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● Tin Tiêu Điểm ●  

 

● Tin GDNN / Đào Tạo Nghề ●  

Chính Sách 

 

Đề Xuất Thêm Gói Hỗ Trợ 23.000 Tỷ 

 

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa giao cho Bộ trưởng các bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, 

LĐ-TB&XH nghiên cứu đề xuất gói hỗ trợ và kích thích kinh tế dự kiến 23.000 tỷ đồng. Mục 

đích của gói hỗ trợ này nhằm hỗ trợ người dân thông qua việc làm ngắn hạn. Gói hỗ trợ sẽ ưu 

tiên người thuộc diện hộ nghèo, người mất việc làm không được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Dự 

kiến, 70% ngân sách là chi trực tiếp cho NLĐ; các khoản chi khác như mua nguyên vật liệu và 

công tác quản lý không quá 30%. Thời gian thực hiện gói hỗ trợ này không quá sáu tháng. (Nhan 

Dan Ngày 6/7) 

 

Chính Phủ Đã Thông Qua Gói Hỗ Trợ 26.000 Tỷ Đồng Cho Người Lao Động 

 

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6 vào chiều tối 1/7, Bộ trưởng LĐ-TB&XH Đào Ngọc 

Dung cho biết, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Nghị quyết 68 với 12 chính sách hỗ trợ người 

lao động, người chịu ảnh hưởng bởi dịch với số tiền khoảng 26.000 tỷ đồng. Gói hỗ trợ sử dụng 

ngân sách trung ương và địa phương. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho hay, có 12 nhóm chính 

sách hỗ trợ người lao động khó khăn. Nhóm thứ nhất là giảm mức đóng bảo hiểm xã hội về tai 

nạn nghề nghiệp, 11 triệu người sẽ được thụ hưởng chính sách này. Nhóm thứ 2 là tạm dừng 

đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất. Chính sách thứ 3 là hỗ trợ đào tạo với người lao động, sử dụng 

kinh phí từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Mức hỗ trợ với mỗi người là 1,5 triệu/tháng, không quá 6 

tháng. Các chính sách khác hỗ trợ trẻ em và phụ nữ mang thai, tiền ăn cho công nhân đang phải 

điều trị Covid-19 hoặc phải cách ly để phòng chống dịch, người lao động trong các đơn vị hoạt 

động nghệ thuật phải nghỉ để phòng chống dịch, hướng dẫn viên du lịch, hộ kinh doanh, lao động 

tự do,… (HaiQuan, dantri.com.vn, zingnews.vn, baochinhphu.vn, baochinhphu.vn, vtv.vn, 

vnbusiness.vn, tuoitre.vn, cand.com.vn, cafef.vn, bnews.vn, vtv.vn, bnews.vn, congthuong.vn, 

ndh.vn, vietnambiz.vn, vietnamnet.vn, bnews.vn, nhandan.vn, vietnamnet.vn, thanhnien.vn, 

vtv.vn, cafef.vn, gdnn.gov.vn, thesaigontimes.vn Ngày 1/7) 

 

Có Hỗ Trợ Nhóm Đối Tượng Lao Động Tự Do 

 

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6 chiều 1/7, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung 

cho biết đã làm việc với TPHCM, Hà Nội và một số địa phương đông lực lượng lao động tự do 

đều nhận được sự ủng hộ và hôm nay Chính phủ đã thống nhất có hỗ trợ nhóm đối tượng lao 

động tự do. Chính phủ giao toàn quyền cho địa phương căn cứ vào điều kiện của mình, căn cứ 

vào khả năng ngân sách của mình chủ động xây dựng kinh phí, xây dựng mức tiền, xác định đối 

tượng. Trong gói hỗ trợ của TPHCM xác định một số nhóm người lao động làm công việc lái xe 

https://nhandan.vn/baothoinay-xahoi/de-xuat-them-goi-ho-tro-nguoi-dan-653843/
https://nhandan.vn/baothoinay-xahoi/de-xuat-them-goi-ho-tro-nguoi-dan-653843/
https://cmsbhq.haiquanonline.com.vn/chinh-phu-da-thong-qua-goi-ho-tro-26000-ty-dong-cho-nguoi-lao-dong-148258.html
https://dantri.com.vn/xa-hoi/bo-truong-dao-ngoc-dung-thong-tin-goi-ho-tro-26000-ty-voi-nguoi-lao-dong-20210701182404800.htm
https://zingnews.vn/thu-tuong-ky-goi-ho-tro-26000-ty-cho-nguoi-lao-dong-kho-khan-vi-dich-post1233542.html
http://baochinhphu.vn/Doi-song/Bo-truong-LDTBXH-thong-tin-ve-Nghi-quyet-ho-tro-nguoi-LD-nguoi-su-dung-LD-gap-kho-khan-do-COVID19/436654.vgp
http://baochinhphu.vn/Thoi-su/Bo-truong-LDTBXH-thong-tin-ve-Nghi-quyet-ho-tro-nguoi-LD-nguoi-su-dung-LD-gap-kho-khan-do-COVID19/436651.vgp
https://vtv.vn/kinh-te/thu-tuong-thong-qua-goi-ho-tro-26000-ty-dong-20210701191447255.htm
https://vnbusiness.vn/viet-nam/chinh-phu-ban-hanh-nghi-quyet-ho-tro-nguoi-lao-dong-gap-kho-khan-do-dich-covid-19-1079537.html
https://tuoitre.vn/ai-se-duoc-nhan-ho-tro-tu-goi-26-000-ti-dong-20210701194811763.htm
http://cand.com.vn/Su-kien-Binh-luan-thoi-su/Ho-tro-toi-da-cho-nguoi-lao-dong-truoc-dai-dich-COVID-19-648133/
https://cafef.vn/ho-kinh-doanh-phai-dung-hoat-dong-tu-15-ngay-lien-tuc-tro-len-se-duoc-ho-tro-3000000-dong-20210701200908935.chn
https://bnews.vn/12-nhom-chinh-sach-ho-tro-nguoi-lao-dong-gap-kho-khan-do-dich-covid-19/201375.html
https://vtv.vn/kinh-te/goi-26000-ty-dong-ai-duoc-ho-tro-ho-tro-bao-nhieu-20210701210912806.htm
https://bnews.vn/se-trien-khai-som-goi-ho-tro-26-000-ty-dong-cho-nguoi-lao-dong-va-su-dung-lao-dong/201386.html
https://congthuong.vn/nghi-quyet-68-cua-chinh-phu-lan-dau-tien-co-chinh-sach-cho-vay-tra-luong-phuc-hoi-san-xuat-159938.html
https://ndh.vn/thoi-su/ho-tro-26-000-ty-dong-chu-yeu-cho-cong-nhan-nguoi-lao-dong-truc-tiep-1294362.html
https://vietnambiz.vn/lao-dong-tu-do-co-the-duoc-ho-tro-toi-thieu-50000-ngay-20210701203124723.htm
https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/lao-dong-tu-do-duoc-ho-tro-it-nhat-50-000-moi-ngay-752061.html
https://bnews.vn/ho-kinh-doanh-phai-dung-hoat-dong-15-ngay-se-duoc-ho-tro-3-trieu-dong/201386.html
https://nhandan.vn/tin-tuc-su-kien/chu-trong-ho-tro-nhom-lao-dong-tu-do-gap-kho-khan-do-covid-19-653202/
https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/26-nghin-ty-ho-tro-hang-trieu-nguoi-kho-khan-that-nghiep-do-covid-19-752007.html
https://thanhnien.vn/thoi-su/goi-26000-ti-dong-ho-tro-tien-mat-cho-nhung-ai-1407383.html
https://vtv.vn/kinh-te/dieu-kien-de-nguoi-lao-dong-huong-muc-ho-tro-371-trieu-dong-20210702052432516.htm
https://cafef.vn/moi-lao-dong-tu-do-duoc-ho-tro-1500000-dong-hoac-50000-dong-cho-moi-ngay-phai-dung-hoat-dong-theo-yeu-cau-dia-phuong-20210702072509755.chn
http://gdnn.gov.vn/AIAdmin/News/View/tabid/66/newsid/38578/seo/Bo-truong-Dao-Ngoc-Dung-thong-tin-goi-ho-tro-26-000-ty-voi-nguoi-lao-dong/Default.aspx
https://www.thesaigontimes.vn/td/317951/ban-hanh-goi-ho-tro-26000-ti-dong-cho-nguoi-lao-dong-va-doanh-nghiep.html


