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● Tin Tiêu Điểm ●  

 

● Tin GDNN / Đào Tạo Nghề ●  

Chính Sách 

 

'Nội Bất Xuất, Ngoại Bất Nhập, 3 Tại Chỗ' Tại Bình Dương 

 

Hiện Bình Dương có 50 công ty tổ chức cho công nhân ở lại để vừa sản xuất vừa cách ly. Tính 

trong đợt dịch thứ tư này, hiện Bình Dương có 1.628 ca mắc COVID-19, trong đó có đến 1.054 

ca là công nhân lao động. Dịch bệnh đã xuất hiện ở 48 công ty, xí nghiệp và hàng chục khu nhà 

trọ công nhân. Theo thông tin từ Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương, tính đến sáng nay (13/7), 

trên địa bàn tỉnh Bình Dương có 387 đơn vị, doanh nghiệp với tổng số gần 42 nghìn công nhân 

lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. (Tien Phong, tienphong.vn Ngày 12/7) 

 

Số Tham Gia BHXH Đạt 16,17 Triệu Người Vào Cuối Tháng 6 

 

Tính đến cuối tháng 6, số tham gia BHXH đạt 16,17 triệu người, chiếm 32,49% lực lượng lao 

động, trong đó số người tham gia BHXH tự nguyện là trên 1,17 triệu người. Số người BH thất 

nghiệp là trên 13,2 triệu người (đạt 26,64% LLLĐ), giảm trên 69,8 nghìn người so với cuối năm 

2020. Số người tham gia BHYT là trên 87.4 triệu người (đạt tỷ lệ bao phủ 89,63% dân số), giảm 

trên 540 nghìn người. Về nguyên nhân dẫn tới thực trạng này, ông Dương Văn Hào- Trưởng Ban 

Thu- Sổ, thẻ phân tích: Đợt dịch lần thứ 4 với những diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, đã 

lây lan nhanh tại các khu công nghiệp lớn tại một số tỉnh, thành phố, ảnh hưởng đến lớn đến hoạt 

động của doanh nghiệp, đời sống của NLĐ. (BHXH, baohiemxahoi.gov.vn Ngày 6/7) 

 

NLĐ Khó Khăn Vì Dịch Được Hỗ Trợ Tối Đa 9 Triệu Để Nâng Cao Tay Nghề 

 

Ngày 6/7, Tổng cục GDNN đã tổ chức hội nghị trực tuyến, triển khai chính sách hỗ trợ NLĐ và 

người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19. Tại hội nghị, TS. Trương Anh Dũng, 

Tổng cục trưởng Tổng cục GDNN, Bộ LĐ-TB&XH đề cập Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính 

phủ ban hành ngày 1/7 về một số chính sách hỗ trợ NLĐ và người sử dụng lao động gặp khó 

khăn do đại dịch COVID-19. Theo đó, người sử dụng lao động được hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi 

dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp nếu đủ 4 điều kiện theo quy 

định: người sử dụng lao động đóng đủ bảo hiểm thất nghiệp cho NLĐ từ đủ 12 tháng trở lên; có 

doanh thu của quý liền kề trước thời điểm đề nghị hỗ trợ giảm từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm 

2019 hoặc năm 2020; có phương án hoặc phối hợp với cơ sở GDNN có phương án đào tạo, bồi 

dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho NLĐ. Mức hỗ trợ tối đa 1,5 triệu 

đồng/NLĐ/tháng, thời gian hỗ trợ tối đa 6 tháng, tương ứng mức hỗ trợ cao nhất là 9 triệu đồng/ 

NLĐ. Thời hạn nộp hồ sơ đề nghị là từ ngày 1/7/2021 đến hết ngày 30/6/2022. Việc chi trả được 

thực hiện trực tiếp cho người sử dụng lao động theo phương án hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng 

cao trình độ kỹ năng nghề được phê duyệt. (DVET, VietnamNet, Dang Cong San Ngày 6/7) 

 

https://tienphong.vn/noi-bat-xuat-ngoai-bat-nhap-3-tai-cho-post1354754.tpo
https://tienphong.vn/dich-xam-nhap-doanh-nghiep-nganh-chuc-nang-xu-ly-cham-cong-nhan-kho-vi-giay-thong-hanh-post1354880.tpo
http://baobaohiemxahoi.vn/vi/tin-chi-tiet-bhxh-viet-nam-quyet-tam-vuot-kho-hoan-thanh-ke-hoach-nam-2021-0eddb98c.aspx
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https://dangcongsan.vn/phong-chong-dich-covid-19/ho-tro-dao-tao-nghe-cho-nguoi-lao-dong-bi-anh-huong-boi-dich-covid-19-584783.html


 
Sẽ Có Nghị Định Mới Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Bình Đẳng Giới 

 

