 

 

Vướng Dịch COVID-19, 1.500 Thuyền Viên Kẹt Đường Về Quê Hương 

 

Theo báo cáo của các Cảng vụ Hàng hải, Hiệp hội và doanh nghiệp tính đến thời điểm hiện tại có 

hơn 1.500 thuyền viên đang mắc kẹt ở nước ngoài cần hỗ trợ hồi hương. Tuy nhiên, trên thực tế 

do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều nước đang triển khai chính sách đóng cửa nên không 

có chuyến bay đi và đến Việt Nam. Do vậy, dù đại sứ quán Việt Nam tại các nước có hỗ trợ 

nhưng nhiều thuyền viên vẫn buộc phải chờ đợi đến ngày may mắn được hồi hương. (Lao Dong 

Ngày 21/6) 

 

Đề Nghị Singapore Tiếp Tục Hỗ Trợ Việt Nam Đào Tạo Nhân Lực Chất Lượng 

 

Chiều 21/6, tại Văn phòng Chủ tịch nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Bộ trưởng 

Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan chào xã giao. Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước đánh giá 

cao và đề nghị Singapore tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. (Lao 

Dong, VietnamNews Ngày 22/6) 

 

Kết Nối Doanh Nghiệp Úc Và Canada: Cơ Hội Cho Người Lao Động Trẻ Việt Nam  

 

Ngày 19/6, Hiệp hội xúc tiến đầu tư văn hóa giáo dục Úc Việt kết hợp với tổ chức giáo dục và di 

trú quốc tế DSS Education & Immigration tổ chức buổi tọa đàm trực tuyến gắn kết 30 cơ sở 

GDNN trong nước với các chủ doanh nghiệp tại Úc và Canada. Tọa đàm "Đối thoại cùng luật sư 

https://dantri.com.vn/giao-duc-huong-nghiep/vong-luan-quan-ngheo-khong-di-hoc-khong-co-nghe-cang-ngheo-20210618014837232.htm
https://thoidai.com.vn/lao-dong-giup-viec-gia-dinh-o-viet-nam-dat-duoc-buoc-tien-dang-ke-142310.html
https://www.ilo.org/hanoi/Informationresources/Publicinformation/Pressreleases/WCMS_803030/lang--vi/index.htm
https://www.vietnamplus.vn/ilo-con-khoang-cach-tu-quy-dinh-den-tuan-thu-phap-luat-ve-giup-viec/720229.vnp
https://thanhnien.vn/thoi-su/lao-dong-giup-viec-gia-dinh-tai-viet-nam-giam-17-do-covid-19-1399629.html
https://baophapluat.vn/nguoi-lao-dong-giup-viec-gia-dinh-can-duoc-bao-ve-tren-thuc-te-post398699.html
https://congthuong.vn/lao-dong-giup-viec-gia-dinh-can-su-bao-ve-tren-thuc-te-159034.html&mobile=yes&amp=1
https://baodansinh.vn/duoc-phap-luat-lao-dong-dieu-chinh-nguoi-lao-dong-giup-viec-gia-dinh-viet-nam-can-su-bao-ve-tren-thuc-te-20210615203128893.htm
https://laodong.vn/xa-hoi/vuong-dich-covid-19-1500-thuyen-vien-ket-duong-ve-que-huong-922546.ldo
https://laodong.vn/thoi-su/de-nghi-singapore-tiep-tuc-ho-tro-viet-nam-dao-tao-nhan-luc-chat-luong-922846.ldo
https://laodong.vn/thoi-su/de-nghi-singapore-tiep-tuc-ho-tro-viet-nam-dao-tao-nhan-luc-chat-luong-922846.ldo
https://vietnamnews.vn/politics-laws/978716/president-hosts-singaporean-foreign-minister.html


 
di trú và đại diện chủ doanh nghiệp, cơ hội làm việc và định cư cho người có tay nghề tại Úc - 