 
ba gác, bốc vác, bán vé số dạo... hay ở Đà Nẵng hỗ trợ cho nhóm hướng dẫn viên du lịch. Về 

ngân sách cho gói hỗ trợ lao động tự do sẽ do các địa phương cân đối nguồn thu và dự phòng. 

Thực tiễn vừa qua, khi triển khai gói Nghị quyết 42 gặp rất nhiều khó khăn, có những bác tổ 

trưởng tổ dân phố còn chia sẻ phải đi đến 8-9 lần mới gặp được người lao động, đến khảo sát, 

đánh giá rồi mới hỗ trợ được vì lao động tự do di chuyển thường xuyên, không ổn định nơi cư 

trú; rồi còn phải lấy xác nhận tại nơi ở, nơi cư trú. Do đó, nếu như Chính phủ ban hành một 

chính sách cụ thể và Chính phủ đứng ra hỗ trợ ngân sách cho nhóm đối tượng này sẽ rất khó 

khăn. (QDND, cafef.vn, baochinhphu.vn, baodansinh.vn, molisa.gov.vn Ngày 2/7) 

 

Bộ LĐ-TB&XH 'Muốn' Chi 800 Tỷ Cho Đào Tạo Lao Động 

 

Bộ LĐ-TB&XH đã đề xuất Chính phủ thực hiện Đề án thí điểm đào tạo, đào tạo lại lại 25.000 

người để nâng tầm kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Dự 

thảo đề án đặt mục tiêu thí điểm đào tạo ít nhất 20 ngành nghề mới (hoặc kỹ năng mới) ở trình 

độ trung cấp và cao đẳng với khoảng 4.800 người học. Thí điểm đào tạo lại gắn với chuyển đổi 

việc làm cho NLĐ bị tác động bởi công nghệ mới, với số lượng ít nhất 20.000 lượt người đang 

làm việc tại khoảng 100 DN. Tổng kinh phí dự kiến cho chương trình này khoảng 839 tỷ đồng. 

Việc đào tạo theo đề án sẽ do các trường cao đẳng, trung cấp nghề đảm nhận trên cơ sở đặt hàng 

của Nhà nước. Các nghề mới (nghề hình thành trong tương lai) dự kiến được thí điểm đào tạo 

thời công nghiệp 4.0 gồm: Giải pháp Blockchain; kết nối hệ thống Robot; kết nối vạn vật; thiết 

kế thời trang số; trang trại số. Bên cạnh đó, chương trình còn đề xuất đào tạo cập nhật kiến thức, 

kỹ năng cho lao động ở một số nghề như: Công nghệ thông tin; điện tử viễn thông; tự động hóa; 

công nghiệp chế biến; nông - lâm nghiệp công nghệ cao; ô tô, cơ khí; năng lượng, du lịch, dệt 

may... (tienphong.vn Ngày 2/7) 

 

Đề Xuất Tăng Mức Hỗ Trợ Người Lao Động Từ Quỹ Hỗ Trợ Việc Làm Ngoài Nước 

 

Bộ LĐ-TB&XH đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Quỹ hỗ trợ việc làm 

ngoài nước, để thay thế Quyết định số 144/2007/QĐ-TTg ngày 31/8/2007. Tại dự thảo, Bộ LĐ-

TB&XH đề xuất hỗ trợ cho thân nhân của người lao động bị chết hoặc mất tích trong thời gian 

làm việc ở nước ngoài, mức 30 triệu đồng/trường hợp. Như vậy, mức hỗ trợ tăng bằng 3 lần so 

với mức hỗ trợ tại Quyết định 144/2007/QĐ-TTg. Bên cạnh đó, dự thảo đề xuất hỗ trợ cho người 

lao động phải về nước trước thời hạn do bị tai nạn lao động, tai nạn rủi ro, ốm đau bệnh tật đến 

mức không còn khả năng tiếp tục làm việc, mức cụ thể: Người lao động có thời gian làm việc 

thực tế dưới 1/2 thời hạn hợp đồng làm việc ở nước ngoài, mức hỗ trợ 20 triệu đồng/trường hợp 

và người lao động có thời gian làm việc thực tế từ 1/2 thời hạn hợp đồng làm việc ở nước ngoài 

trở lên, mức hỗ trợ 15 triệu đồng/trường hợp. Dự thảo đề xuất hỗ trợ cho người lao động phải về 

nước trước hạn vì người sử dụng lao động ở nước ngoài bị giải thể, phá sản hoặc thu hẹp sản 

xuất do thiên tai, dịch bệnh, bất ổn chính trị, chiến tranh, suy thoái kinh tế hoặc vì lý do bất khả 

kháng và người lao động phải về nước trước thời hạn do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao 

động khi bị người sử dụng lao động ngược đãi, cưỡng bức lao động hoặc có nguy cơ rõ ràng đe 

dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe hoặc bị quấy rối tình dục trong thời gian làm việc ở nước 

ngoài, mức cụ thể: Người lao động có thời gian làm việc thực tế dưới 1/2 thời hạn hợp đồng, 

mức hỗ trợ 15 triệu đồng/trường hợp và người lao động có thời gian làm việc thực tế từ 1/2 thời 

https://www.qdnd.vn/y-kien-trong-ngay/dam-bao-ho-tro-dung-nguoi-dung-doi-tuong-664176
https://cafef.vn/goi-ho-tro-moi-co-thuc-hien-song-song-voi-goi-cu-theo-nghi-quyet-42-20210702101521827.chn
http://baochinhphu.vn/Hop-bao-Chinh-phu/Noi-dung-hoi-dap-tai-hop-bao-Chinh-phu-thang-6/436662.vgp
https://baodansinh.vn/bo-truong-dao-ngoc-dung-thong-tin-ve-nghi-quyet-ho-tro-nguoi-lao-dong-nguoi-su-dung-lao-dong-gap-kho-khan-do-covid-19-20210701200236765.htm
http://www.molisa.gov.vn/Pages/tintuc/chitiet.aspx?tintucID=226217
https://tienphong.vn/vi-sao-bo-ld-tb-xh-muon-chi-800-ty-cho-dao-tao-lao-dong-post1351313.tpo


 
hạn hợp đồng trở lên, mức hỗ trợ 10 triệu đồng/trường hợp. (ThanhNien, baochinhphu.vn, 

baochinhphu.vn, baodansinh.vn Ngày 30/6) 