Sáng ngày 06/7/2021, tại trụ sở Bộ LĐ-TB&XH, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà đã chủ trì Phiên 

họp lần thứ I của Ban soạn thảo xây dựng Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

bình đẳng giới, để thay thế Nghị định số 55/2009/NĐ-CP ngày 10/06/2009 của Chính phủ. Dự 

thảo Nghị định với 04 Chương, 23 Điều sẽ xác định những hành vi vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực bình đẳng giới, những hình thức xử phạt và các biện pháp khắc phục hậu quả, cũng như 

quy định rõ thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành 

chính đối với cá nhân và tổ chức trong lĩnh vực bình đẳng giới. (molisa, phunuvietnam Ngày 7/7) 

 

Liên Kết Đào Tạo Nghề Phải Bảo Đảm 5 Điều Kiện 

 

Bộ LĐ-TB&XH đang dự thảo Thông tư quy định về liên kết đào tạo trong GDNN. Theo dự thảo, 

việc tổ chức liên kết đào tạo phải đảm bảo các điều kiện sau: 1- Ngành, nghề đào tạo dự kiến liên 

kết phải phù hợp với nhu cầu nhân lực của địa phương, của doanh nghiệp; 2- Đảm bảo các yêu 

cầu về chất lượng đội ngũ giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý, cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ 

giảng dạy; chương trình, giáo trình phù hợp với mục tiêu của khóa học theo quy định của các văn 

bản hướng dẫn thực hiện Luật GDNN; 3- Việc quản lý người học trong quá trình đào tạo được 

thực hiện theo quy định tại Thông tư số 17/2017/TT-BLĐTBXH ngày 30/6/2017 của Bộ trưởng 

Bộ LĐ-TB&XH ban hành quy chế công tác học sinh, sinh viên trong trường trung cấp, trường 

cao đẳng; 4- Việc liên kết theo hình thức đào tạo vừa làm vừa học được thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 31/2017/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2017 của của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH; 5- 

Liên kết đào tạo các ngành, nghề thuộc lĩnh vực sức khỏe, địa điểm đào tạo và cơ sở vật chất, 

thiết bị phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện để tổ chức đào tạo theo quy định của Bộ Y tế. (Bao 

Chinh Phu Ngày 6/7) 

 

Triển Khai Ngay Gói Hỗ Trợ 26.000 Tỷ Cho 12 Đối Tượng 

 

Bộ trưởng LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung tại buổi họp báo chiều 7/7, khẳng định sẽ triển khai 

ngay gói hỗ sợ 26.000 tỷ cho 12 đối tượng, theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ triển khai 

thực hiện Nghị quyết 68 NQ/CP về việc hỗ trợ NLĐ và người sử dụng lao động gặp khó khăn do 

ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Theo Quyết định này, 12 chính sách theo Nghị quyết 68 sẽ 

được cụ thể hóa cách thức thực hiện, theo hướng đơn giản hóa tối đa với thời gian chỉ còn 4 ngày 

xét thủ tục và thêm 3 ngày để giải ngân. Đặc biệt, với lao động tự do, Chính phủ đã giao lại cho 

các địa phương căn cứ vào điều kiện cụ thể và khả năng ngân sách của từng địa phương để xây 

dựng tiêu chí, xác định đối tượng, mức tiền hỗ trợ đối với NLĐ không có giao kết hợp đồng lao 

động (lao động tự do). (CAND, tuoitre.vn, vtv.vn, baochinhphu.vn, qdnd.vn, bnews.vn, vtv.vn, 

thanhnien.vn, cafef.vn, ndh.vn, dangcongsan.vn, baodansinh.vn, molisa.gov.vn Ngày 7/7) 

 

Nên Đưa Giáo Dục, Đào Tạo Và Nghiên Cứu Khoa Học Về Cùng Một Đầu Mối Quản Lý 

 

Theo đề xuất của một số chuyên gia về cơ cấu bộ máy Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026, nằm 

trong phạm vi nghiên cứu và quan tâm về lĩnh vực giáo dục đào tạo, Hiệp hội Các trường đại 

học, cao đẳng Việt Nam cho rằng phương án tốt nhất, ổn định nhất là tập trung lại thành một đầu 

