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Thu Nhập Bình Quân Tháng Của Lao Động Việt Nam Quý II/2021 Là 6,8 Triệu Đồng 
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Chính Sách 

 

Hình Thành Hệ Sinh Thái Truyền Thông GDNN Giai Đoạn 2021-2025 

 

Tổng cục GDNN (Bộ LĐ-TB&XH) vừa ban hành quyết định về việc xây dựng, phát triển không 

gian truyền thông GDNN, hình thành hệ sinh thái truyền thông GDNN giai đoạn 2021-2025. 

Theo quyết định, giai đoạn 2021-2022, các đơn vị sẽ tập trung xây dựng, phát triển không gian 

truyền thông GDNN; trong đó, chú trọng tới các không gian, sản phẩm. Giai đoạn 2023-2025, 

tiếp tục triển khai xây dựng không gian truyền thông GDNN kết hợp với việc hình thành hệ sinh 

thái truyền thông GDNN. Các nội dung xây dựng, phát triển không gian truyền thông GDNN 

gồm: xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng, địa điểm cho truyền thông; đội ngũ cộng tác viên truyền 

thông; các nội dung truyền thông; các hoạt động, sự kiện truyền thông; các sản phẩm truyền 

thông GDNN. (Tin Tuc, Bao Dan Sinh, Lao Dong Ngày 22/6) 

 

Bộ Chính Trị Đồng Ý Chủ Trương Hỗ Trợ Người Lao Động Và Người Sử Dụng Lao Động 

 

Chiều 25/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ 

Chính trị đã họp cho ý kiến về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao 

động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Phát biểu kết luận cuộc họp, Tổng Bí thư Nguyễn 

Phú Trọng cho biết, Bộ Chính trị đồng ý chủ trương tiếp tục ban hành chính sách hỗ trợ cho 

người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, 

trên cơ sở bám sát tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Kết luận 07 ngày 11/6/2021 về một số 

nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế-xã 

hội và Nghị quyết 42 ngày 9/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó 

khăn do đại dịch COVID-19. Bộ Chính trị chỉ đạo các cơ quan liên quan nghiên cứu, sớm ban 

hành và triển khai thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao 

động gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối 

tượng. (Tuoi Tre, BNews, Bao Chinh Phu, Kinh Te Do Thi, VietnamNet, Dan Tri, Tuoi Tre, 

VnExpress, Lao Dong, CAND, VietnamBiz, Thanh Nien, VietnamNews Ngày 25/6) 

 

Đào Tạo Nghề Trong Dịch Covid-19: Chuyển Đổi Từ Trực Tiếp Sang Trực Tuyến 

 

Báo Dân tộc và Phát triển đã có cuộc trao đổi với ông Trương Anh Dũng, Tổng Cục trưởng Tổng 

cục GDNN (Bộ LĐ-TB&XH) xung quanh vấn đề tăng năng suất lao động và năng lực cạnh tranh 

quốc gia giai đoạn 2021 - 2025. Ông Dũng cho biết, nâng cao chất lượng, kỹ năng của lao động 

Việt Nam, nhất là lao động người dân tộc thiểu số (DTTS) là một trong những nhiệm vụ quan 

trọng hàng đầu, góp phần tăng năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia giai đoạn 

2021 - 2025. Tổng Cục GDNN sẽ tham mưu cho Lãnh đạo Bộ nghiên cứu đào tạo các ngành, 

phù hợp với đặc thù phong tục, tập quán, đặc điểm kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS&MN và 

https://baotintuc.vn/xa-hoi/hinh-thanh-he-sinh-thai-truyen-thong-giao-duc-nghe-nghiep-giai-doan-20212025-20210622094247794.htm
https://baodansinh.vn/hinh-thanh-he-sinh-thai-truyen-thong-giao-duc-nghe-nghiep-giai-doan-2021-2025-20210622131016323.htm
https://laodong.vn/xa-hoi/hinh-thanh-he-sinh-thai-truyen-thong-so-hoa-giao-duc-nghe-nghiep-923142.ldo
https://tuoitre.vn/khan-truong-ho-tro-dan-bi-anh-huong-dich-covid-19-20210626005144358.htm
https://bnews.vn/bo-chinh-tri-dong-y-tiep-tuc-ban-hanh-chinh-sach-ho-tro-nguoi-lao-dong-anh-huong-dich-covid-19/200651.html
http://baochinhphu.vn/Doi-song/Bo-Chinh-tri-dong-y-chu-truong-ho-tro-nguoi-lao-dong-va-nguoi-su-dung-lao-dong/435934.vgp
http://kinhtedothi.vn/bo-chinh-tri-dong-y-chu-truong-tiep-tuc-ho-tro-cho-nguoi-lao-dong-va-nguoi-su-dung-lao-dong-424984.html
https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/bo-chinh-tri-dong-y-chu-truong-ho-tro-nguoi-lao-dong-va-nguoi-su-dung-lao-dong-749164.html
https://dantri.com.vn/xa-hoi/bo-chinh-tri-dong-y-ho-tro-nguoi-lao-dong-nguoi-su-dung-lao-dong-20210625194412818.htm
https://tuoitre.vn/bo-chinh-tri-dong-y-chu-truong-ho-tro-nguoi-lao-dong-va-nguoi-su-dung-lao-dong-20210625201100479.htm
https://vnexpress.net/bo-chinh-tri-dong-y-chu-truong-ho-tro-nguoi-lao-dong-4300022.html
https://laodong.vn/thoi-su/bo-chinh-tri-dong-y-chu-truong-ho-tro-nguoi-lao-dong-gap-kho-khan-do-dich-924344.ldo
http://cand.com.vn/thoi-su/Bo-Chinh-tri-dong-y-chu-truong-tiep-tuc-ho-tro-cho-nguoi-lao-dong-va-nguoi-su-dung-lao-dong-647327/
https://vietnambiz.vn/bo-chinh-tri-dong-y-ho-tro-nguoi-lao-dong-va-nguoi-su-dung-lao-dong-20210625231005292.htm
https://thanhnien.vn/thoi-su/tiep-tuc-ho-tro-nguoi-lao-dong-gap-kho-khan-do-dich-covid-19-1404467.html
https://vietnamnews.vn/politics-laws/980829/politburo-agrees-to-provide-further-assistance-to-covid-19-hit-workers-and-businesses.html


 
nhu cầu của thị trường lao động, nhất là đào tạo trình độ sơ cấp và ngắn hạn dưới 3 tháng, tạo 

điều kiện cho đồng bào DTTS học nghề, tự tạo việc làm, tham gia xuất khẩu lao động, nâng cao 

thu nhập, cải thiện đời sống. Bên cạnh đó, Bộ sẽ tổ chức đặt hàng đào tạo đối với những ngành 

nghề mà xã hội, doanh nghiệp có nhu cầu cao, gắn với giải quyết việc làm sau đào tạo. Theo đó, 