Canada" được tổ chức với mục đích trao đổi những kinh nghiệm thực tế từ góc nhìn của các chủ 

lao động tại Úc và Canada. Từ đó, sẽ nhận định rõ về nhu cầu hiện tại của thị trường lao động Úc 

và Canada; những ngành nghề đang thiếu hụt trầm trọng nguồn lao động và cần bổ sung nguồn 

nhân lực trẻ, phù hợp từ Việt Nam. Từ đó đưa ra những định hướng và giải pháp cho việc hợp 

tác đào tạo lao động cũng như giải đáp các thắc mắc về giấy phép, thị thực làm việc và lộ trình 

định cư hợp pháp lâu dài tại Úc và Canada. Ông Spencer Gray, Trưởng phòng giáo dục quốc tế 

quận Saanich, thành phố Victoria thủ phủ bang British Columbia, Canada, cho biết với nền kinh 

tế phát triển bền vững và đặc thù dân số, xã hội của Canada, cơ hội mở rộng cho những người 

nhập cư có tay nghề đã qua đào tạo trong những ngành dịch vụ như nhà hàng khách sạn, chăm 

sóc sức khỏe thậm chí cả kỹ thuật, công nghệ. Ông sẵn lòng kết nối và khuyến khích các bạn trẻ 

Việt Nam đã qua đào tạo, có chuyên môn hãy sẵn sàng thử sức tìm kiếm công việc phù hợp tại 

Canada. Bà Denny Rigoni, chủ một trong những doanh nghiệp thành công có tiếng trong ngành 

nhà hàng khách sạn tại Úc chia sẻ, rất nhiều chủ lao động như tôi sẵn sàng tạo cơ hội bảo lãnh 

cho những lao động có kỹ năng tay nghề từ Việt Nam như đầu bếp, quản lý dịch vụ nhà hàng 

khách sạn,.. có cơ hội làm việc và ổn định cuộc sống lâu dài tại Úc qua những visa hợp pháp. 

Đồng thời, tại buổi tọa đàm đại diện các chủ lao động tại Úc và Canada đã đề xuất ý kiến mong 

muốn được hợp tác đào tạo cùng các cơ sở GDNN của Việt Nam như: Trường trung cấp du lịch 

và khách sạn Saigontourist, trường Cao đẳng Văn Lang… (Bao Dan Sinh Ngày 21/6) 

 

Doanh Nghiệp Nhật Bản Tại Việt Nam Gia Tăng Nhu Cầu Tuyển Dụng Quý 2 

 

Theo báo cáo “Một năm sau tác động của COVID-19: Thách thức và cơ hội đối với các ứng viên 

tìm việc trong các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam” do Navigos Group vừa công bố hôm 

22/6, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam đang có dấu hiệu khởi 

sắc trong quý 2. Theo ghi nhận của Navigos Group, trong quý 1/2021, vẫn có hiện tượng đóng 

băng tuyển dụng tại một số các doanh nghiệp và tập trung vào việc phát triển cho đội ngũ nhân 

sự hiện tại. Trong giai đoạn bị ảnh hưởng bởi COVID-19 kéo dài từ năm 2020 đến thời điểm 

hiện tại, các doanh nghiệp Nhật Bản cũng đang chịu những tác động lớn cho các hoạt động liên 

quan đến tuyển dụng nhân sự Việc cắt giảm nhân sự ở các doanh nghiệp Nhật Bản là cần thiết, 

tuy nhiên chủ yếu tập trung vào công nhân và nhân viên phổ thông. Đối với khối nhân viên văn 

phòng và cán bộ quản lý, việc cắt giảm rất hiếm khi xảy ra. Điều đáng lưu ý là doanh nghiệp 

Nhật cũng rất hạn chế việc đóng cửa nhà máy, văn phòng. Thay vào đó, họ chọn các biện pháp 

như giảm lương, cho phép nhân viên làm việc luân phiên… Việc tái cơ cấu lại tổ chức cũng 

khiến các doanh nghiệp có cơ hội giữ lại những nhân sự phù hợp và gắn bó nhất. Hoạt động 

tuyển dụng đã bắt đầu khởi sắc trong quý 2/2021, các doanh nghiệp Nhật đã bắt đầu có nhu cầu 

tuyển dụng trở lại đối với các vị trí quản lý cấp trung, chủ yếu là các vị trí giám sát, phó trưởng 