http://www.molisa.gov.vn/Pages/tintuc/chitiet.aspx?tintucID=226236
https://phunuvietnam.vn/can-som-co-nghi-dinh-moi-xu-phat-hanh-chinh-ve-binh-dang-gioi-20210707132222041.htm
http://baochinhphu.vn/Chinh-sach-moi/Lien-ket-dao-tao-nghe-phai-bao-dam-5-dieu-kien/437130.vgp
http://baochinhphu.vn/Chinh-sach-moi/Lien-ket-dao-tao-nghe-phai-bao-dam-5-dieu-kien/437130.vgp
http://cand.com.vn/Su-kien-Binh-luan-thoi-su/Trien-khai-ngay-goi-ho-tro-26-000-ty-cho-12-doi-tuong-649037/
https://tuoitre.vn/cham-nhat-7-10-ngay-nguoi-dan-se-nhan-duoc-ho-tro-tu-goi-26-000-ti-20210707171348344.htm
https://vtv.vn/kinh-te/goi-26000-ty-dong-xay-ra-truc-loi-la-co-toi-voi-dan-20210707192134689.htm
http://baochinhphu.vn/Doi-song/Nguoi-dan-dang-mong-tung-ngay-trien-khai-cham-la-co-loi-truc-loi-la-co-toi/437307.vgp
https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/trien-khai-nhanh-thuan-loi-va-dung-doi-tuong-664721
https://bnews.vn/nguoi-lao-dong-va-nguoi-su-dung-lao-dong-co-the-tiep-can-goi-ho-tro-26-000-ty-dong/202094.html
https://vtv.vn/kinh-te/cham-nhat-10-ngay-nguoi-dan-se-nhan-duoc-ho-tro-tu-goi-26000-ty-dong-20210708001604452.htm
https://thanhnien.vn/thoi-su/goi-ho-tro-26000-ti-dong-nguoi-dan-va-doanh-nghiep-duoc-nhan-tien-ho-tro-cham-nhat-sau-1-tuan-1410739.html
https://cafef.vn/trien-khai-goi-an-sinh-26-nghin-ty-nhan-ho-so-tra-loi-va-giai-ngan-trong-7-ngay-20210708072833921.chn
https://ndh.vn/thoi-su/cham-nhat-10-ngay-nguoi-dan-se-nhan-duoc-ho-tro-tu-goi-26-000-ty-dong-1294797.html
https://dangcongsan.vn/xa-hoi/cham-nhat-7-10-ngay-nguoi-dan-se-nhan-duoc-ho-tro-tu-goi-26000-ty-584881.html
https://baodansinh.vn/goi-ho-tro-26-nghin-ty-da-dang-nhom-nguoi-thu-huong-don-gian-thu-tuc-de-tiep-can-20210706232224589.htm
http://www.molisa.gov.vn/Pages/tintuc/chitiet.aspx?tintucID=226249


 
mối thống nhất về quản lý nhà nước các lĩnh vực: giáo dục phổ thông, GDNN, giáo dục đại học 

(kể cả cao đẳng) và nghiên cứu khoa học (tức là Giáo dục đào tạo và Khoa học). Như vậy, giáo 

dục đại học liên thông với giáo dục phổ thông và GDNN. Tổng Cục GDNN cũng chỉ nên tập 

trung vào đào tạo nhân công trình độ trung cấp và sơ cấp. (Giao Duc Vietnam Ngày 10/7) 

 

● Tin Kinh Doanh & Thị Trường Lao Động ●  

Hợp tác Nước Ngoài 

 

Tổng Cục GDNN Làm Việc Trực Tuyến Với Phái Đoàn Đánh Giá Của ADB 

 

Ngày 9/7/2021, tại trụ sở Tổng cục GDNN, Phái đoàn đánh giá Dự án “Chương trình kỹ năng và 

kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện” đã có buổi làm việc trực tuyến với Phó Tổng cục 

trưởng Tổng cục GDNN Phạm Vũ Quốc Bình. Tại buổi làm việc, phái đoàn đã trao đổi và thống 

nhất với đại diện lãnh đạo Tổng cục GDNN những nội dung kiểm tra, đánh giá trong quá trình 

làm việc với Ban QLCDA. Ban QLCDA và Phái đoàn cũng nhìn nhận những khó khăn, vướng 

mắc gặp phải trong 06 tháng đầu năm 2021 dẫn đến việc tiến độ trao thầu -giải ngân bị chậm so 

với tiến độ được phê duyệt. Ông Phạm Vũ Quốc Bình khẳng định báo cáo của Phái đoàn đánh 

giá đưa ra rất sát với tình hình thực tế ở Việt Nam và nhận định rằng tình hình dịch bệnh đã ảnh 

hưởng rất lớn đến việc triển khai thực hiện các hoạt động năm 2021 của Dự án. (Bao Dan Sinh 

Ngày 13/7) 

 

Campuchia Tạm Dừng Cho Lao Động Việt Nam Xuất - Nhập Cảnh 

 

Ngày 12/7, Bộ Nông - Lâm - Ngư nghiệp Campuchia đã ra văn bản gửi các công ty Việt Nam 

đang đầu tư làm ăn tại Campuchia về việc tạm dừng xuất-nhập cảnh đối với lao động Việt Nam. 

Nội dung công văn do Bộ trưởng Nông - Lâm - Ngư nghiệp Campuchia Veng Sakhon ký đã yêu 

cầu lãnh đạo các công ty Việt Nam đang đầu tư làm ăn tại Campuchia chấp hành việc tạm dừng 

xuất-nhập cảnh đối với tất cả những NLĐ Việt Nam trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 đang 

phức tạp tại cả hai nước hiện nay. (VOV, VietnamBiz, VTC Ngày 12/7) 

 

Thủ Tướng Phạm Minh Chính Điện Đàm Với Thủ Tướng Israel Naftali Bennett 

 

Trong cuộc điện đàm chiều 12/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Israel Naftali 