 

Đề Xuất Sửa Đổi 5 Nhóm Vấn Đề Điều Kiện Đầu Tư, Hoạt Động Trong Lĩnh Vực GDNN 

 

Bộ LĐ-TB&XH đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định về điều kiện 

đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực GDNN. Đối với nhóm vấn đề quy định về điều kiện, trình tự, 

thủ tục, hồ sơ, hình thức gửi hồ sơ đối với việc thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp 

nhập, giải thể cơ sở GDNN; thành lập, cho phép thành lập, chấm dứt hoạt động phân hiệu của 

trường trung cấp, trường cao đẳng; đăng ký, đăng ký bổ sung hoạt động GDNN và đăng ký hoạt 

động liên kết đào tạo với nước ngoài, dự thảo Nghị định đã đề xuất: Bãi bỏ 3 trường hợp phải 

thực hiện đăng ký bổ sung hoạt động GDNN trong Nghị định số 143/2016/NĐ-CP và Nghị định 

số 140/2018/NĐ-CP; cắt giảm, đơn giản hóa 17 điều kiện đầu tư kinh doanh. Nhóm vấn đề quy 

định về đối tượng được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động GDNN: dự thảo Nghị định đã đề 

xuất bỏ đối tượng áp dụng là cơ sở giáo dục đại học có đăng ký hoạt động GDNN trình độ cao 

đẳng; bổ sung đối tượng áp dụng là trung tâm GDNN - giáo dục thường xuyên. Nhóm vấn đề 

quy định về cơ chế triển khai thực hiện, tăng quyền tự chủ, trách nhiệm giải trình của cơ sở 

GDNN trong việc đăng ký hoạt động GDNN: Dự thảo Nghị định đề xuất trao thêm quyền tự chủ 

cho các cơ sở GDNN khi đăng ký hoạt động GDNN, đã bổ sung quy định về linh hoạt quy mô 

tuyển sinh. Nhóm vấn đề quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đăng ký hoạt 

động GDNN: dự thảo Nghị định đã đề xuất sửa đổi bổ sung các quy định để tăng cường ứng 

dụng công nghệ thông tin trong thực hiện thủ tục hành chính (thực hiện đăng ký/đăng ký bổ sung 

hoạt động GDNN theo hình thức trực tuyến qua dịch vụ công trực tuyến; số hóa toàn bộ hồ sơ tài 

liệu minh chứng khi thực hiện đăng ký/đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nhiệp với cơ 

quan có thẩm quyền). (BaoChinhPhu, baochinhphu.vn, vneconomy.vn Ngày 28/6) 

 

Đề Xuất Đầu Tư Hơn 90.000 Tỷ Đồng Cho Chương Trình Giảm Nghèo 

 

Tại phiên họp toàn thể lần thứ 21 của Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Thứ trưởng Bộ 

LĐTB&XH Lê Văn Thanh đã trình bày báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình Mục 

tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025 (Chương trình). Dự 

kiến nguồn lực thực hiện Chương trình là 90.260 tỷ đồng. Theo đó, đề xuất đặt mục tiêu tỷ lệ 

người từ 15 tuổi trở lên đang học các chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng và đại 

học đạt 85%, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70%, tỷ lệ lao động có các kỹ năng công nghệ thông 

tin đạt 80%.Tỷ lệ thất nghiệp dưới 3%, tỷ lệ thiếu việc làm dưới 1,89%, tỷ lệ lực lượng lao động 

trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội 45%, tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo 

hiểm thất nghiệp 35%.(Bao Chinh Phu, ToQuoc Ngày 29/6) 

 

Dự Kiến Thêm 26.000 Tỷ Đồng Hỗ Trợ Lao Động Khó Khăn Vì Dịch Covid-19 

 

Trong phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật chiều 29/6, Bộ trưởng Dung cho biết, 

Chính phủ dự kiến các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó do đại 

dịch với mức kinh phí hỗ trợ khoảng 26.000 tỷ. Về nội dung này, Thủ tướng Phạm Minh Chính 

yêu cầu cơ quan chủ trì soạn thảo và các cơ quan liên quan bám sát, thực hiện nghiêm túc các kết 

https://thanhnien.vn/thoi-su/de-xuat-tang-3-lan-muc-ho-tro-than-nhan-nguoi-lao-dong-chet-o-nuoc-ngoai-1406361.html
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luận của Bộ Chính trị. Tiếp tục nghiên cứu, rà soát để bảo đảm chính sách phủ kín được những 

người cần hỗ trợ, trong đó bổ sung thêm đối tượng hỗ trợ là lao động tự do. (Dan Tri, Bao Chinh 

Phu, Lao Dong, QDND, VietnamNet, VnExpress Ngày 30/6) 

 

Đề Xuất Định Mức Người Làm Việc Trong Cơ Sở GDNN 

 

Bộ LĐ-TB&XH đang dự thảo Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức 

danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số 

lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành LĐ-TB&XH. Theo dự thảo, 

định mức số lượng lãnh đạo, quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành LĐ-TB&XH 

được đề xuất gồm một Trưởng phòng, tối đa ba phó phòng và biên chế tối thiểu 15 người. Đối 

với các Sở LĐ-TB&XH, mỗi Sở chỉ được có tối đa một trưởng phòng và ba phó phòng. Đối với 

các đơn vị dạy nghề, tỷ lệ giáo viên trên số người học từ 15 đến 25 tùy thuộc vào công việc ở 

trình độ cao đẳng và trung cấp. Tỷ lệ là từ 15 đến 25 cho các công việc ỏ trình độ sơ cấp. Dự 

thảo cũng nêu rõ tỷ lệ giáo viên, giảng viên có trình độ sau đại học không ít hơn 15% tổng số 

giáo viên, giảng viên của trường trung cấp. (Bao Chinh Phu, Bao Chinh Phu, Bao Chinh Phu, 

Bao Dan Sinh Ngày 28/6) 

 

12,8 Triệu Người Bị Ảnh Hưởng Tiêu Cực Bởi Dịch Covid-19 

 

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, trong quý II, cả nước có 12,8 triệu người từ 15 tuổi trở lên 

bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch COVID-19 bao gồm người bị mất việc làm, phải nghỉ giãn 

việc/nghỉ luân phiên, giảm giờ làm, giảm thu nhập…, tăng 3.7 triệu người so với quý trước. 

Trong đó, có 8,5 triệu lao động bị giảm thu nhập (chiếm 66,4%); 4,3 triệu người bị cắt giảm giờ 

làm hoặc buộc phải nghỉ giãn việc, nghỉ luân phiên (chiếm 34,1%); 4,1 triệu người phải tạm 

nghỉ/tạm ngừng sản xuất kinh doanh (chiếm 31,8%) và 557.000 người bị mất (chiếm 4,4%). 