Tổng cục GDNN sẽ xây dựng các mô hình đào tạo nghề, với giải quyết việc làm và hiệu quả việc 

làm sau đào tạo. Ví dụ mô hình đào tạo nghề nhằm phát triển thị trường nông sản truyền thống, 

dược liệu quý, du lịch cộng đồng.... Tổng cục GDNN cũng sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp hỗ trợ người lao động thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi học nghề, học 

ngoại ngữ để đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng,… Đặc biệt, trong bối cảnh 

dịch bệnh phức tạp, hệ thống GDNN sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước triển 

khai, hình thành phương thức tuyển sinh, đào tạo trực tiếp sang trực tuyến. Hệ thống đào tạo 

nghề của Việt Nam đặt mục tiêu tuyển sinh, đào tạo cho 2,5 triệu người trong năm 2021. (Bao 

Dan Toc Ngày 25/6) 

 

9,1 Triệu Người Việt Bị Ảnh Hưởng Bởi Đợt Dịch Thứ 4 

 

Tại phiên họp thứ 47 của UB Kinh tế của Quốc hội, diễn ra ngày 24/6, Bộ trưởng Bộ LĐ-

TB&XH Đào Ngọc Dung nêu con số khái quát, từ quý I/2021 đến nay đã có 9,1 triệu người Việt 

Nam bị tác động bởi dịch bệnh, trong đó 540.000 người đã rơi vào tình trạng mất việc và thiếu 

việc làm. 19,2% cơ sở sản xuất, kinh doanh bị ảnh hưởng trực tiếp; 21% hợp tác xã, liên doanh 

bị ảnh hưởng. Có 60.000 người lao động trong các khu công nghiệp ở Bắc Giang, 40.000 lao 

động ở Bắc Ninh và 23.000 người lao động ở TPHCM, Bình Dương bị ảnh hưởng. Có đến 5.840 

công nhân đã trở thành F0, 37.496 công nhân là F1 và 5.900 doanh nghiệp đã phải rút khỏi thị 

trường. Trước tình hình đó, vị tư lệnh ngành lao động cho biết, ông thấy có 2 vấn đề nổi lên. Thứ 

nhất là, trong khi các nền kinh tế lớn như Mỹ, EU, Trung Quốc có phục hồi, nhất là sau khi tiêm 

vắc xin, thì nếu để chậm việc vắc xin, phần nào đó sẽ khiến cho những tiềm năng có được của 

Việt Nam bị… thất thế. Thứ hai là, khu vực kinh tế bị ảnh hưởng "lớn nhất, sớm nhất, nặng nhất, 

phức tạp nhất" là dịch vụ, du lịch, thương mại và vận tải. Trong bối cảnh đó, Bộ trưởng nhấn 

mạnh, phòng dịch là cơ bản, nhưng giải pháp căn cơ, bền vững nhất vẫn phải là vắc xin. Trước 

tình thế ngặt nghèo này, Chính phủ đã chính thức giao Bộ KH-ĐT tổng kết toàn bộ chính sách hỗ 

trợ doanh nghiệp, hỗ trợ người dân, người lao động trong phòng chống dịch và đề ra chính sách 

toàn diện hơn. Trong trước mắt, Chính phủ yêu cầu Bộ LĐ-TB&XH nghiên cứu đề xuất một số 

chính sách cấp bách trước mắt để hỗ trợ trực tiếp cho người lao động và người sử dụng lao động, 

tập trung vào 3 nhóm chính. (Dan Tri, Dan Tri, Thanh Nien, Bao Dan Sinh Ngày 24/6) 

 

Triển Khai Công Tác Tổ Chức Kỳ Thi Kỹ Năng Nghề Quốc Gia Lần Thứ 12 

 

Để triển khai công tác tổ chức Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12 năm 2021, Tổng cục 

GDNN tổ chức trực tuyến Tập huấn chuyên gia biên soạn đề thi và hội nghị Kỹ thuật lần thứ 

nhất Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12 từ ngày 28/6 đến ngày 1/7/2021. Tính đến thời 

điểm hiện nay đã có 48 đoàn với 600 thí sinh đăng ký dự thi tranh tài 35 nghề (29 nghề chính 

thức, sáu nghề trình diễn). (GDNN, Nhan Dan, Dan Sinh Ngày 28/6) 

 

https://baodantoc.vn/dao-tao-nghe-trong-boi-canh-dai-dich-covid-19-tung-buoc-chuyen-doi-tu-truc-tiep-sang-truc-tuyen-1622892668058.htm
https://baodantoc.vn/dao-tao-nghe-trong-boi-canh-dai-dich-covid-19-tung-buoc-chuyen-doi-tu-truc-tiep-sang-truc-tuyen-1622892668058.htm
https://dantri.com.vn/xa-hoi/cham-tiem-vac-xin-phong-covid19-se-khien-viet-nam-that-the-giam-hap-dan-20210624191219027.htm
https://dantri.com.vn/xa-hoi/cham-tiem-vac-xin-phong-covid19-khien-viet-nam-that-the-giam-hap-dan-20210624191219027.htm
https://thanhnien.vn/thoi-su/neu-keo-dai-covid-19-se-be-gay-su-chong-chiu-cua-nen-kinh-te-1403900.html
https://baodansinh.vn/bo-truong-dao-ngoc-dung-se-co-chinh-sach-cap-bach-ho-tro-nguoi-lao-dong-tap-trung-vao-3-nhom-chinh-2021062423332933.htm
http://gdnn.gov.vn/AIAdmin/News/View/tabid/66/newsid/38565/seo/Ky-thi-Ky-nang-nghe-Quoc-gia-phai-don-dau-xu-huong-ky-thuat-hien-dai-the-gioi/Default.aspx
https://nhandan.vn/tin-tuc-xa-hoi/de-thi-ky-nang-nghe-quoc-gia-phai-co-tinh-don-dau-xu-huong-652584/
https://baodansinh.vn/thi-sinh-co-do-tuoi-duoi-60-se-duoc-dang-ky-du-thi-ky-nang-nghe-quoc-gia-lan-thu-12-nam-2021-20210628132407483.htm


 
Thủ Tướng Bổ Nhiệm Ông Lê Quân Giữ Chức Vụ Giám Đốc ĐHQG Hà Nội 

 

Ngày 24/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 988/QĐ-TTg bổ nhiệm ông Lê 

Quân, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau giữ chức Giám đốc Đại học Quốc gia 

Hà Nội (ĐHQGHN). Tân Giám đốc ĐHQGHN sinh năm 1974 tại Hà Nội, quê quán Quảng 

Ngãi, là Đại biểu Quốc hội khóa XIV và vừa qua đã trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV tại tỉnh 