Bennett nhất trí sẵn sàng hợp tác chặt chẽ để đưa quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước ngày 

càng thực chất, hiệu quả; đẩy nhanh đàm phán, ký kết Hiệp định thương mại tự do và Hiệp định 

hợp tác lao động giữa hai nước; khuyến khích các doanh nghiệp hai bên tăng cường giao lưu, 

hợp tác kinh doanh, đầu tư tại mỗi nước. (Tien Phong, Thanh Nien, Tuoi Tre Ngày 12/7) 

 

Tin Trong Nước 

 

Hơn 10,4 Triệu Lao Động Nông Thôn Được Học Nghề 

 

https://giaoduc.net.vn/tin-hiep-hoi/nen-dua-giao-duc-dao-tao-va-nghien-cuu-khoa-hoc-ve-cung-mot-dau-moi-quan-ly-post219062.gd
https://baodansinh.vn/tong-cuc-giao-duc-nghe-nghiep-lam-viec-truc-tuyen-voi-phai-doan-danh-gia-cua-adb-20210712202609003.htm
https://vov.vn/the-gioi/campuchia-tam-dung-cho-lao-dong-viet-nam-xuat-nhap-canh-873336.vov
https://vietnambiz.vn/campuchia-tam-dung-xuat-nhap-canh-doi-voi-lao-dong-viet-nam-20210712221546074.htm
https://vtc.vn/campuchia-tam-dung-cho-lao-dong-viet-nam-xuat-nhap-canh-ar623894.html
https://tienphong.vn/viet-nam-de-nghi-israel-chuyen-nhuong-so-vac-xin-da-ky-voi-astrazeneca-moderna-post1354730.tpo
https://thanhnien.vn/thoi-su/de-nghi-israel-chuyen-nhuong-lai-so-vac-xin-da-ky-voi-astrazeneca-va-moderna-1413445.html
https://tuoitre.vn/viet-nam-israel-ban-ve-so-vac-xin-israel-da-ky-voi-astrazeneca-va-moderna-20210712204723643.htm


 
Theo báo cáo Kết quả thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020" từ Bộ LĐ-TB&XH, trong giai đoạn 

(2010-2020), đã có 10,4 triệu lao động nông thôn được học nghề các cấp trình độ, đạt 94,3% 

mục tiêu của Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn (11,03 triệu người). Trong đó số lao 

động nông thôn được hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng là 5,8 triệu người, đạt 

88,5% kế hoạch (6,558 triệu người) của Đề án trong 11 năm (2010-2020). Giai đoạn 2016-2019, 

đã có 4,9 triệu lao động nông thôn được học nghề, trong đó, số lao động nông thôn được hỗ trợ 

học nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng 2,85 triệu người. Trong tổng số 2,85 triệu lao 

động nông thôn được hỗ trợ học nghề, có trên 0,85 triệu người học nghề nông nghiệp, khoảng 2 

triệu người học nghề phi nông nghiệp. Tỷ lệ lao động nông thôn có việc làm sau học nghề giai 

đoạn 2016 - 2019 là 81,4%. Tuy nhiên, hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn không 

đồng đều giữa các vùng trong cả nước. Các vùng Trung du và miền núi phía Bắc, Tây Nguyên có 

số lao động nông thôn được hỗ trợ học nghề và tỷ lệ lao động nông thôn có việc làm sau học 

nghề thấp hơn các vùng khác. Việc đặt hàng đào tạo nghề cho lao động nông thôn thuộc diện hộ 

nghèo, người dân tộc thiểu số, lao động bị thu hồi đất canh tác có khó khăn về kinh tế không đạt 

mục tiêu của Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020".(DVET, Hanoi Moi, 

Dan Tri Ngày 7/7) 

 

Hơn 33.000 Công Nhân Công Ty Pouyuen Việt Nam Tạm Ngừng Việc 

 

Ông Củ Phát Nghiệp, Chủ tịch Công đoàn Công ty trách nhiệm hữu hạn Pouyuen Việt Nam 

(chuyên sản xuất giày thể thao cho các nhãn hàng lớn ở quận Bình Tân) xác nhận có khoảng 

33.000 trên tổng số 56.000 công nhân đã tạm ngừng việc vì nhiều lý do khác nhau có liên quan 

đến dịch COVID-19 kể từ đầu năm đến nay. Trong đó, có khoảng 10.000 công nhân nhà ở Long 

An ngày 12/7 đã không đến Công ty làm việc do quy định hạn chế đi lại để phòng, chống dịch 

của chính quyền tỉnh. Hơn 3.500 công nhân ở Tiền Giang, Bến Tre cũng phải tạm ngừng việc với 

lý do tương tự. Ngoài ra, gần 20.000 công nhân của Công ty cũng phải tạm nghỉ việc do mắc 

COVID-19, cùng các trường hợp liên quan đến các ca nhiễm phải đi cách ly tập trung, cách ly tại 

nhà. Hiện tình hình sản xuất của Công ty trách nhiệm hữu hạn Pouyuen Việt Nam đang gặp 

nhiều khó khăn khi hơn 1/2 công nhân, NLĐ công ty tạm ngừng việc. Từ ngày 4/7 đến nay, 