Đáng chú ý, 75% lao động bị ảnh hưởng nằm trong độ tuổi từ 25 - 54. Lực lượng lao động từ 15 

tuổi trở lên trong quý 2 là 51,1 triệu người, tăng 44.700 người so với quý trước, tăng 1,7 triệu 

người so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù vậy, so với cùng kỳ năm 2019 khi chưa có dịch bệnh, 

lực lượng lao động thấp hơn 304.000 người. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý II là 

2,62%. Theo đánh giá của Tổng cục Thống kê, quý 2 năm nay trở thành quý có tỷ lệ lao động phi 

chính thức cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây, khoảng 20,9 triệu người, tăng thêm 1,4 triệu so 

với cùng kỳ năm 2019. (CafeF, vneconomy.vn, tuoitre.vn, zingnews.vn, ndh.vn, vtv.vn, 

bnews.vn, bnews.vn, thanhnien.vn, vnexpress.net Ngày 6/7) 

 

Dự Kiến Có 11.551 Thí Sinh Dự Thi Tốt Nghiệp Đợt 2 

 

Theo số liệu của Bộ GD&ĐT cập nhật đến 16 giờ 30 ngày 5/7/2021, cả nước dự kiến có 11.551 

thí sinh tại 39 tỉnh, thành phố sẽ dự thi đợt 2, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Đợt đầu tiên dự 

kiến vào ngày 7-8/7. Đợt thi thứ hai dành cho thí sinh không thể tham gia giai đoạn đầu do dịch 

COVID-19. (giaoducthoidai.vn, vietnamnet.vn, vietnamplus.vn, vov.vn Ngày 6/7) 

 

Đề Xuất Tăng 15% Lương Hưu Từ 1/1/2022 
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Bộ LĐ-TB&XH đề xuất tăng thêm 15% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng 

tháng cho 8 nhóm đối tượng từ đầu năm 2022. Theo đó, nếu mức hưởng dao động 2,3 đến dưới 

2,5 triệu đồng thì điều chỉnh sao cho đủ 2,5 triệu đồng. Bộ tính toán, thực hiện theo phương án 

này thì số đối tượng được điều chỉnh từ nguồn ngân sách nhà nước chi trả ước là 878.156 người, 

dự kiến kinh phí tăng thêm trong năm 2022 là 6.319 tỷ đồng. Số đối tượng được điều chỉnh từ 

nguồn quỹ bảo hiểm xã hội chi trả ước là 2.179.897 người, dự kiến kinh phí tăng thêm trong năm 

2022 là 20.591 tỷ đồng. Bộ nhận định rằng ngân sách nhà nước và quỹ bảo hiểm đủ sức chi trả 

cho khoản dự trù nêu trên. (VTV, vneconomy.vn, cafef.vn, ndh.vn, tuoitre.vn Ngày 5/7) 

 

Đẩy Nhanh Tiến Độ Thực Hiện Và Giải Ngân Kế Hoạch Vốn Đầu Tư Công Năm 2021 

 

Tính đến 30/6/2021, tỷ lệ giải ngân của Bộ LĐ-TB&XH đạt 20,3% kế hoạch (trong đó giải ngân 

vốn trong nước đạt 22% kế hoạch, vốn ngoài nước là 0% kế hoạch). Bộ cho rằng do Quý I/2021 

trùng vào thời gian nghỉ Tết Nguyên đán nên nhìn chung trong Quý I, tiến độ triển khai công 

việc có liên quan đến giải ngân chậm hơn các quý khác. Sang Quý II/2021, do ảnh hưởng của 

dịch Covid-19 nên tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công tại một số dự án bị chậm. Bộ 

trưởng Đào Ngọc Dung cũng chỉ ra những nguyên nhân khách quan như dịch Covid-19, giá thép 

tăng…và nguyên nhân chủ quan khi thực hiện giải ngân các dự án đầu tư công. Đó là sự thiếu 

đôn đốc quyết liệt của các chủ đầu tư dự án; một số công trình thực hiện theo nguyên tắc cứng 

nhắc, không linh hoạt, không thực hiện đồng bộ, khoa học…; thủ tục vẫn hành chính; thiếu phối 

hợp giữa các đơn vị liên quan: Vụ Kế hoạch Tài chính và Chủ đầu tư, giữa Chủ đầu tư và nhà 

thầu, các ban quản lý dự án… (molisa.gov.vn, dantri.com.vn, laodongxahoi.net Ngày 2/7) 

 

● Tin Kinh Doanh & Thị Trường Lao Động ●  

Hợp tác Nước Ngoài 

 

Tạo Điều Kiện Thuận Lợi Để Các Chuyên Gia Đức Đến Làm Việc GDNN 

 

Ngày 2/7/2021, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng đã ký 

Công văn số 2059/LĐTBXH-TCGDNN gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

về việc hỗ trợ đào tạo thí điểm 22 nghề chuyển giao từ CHLB Đức. Nội dung Công văn nêu rõ: 

Thực hiện Quyết định số 371/QĐ-TTg ngày 28/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê 

duyệt Đề án “Chuyển giao các bộ chương trình; đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý 

dạy nghề; đào tạo thí điểm các nghề trọng điểm cấp độ khu vực ASEAN, quốc tế”, Bộ LĐ-

TB&XH phối hợp với các Bộ, ngành liên quan đang triển khai đào tạo thí điểm 22 nghề trọng 

điểm cấp độ quốc tế chuyển giao từ Đức ở 45 trường cao đẳng tại 22 địa phương trong cả nước. 

Theo đó, Bộ yêu cầu các địa phương ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi để các chuyên gia Đức đến 

các trường làm việc theo kế hoạch bảo đảm yêu cầu công việc. Dự kiến trong tháng 10 - 

11/2021. Mỗi trường chỉ có 1 đến 2 chuyên gia, quy mô tiếp xúc nhỏ, các trường đã sẵn sàng 

chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, thực hiện tốt theo hướng dẫn “5K” cộng vắc xin của Bộ Y tế; 

thậm chí cả quần áo bảo hộ ở những nơi cần thiết để bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch 

bệnh khi chuyên gia đến làm việc với các trường. (laodongxahoi.net Ngày 3/7) 

 

https://vtv.vn/kinh-te/de-xuat-tang-15-luong-huu-tu-1-1-2022-20210705141539494.htm
https://vneconomy.vn/chinh-thuc-de-xuat-tang-15-luong-huu-tu-dau-nam-2022.htm
https://cafef.vn/chinh-thuc-de-xuat-tang-15-luong-huu-voi-8-nhom-doi-tuong-tu-dau-nam-2022-20210703222337049.chn
https://ndh.vn/thoi-su/de-xuat-tang-15-luong-huu-tro-cap-cho-8-doi-tuong-tu-ngay-1-1-2022-1294497.html
https://tuoitre.vn/de-xuat-tang-15-luong-huu-tro-cap-bao-hiem-xa-hoi-tu-nam-2022-2021070512374239.htm
http://www.molisa.gov.vn/Pages/tintuc/chitiet.aspx?tintucID=226219
https://dantri.com.vn/an-sinh/bo-truong-dao-ngoc-dung-thuc-tien-do-du-an-dau-tu-cong-20210702141424576.htm
http://laodongxahoi.net/bo-truong-dao-ngoc-dung-dam-bao-100-ke-hoach-giai-ngan-von-dau-tu-cong-1319417.html
http://laodongxahoi.net/ho-tro-dao-tao-thi-diem-22-nghe-chuyen-giao-tu-chlb-duc-1319421.html


 
Việt Nam Mong Muốn Tiếp Nhận Các Công Nghệ Hàng Đầu Của Áo 

 

Ngày 30/6, Thứ trưởng Thường trực Bộ Kinh tế và Kỹ thuật số Áo Michael Esterl đã tiếp và làm 

việc với Đại sứ Việt Nam tại Áo Nguyễn Trung Kiên nhân dịp Đại sứ mới sang nhận nhiệm vụ. 