Cà Mau với tín nhiệm cao. Ông từng giữ vị trí Phó Giám đốc ĐHQGHN và Thứ trưởng Bộ LĐ-

TB&XH. (CAND, Giao Thong, Dan Tri, Tuoi Tre, Thanh Nien, Lao Dong, VnExpress, VOV, 

Nguoi Lao Dong, PLO, Nong Nghiep Viet Nam, Tien Phong, Zing, Thoi Dai, Dan Viet Ngày 

24/6) 

 

TP.HCM Quyết Chi 886 Tỷ Đồng Hỗ Trợ Người Dân Gặp Khó Vì COVID-19 

 

HĐND TP. HCM vừa thông qua tờ trình của UBND TP. về việc chi 866 tỷ đồng hỗ trợ những 

đối tượng gặp khó khăn do dịch COVID-19. Cụ thể: hỗ trợ tiền ăn cho người Việt Nam ở trong 

nước phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung là 80.000 đồng/người/ngày. Số lượng dự kiến 

hỗ trợ là 10.000 người trong 180 ngày. Hỗ trợ tiền ăn cho người tham gia công tác phòng, chống 

dịch với mức 120.000 đồng/người/ngày. Số lượng dự kiến hỗ trợ là 10.000 người trong 180 

ngày. Hỗ trợ cho người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng 

lương 1,8 triệu đồng/người (hỗ trợ một lần). Số lao động dự kiến hỗ trợ là 80.000 người. Hỗ trợ 

cho người lao động 1,8 triệu đồng/người (hỗ trợ 1 lần). Số lao động được dự kiến hỗ trợ là 

20.000 người. Đây là người lao động chấm dứt hợp đồng lao động trong khoảng thời gian từ 

ngày 1-5-2021 đến ngày 31-12-2021. Hỗ trợ cho người lao động không có giao kết hợp đồng lao 

động (lao động tự do) bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch Covid-19 với mức 50.000 

đồng/người/ngày. Số lao động dự kiến được hỗ trợ là 230.000 người lao động. Hỗ trợ cho hộ 

kinh doanh thành lập theo Luật Doanh nghiệp với mức 2 triệu đồng/hộ (hỗ trợ 1 lần). Số lượng 

hộ dự kiến hỗ trợ là 10.000 hộ. Hỗ trợ thương nhân tại các chợ truyền thống với mức tương ứng 

50% giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ. Số Điểm kinh doanh dự kiến hỗ trợ là 

59.976 điểm. (CAND, Nguoi Lao Dong, Thanh Nien, CafeBiz, VTC Ngày 25/6) 

 

● Tin Kinh Doanh & Thị Trường Lao Động ●  

Hợp tác Nước Ngoài 

 

Sinh Viên Cao Đẳng Nghề An Giang Tham Gia Thiết Kế Và Sản Xuất Máy Rửa Tay Diệt 

Khuẩn 

 

Trong tháng 6 này, các bạn sinh viên trường Cao đẳng nghề An Giang sôi nổi hưởng ứng cuộc 

thi “Sáng tạo phòng chống dịch Covid-19” do trường phát động. Với sự hướng dẫn trực tuyến 

của các giảng viên khoa Cơ điện tử, các bạn đã tìm hiểu về cấu tạo cơ bản của máy rửa tay tự 

động cũng như nguyên lý ứng dụng kiến thức nghề cơ điện tử trong việc chế tạo và lắp đặt máy. 

Với những kiến thức và thiết bị được cung cấp, các bạn đã chia nhóm để thực hành sáng tạo và 

lắp đặt 20 mô hình máy rửa tay tự động. Các thiết bị sẽ được trao tặng cho các trường THPT và 

các đơn vị khác trên địa bàn, phục vụ cho công tác phòng chống dịch. “Những hoạt động như thế 

này giúp em yêu thích nghề Cơ điện tử hơn vì những ứng dụng thực tiễn của nghề. Cảm ơn 

http://cand.com.vn/Su-kien-Binh-luan-thoi-su/Thu-tuong-bo-nhiem-ong-Le-Quan-giu-chuc-vu-Giam-doc-DHQG-Ha-Noi-647072/
https://www.baogiaothong.vn/chu-tich-tinh-ca-mau-le-quan-lam-giam-doc-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi-d513122.html
https://dantri.com.vn/giao-duc-huong-nghiep/thu-tuong-bo-nhiem-gsts-le-quan-lam-giam-doc-dh-quoc-gia-ha-noi-20210624111621369.htm
https://tuoitre.vn/chu-tich-ubnd-tinh-ca-mau-lam-giam-doc-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi-20210624113725518.htm
https://thanhnien.vn/giao-duc/chu-tich-ubnd-tinh-ca-mau-lam-giam-doc-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi-1403546.html
https://laodong.vn/thoi-su/chu-tich-tinh-ca-mau-duoc-bo-nhiem-lam-giam-doc-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi-923755.ldo
https://vnexpress.net/chu-tich-tinh-ca-mau-lam-giam-doc-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi-4299136.html
https://vov.vn/chinh-tri/to-chuc-nhan-su/chu-tich-tinh-ca-mau-duoc-bo-nhiem-giu-chuc-giam-doc-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi-868569.vov
http://nld.com.vn/giao-duc-khoa-hoc/chu-tich-tinh-ca-mau-lam-giam-doc-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi-20210624111716954.htm
https://plo.vn/thoi-su/chu-tich-tinh-ca-mau-duoc-bo-nhiem-lam-giam-doc-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi-995163.html
https://nongnghiep.vn/ong-le-quan-lam-giam-doc-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi-d294772.html
https://tienphong.vn/bo-nhiem-chu-tich-ubnd-tinh-ca-mau-lam-giam-doc-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi-post1348900.tpo
https://zingnews.vn/bo-nhiem-chu-tich-ubnd-tinh-ca-mau-lam-giam-doc-dh-quoc-gia-ha-noi-post1230653.html
https://thoidai.com.vn/chu-tich-tinh-ca-mau-duoc-bo-nhiem-lam-giam-doc-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi-143101.html
https://danviet.vn/chu-tich-tinh-47-tuoi-duoc-bo-nhiem-giu-chuc-giam-doc-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi-thay-ong-nguyen-kim-son-2021062412255211.htm
http://cand.com.vn/thoi-su/Ho-tro-nguoi-gap-kho-khan-va-nguoi-truc-tiep-tham-gia-chong-dich-647227/
https://nld.com.vn/thoi-su/nong-hdnd-tp-hcm-vua-dong-y-chi-886-ti-ho-tro-cac-doi-tuong-gap-kho-do-covid-19-20210625100140872.htm
https://thanhnien.vn/thoi-su/tphcm-thong-qua-goi-ho-tro-covid-19-886-ti-dong-doi-tuong-dieu-kien-thu-huong-ra-sao-1404017.html
https://cafebiz.vn/nong-tp-hcm-chi-886-ti-dong-ho-tro-cac-doi-tuong-gap-kho-do-covid-19-20210625140335896.chn
https://vtc.vn/tp-hcm-quyet-chi-886-ty-dong-ho-tro-nguoi-dan-gap-kho-vi-covid-19-ar620479.html


 
trường luôn tạo ra những sân chơi bổ ích để chúng em phát huy tư duy sáng tạo và niềm yêu 

thích với khoa học trong những việc làm hữu ích tại nơi mình sinh sống”, Hà Hoàng Nhân, sinh 

viên Cao đẳng nghề An Giang chia sẻ. (TVET Ngày 28/6) 