phòng. Theo bà Nguyễn Phương Mai, Giám đốc điều hành của Navigos Search, nhà tuyển dụng 

là các doanh nghiệp Nhật thường ưa thích tuyển các ứng viên đã từng làm ở doanh nghiệp Nhật, 

những ứng viên vốn đã quen với văn hóa, môi trường làm việc của Nhật Bản. Đặc biệt, một 

trong những thay đổi lớn nhất trong tuyển dụng của các doanh nghiệp Nhật là bên cạnh việc 

thành thạo tiếng Nhật, nhà tuyển dụng yêu cầu các ứng viên cần phải biết thêm một ngoại ngữ 

khác như tiếng Anh, tiếng Trung hoặc tiếng Hàn. (Vietnam Plus, etime.Dan Viet Ngày 22/6) 

 

https://baodansinh.vn/ket-noi-doanh-nghiep-uc-va-canada-co-hoi-cho-nguoi-lao-dong-tre-viet-nam-tro-thanh-cong-dan-toan-cau-20210621171621016.htm
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Nhật Bản Cam Kết Tiếp Tục Hỗ Trợ Việt Nam Tiêm Ngừa COVID-19 

 

Hội đàm trực tuyến với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chiều 21/6, Chủ tịch Hạ viện Nhật 

Bản Oshima Tadamori cho biết, Nhật Bản sẽ tiếp tục hỗ trợ vaccine, góp phần để Nhà nước Việt 

Nam sớm thực hiện được Chiến lược vaccine phòng COVID-19, đạt được miễn dịch cộng đồng, 

làm cơ sở để phục hồi và phát triển kinh tế bền vững. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong 

muốn tăng cường kết nối hai nền kinh tế với nhau, trên cơ sở Tuyên bố chung trong chuyến thăm 

Nhật Bản của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào năm 2015 với 3 nội dung cốt lõi, đó là kết nối 

chiến lược giữa hai nền kinh tế có tính chất bổ sung cho nhau; kết nối để tăng cường năng lực 

sản xuất ở mỗi nước và tăng cường kết nối về nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất 

lượng cao. Đồng thời đề nghị Nhật Bản tiếp tục tạo điều kiện hỗ trợ, tiếp nhận nhiều hơn các 

thực tập sinh, tiếp nhận lao động Việt Nam để giải quyết nhu cầu lao động rất lớn của doanh 

nghiệp Nhật Bản. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, Quốc hội Việt Nam cam kết tiếp 

tục đẩy mạnh công tác xây dựng luật pháp để tạo môi trường thuận lợi cho nhà đầu tư trong và 

ngoài nước, hỗ trợ các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế ổn định, khôi phục và phát triển 

mạnh mẽ sau đại dịch. (VietnamNet, Bao Chinh Phu, CAND, Thoi Bao Ngan Hang, Thanh Nien, 

Nhan Dan, QDND, Dan Tri, Zing, Lao Dong, VietnamNews, en.Vietnam Plus Ngày 21/6) 

 

Loại 8 Doanh Nghiệp Khỏi Danh Sách Phái Cử Thực Tập Sinh Sang Nhật Bản 

 

Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết đã loại 8 doanh nghiệp khỏi danh sách doanh nghiệp 

Việt Nam được chứng nhận đủ điều kiện phái cử thực tập sinh sang Nhật Bản do bị thu hồi, nộp 

lại giấy phép hoạt động. Theo đó, 4 doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép gồm: Công ty cổ phần 

Liên kết nhân lực Việt Nhật (Viet Nhat HR); Công ty cổ phần Thương mại và đầu tư JV-System 

(JV-System); Công ty cổ phần Hữu Nghị Bắc Giang (Hutraserco); Công ty cổ phần Vật tư thiết 

bị giao thông (Transmeco). 4 doanh nghiệp nộp lại giấy phép gồm: Công ty TNHH Dịch vụ quốc 

tế Sài Gòn (Saigon Inserco); Công ty cổ phần Cung ứng và xuất nhập khẩu lao động hàng không 

(Alsimexco.,JSC); Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 (Cienco No 1); Tổng công ty 