Việt Nam mong muốn tiếp nhận được các công nghệ hàng đầu của Áo nhằm nâng cao năng lực 

cạnh tranh của nền kinh tế. Tái khẳng định mong muốn hợp tác về đào tạo nghề và lao động, đặc 

biệt trong hai lĩnh vực công nghệ thông tin và điều dưỡng viên, hai bên mong muốn sớm khởi 

động dự án thí điểm với Phòng Kinh tế Liên bang Áo về thực hiện mô hình đào tạo nghề của Áo 

tại Việt Nam. (baoquocte.vn Ngày 1/7) 

 

Ký Kết Kế Hoạch Hợp Tác Năm 2021 – 2022 Giữa Việt Nam, Đức 

 

Chiều 30/6, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc và ông Christian Lange, Nghị sỹ Quốc 

hội, Quốc vụ khanh Bộ Tư pháp và Bảo vệ người tiêu dùng liên bang CHLB Đức đã ký trực 

tuyến Kế hoạch hợp tác năm 2021 – 2022. Kế hoạch năm 2021 - 2022 thuộc Chương trình đối 

thoại nhà nước pháp quyền giai đoạn 2019 - 2022, bao gồm 34 đầu hoạt động phù hợp với nhu 

cầu của các đối tác Việt Nam và khả năng hỗ trợ của các đối tác Đức. Nội dung của hoạt động 

tập trung vào trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực thi pháp luật trong một số lĩnh vực chính, như: 

pháp luật hình sự và pháp luật tố tụng hình sự; pháp luật dân sự và pháp luật tố tụng dân sự; pháp 

luật kinh tế và pháp luật lao động; pháp luật tố tụng hành chính, tài phán hành chính và một số 

lĩnh vực của pháp luật hành chính; thực thi một số điều ước quốc tế và thỏa thuận quốc tế mà 

Việt Nam và CHLB Đức tham gia ký kết hoặc là thành viên; tăng cường năng lực chuyên môn 

cho những người hành nghề trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp và hợp tác đào tạo đại học và 

sau đại học. (moj.gov.vn, baophapluat.vn Ngày 30/6) 

 

Thúc Đẩy Giáo Dục Đào Tạo Nhân Lực Chất Lượng Cao Giữa Việt Nam, Đài Loan   

 

Hiệp hội Phát triển kinh tế văn hóa giáo dục Đài - Việt tổ chức chương trình hội thảo giáo dục 

Đài Loan, Trung Quốc năm 2021 với chuyên đề: “Du học Đài Loan - chương trình đào tạo 

nguồn nhân tài chất lượng cao”. Phát biểu khai mạc hội thảo, bà Ngô Phẩm Trân - Chủ tịch Hiệp 

hội Phát triển kinh tế văn hóa giáo dục Đài -Việt (gọi tắt là Hiệp hội Đài - Việt), cho biết, để tạo 

điều kiện kết nối việc làm cho các sinh viên mới ra trường, đồng thời hỗ trợ các tập đoàn điện tử 

Đài Loan chuẩn bị đầu tư vào Việt Nam, Hiệp hội Đài - Việt kết hợp cùng Công hội điện tử của 

Đài Loan sẽ tổ chức ngày hội việc làm online, giúp các em sinh viên ra trường có cơ hội phỏng 

vấn trực tuyến với 16 tập đoàn điện tử hàng đầu của Đài Loan đang chuẩn bị đầu tư vào Việt 

Nam. Tại hội thảo, Chủ nhiệm Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc, ông Nguyễn 

Anh Dũng yêu cầu các trường đại học của Đài Loan cần chú trọng chất lượng đào tạo, để đáp 

ứng nguồn nhân lực chất lượng theo nhu cầu của các nhà đầu tư công nghệ kỹ thuật cao của Đài 

Loan đang ồ ạt bước vào Việt Nam. Theo thống kê, đến năm 2020, có gần 18.000 sinh viên Việt 

Nam đang theo học chương trình đào tạo “học và thực hành tại doanh nghiệp” ở Đài Loan 

(Trung Quốc) và tháng 6 năm 2021 là khóa đầu tiên ra trường. Hiện nay, khoảng 70% sinh viên 

ra trường đã tìm được việc làm ở Đài Loan, khoảng 15% học tiếp lên cao học, và khoảng 10% dự 

kiến sẽ trở về Việt Nam làm việc. (vietnamtimes.org.vn, thoidai.com.vn Ngày 30/6) 

 

https://baoquocte.vn/viet-nam-mong-muon-tiep-nhan-cac-cong-nghe-hang-dau-cua-ao-150021.html
https://moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/hoat-dong-cua-lanh-dao-bo.aspx?ItemID=4945
https://baophapluat.vn/bo-tu-phap-tiep-xa-giao-dai-su-dac-menh-toan-quyen-cong-hoa-lien-bang-duc-tai-viet-nam-post400854.html
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https://thoidai.com.vn/thuc-day-hop-tac-giao-duc-dao-tao-nguon-nhan-tai-chat-luong-cao-giua-viet-nam-va-dai-loan-trung-quoc-143446.html


 
Hợp Tác Lao Động Và Xã Hội Việt Nam - Lào Ngày Càng Thiết Thực 

 

Trong 2 ngày 29, 30/6, Bộ LĐ-TB&XH Việt Nam và Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào đã tổ 

chức Hội thảo trực tuyến “Kiểm điểm tình hình hợp tác lao động và xã hội Việt Nam - Lào giai 

đoạn 2019 - 2021”, định hướng, kế hoạch giai đoạn 2021- 2025. Hia bên cho rằng sự lây lan của 

dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện Hợp tác giữa Bộ Lao động hai 

nước, một số hoạt động không thể thực hiện, như: Trao đổi đại biểu hai Bộ, trao quyền cho cán 

bộ và trao đổi bài học kinh nghiệm, thực hiện các thỏa thuận hợp tác lao động, trao đổi các 

chuyến thăm với đại biểu cấp cao người có công với cách mạng, thực hiện phát triển nguồn nhân 

lực trong việc phân bổ nguồn vốn ODA ngắn hạn và dài hạn; tham gia cuộc họp thường niên của 