 

Giám Đốc ADB: 'Việt Nam Nên Hỗ Trợ Trực Tiếp Doanh Nghiệp, Cá Nhân' 

 

Ông Andrew Jeffries - Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam - 

ủng hộ việc Chính phủ Việt Nam ưu tiên mua vaccine và triển khai tiêm chủng. Ông cũng cho 

rằng ngoài hoãn thuế và tiền thuê, Chính phủ nên hỗ trợ tài chính trực tiếp cho các doanh nghiệp 

và người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Về dài hạn, theo Giám đốc Quốc gia ADB, Việt 

Nam cần phát triển khu vực tư nhân, cải cách doanh nghiệp nhà nước và thị trường vốn, chuyển 

đổi kỹ thuật số và nâng cao kỹ năng nhằm đảm bảo tăng trưởng và ổn định kinh tế. Ông cũng đề 

xuất một chiến lược dài hạn, bền vững hơn là giúp người nghèo và những đối tượng dễ tổn 

thương đa dạng hóa sinh kế, chẳng hạn đào tạo nghề ngắn hạn và cải thiện khả năng tiếp cận tài 

chính vi mô để thành lập doanh nghiệp mới. (Zing Ngày 23/6) 

 

New Zealand Giúp Nữ Công Nhân Chịu Ảnh Hưởng Từ Covid-19 

 

Ngày 28/6, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Tredene Dobson cung cấp khoản hỗ trợ cho 420 

nữ công nhân bị ảnh hưởng từ Covid-19 tại Bắc Giang và Bắc Ninh. Với khoản hỗ trợ khẩn cấp, 

mỗi công nhân sẽ được nhận 1 triệu đồng tiền mặt để trang trải những chi phí cần thiết trong 

cuộc sống. Đại sứ Dobson cho hay, trong 12 tháng qua, thông qua Quỹ Đại sứ New Zealand, ông 

đã hỗ trợ gần 3.000 phụ nữ ở khắp các vùng miền Việt Nam khắc phục hậu quả của Covid-19. 

(VietnamNews, Zing Ngày 29/6) 

 

Bang Hessen, Đức Xem Xét Hỗ Trợ Việc Giảng Dạy Tiếng Đức Tại Việt Nam 

 

Ngày 22/6, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Frankfurt am Main Lê Quang Long đã có buổi làm việc 

trực tuyến với bà Lucia Puttrich, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề liên bang và châu Âu, bang 

Hessen. Tổng Lãnh sự Lê Quang Long cho rằng, trong tổng thể quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam 

và Đức hiện nay, bang Hessen đóng vai trò rất quan trọng. Bang Hessen đã luôn chủ động, tích 

cực thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực trong nhiều năm qua, đặc biệt là trong 

lĩnh vực giáo dục, đào tạo với dự án hải đăng là trường Đại học Việt - Đức. Ông đề nghị bang 

Hessen tiếp tục duy trì hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục, xem xét hỗ trợ kỹ thuật và giảng 

viên tiếng Đức phục vụ việc giảng dạy tiếng Đức tại các trường trung học phổ thông tại Việt 

Nam và tìm hiểu khả năng hỗ trợ một địa phương tại Việt Nam xây dựng trường đào tạo nghề 

theo mô hình đào tạo nghề song hành rất thành công của Đức. Chào mừng Tổng Lãnh sự Lê 

Quang Long nhận nhiệm vụ tại Hessen, Bộ trưởng Lucia Puttrich khẳng định bang Hessen luôn 

coi trọng việc thúc đẩy hợp tác với Việt Nam, đặc biệt là giáo dục đào tạo. Bộ trưởng ủng hộ đề 

nghị của Tổng Lãnh sự về việc xem xét hỗ trợ việc giảng dạy tiếng Đức tại Việt Nam và thành 

lập trường đào tạo nghề tại một địa phương của Việt Nam. (Bao Quoc Te Ngày 23/6) 

 

Thực Hiện Dự Án Xây Dựng Trang Trại Điện Gió Ngoài Khơi 1000 MW 

 

https://www.tvet-vietnam.org/vi/archives/news/sinh-vien-cao-dang-nghe-an-giang-tham-gia-thiet-ke-va-san-xuat-may-rua-tay-diet-khuan
https://zingnews.vn/giam-doc-adb-viet-nam-nen-ho-tro-truc-tiep-doanh-nghiep-ca-nhan-post1228820.html
https://vietnamnews.vn/society/982386/workers-in-covid-19-hit-provinces-receive-new-zealands-financial-support.html
https://zingnews.vn/new-zealand-giup-hang-tram-nu-cong-nhan-vn-chiu-anh-huong-tu-covid-19-post1232350.html
https://baoquocte.vn/bang-hessen-duc-xem-xet-ho-tro-viec-giang-day-tieng-duc-tai-viet-nam-149223.html


 
Công ty Nga Zarubezhneft và DEME Concessions Wind quốc tế đã thành lập một liên danh để 

thực hiện dự án xây dựng trang trại điện gió ngoài khơi 1000 MW đầu tiên tại Việt Nam, 

Zarubezhneft cho biết sau khi các công ty con của Vietsovpetro và DEME Offshore ký kết biên 

bản ghi nhớ. Khi dự án được triển khai, dự kiến sẽ tạo ra 2.500 việc làm. (Sputnik, Neftegazru 

Ngày 28/6) 

 

Điều Tra Việc Người Việt Bị Lừa Sang Campuchia Làm Ở Casino 

 

Tại cuộc họp báo chiều 24/6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho 

biết cơ quan chức năng Việt Nam đang thực hiện việc bảo hộ công dân và điều tra những vụ 

người Việt bị đưa sang Campuchia làm việc trái phép trong casino. Cơ quan đại diện ngoại giao 

của Việt Nam đang làm việc với chính quyền sở tại để xác minh thông tin và tiến hành những 

biện pháp bảo hộ công dân. (Dan Tri, MOFA Ngày 25/6) 