Hàng hải Vinalines (Vinalines). Mới đây, Cục Quản lý lao động ngoài nước cũng đã thống nhất 

với cơ quan chức năng của Nhật Bản về việc áp dụng biện pháp xử lý đối với các doanh nghiệp 

phái cử Việt Nam có số lượng, tỷ lệ thực tập sinh bỏ trốn cao. (VnEconomy, VnEconomy Ngày 

20-21/6) 

 

Israel - ASEAN: Cơ Hội Hợp Tác Trong Lĩnh Vực Công Nghệ Nông Nghiệp 

 

Các công ty công nghệ nông nghiệp của Israel đang tìm kiếm cơ hội kinh doanh ở Đông Nam Á. 

Trong khi đó, các nước như Việt Nam, Thái Lan và Philippines lại hướng đến Trung Đông để 

tìm cách thúc đẩy sản xuất lương thực. Israel nổi tiếng là quốc gia đi đầu trong lĩnh vực công 

nghệ nông nghiệp và đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực này với nhiều quốc gia tại Đông Nam Á, 

trong đó có Việt Nam. Dự kiến trong năm nay, Việt Nam sẽ ký kết Hiệp định Hợp tác lao động 

với Israel. Theo thoả thuận này, lao động của Việt Nam sẽ được đưa sang Israel để học hỏi kinh 

nghiệm trong lĩnh vực nông nghiệp của nước này. Trước đó, Việt Nam cũng đã được Israel hỗ 

trợ xây dựng các nông trường nhà kính ở tỉnh Vĩnh Phúc, nơi nông dân đã trông thành công một 

số loại cây bằng kỹ thuật thuỷ canh. (Cong Thuong Ngày 21/6) 
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Rộ Thông Tin 'Ông Trùm Casino' Macau Muốn Mở Sòng Bạc 6 Tỷ USD Tại Quy Nhơn 

 

Mới đây, một lá thư được cho là của Tập đoàn SJM Holdings được phát tán trên mạng với nội 

dung được đến Thủ tướng Việt Nam về việc đầu tư và xây dựng dự án Trung tâm du lịch kết hợp 

sòng bạc tại Việt Nam. Trong thư SJM Holdings cho biết, để phát triển dự án thành trung tâm 

nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí, sòng bạc tầm cở thế giới, dự án cần diện tích tối thiểu 500 ha, với 

tổng mức đầu tư lên đến một tỷ USD cho 100 ha. Phía SJM Holdings cho biết, tổng vốn đầu tư 

cho dự án này khoảng 5 - 6 tỷ USD và có thể tạo ra việc làm cho 3.000 - 4.000 lao động địa 

phương trong quá trình xây dựng và 17.000 người sau khi dự án đi vào hoạt động. (VietnamBiz, 

Vietnam Moi Ngày 17/6) 

 

Tin Trong Nước 

 

Giáo Dục Phổ Thông, Giáo Dục Mầm Non Khá Tốt, GDNN Còn Kém Hơn 

 

Ông Trương Anh Dũng, Tổng cục trưởng Tổng cục GDNN (Bộ LĐ- TB&XH) cho biết hiện nay 

phổ cập cho giáo dục phổ thông, giáo dục mầm non làm khá tốt. Giáo dục nghề còn kém hơn thì 

cần được ưu tiên hơn. Ông nhấn mạnh rằng những người làm nghề như kỹ sư nhà máy, quản lý 

hay kỹ thuật nghiệp vụ trong một doanh nghiệp cũng là nghề nghiệp và phải được đối xử như 

nhau về mặt hình ảnh, như bác sĩ, tiến sĩ hay giáo viên…. Ông cũng đề nghị báo chí truyền thông 

nên phản ánh tốt hơn về GDNN nhằm giải quyết được rào cản về nhận thức của nhiều đối tượng 

trong xã hội. (Dan Tri Ngày 21/6) 

 

Ngân Hàng Thế Giới: Hơn Một Nửa Lao Động Việt Nam Vẫn Phi Chính Thức 

 