Đoàn công tác đặc biệt Chính phủ Lào - Việt Nam và các hoạt động khác xoay quanh quan hệ 

hợp tác song phương của hai Bộ. Tuy nhiên, trước những khó khăn đó, hai bên đã nỗ lực phối 

hợp, điều chỉnh mô hình hợp tác phù hợp với điều kiện mới nhằm trao đổi thông tin về lao động 

và phúc lợi xã hội. Việt Nam đã nỗ lực cung cấp tài liệu giảng dạy và học tập cho Viện Phát triển 

Kỹ năng Lào - Hàn Quốc, Bộ Lao động và Phúc lợi Xã hội, CHDCND Lào để sử dụng cho việc 

phát triển kỹ năng nghề sửa chữa ô tô, trị giá 82.946,48 USD, thông qua Công ty TNHH Sản 

xuất và Đào tạo Tấn Phát. (Bao Dan Sinh Ngày 29/6) 

 

Kỹ Năng Cơ Bản, Nền Tảng Cho Thanh Niên 

 

Để chuẩn bị cho Hội thảo quốc tế về phát triển kỹ năng cơ bản, nền tảng cho thanh niên trong bối 

cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 và dịch Covid 19 được diễn ra vào ngày 14/7/2021 tới đây, 

ngày 4/7, Tổng cục GDNN, Bộ LĐTBXH và Vụ Tổng hợp Kinh tế, Bộ Ngoại giao đã có buổi 

làm việc để bàn bạc cụ thể những nội dung liên quan tới công tác tổ chức Hội thảo. (Dan Sinh 

Ngày 4/7) 

 

Tin Trong Nước 

 

6 Tháng Đầu Năm, Hà Nội Vẫn Giải Quyết Việc Làm Cho Gần 100.000 Lao Động 

 

Theo Sở LĐ-TB&XH Hà Nội, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, 

trong 6 tháng đầu năm 2021, toàn thành phố đã giải quyết việc làm cho gần 100.000 lao động, 

đạt hơn 60% kế hoạch cả năm, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm trước. Tổng số tiền thành phố 

cho vay để giải quyết việc làm trong 6 tháng đầu năm là 1.282 tỷ đồng. Ngoài ra, Hà Nội cung 

cấp thông tin về thị trường lao động, tổ chức hơn 111 phiên giao dịch việc làm trực tiếp, lưu 

động, trực tuyến, giúp người lao động dễ dàng tiếp cận với thị trường lao động... Từ nay đến cuối 

năm 2021, toàn thành phố phấn đấu giải quyết việc làm tối thiểu cho 160.000 lao động; tỷ lệ thất 

nghiệp ở khu vực đô thị dưới 4%, chung toàn thành phố dưới 3%. (baodansinh.vn, 

hanoimoi.com.vn, petrotimes.vn Ngày 4/7) 

 

65% Doanh Nghiệp Phải Cắt Giảm Lao Động 

 

Theo một khảo sát mới do Base.vn và FPT phối hợp thực hiện, trong hai tháng 5 - 6/2021, có 

khoảng 65% doanh nghiệp phải cắt giảm lao động dưới nhiều hình thức khác nhau, gây ra những 

https://baodansinh.vn/hop-tac-lao-dong-va-xa-hoi-viet-nam-lao-ngay-cang-thiet-thuc-20210629165358143.htm
https://baodansinh.vn/ky-nang-co-ban-nen-tang-cho-thanh-nien-20210703182921175.htm
https://baodansinh.vn/6-thang-dau-nam-ha-noi-van-giai-quyet-viec-lam-cho-gan-100000-lao-dong-2021070410092271.htm
http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/1004615/ha-noi-giai-quyet-viec-lam-cho-gan-100000-lao-dong
https://petrotimes.vn/gan-100000-lao-dong-duoc-giai-quyet-viec-lam-616364.html?randTime=1625394867


 
ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống vật chất và tinh thần của người lao động. Kết quả khảo sát 

đã ghi nhận 271 doanh nghiệp có phản hồi hợp lệ thuộc 13 lĩnh vực khác nhau, gồm các doanh 

nghiệp đang ở trong khu vực giãn cách và cả các doanh nghiệp trong những khu vực được cho 

phép hoạt động bình thường. Theo kết quả khảo sát, hơn 45% doanh nghiệp đã phải hạn chế hoạt 

động một phần và gần 9% phải tạm ngưng hoàn toàn trước sự "đổ bộ" của cơn bão Covid-19 lần 

thứ 4. Còn trong trường hợp phải làm việc từ xa, có tới hơn 60% doanh nghiệp xác nhận rằng sẽ 

phải dừng hoạt động hoặc chuyển đổi mô hình kinh doanh. Trong đó, lĩnh vực bị ảnh hưởng 

nặng nề nhất là Dịch vụ ăn uống và Giáo dục - Đào tạo. Khi được hỏi về những kỳ vọng và dự 

đoán diễn biến dịch bệnh trong thời gian tới, chỉ có 169 doanh nghiệp đồng ý tiết lộ thông tin. 

Trong đó, nếu không thể trở lại hoạt động bình thường trong hai tháng tới, 6.51% doanh nghiệp 

chỉ có thể tồn tại được thêm tối đa 3 tháng nữa và hơn 21% có thể duy trì hoạt động thêm từ 3 - 6 

tháng. Cũng theo khảo sát trên, có đến gần 40% doanh nghiệp gặp rất nhiều hạn chế khi phải vận 

hành từ xa, hơn 20% lại phải đối mặt với những ảnh hưởng do thiếu hụt nguồn nhân lực do bệnh 

tật hoặc cách ly y tế. (CafeF Ngày 4/7) 

 

Bắc Ninh: 250.000 Công Nhân Với Gần 950 DN Hoạt Động Trong Bình Thường Mới 

 

Ông Bùi Hoàng Mai - Trưởng Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) xác nhận, tỉnh 

Bắc Ninh cho phép trên 250.000 công nhân của 947 doanh nghiệp trở lại sản xuất trong điều kiện 

đảm bảo an toàn phòng dịch. Theo ông Mai, từ 30/6, Bắc Ninh đã cho người lao động đi, về nhà 

trọ hằng ngày nhưng phải đi theo xe đưa đón tập trung, không sử dụng phương tiện cá nhân. 

Hằng tuần, doanh nghiệp phải xét nghiệm 20% tổng số lao động. (giaoducthoidai.vn Ngày 2/7) 

 

Khuyến Cáo Doanh Nghiệp Thủy Sản Kiểm Soát Nguy Cơ Dịch Bệnh  

 

Ngày 30/6, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết đã gửi công 

văn đến các doanh nghiệp (DN) hội viên khuyến cáo về việc kiểm soát nguy cơ lây nhiễm dịch 

bệnh thông qua hoạt động kiểm tra hàng tại nhà máy. Theo VASEP, toàn ngành thủy sản Việt 

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

động, tập trung phần lớn tại ĐBSCL, Đông 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. 