 

Chính Phủ Việt Nam Luôn Ưu Tiên Cao Nhất Cho Công Tác Bảo Hộ Công Dân 

 

Tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao diễn ra theo hình thức trực tuyến, Người Phát ngôn 

Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã thông tin, bình luận về công tác bảo hộ công dân Việt Nam ở 

nước ngoài. Trả lời câu hỏi của báo chí về thông tin Việt Nam đề nghị các nước, vùng lãnh thổ 

tiêm chủng cho người Việt Nam ở sở tại, Người Phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nêu rõ, Chính phủ 

Việt Nam luôn quan tâm đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Trong bối cảnh dịch 

COVID-19 diễn biến phức tạp thời gian qua và hiện nay, Chính phủ Việt Nam luôn ưu tiên cao 

nhất cho công tác bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài; chỉ đạo Bộ Ngoại giao thông qua các 

cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài thường xuyên giữ liên lạc, kịp thời động 

viên, thăm hỏi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời tiến hành các biện pháp bảo 

hộ công dân trong trường hợp cần thiết. Theo Người Phát ngôn, các cơ quan đại diện Việt Nam ở 

nước ngoài cũng trao đổi với các cơ quan chức năng ở sở tại; đề nghị tiến hành các biện pháp cần 

thiết để đảm bảo sức khỏe, chăm sóc y tế, tiêm chủng, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân 

Việt Nam, trong đó có những người lao động Việt Nam ở nước ngoài. (BNews, CAND, MOFA 

Ngày 25/6) 

Tin Trong Nước 

 

Các Cơ Sở Dạy Nghề Cả Nước Tuyển Sinh 645 Nghìn Người Trong 6 Tháng Đầu Năm 

 

Theo Tổng cục Thống kê (GSO), trong 6 tháng đầu năm 2021, các cơ sở dạy nghề trên địa bàn cả 

nước đã tuyển sinh được 645 nghìn người, đạt 27,2% so với kế hoạch năm. Trong đó các trường 

cao đẳng và trung cấp nghề tuyển sinh được 45 nghìn người và các chương trình đào tạo nghề 

nghiệp khác tuyển sinh 600 nghìn người. GDNN năm 2020 có 3.005 cơ sở, giảm 0,6% so với 

năm 2019, trong đó có 1.345 cơ sở công lập, giảm 6,7%, và 1.660 cơ sở ngoài công lập, tăng 

4,9%. (GSO Ngày 29/6) 

 

Lực Lượng Lao Động Từ 15 Tuổi Trở Lên Quý II/2021 Ước Tính 51,1 Triệu Người 

 

https://vn.sputniknews.com/vietnam_russia/2021062810727273-Zarubezhneft-cho-biet-gia-cua-trang-trai-dien-gio-ngoai-khoi-dau-tien-tai-viet-nam/
https://neftegazru.com/news/altenergy/686613-russian-zarubezhneft-to-proceed-with-the-development-construction-of-a-1000-mw-wind-park-in-vietnam/
https://dantri.com.vn/xa-hoi/dieu-tra-viec-nguoi-viet-bi-lua-sang-campuchia-lam-o-casino-20210624205019385.htm
http://www.mofa.gov.vn/vi/tt_baochi/nr140808202328/ns210624163740
https://bnews.vn/chinh-phu-viet-nam-luon-uu-tien-cao-nhat-cho-cong-tac-bao-ho-cong-dan/200501.html
http://cand.com.vn/Su-kien-Binh-luan-thoi-su/Danh-uu-tien-cao-nhat-cho-cong-tac-bao-ho-cong-dan-Viet-Nam-o-nuoc-ngoai-647122/
http://www.mofa.gov.vn/vi/tt_baochi/nr140808202328/ns210624163740
https://www.gso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2021/06/bao-cao-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-quy-ii-va-6-thang-dau-nam-2021/


 
Theo Tổng cục Thống kê (GSO), lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước quý II/2021 

ước tính là 51,1 triệu người, tăng 44,7 nghìn người so với quý trước và tăng 1,7 triệu người so 

với cùng kỳ năm trước. Tính chung 6 tháng đầu năm, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 51 

triệu người, tăng 737,7 nghìn người so với cùng kỳ năm 2020. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động 

6 tháng đầu năm 2021 ước tính đạt 68,6%, tăng 0,1 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. 

Lao động 15 tuổi trở lên đang làm việc quý II/2021 ước tính 49,8 triệu người, bao gồm 13,8 triệu 

người đang làm việc ở khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, khu vực công nghiệp và xây dựng 

16,6 triệu người, khu vực dịch vụ 19,4 triệu người. Tính chung 6 tháng đầu năm 2021, lao động 

15 tuổi trở lên đang làm việc là 49,9 triệu người, bao gồm 13,9 triệu người đang làm việc ở khu 

vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, khu vực công nghiệp và xây dựng 16,4 triệu người, khu vực 

dịch vụ 19,6 triệu người. Tỷ lệ thất nghiệp chung cả nước 6 tháng đầu năm ước tính là 2,3% (quý 

I là 2,19%; quý II là 2,4%), trong đó tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị là 3,07%; khu vực nông 

thôn là 1,86%. Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên (từ 15-24 tuổi) 6 tháng ước tính là 7,45%, trong 

đó khu vực thành thị là 9,97%; khu vực nông thôn là 6,22%. Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động 

trong độ tuổi quý I/2021 là 2,2%; quý II là 2,6%. Tính chung 6 tháng đầu năm 2021, tỷ lệ thiếu 

việc làm của lao động trong độ tuổi ước tính là 2,58%, trong đó tỷ lệ thiếu việc làm khu vực 

thành thị là 2,64%; tỷ lệ thiếu việc làm khu vực nông thôn là 2,54%. (VTV, GSO Ngày 29/6) 

 

Thu Nhập Bình Quân Tháng Của Lao Động Việt Nam Quý II/2021 Là 6,8 Triệu Đồng 

 

Theo Tổng cục Thống kê (GSO), thu nhập bình quân tháng của lao động làm công hưởng lương 

trong quý II/2021 là 6,8 triệu đồng/tháng, giảm 410,8 nghìn đồng so với quý trước và tăng 454,6 

nghìn đồng so với cùng kỳ năm trước, trong đó thu nhập của lao động nam là 7,3 triệu 