Công ty cùng các ngành chức năng đã phát hiện 35 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và 

hàng nghìn trường hợp đã phải cách ly phòng dịch bệnh. (Bao Tin Tuc, VnExpress, Bao Giao 

Thong Ngày 12/7) 

 

Công Ty Denso Việt Nam Được Gia Hạn Doanh Nghiệp Ưu Tiên Về Hải Quan 

 

Lãnh đạo Tổng cục Hải quan vừa ký ban hành Quyết định 1999/QĐ-TCHQ gia hạn áp dụng chế 

độ doanh nghiệp ưu tiên đối với Công ty TNHH Denso Việt Nam. Công ty TNHH Denso Việt 

Nam có địa chỉ tại KCN Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội. Công ty TNHH Denso Việt Nam được 

công nhận doanh nghiệp ưu tiên lần đầu năm 2015. Công ty TNHH Denso Việt Nam tạo việc 

làm cho gần 170.000 lao động. (Bao Hai Quan Ngày 12/7) 

 

150.000 Việc Làm Mới Sẽ Được Tạo Ra Từ Các Dự Án Năng Lượng Tái Tạo Ở Việt Nam 

 

http://gdnn.gov.vn/AIAdmin/News/View/tabid/66/newsid/38590/seo/10-4-trieu-lao-dong-nong-thon-duoc-hoc-nghe-Van-con-do-thach-thuc/Default.aspx
http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/1005001/hon-104-trieu-lao-dong-nong-thon-duoc-hoc-nghe
https://dantri.com.vn/giao-duc-huong-nghiep/104-trieu-lao-dong-nong-thon-duoc-hoc-nghe-van-con-do-thach-thuc-20210706000948273.htm
https://baotintuc.vn/van-de-quan-tam/hon-33000-cong-nhan-cong-ty-pouyuen-viet-nam-tam-ngung-viec-20210712214409341.htm
https://e.vnexpress.net/news/business/companies/biggest-hcmc-employer-misses-work-by-33-000-employees-in-covid-19-impact-4308433.html
https://www.baogiaothong.vn/hon-33000-cong-nhan-nha-may-pouyuen-tam-nghi-viec-d493266.html
https://www.baogiaothong.vn/hon-33000-cong-nhan-nha-may-pouyuen-tam-nghi-viec-d493266.html
https://haiquanonline.com.vn/cong-ty-denso-viet-nam-duoc-gia-han-doanh-nghiep-uu-tien-ve-hai-quan-148753.html


 
Theo báo cáo mới công bố của hãng tư vấn EY-Parthenon, với Việt Nam, tổng số việc làm tại 

địa phương cũng như trong chuỗi cung ứng ước tính có thể đạt 100.000 - 150.000 từ năng lượng 

tái tạo. Các công việc bao gồm từ xây dựng, lắp đặt và sản xuất, đến quản lý dự án... Ông Tim 

Lord, chuyên gia năng lượng của Viện Tony Blair (trụ sở tại Anh), cảnh bảo rằng nhiều nơi, lực 

lượng lao động vẫn chưa đáp ứng kỹ năng để triển khai dự án công nghệ sạch cũng như đáp ứng 

nhu cầu trong chuỗi cung ứng. (CafeF, www.ey.com Ngày 12/7) 

 

Doanh Nghiệp Châu Âu Nói Về Triển Vọng Kinh Tế Việt Nam Trước Đợt Dịch Covid-19  

 

Dữ liệu khảo sát mới nhất của Chỉ số Môi trường Kinh doanh (BCI) của Hiệp hội Doanh nghiệp 

châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) cho thấy, có 45% trong tổng số các lãnh đạo doanh nghiệp 

châu Âu được khảo sát cho rằng nền kinh tế Việt Nam sẽ xấu đi trong quý 3 năm nay, so với chỉ 

4% trong quý trước, do đợt bùng phát dịch lần thứ 4 tại Việt Nam. EuroCham cùng 9 Hiệp hội 

doanh nghiệp trực thuộc đã khảo sát các thành viên về khả năng họ có sẵn sàng tự chi trả chi phí 

tiêm chủng cho nhân viên của mình hay không. Trong số 430 thành viên đã trả lời - đại diện cho 

khoảng 1/3 tổng số thành viên của Hiệp hội và khoảng 95.000 nhân viên - 399 người cho biết họ 

sẽ sẵn sàng làm như vậy. Theo yêu cầu tiêm chủng đầy đủ hai mũi, sẽ cần ít nhất 190.000 liều 

chỉ để tiêm chủng cho nhân viên trực tiếp của các công ty này. (NLD, Tuoi Tre, EuroCham Ngày 

12/7) 

 

Bắc Giang: Thêm Hơn 30 Nghìn Lao Động Quay Lại Làm Việc 

 