Do đó, khi một DN chỉ cần bị giãn cách, cách ly, không sản xuất từ 14-21 ngày thì coi như kế 

hoạch sản xuất, kinh doanh một năm tan vỡ, hậu quả vô cùng to lớn. DN đứng trước nguy cơ 

đóng cửa, phá sản và người lao động bị mất việc làm. Nếu rủi ro, thiệt hại toàn ngành có thể lên 

tới hàng tỷ USD và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình kinh tế cũng như uy tín ngành hàng 

của Việt Nam. (KinhTeDoThi, vasep.com.vn, congthuong.vn Ngày 30/6) 

 

Doanh Nghiệp Du Lịch, Khách Sạn Hà Nội: Cận Kề Bờ Vực Phá Sản 

 

6 tháng đầu năm 2021, số doanh nghiệp, đại lý lữ hành đóng cửa, dừng hoạt động trên địa bàn 

Hà Nội ước khoảng 95%; 750/3.587 cơ sở lưu trú du lịch tạm dừng hoạt động khiến 90% tổng số 

lao động du lịch mất việc. Đến nay, có khoảng 12.600 lao động ngành du lịch tạm thời không có 

việc làm. (CafeF, tienphong.vn Ngày 1/7) 

 

https://cafef.vn/lan-song-covid-19-lan-thu-4-va-nhung-anh-huong-khong-nho-duoc-the-hien-qua-cac-con-so-lon-20210704111644482.chn
https://giaoducthoidai.vn/kinh-te-xa-hoi/bac-ninh-tren-250-nghin-cong-nhan-voi-gan-950-dn-hoat-dong-trong-dieu-kien-binh-thuong-moi-svYxIYznR.html
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http://vasep.com.vn/tieu-diem/vasep-khuyen-cao-doanh-nghiep-thuy-san-kiem-soat-chat-nguy-co-lay-nhiem-covid-19-22025.html
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https://cafef.vn/doanh-nghiep-du-lich-khach-san-can-ke-bo-vuc-pha-san-20210701074308215.chn
https://tienphong.vn/doanh-nghiep-du-lich-khach-san-can-ke-bo-vuc-pha-san-post1350974.tpo


 
Thành Phố Hồ Chí Minh Giải Quyết Việc Làm Cho Hơn 133.000 Lượt Người Lao Động 

 

Theo số liệu vừa được Cục Thống kê thành phố Hồ Chí Minh công bố ngày 29-6, trong 5 tháng 

đầu năm 2021, toàn thành phố đã giải quyết việc làm cho 133.247 lượt người (đạt 44,41% kế 

hoạch năm) và 60.866 chỗ làm mới (đạt 43,49% kế hoạch năm). Ngoài ra, trong 5 tháng đầu 

năm, có 56.921 lao động đến Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố nộp hồ sơ hưởng trợ cấp 

thất nghiệp, 51.482 người nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp. Tổng quỹ hỗ trợ giải quyết 

việc làm cho người có đất bị thu hồi để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố là 

322,55 tỷ đồng, đã sử dụng 223,97 tỷ đồng. (Hanoi Moi Ngày 29/6) 

 

Doanh Nghiệp Nội Trả Lương Thấp Hơn Đến 31% So Với Doanh Nghiệp Vốn Nước Ngoài 

 

Theo kết quả khảo sát của Talentnet-Mercer, chỉ 20% doanh nghiệp dự định tuyển thêm nhân 

viên trong năm nay. Những ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng cao là tài chính, ngân hàng, bảo 

hiểm, bất động sản và xây dựng. Trong khi đó, chỉ 10% trong số hơn 600 công ty tham gia khảo 

sát lên kế hoạch cắt giảm nhân viên. Hầu hết họ đang hoạt động trong lĩnh vực chịu tác động tiêu 

cực của dịch bệnh như nhà hàng, khách sạn, vận tải. 70% còn lại khẳng định sẽ tập trung vào 

chiến lược tái đào tạo, nâng cao kỹ năng mới để nhân viên bắt kịp với đòi hỏi ngày càng cao. Bà 

Tiêu Yến Trinh – Tổng giám đốc Talentnet, cho biết các doanh nghiệp Việt Nam cần sớm thay 

đổi chiến lược trả lương để thu hút và giữ chân nhân tài tốt hơn. Hiện nay, doanh nghiệp nội trả 

lương thấp hơn công ty vốn nước ngoài khoảng 23%. (CafeF, vnexpress.net, vtv.vn Ngày 5/7) 

 

Hàng Trăm Doanh Nghiệp Ở Bắc Giang Hoạt Động Trở Lại 

 

Tính đến 5/7, tổng cộng 262 doanh nghiệp với khoảng 74.500 lao động trong các khu và cụm 

công nghiệp tại Bắc Giang đã hoạt động trở lại sau khi dịch Covid-19 cơ bản được khống chế. 

Theo đó, đến nay toàn tỉnh đã có 153/254 doanh nghiệp tại 4 khu công nghiệp hoạt động trở lại 

với 57.000 lao động. Cùng với đó, có 15/15 cụm công nghiệp với 109 doanh nghiệp và hơn 

17.500 công nhân đi làm trở lại. Trên địa bàn cũng đã có 16/52 doanh nghiệp ngoài khu, cụm 

công nghiệp với hơn 8.700 lao động sản xuất, kinh doanh trở lại. (Zing, baochinhphu.vn Ngày 

6/7) 

 

Tuyển Sinh Khóa 4 Chương Trình Học Bổng Dạy Nghề Toyota 

 

Quỹ Toyota Việt Nam (TVF) phối hợp với Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội thông báo Tuyển 

sinh Khóa 4 của Chương trình Học bổng dạy nghề Toyota nhằm triển khai đào tạo 25 học viên 

chuyên ngành Công nghệ ô tô trong thời gian 02 năm, từ 2021 - 2023. Khi tham gia chương 

trình, các em nhận được hỗ trợ không hoàn lại học phí 02 năm học, hỗ trợ tài chính để chi trả 

sinh hoạt phí với mức lãi suất ưu đãi (đối với các học viên có nhu cầu), cung cấp chỗ ở miễn phí 

tại Ký túc xá nhà trường tối đa 24 tháng kể từ thời điểm nhập học, tư vấn, hỗ trợ công việc làm 

thêm, nơi thực tập và giới thiệu việc làm. Tổng kết khóa 1 và khóa 2, chương trình đã được triển 

khai thành công với 48 sinh viên tốt nghiệp, trong đó 36 em đã được tuyển dụng vào làm việc tại 

các đại lý Toyota và một số doanh nghiệp khác. (Dau Tu Ngày 5/7) 

 

http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/1004180/thanh-pho-ho-chi-minh-giai-quyet-viec-lam-cho-hon-133000-luot-nguoi-lao-dong
https://cafef.vn/doanh-nghiep-noi-tra-luong-thap-hon-den-31-so-voi-doanh-nghiep-von-nuoc-ngoai-20210704222952465.chn
https://vnexpress.net/nhieu-doanh-nghiep-muon-tuyen-them-nhan-vien-sau-moi-dot-dich-4303997.html
https://vtv.vn/kinh-te/nhieu-doanh-nghiep-muon-tuyen-them-nhan-vien-sau-dich-20210705105143329.htm
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Học Nghề Hệ 9+: Một Con Đường Lập Nghiệp 

 

Chương trình học văn hóa trung học phổ thông song song với học nghề trình độ trung cấp, cao 

đẳng tại các cơ sở GDNN (hệ 9+) hiện được đánh giá là một con đường lập nghiệp cho giới trẻ. 