Theo báo cáo toàn cầu của Ngân hàng Thế giới đưa (WB) mới công bố vừa qua, tại Việt Nam, 

quy mô của khu vực phi chính thức có xu hướng giảm từ 20,5% GDP trong giai đoạn 1990-1999 

xuống còn 12,6% trong giai đoạn 2010-2018. Tuy nhiên, số người làm việc trong khu vực này 

vẫn còn rất cao, chiếm hơn 55% tổng lực lượng lao động. (CafeF Ngày 18/6) 

 

Dịch COVID-19, Trường Nghề Thay Đổi Cách Thức Tuyển Sinh 

 

Không thể tiếp cận thí sinh và phụ huynh tại các trường THCS, THPT trong thời điểm dịch 

COVID-19 đang rất căng thẳng này, các trường CĐ, trung cấp đã tìm mọi cách để tuyển sinh. 

Ông Trương Anh Dũng, Tổng cục trưởng Tổng cục GDNN, cho rằng các trường ứng dụng công 

nghệ thông tin để tiếp cận, hướng nghiệp người học và xét tuyển bằng các kênh trực tuyến để 

khắc phục tình trạng không thể tiếp cận trực tiếp với thí sinh như mọi năm vì dịch COVID-19 là 

hoàn toàn cần thiết và phù hợp. (Thanh Nien Ngày 22/6) 

 

Xóa Mù Chữ Cho Hơn 300.000 Người Trong 8 Năm 

 

Ngày 18/6, Bộ GD-ĐT tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 8 năm thực hiện Đề án 

“Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”. Theo đó, sau 8 năm triển khai thực hiện Đề án 

“Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” mạng lưới cơ sở giáo dục, trong đó nòng cốt là 
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cơ sở giáo dục thường xuyên được phát triển và mở rộng, cả nước hiện có 17.459 cơ sở giáo dục 

thường xuyên, trong đó có 71 trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh; 619 trung tâm GDNN - 

giáo dục thường xuyên cấp huyện; 10.469 trung tâm học tập cộng đồng; 5.642 trung tâm ngoại 

ngữ - tin học; 658 cơ sở, trung tâm thực hiện giáo dục kỹ năng sống. Trong 8 năm qua, các địa 

phương đã tổ chức xóa mù chữ cho trên 300 nghìn người trong độ tuổi 15-60. (VietnamNet, Tuoi 

Tre Ngày 18/6) 

 

Đến Cuối Tháng 5/2021, Cả Nước Có 25.667 HTX 

 

Theo báo cáo của Liên minh HTX Việt Nam, 5 tháng đầu năm 2021, cả nước thành lập mới 641 

HTX, 2 liên hiệp HTX, 1.300 tổ hợp tác (THT), đạt 42,7% kế hoạch năm 2021. Đến cuối tháng 

5/2021, cả nước có 25.667 HTX, tăng 1.156 HTX so với cùng kỳ năm 2020, thu hút 6,8 triệu 

thành viên và 2,5 triệu lao động. (Cong Thuong Ngày 15/6) 

 

150 Doanh Nghiệp Tại Tỉnh Bắc Giang Được Phép Hoạt Động Trở Lại 

 

Theo báo cáo mới nhất của UBND tỉnh Bắc Giang, đến nay, Tổ công tác của tỉnh đã thẩm định 

và chấp thuận cho 150 doanh nghiệp với 22.797 lao động đủ điều kiện sản xuất an toàn được 

phép hoạt động trở lại. Trong ngày 20-6, tổ thẩm định đã chấp thuận thêm 4 doanh nghiệp đủ 

điều kiện an toàn trở lại hoạt động sản xuất. Tỉnh Bắc Giang tiếp tục chỉ đạo các địa phương đẩy 

nhanh tiến độ xác nhận đủ điều kiện cho công nhân đi làm trở lại đáp ứng nhu cầu sản xuất của 

các doanh nghiệp đã được cho phép hoạt động trở lại. (QDND Ngày 20/6) 

 

Bắc Giang Đặt Mục Tiêu 130.000 Công Nhân Đi Làm Lại Vào Cuối Năm 

 

Bắc Giang đặt mục tiêu số lao động đi làm trở lại đến cuối năm là khoảng 130.000 người, cụ thể 

tổng số lao động đi làm trở lại đến hết tháng 7 kỳ vọng đạt khoảng 30.000 người, đến hết tháng 8 