Đến sáng 8/7, trong 4 KCN của tỉnh có 290 DN hoạt động trở lại với tổng số lao động làm việc 

là 70 nghìn người, tăng hơn 30 nghìn người so với một tuần trước. Tuy nhiên số lao động này 

chưa đạt 50% so với tổng số lao động trong các KCN trước khi dịch Covid-19 bùng phát. Khảo 

sát thực tế, khi quay lại sản xuất, các DN đều gặp khó khăn chung là thiếu lao động vì vậy các 

dây chuyền hoạt động còn cầm chừng, chưa bảo đảm công suất và đơn hàng cho đối tác. Đại 

diện lãnh đạo Công ty TNHH Crystal Martin Việt Nam (KCN Quang Châu) cho biết, trước đây 

DN có khoảng 10 nghìn công nhân nhưng nay mới đón được 4 nghìn người. Trong thời gian 

dừng hoạt động, DN thiệt hại khoảng 13 triệu USD do không xuất được hàng theo đơn đã ký và 

bị phạt do chậm hợp đồng. Tương tự, Công ty TNHH Điện tử Broad Việt Nam (KCN Vân 

Trung) mới có gần 110/2,5 nghìn lao động đi làm; Công ty TNHH Công nghệ chính xác Fuyu 

(KCN Quang Châu) có hơn 2 nghìn/hơn 5,2 nghìn công công quay lại làm việc…Trước thực 

trạng trên, Ban Quản lý Các KCN tỉnh, Tổ công tác hỗ trợ DN tháo gỡ khó khăn về lao động 

tỉnh, các huyện, TP phối hợp với DN để hỗ trợ đón, tuyển dụng đón công nhân trong và ngoài 

tỉnh. (baobacgiang Ngày 8/7) 

 

Bắc Giang: Tiếp Nhận Nhu Cầu Tuyển Mới Trên 18.300 Lao Động Tại Khu Công Nghiệp 

 

Đến nay, tỉnh Bắc Giang đã tiếp nhận nhu cầu tuyển mới trên 18.300 lao động của 7 DN hoạt 

động trở lại tại các khu công nghiệp, trong đó đã hỗ trợ các DN tuyển dụng được 1.200 lao động. 

Đến nay, đã rà soát, thẩm định được 1.208 nhà trọ, gồm 21.401 phòng, đáp ứng chỗ ở được cho 

gần 43.000 công nhân. Tỉnh Bắc Giang kỳ vọng, từ những giải pháp nêu trên cùng với hoạt động 

trở lại của các DN, giá trị sản xuất công nghiệp tháng 7/2021 của tỉnh đạt khoảng 8.000 tỷ đồng, 

https://cafef.vn/dien-dan-kinh-te-the-gioi-khoang-150-nghin-viec-lam-moi-se-duoc-tao-ra-tu-cac-du-an-nang-luong-tai-tao-o-viet-nam-20210712155840204.chn
https://www.ey.com/en_gl/strategy/a-clean-covid-19-pandemic-recovery-the-global-opportunity
https://nld.com.vn/kinh-te/doanh-nghiep-chau-au-noi-ve-trien-vong-kinh-te-viet-nam-truoc-dot-dich-covid-19-thu-4-20210712164757827.htm
https://tuoitre.vn/nhieu-doanh-nghiep-chau-au-mong-day-nhanh-tiem-chung-tu-lo-kinh-phi-20210712175843893.htm
https://www.eurochamvn.org/sites/default/files/uploads/2021/BCI/BCI%20Q2%202021.pdf
http://baobacgiang.com.vn/bg/kinh-te/363759/bac-giang-them-hon-30-nghin-lao-dong-quay-lai-lam-viec.html


 
tăng lên 2.000 tỷ đồng vào cuối tháng 8 và đạt hơn 15.000 tỷ đồng vào cuối năm nay. (Kinh Te 

Do Thi Ngày 6/7) 

 

350.000 NLĐ ở TP. HCM Được Tiêm Vaccine 

 

Theo ông Hồ Xuân Lâm, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP HCM, tính đến nay đã có gần 

350.000 NLĐ tại gần 3.900 doanh nghiệp, đơn vị được tiêm vắc-xin phòng ngừa Covid-19. Đến 

nay, đã có 1.807 trường hợp đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động thành phố là F0, 9.449 

trường hợp là F1 và 14.143 trường hợp là F2. Đặc biệt, có 90 NLĐ đã được điều trị khỏi bệnh 

Covid-19. Tổng cộng đến nay đã hỗ trợ cho hơn 31.000 trường hợp bị ảnh hưởng bởi dịch covid-

19 với số tiền gần 13,6 tỉ đồng. (nld.com.vn Ngày 9/7) 

 

Đà Nẵng Dành 100 Tỷ Đồng Hỗ Trợ NLĐ Gặp Khó Khăn Do Dịch COVID-19 

 

Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH TP. Đà Nẵng Nguyễn Văn An cho biết, thành phố thống nhất chủ 

trương trích ngân sách gần 100 tỷ đồng để hỗ trợ cho khoảng 100.000 NLĐ gặp khó khăn do 

dịch COVID-19. Theo đó, thành phố sẽ hỗ trợ hơn 33.000 người với mức hỗ trợ 1,5 triệu 

đồng/lần/người. Hướng dẫn viên du lịch được nhận mức 3,710 triệu đồng/lần/người. 