đồng/tháng, lao động nữ là 6,2 triệu đồng/tháng. Tính chung 6 tháng đầu năm, thu nhập bình 

quân tháng của lao động làm công hưởng lương là 7 triệu đồng/tháng, tăng 281,7 nghìn đồng so 

với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức ngoài hộ nông, lâm nghiệp, 

thủy sản quý I/2021 là 57,1%; quý II ước tính là 57,4%. Tính chung 6 tháng đầu năm 2021, tỷ lệ 

lao động có việc làm phi chính thức ngoài hộ nông, lâm nghiệp, thủy sản ước tính là 57,2%. Tỷ 

lệ này tính riêng trong khu vực thành thị 6 tháng đầu năm 2021 là 48,5% và trong khu vực nông 

thôn là 64,5%. (GSO Ngày 29/6) 

 

Việt Nam Có 4,3 Triệu Trẻ Em Mẫu Giáo, 17,5 Triệu Học Sinh Phổ Thông 2020-2021 

 

Theo Tổng cục Thống kê (GSO), năm học 2020-2021, cả nước có 4,3 triệu trẻ em đi học mẫu 

giáo và 17,5 triệu học sinh phổ thông, bao gồm: 8,9 triệu học sinh tiểu học, 5,9 triệu học sinh 

trung học cơ sở và 2,7 triệu học sinh trung học phổ thông. Cả nước có 15.547 trường mẫu giáo 

và 26.403 trường phổ thông. Số giáo viên mẫu giáo là 282 nghìn người, tăng 5,1% so với năm 

học trước; số giáo viên phổ thông trực tiếp giảng dạy là 818 nghìn người, tăng 1,7%. Kỳ thi 

trung học phổ thông quốc gia năm 2020-2021 có hơn 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi, trong đó 3/4 

thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng. (GSO Ngày 29/6) 

 

Gần 67,1 Nghìn Doanh Nghiệp Đăng Ký Thành Lập Trong 6 Tháng Đầu Năm 

 

https://vtv.vn/kinh-te/hon-11-trieu-nguoi-that-nghiep-20210629135843427.htm
https://www.gso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2021/06/bao-cao-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-quy-ii-va-6-thang-dau-nam-2021/
https://www.gso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2021/06/bao-cao-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-quy-ii-va-6-thang-dau-nam-2021/
https://www.gso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2021/06/bao-cao-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-quy-ii-va-6-thang-dau-nam-2021/


 
Theo Tổng cục Thống kê (GSO), tính chung 6 tháng đầu năm 2021, cả nước có gần 67,1 nghìn 

doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 942,6 nghìn tỷ đồng và tổng số 

lao động đăng ký là 484,3 nghìn lao động, tăng 8,1% về số doanh nghiệp, tăng 34,3% về vốn 

đăng ký và giảm 4,5% về số lao động so với cùng kỳ năm trước. Vốn đăng ký bình quân một 

doanh nghiệp thành lập mới trong 6 tháng đạt 14,1 tỷ đồng, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm 

trước. (GSO Ngày 29/6) 

 

Lao Động Dôi Dư Được Hỗ Trợ Bình Quân Khoảng 80,9 Triệu Đồng/Người 

 

Theo báo cáo của Bộ LĐ-TB&XH, giai đoạn 2015 - 2020 có khoảng 290 doanh nghiệp thực hiện 

sắp xếp lại và giải quyết chế độ cho 7.292 người lao động dôi dư với tổng kinh phí chi trả 

khoảng 590,156 tỷ đồng. Theo đánh giá của Bộ LĐ-TB&XH, các quy định về chính sách đối với 

người lao động dôi dư đã xác định các chính sách về: nghỉ hưởng lương hưu trước tuổi không 

phải trừ tỷ lệ hưởng lương hưu; nhà nước đóng bảo hiểm xã hội cho số tháng còn thiếu để giải 

quyết chế độ hưu trí đối với lao động đủ tuổi nghỉ hưu nhưng còn thiếu thời gian đóng; chế độ 

trợ cấp, hỗ trợ thêm theo số năm làm việc trong khu vực nhà nước; trợ cấp mất việc làm theo quy 

định của Bộ luật Lao động. Bên cạnh đó, chính sách lao động dôi dư đã tạo điều kiện giúp người 

lao động ổn định cuộc sống sau khi thôi việc, mất việc (bình quân mỗi người được hỗ trợ 80,932 

triệu đồng). (An Ninh Thu Do Ngày 25/6) 

 

GDP Bình Quân Đầu Người Của Việt Nam Đi Sau Năm So Với Thái Lan, Hàn Quốc 

 

Tốc độ tăng GDP bình quân hằng năm trong giai đoạn 2016-2020 xấp xỉ 6%, không đạt được 

mục tiêu Kế hoạch đề ra là tăng 6,5-7%/năm, trong khi GDP bình quân đầu người theo giá hiện 

hành tuy có tăng qua các năm nhưng vẫn không đạt so với mục tiêu 3.200-3.500 USD đặt ra vào 

năm 2020. Mức đóng góp của vốn và TFP vào tăng trưởng các năm 2016-2020 lần lượt là: 

50,86% và 44,87%; 47,91% và 46,09%; 46,18% và 44,76%; 46,35% và 47,71%; 104,21% và 

44,43%. Tính theo PPP 2017, năng suất lao động của Việt Nam năm 2019 đạt 13,8 nghìn USD, 

chỉ bằng 8,4% mức năng suất của Singapore; 23,1% của Malaysia; 41,5% của Thái Lan; 55,5% 

của Indonesia và 62,8% của Philippines; chỉ cao hơn NSLĐ của Campuchia (gấp 1,8 lần). Đáng 

chú ý là chênh lệch về mức năng suất lao động giữa Việt Nam với các nước vẫn tiếp tục gia tăng. 

Điều này cho thấy khoảng cách và thách thức nền kinh tế Việt Nam phải đối mặt để có thể bắt 

kịp mức năng suất lao động của các nước. (CafeF Ngày 24/6) 

 

Đơn Hàng Tăng 30%, Xuất Khẩu Gỗ Đạt 16 Tỷ USD “Trong Tầm Tay” 

 

Theo Cục Chế biến và Phát triển thị truờng nông sản (Bộ NN&PTNT), kim ngạch xuất khẩu gỗ 

và sản phẩm gỗ cả năm sẽ đạt khoảng 15-16 tỷ USD với đơn hàng dự kiến tăng khoảng 30%. 

Một góc độ khó khăn khác đựơc Bộ Công Thuơng đề cập tới là ngành gỗ đang thiếu trầm trọng 

nguồn nhân lực, đặc biệt là công nhân kỹ thuật trong khi hệ thống các trường đào tạo nghề, 

trường đại học tuyển sinh viên rất khó khăn. Theo thống kê của Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt 

Nam, ngành gỗ tạo việc làm cho trên 500.000 lao động nhưng gần 80% nhân lực trong ngành gỗ 

là lao động phổ thông, lao động qua đào tạo chỉ chiếm 20%, khoảng 1-2% còn lại là nhà thiết kế. 