đạt khoảng 50.000 người, hết tháng 10 đạt khoảng 100.000 người và ừ cuối tháng 11 đạt trên 

120.000 người. Các phương án được đưa ra với mục tiêu đến ngày 1/7, cơ bản các doanh nghiệp 

trong các KCN hoạt động sản xuất trở lại. Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 7 đạt khoảng 8.000 

tỷ đồng, tháng 8 đạt khoảng 10.000 tỷ đồng, tháng 9-10 đạt khoảng 12.000 tỷ đồng/tháng và từ 

tháng 11 đạt trên 15.000 tỷ đồng/tháng. UBND tỉnh Bắc Giang cũng đưa ra các nội dung hỗ trợ 

cho nhóm doanh nghiệp này, bao gồm thực hiện ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 cho người lao 

động đang làm việc cho các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp; lái xe, phụ xe vận chuyển 

hàng hóa. (Zing Ngày 22/6) 

 

Bắc Ninh: Nới Lỏng Điều Kiện Cho Người Lao Động Đi Làm Từ Ngày 20/6 

 

UBDN Tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành quy định tạm thời đảm bảo an toàn phòng, chống dịch 

COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn. Theo đó, người lao động ở Bắc Ninh thực hiện Chỉ 

thị 15/CT-TTg và 19/CT-TTg được phép đi làm khi có kết quả xét nghiệm âm tính với Virus 

SARS-CoV-2 (Test nhanh/RT-PCR) trong vòng 72h. Quy định này bắt đầu thực hiện từ 20/6. 

(Dan Tri Ngày 17/6) 
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Rà Soát Lao Động Nước Ngoài Nhập Cảnh Trái Phép Tại Quảng Bình 

 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ LĐ-TB&XH về việc tăng cường công tác quản lý lao động nước ngoài 

làm việc tại Việt Nam, Sở LĐ-TB&XH Quảng Bình đã tiến hành rà soát, kiểm tra 22 doanh 

nghiệp trên địa bàn trước tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới và trong nước diễn biến 

hết sức phức tạp, cũng như tình trạng người nước ngoài nhập cảnh trái phép và nhập cảnh với 

mục đích tìm việc làm không đúng quy định. (Dan Tri Ngày 17/6) 

 

Quảng Ngãi: Tuyển Sinh, Đào Tạo 51.986 Người Trong Giai Đoạn 2016 – 2020 

 

Theo báo cáo của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Ngãi, trong giai đoạn từ 2016 - 2020, toàn tỉnh đã 

tuyển sinh, đào tạo được 51.986 người, trong đó trình độ cao đẳng 4.966 người; trung cấp 9.426 

người; sơ cấp và đào tạo thường xuyên 37.594 người. (Quang Ngai Ngày 16/6) 

 

TP.HCM Đề Xuất Hỗ Trợ Khoảng 230.000 Lao Động Tự Do Ảnh Hưởng Bởi COVID-19 

 

Sở LĐ-TB-XH TP.HCM đề xuất TP.HCM hỗ trợ cho khoảng 230.000 người lao động tự do, bị 

mất việc làm vì ảnh hưởng của dịch COVID-19 với số kinh phí dự kiến khoảng 230 tỉ đồng từ 

ngân sách thành phố, Quỹ phòng chống dịch bệnh COVID-19 và các nguồn hợp pháp khác. Theo 

đó, người nhận hỗ trợ làm trong 6 nhóm công việc, gồm: 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; 

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 việc tại một số địa điểm phải tạm 

dừng hoạt động theo chỉ đạo của UBND TP.HCM ngày 30.5 (như tại các tụ điểm, khu vui chơi, 

giải trí, sân khấu ca nhạc, trung tâm nhà hàng tiệc cưới; tại các di tích, bảo tàng; phố đi bộ, công 

viên...). Sở LĐ-TB-XH TP.HCM đề xuất mức hỗ trợ một lần là 1 triệu đồng/người. (Thanh Nien 

Ngày 21/6) 

 

TPHCM: Hơn 205.000 Giáo Viên, Nhân Viên Được Ưu Tiên Tiêm Vắc Xin COVID-19 

 