(BaoChinhPhu, baotintuc.vn Ngày 8/7) 

 

TP.HCM Đề Nghị 29 Doanh Nghiệp Tạm Ngưng Hoạt Động Để Chống Dịch 

 

Chiều 11/7, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Quận 7 đã có văn bản đề nghị 29 doanh 

nghiệp trong Khu chế xuất Tân Thuận có các trường hợp công nhân nghi nhiễm virus SARS-

CoV-2 tạm thời phong tỏa cách ly y tế để kiểm soát dịch bệnh. Hiện thành phố có 6 nhà máy với 

tổng cộng hơn 36.000 công nhân đã tạm ngừng sản xuất do phát hiện ca mắc COVID-19. Thành 

phố Hồ Chí Minh hiện có 1,6 triệu công nhân và lao động, trong đó 17 Khu công nghiệp, Khu 

chế xuất và Khu công nghệ cao có tổng cộng hơn 320.000 công nhân lao động. Tính từ đợt dịch 

COVID-19 lần thứ 4 bùng phát đến nay có khoảng 38 doanh nghiệp trong các nhà máy, xí 

nghiệp, doanh nghiệp ở khu công nghiệp Tân Tạo (quận Bình Tân), Vĩnh Lộc (huyện Bình 

Chánh), Tân Phú Trung (Củ Chi), Tân Thuận (quận 7)... phát hiện nhiều ca mắc COVID-19. 

(VietnamPlus VN, Thanh Nien, Tuoi Tre, NLD, Tien Phong Ngày 11/7) 

 

Khu Công Nghệ Cao Và Các Khu Công Nghiệp Đà Nẵng Thu Hút 11 Dự Án Đầu Tư 

 

Theo Ban Quản lý (BQL) khu công nghệ cao (KCNC) và các khu công nghiệp (KCN) Đà Nẵng, 

cho biết: Từ đầu năm đến nay KCNC và các KCN Đà Nẵng đã thu hút được 11 dự án đầu tư 

trong và ngoài nước. Trong đó có 3 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), với tổng vốn đăng 

ký đầu tư là 145,3 triệu USD; 8 dự án trong nước đầu tư vào các KCN với tổng vốn đăng ký đầu 

tư là 188,4 tỷ đồng. Đến nay, KCNC và các KCN Đà Nẵng đã thu hút được 499 dự án với tổng 

vốn đăng ký đầu tư 26.696 tỷ đồng và 1.744,4 triệu USD, với 65.752 lao động đang làm việc. 

(QDND Ngày 12/7) 

 

https://kinhtedothi.vn/bac-giang-tiep-nhan-nhu-cau-tuyen-moi-tren-18300-lao-dong-tai-khu-cong-nghiep-426219.html
https://kinhtedothi.vn/bac-giang-tiep-nhan-nhu-cau-tuyen-moi-tren-18300-lao-dong-tai-khu-cong-nghiep-426219.html
https://nld.com.vn/cong-doan/hon-25000-nguoi-lao-dong-bi-anh-huong-boi-dich-covid-19-20210709084510504.htm
http://baochinhphu.vn/Doi-song/Da-Nang-danh-100-ty-dong-ho-tro-nguoi-lao-dong-gap-kho-khan-do-dich-COVID19/437427.vgp
https://baotintuc.vn/da-nang/da-nang-ho-tro-gan-100-ty-dong-cho-cac-doi-tuong-gap-kho-khan-do-dich-covid19-20210709113001106.htm
http://www.vietnamplus.vn/tphcm-de-nghi-29-doanh-nghiep-tam-ngung-hoat-dong-de-chong-dich/725997.vnp
https://thanhnien.vn/thoi-su/tphcm-de-nghi-phong-toa-tam-ngung-hoat-dong-29-doanh-nghiep-tai-khu-che-xuat-tan-thuan-1412775.html
https://tuoitre.vn/quan-7-de-xuat-tam-ngung-hoat-dong-29-doanh-nghiep-trong-khu-che-xuat-tan-thuan-20210711192623895.htm
https://nld.com.vn/cong-doan/de-nghi-tam-dung-hoat-dong-29-doanh-nghiep-o-kcx-tan-thuan-20210711194849386.htm
https://tienphong.vn/de-nghi-tam-ngung-hoat-dong-29-doanh-nghiep-trong-khu-che-xuat-tan-thuan-post1354347.tpo
https://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/khu-cong-nghe-cao-va-cac-khu-cong-nghiep-da-nang-thu-hut-11-du-an-dau-tu-665001


 
Vinh Long Tuyển Sinh GDNN Cho Hơ n10.596 Người 

 

Trong 6 tháng đầu năm, các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long tuyển sinh GDNN 10.596 

người. Qua đó góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt hơn 54%, tỷ lệ lao động qua đào tạo 

có bằng cấp chứng chỉ đạt 15,62%. Kế hoạch năm nay, tỉnh cần tuyển sinh GDNN cho 23.604 

người với tỷ lệ lao động qua đào tạo là 57%. (Vinh Long Ngày 7/7) 