(HaiQuan Ngày 23/6) 

https://www.gso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2021/06/bao-cao-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-quy-ii-va-6-thang-dau-nam-2021/
https://anninhthudo.vn/lao-dong-doi-du-duoc-ho-tro-binh-quan-khoang-80-9-trieu-dong-nguoi-post471140.antd
https://cafef.vn/gdp-binh-quan-dau-nguoi-cua-viet-nam-di-sau-bao-nhieu-nam-so-voi-thai-lan-han-quoc-20210624105750243.chn
https://cmsbhq.haiquanonline.com.vn/don-hang-tang-30-xuat-khau-go-dat-16-ty-usd-trong-tam-tay-147764.html


 
 

Bắc Ninh Cho Phép Lao Động Ngoại Tỉnh Đến Làm Việc 

 

Sáng 24/6, UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết tỉnh vừa có văn bản về việc tiếp tục triển khai quy định 

tạm thời đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Theo đó, chủ tịch 

UBND Bắc Ninh đồng ý cho phép tất cả doanh nghiệp trên địa bàn được phép hoạt động trở lại, 

trừ những doanh nghiệp có ca F0, không đáp ứng được yêu cầu mà tổ kiểm tra của tỉnh chỉ ra 

hoặc chưa được tổ tiến hành kiểm tra, đồng thời cho phép các doanh nghiệp được đón người lao 

động từ tỉnh, thành khác đến làm việc, kể cả lao động đến từ Bắc Giang với điều kiện người lao 

động không phải là đối tượng cách ly y tế, không đến từ khu vực áp dụng chỉ thị 16 của Thủ 

tướng. Người lao động tập trung tại một địa điểm tại địa phương để xét nghiệm bằng phương 

pháp RT-PCR có kết quả âm tính. Sau khi có kết quả âm tính, doanh nghiệp mới được chở người 

lao động di chuyến đến tỉnh để đưa vào khu lưu trú tập trung. Sau 3 ngày xét nghiệm bằng 

phương pháp test nhanh hoặc RT-PCR âm tính hoặc RT-PCR âm tính thì người lao động mới 

được cho đi làm và bố trí chỗ làm, ăn và chỗ ngủ riêng biệt trong thời gian tối thiểu 2 tuần. Chủ 

tịch UBND tỉnh yêu cầu hàng tuần các doanh nghiệp phải xét nghiệm cho tất cả công nhân đi 

làm tối thiểu 20% tổng sổ lao động, khuyến khích xét nghiệm 100%. (Zing, Tuoi Tre, VTV Ngày 

24/6) 

 

Người Lao Động Ở Bắc Ninh Trở Lại Làm Việc Bình Thường 

 

Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Bắc Ninh cơ bản đã được kiểm soát. Từ 28/6, cán 

bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ đi làm trở lại bình thường sau thời gian làm việc 

giãn cách để phòng chống dịch COVID-19. 7/8 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh đã được nới 

lỏng giãn cách theo Chỉ thị 19, gần 1.000 DN với trên 255.000 lao động đã hoạt động trong trạng 

thái bình thướng mới. (VTV Ngày 28/6) 

 

Quảng Ninh: Gắn GDNN Với Doanh Nghiệp 

 

Ngày 22/6, tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Ninh, Sở LĐ-TB&XH tổ chức hội thảo 

Gắn kết GDNN với doanh nghiệp năm 2021. Phát biểu kết luận, ông Vũ Quang Trực - Phó Giám 

đốc Sở LĐ-TB&XH nhấn mạnh: Cơ sở GDNN, doanh nghiệp đẩy mạnh công tác tuyên truyền 

bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của xã hội, sự đồng hành của 

doanh nghiệp trong việc phát triển GDNN và nhân lực có kỹ năng nghề. Các cơ sở GDNN và 

doanh nghiệp cần phối hợp, liên kết trong việc xây dựng chương trình đào tạo; đào tạo cung ứng 

lao động cho các doanh nghiệp; liên kết trong việc sử dụng thiết bị đào tạo, hỗ trợ giáo viên là 

cán bộ kỹ thuật, kỹ sư, thợ lành nghề... tham gia giảng dạy tại trường hoặc hướng dẫn học sinh, 

sinh viên thực tập tại doanh nghiệp; đào tạo nghề theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp trên địa 

bản tỉnh nhằm cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao. (Dan Sinh Ngày 24/6, Nong Nghiep 

Ngày 26/6, GDNN Ngày 23/6) 
 

Vĩnh Phúc Giải Quyết Việc Làm Gần 7.000 Người  

 

https://zingnews.vn/bac-ninh-cho-phep-lao-dong-ngoai-tinh-den-lam-viec-post1230656.html
https://tuoitre.vn/bac-ninh-cho-phep-lao-dong-ngoai-tinh-den-lam-viec-20210624085646232.htm
https://vtv.vn/kinh-te/bac-ninh-cho-phep-lao-dong-ngoai-tinh-ve-lam-viec-2021062414431726.htm
https://vtv.vn/xa-hoi/nguoi-lao-dong-o-bac-ninh-tro-lai-lam-viec-binh-thuong-20210628141931925.htm
https://baodansinh.vn/quang-ninh-gan-giao-duc-nghe-nghiep-voi-doanh-nghiep-20210623220236384.htm
https://nongnghiep.vn/gan-ket-giao-duc-nghe-nghiep-voi-doanh-nghiep-d294894.html
http://gdnn.gov.vn/AIAdmin/News/View/tabid/66/newsid/38556/seo/Hoi-thao-gan-ket-giao-duc-nghe-nghiep-voi-doanh-nghiep-nam-2021/Default.aspx


 
Trong 6 tháng đầu năm 2021, Vĩnh Phúc giải quyết việc làm cho hơn 6.800 lao động, trong đó 

đưa 20 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Từ nay đến cuối năm 2021, Vĩnh Phúc 

tiếp tục chỉ đạo ngành chức năng và địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, tư vấn, hướng 

nghiệp và đào tạo nghề; gắn đào tạo với giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào 

tạo nghề; tăng cường nắm bắt thông tin, nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp. 

(Thuong Hieu & Cong Luan Ngày 27/6) 

 

Thanh Hóa: Có 35 Doanh Nghiệp Fdi Với 151.259 Lao Động 

 

Chiều 23/6, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức hội nghị 

giao ban với 35 doanh nghiệp FDI. Thanh Hóa có 35 doanh nghiệp FDI với 151.259 lao động, 

trong đó tuyển mới hơn 5.000 lao động, 5.329 lao động nghỉ việc, 1.200 lao động bỏ việc. Thu 

nhập bình quân người lao động tháng 5 và tháng 6 đạt hơn 6.300 ngàn đồng/người/tháng. (Dan 

Sinh Ngày 23/6) 

 

Hơn 12.300 Lao Động Quảng Bình Được Giải Quyết Việc Làm Trong 6 Tháng Đầu Năm 

 

Theo báo cáo từ Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Bình, trong 6 tháng đầu năm 2021, tỉnh này đã 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). 