Năm 2021, Hà Nội có hơn 110.000 học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở. Trong đó, hơn 17.000 

học sinh (tương ứng với 16%) học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được phân luồng vào các 

Trung tâm GDNN - Giáo dục thường xuyên hoặc các trường nghề. Thông qua các hội nghị gắn 

kết GDNN, Sở LĐ-TB&XH Hà Nội hỗ trợ hệ thống GDNN trên địa bàn thành phố kết nối với 

gần 600 doanh nghiệp để tiến hành tuyển sinh, đào tạo nghề cho lao động trẻ, đào tạo lại, đào tạo 

bổ sung kỹ năng nghề cho lực lượng lao động đã tham gia vào thị trường việc làm. (Hanoi Moi 

Ngày 2/7) 

 

Hơn 25.000 Lao Động Nhận 514 Tỷ Đồng Trợ Cấp Thất Nghiệp 

 

Qua 6 tháng đầu năm 2021, tỉnh Bình Dương có hơn 25.000 lao động nhận được trợ cấp thất 

nghiệp với số tiền hơn 514 tỷ đồng. Theo đó, hơn 52.000 lao động đã được tư vấn việc làm, 

36.000 lao động được giới thiệu việc làm, 25.500 lao động được nhận việc làm. Sở đã giao dịch 

với 3.498 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng 65.481 lao động. (Dan Tri Ngày 5/7) 

 

Long An: Phấn Đấu Năm 2025 Có 80% Người Thất Nghiệp Được Giới Thiệu Việc Làm  

 

UBND tỉnh Long An vừa ban hành Kế hoạch số 1995/KH-UBND ngày 28/6/2021 triển khai thực 

hiện Quyết định số 2269/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề 

án “Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị thực hiện chính sách 

BHTN” trên địa bàn tỉnh. Theo đó, mục tiêu cụ thể đến năm 2025 là phấn đấu có 100% người 

lao động đang đóng BHTN bị chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc (gọi tắt là 

người thất nghiệp) được tư vấn miễn phí khi có nhu cầu; 80% người thất nghiệp được giới thiệu 

việc làm miễn phí khi có nhu cầu, trong đó có 60% được giới thiệu việc làm thành công. Tăng tỷ 

lệ người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ học nghề, bồi dưỡng kỹ năng. Đến 

năm 2030, tỉnh đặt mục tiêu có 100% người thất nghiệp được tư vấn miễn phí khi có nhu cầu. 

90% người thất nghiệp được giới thiệu việc làm miễn phí khi có nhu cầu, trong đó có 70% được 

giới thiệu việc làm thành công. (Dan Sinh Ngày 5/7) 

 

Tuyên Quang Phấn Đấu Đào Tạo Mới Và Đào Tạo Lại Cho Trên 40.000 Lao Động 

 

Theo báo cáo đánh giá thực trạng và dự kiến mạng lưới cơ sở GDNN (GDNN) tỉnh Tuyên 

Quang 2021 – 2030, định hướng đến năm 2050 của Sở LĐ-TB&XH Tuyên Quang, giai đoạn 

2021-2025, tỉnh phấn đấu đào tạo mới và đào tạo lại cho trên 40.000 người, trong đó, trình độ 

cao đẳng 1.500 người, trung cấp 4.350 người, trình độ sơ cấp và đào tạo thường xuyên 36.150 

người. Tỉnh cũng phấn đấu nâng tổng số cơ sở GDNN lên 12 cơ sở; duy trì và đảm bảo năng lực 

đào tạo theo thiết kế đạt 14.500 người học/năm với hơn 50 ngành, nghề gồm cấp trình độ cao 

đẳng, trung cấp và sơ cấp với tỷ lệ lao đông qua đào tạo trên địa bàn tỉnh năm 2025 đạt trên 72%. 

(Dan Sinh Ngày 5/7) 
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Các Ngành Đều Tăng Tuyển Người 

 

Bản tin cập nhật thị trường lao động quý II/2021 do hãng tuyển dụng Adecco Việt Nam vừa phát 

hành cho biết, bất chấp làn sóng Covid-19 lần thứ 4, hoạt động tuyển dụng của doanh nghiệp vẫn 

tương đối ổn định so với cùng kỳ 2020. Theo dữ liệu của công ty, lượng việc làm mới tăng 

trưởng lên đến 60% trong quý vừa qua. Ngoại trừ ngành thực phẩm - đồ uống, vận tải - du lịch, 

thì các ngành khác đều tăng tỷ lệ mở các vị trí tuyển dụng. Trong đó, thương mại điện tử và công 

nghệ tài chính có nhu cầu tuyển dụng cao. Dù dịch bệnh xảy ra ở một số khu công nghiệp, ngành 

sản xuất (kỹ thuật, điện tử, cơ khí và hóa chất) vẫn đang tích cực tìm kiếm nhân tài. (VnExpress, 

VnExpress Ngày 2/7) 

 

Quảng Nam Phấn Đấu Năm 2021 Giải Quyết Việc Làm Cho 16.000 Người Lao Động 

 

Trong 6 tháng cuối năm, ngành LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam tiếp tục tập trung giải quyết việc 

làm cho người lao động, phấn đấu tạo việc làm cho 16.000 lao động trong năm 2021; đưa 2.000 

lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; tuyển mới các trình độ đào tạo của các cơ sở 

GDNN trên địa bàn tỉnh là 23.000 người; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 67%. Tính đến ngày 

31/5, tổng số tuyển sinh GDNN toàn tỉnh là hơn 8,7 nghìn người. (Dan Sinh Ngày 1/7) 

 

Cà Mau Rà Soát Nhu Cầu Việc Làm Lao Động Trở Về Địa Phương Vì Covid-19 

 

Sở LĐ-TB&XH Cà Mau đang rà soát nhu cầu việc làm của người lao động ở ngoài tỉnh sau khi 

trở về địa phương để phòng, tránh dịch Covid-19. Theo lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH Cà Mau, tính 

đến cuối tháng 6/2021 toàn tỉnh có khoảng 22.000 lao động là công dân của tỉnh này làm việc 

ngoài tỉnh (52/63 tỉnh, thành) trở về địa phương để phòng, tránh dịch Covid-19. Trong tháng 

6/2021, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 3.231 lao động (trong tỉnh: 822, ngoài tỉnh: 2.397, 

ngoài nước: 12). Từ đầu năm đến nay toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 17.838/39.500 lao 

động, đạt 45,39% kế hoạch. (Dan Tri Ngày 30/6) 

 

Bà Rịa - Vũng Tàu: Gần 7.000 Lao Động Được Giới Thiệu Việc Làm 

 

Trong 6 tháng đầu năm, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã giới thiệu việc làm cho 6.828 lao động, gần 

7.000 người được chi trả trợ cấp thất nghiệp với số tiền 168 tỷ đồng. (Dan Tri Ngày 30/6) 
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