 

Hòa Bình Giải Quyết Việc Làm Cho Trên 8.400 NLĐ 

 

Tính đến hết tháng 6, toàn tỉnh Hoà Bình đã giải quyết việc làm trong nước cho 8.327 người, đạt 

52% kế hoạch năm; xuất khẩu lao động được 107 người, đạt 33,4% kế hoạch năm. Với việc đẩy 

mạnh công tác lao động, việc làm và GDNN trên địa bàn, tỉnh đã cho phép 30 doanh nghiệp đến 

các địa phương để tư vấn và tuyển chọn lao động; xem xét, cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động GDNN cho 2 cơ sở, cấp phép đào tạo nghề dưới 3 tháng cho 4 cơ sở, đã tuyển sinh, đào tạo 

được 4.299 người. (Hoa Binh Ngày 13/7) 

 

Các Trường Cao Đẳng Mở Nhiều Ngành Nghề Thu Hút Thí Sinh 

 

Nhiều trường dạy nghề ở Hà Nội đang mở các khóa học mới cho những công việc hot thu hút 

nhiều thí sinh. Ví dụ như Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội vừa khai giảng khóa học 

mới với nghề chăm sóc sắc đẹp, thiết kế tóc. Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội 

đã khai giảng các khóa học mới cho ngành khách sạn và nhà hàng. (Dan Sinh Ngày 7/7) 

 

Đồng Tháp: Phấn Đấu Đến Năm 2025 Nâng Tỷ Lệ Lao Động Qua Đào Tạo Nghề Lên 57% 

 

Trong 5 năm qua, công tác GDNN ở Đồng Tháp đã đạt được những kết quả tích cực với tỷ lệ lao 

động qua đào tạo nghề tăng từ 42% (năm 2016) lên 50% (năm 2020) và đang đặt mục tiêu lên 

57% vào năm 2025. Giai đoạn 2021 – 2025, Đồng Tháp hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp cho 75.000 

người, gồm15.000 người trong năm 2021. Tỉnh phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào 

tạo đạt 79% và tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo hàng năm đạt tối thiểu 80%. Trong giai 

đoạn 2016 - 2020, toàn tỉnh đã tổ chức tuyển sinh cho 106.785 học viên, góp phần nâng tỷ lệ lao 

động qua đào tạo tăng từ 58,2% năm 2016 lên 70% năm 2020. (Dan Sinh Ngày 12/7) 

 

Phấn Đấu Đến Cuối Năm 2021, Quảng Nam Tạo Thêm Việc Làm Cho 16 Nghìn Lao Động 

 

Trong 6 tháng cuối năm 2021, Sở LĐ-TB&XH Quảng Nam phấn đấu tạo thêm việc làm cho 16 

nghìn lao động, đưa 2 nghìn lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Tỉnh cũng phấn 

đấu giảm tần suất tai nạn lao động chết người 5%; tuyển mới các trình độ đào tạo của các cơ sở 

GDNN trên địa bàn tỉnh là 23 nghìn người; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 67%. (Dan Tri Ngày 

12/7) 

 

Thanh Hóa Sáp Nhập Hai Trường Trung Cấp Vào Trường CĐ Nghề Công Nghiệp 

 

http://www.baovinhlong.com.vn/xa-hoi/202107/tiep-tuc-tuyen-sinh-giao-duc-nghe-nghiep-cho-hon-23600-nguoi-3065588/#.YO105ugzaUk
http://www.baohoabinh.com.vn/274/154502/Giai-quyet-viec-lam-cho-tren-8.400-lao-dong-tr111ng-nuoc-va-lao-dong-xuat-khau.htm
https://baodansinh.vn/cac-truong-cao-dang-mo-nhieu-nganh-nghe-thu-hut-thi-sinh-20210707061602543.htm
https://baodansinh.vn/dong-thap-phan-dau-den-nam-2025-nang-ty-le-lao-dong-qua-dao-tao-nghe-len-57-20210711224926228.htm
https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/phan-dau-den-cuoi-nam-2021-tao-them-viec-lam-cho-16-nghin-lao-dong-20210712145821366.htm


 
Để tinh gọn biên chế, giúp các trường cao đẳng trên địa bàn thực hiện có hiệu quả chức năng, 

nhiệm vụ được giao, UBND tỉnh Thanh Hóa đã quyết định “Sáp nhập Trường Trung cấp Phát 

thanh - Truyền hình, Trường Trung cấp nghề Xây dựng vào Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp 

Thanh Hóa và đổi tên thành Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa”. (Dan Sinh, LDTD 

Ngày 11/7) 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://baodansinh.vn/thanh-hoa-sap-nhap-hai-truong-trung-cap-vao-truong-cd-nghe-cong-nghiep-20210711162834369.htm
https://laodongthudo.vn/thanh-hoa-sap-nhap-truong-trung-cap-phat-thanh-truyen-hinh-va-truong-trung-cap-nghe-xay-dung-126031.html