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2021, toàn tỉnh Quảng Bình cũng đã tuyển sinh GDNN được 6.130 

người (đạt 38,3% kế hoạch năm), trong đó cao đẳng: 38 người (đạt 6,3% kế hoạch năm), trung 

cấp: 178 người (đạt 8,1% kế hoạch năm), sơ cấp và dưới 3 tháng: 5.914 người (đạt 44,8% kế 

hoạch năm). (Dan Tri Ngày 24/6, Dan Sinh Ngày 27/6) 

 

Cao Đẳng Tại Phú Yên Thích Ứng Với Dịch COVID-19 

 

Năm 2021, chỉ tiêu tuyển sinh của Trường cao đẳng Công Thương Miền Trung khoảng 1.700 

học sinh, sinh viên. Để tuyển đủ chỉ tiêu này là không dễ dàng trong hoàn cảnh các trường không 

thể tiếp cận thí sinh và phụ huynh trong thời điểm dịch COVID-19 đang rất căng thẳng như hiện 

nay. Nhà trường cũng đã tổ chức tọa đàm trực tuyến Phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS 

với chủ đề lợi ích của chương trình đào tạo 9+. Trường cao đẳng Nghề Phú Yên cũng thiết lập 

chuyên trang tuyển sinh trên website của nhà trường, zalo, facebook... để truyền thông, tư vấn 

tuyển sinh online nhằm tiếp cận với nhiều đối tượng. (Bao Phu Yen Ngày 28/6) 

 

Gần 23.000 Công Nhân Ở Bình Dương, TP HCM Tạm Nghỉ Việc 

 

22.700 công nhân, lao động ở Bình Dương, TP HCM tạm nghỉ việc sau khi một loạt nhà máy tại 

các khu công nghiệp ghi nhận nhiều ca Covid-19. Tại Bình Dương, Covid-19 khiến 80 công 

nhân ở địa bàn nhiễm nCoV, 171 doanh nghiệp, nhà máy bị ảnh hưởng. Điều này khiến hơn 

5.200 công nhân gồm 600 F1, 3.200 F2 và 1.400 lao động trong khu vực phong toả phải tạm 

nghỉ việc. Tại TP HCM, theo thông tin từ Liên đoàn lao động thành phố, toàn địa bàn ghi nhận 

369 trường hợp công nhân, lao động mắc Covid-19, kéo theo gần 4.500 công nhân là F1 phải 

cách ly tập trung, hơn 13.000 người cách ly ở nhà và nơi cư trú. Số lao động này phải tạm nghỉ 

https://thuonghieucongluan.com.vn/gan-7-000-nguoi-duoc-giai-quyet-viec-lam-a138663.html
https://baodansinh.vn/thanh-hoa-co-35-doanh-nghiep-fdi-voi-151259-lao-dong-20210623193808869.htm
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việc, chờ kết quả xét nghiệm, lấy mẫu. Bình Dương và TP HCM là hai địa bàn có nhiều khu 

công nghiệp thuộc tốp đầu cả nước. Bình Dương có 29 khu công nghiệp, 12 cụm công nghiệp 

với khoảng 1,2 triệu lao động. TP HCM có 1,6 triệu lao động làm việc ở các nhà máy, trong đó 

17 khu công nghiệp, khu chế xuất hơn 320.000 người. (VnExpress, saigondautu Ngày 22/6) 

 

Tăng Số Người Lao Động Tại TP.HCM Nhận Trợ Cấp Thất Nghiệp 

 

Theo ông Phan Văn Mến, Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.HCM, trong 5 tháng đầu năm 

2021, BHXH TP.HCM đã giải quyết chi trả trợ cấp thất nghiệp cho hơn 48.000 người, tăng 8,1% 

(khoảng 4.000 người) so với cùng kỳ năm 2020. Cũng trong giai đoạn này, tổng số người tham 

gia BHXH tại TP.HCM là hơn 2,3 triệu, tăng khoảng 67.000 người so cùng kỳ 2020 nhưng lại 

giảm khoảng 43.000 người so với cuối năm 2020. Dự kiến năm nay sẽ giảm khoảng 70.000 lao 

động so với năm trước, tính riêng giai đoạn từ cuối năm 2020 đến cuối tháng 5 TP.HCM đã giảm 

khoảng 43.000 lao động, ông Miến cho hay. (Thanh Nien, VietStock Ngày 23/6) 

 

Cà Mau: Sử Dụng Lao Động Trung Quốc Không Phép, Doanh Nghiệp Bị Xử Phạt 135 

Triệu 

 

UBND tỉnh Cà Mau vừa ký quyết định xử phạt hành chính Văn phòng đại diện Công ty China 

Harbour Engineering Company Limited tại TP.HCM số tiền 135 triệu đồng vì sử dụng 84 lao 

động người Trung Quốc không phép tại công trình Dự án Nhà máy điện gió Viên An (H.Ngọc 

Hiển, Cà Mau). Theo số liệu nhà thầu cung cấp, trong 84 lao động người Trung Quốc trên có 26 

người là chuyên gia, 58 người là công nhân kỹ thuật. Tất cả được Công ty TNHH MTV năng 

lượng Viên An bảo lãnh. (Thanh Nien Ngày 22/6) 

 

Khai Trừ Đảng Với Nguyên Hiệu Trưởng 1 Trường Cao Đẳng Ở Bình Phước 

 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Phước vừa quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra 

khỏi Đảng đối với ông Đoàn Thế Nam, nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Hiệu trưởng trường Cao 

đẳng nghề Bình Phước. Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Phước, ông Đoàn Thế Nam trong 

thời gian giữ chức vụ Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Bình Phước đã chấp 

thuận để cấp dưới lập khống danh sách học viên và ký tờ trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách 

học viên trúng tuyển cao hơn thực tế để được giao dự toán và quyết toán kinh phí không đúng 

quy định, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước; thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý các 

nguồn thu phát sinh của trường; duyệt chi, nhận chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo cho bản thân 

không đúng quy định. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Phước cũng thi hành kỷ luật bằng hình 

thức cảnh cáo đối với ông Lê Thành Trung, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng trường Cao 

đẳng Bình Phước (nguyên Chi ủy viên, Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Bình Phước); thi 

hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Trung Tín, đảng viên Chi 

bộ 1, Đảng bộ trường Cao đẳng Bình Phước (nguyên Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch trường 

Cao đẳng nghề Bình Phước). (VTV Ngày 26/6) 
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