Hơn 205.000 giáo viên, người làm việc tại các cơ sở giáo dục của TPHCM thuộc đối tượng được 

ưu tiên tiêm vắc xin phòng COVID-19 miễn phí, dự kiến chương trình tiêm sẽ được triển khai 

vào tuần tới. Danh sách sẽ bao gồm giáo viên, người lao động các trường mầm non, phổ thông, 

Trung tâm GDNN-GDTX và các trường Cao đẳng - Trung cấp trực thuộc, kể cả ngoài công lập 

đồng ý tiêm vắc xin COVID-19. Được biết, hiện toàn thành phố có trên 700 học sinh và gần 400 

giáo viên đang ở trong các khu cách ly, phong tỏa. Do tiếp tục áp dụng giãn cách xã hội đến hết 

tháng 6 nên kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM vẫn chưa thể tổ chức. Hiện Sở GD-ĐT đã kiến 

nghị với UBND TP.HCM dự định tổ chức thi xong trước ngày 25.6 để không bị chồng chéo với 

kỳ thi tốt nghiệp THPT. (Dan Tri, Thanh Nien Ngày 19/6) 

 

TP. HCM: Nhiều Phụ Huynh Định Hướng Cho Con Vào Trường Nghề Ngay Từ Đầu 

 

Ở TPHCM hiện có xu hướng phụ huynh lựa chọn cho con em mình theo nghề ngay từ khi tốt 

nghiệp THCS, rút ngắn thời gian học tập và tham gia thị trường lao động sớm. Ông Trần Anh 
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Tuấn, Phó chủ tịch Hội GDNN TPHCM, cho biết: "Nhiều năm gần đây, tỷ lệ bình quân sức chứa 

của các trường THPT khoảng 70% số lượng học sinh tốt nghiệp THCS. Như vậy, 30% số em 

không vào được lớp 10 công lập phải tìm con đường khác". Ông Tuấn ví dụ tại TPHCM năm học 

2020-2021 có hơn 99.500 học sinh tốt nghiệp THCS nhưng 114 trường THPT công lập của thành 

phố chỉ tuyển gần 68.000 học sinh. Như vậy, hơn 30.000 em phải tìm đường khác ngoài con 

đường học lớp 10 công lập. "Ngoài thi vào lớp 10 công lập, các em có thể tiếp tục học THPT ở 

trường tư thục, hoặc trung tâm giáo dục thường xuyên. Tuy nhiên, con đường thứ 4 rất rộng lớn 

và đang có xu thế rất mạnh là tham gia GDNN với nhiều trình độ đa dạng, như: cao đẳng, trung 

cấp, sơ cấp…", ông Trần Anh Tuấn nhấn mạnh. (Dan Tri Ngày 22/6) 

 

Các Trường Nghề Ở TP. HCM Dạy Thực Hành Bằng Công Nghệ Ảo 

 

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, các trường nghề ở TP. HCM đã sớm triển 

khai chương trình đào tạo nghề bằng công nghệ ảo để giúp sinh viên thực hành trong mùa dịch. 

(Dan Sinh Ngày 21/6) 

 

Long An: Đảm Bảo An Toàn Cho 146.000 Lao Động Khi Dịch COVID-19 Bùng Phát 

 

Trên địa bàn tỉnh Long An hiện có 16 khu công nghiệp (KCN) hoạt động với 146.000 lao động 

và hơn 3.000 chuyên gia nước ngoài. Nhằm ngăn ngừa dịch bùng phát tại các KCN, tỉnh Long 

An đã triển khai đồng bộ nhiều phương án nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động. (Dan Tri 

Ngày 18/6) 

 

6 Tháng Đầu Năm 2021: Bạc Liêu Ước Giải Quyết Việc Làm Cho Trên 13 Nghìn Lao Động 

 

Theo báo cáo của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bạc Liêu, trong 6 tháng đầu năm 2021, mặc dù dịch bệnh 

COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng toàn tỉnh vẫn ước giải quyết việc làm cho trên 13.196 lao 

động, đạt 71,33% kế hoạch năm. (Dan Sinh Ngày 20/6) 
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