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Chính Sách 

 

Đề Xuất Sửa Đổi Điều Kiện Hoạt Động Dv Đưa NLĐ Đi Nước Ngoài Làm Việc 

 

Bộ LĐ-TB&XH đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật NLĐ Việt Nam đi làm 

việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Bộ đề xuất điều kiện hoạt động dịch vụ đưa NLĐ Việt Nam đi 

làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; bổ sung khái niệm nhân viên nghiệp vụ với các vị trí công 

việc để đảm bảo đủ số lượng bộ khung nhân viên nghiệp vụ thực hiện hoạt động của doanh 

nghiệp; bổ sung quy định về tính ổn định của cơ sở vật chất trong trường hợp doanh nghiệp thuê 

cơ sở vật chất; quy định trang thông tin điện tử (website) của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ 

phải có tên miền .vn. (Bao Chinh Phu Ngày 16/7) 

 

Bộ LĐ-TB&XH Trình Đề Án Hơn 800 Tỷ Đồng Đào Tạo Lại Lao Động 

 

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

kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, với chi phí hơn 800 tỷ 

đồng. Nhiều chuyên gia cho rằng, số tiền này quá lớn và không phù hợp với bối cảnh hiện tại. 

Việc đào tạo và đào tạo lại cho NLĐ mà Bộ LĐ-TB&XH đưa ra cần có sự cân nhắc. Bởi đây là 

tiền ngân sách, tiền của nhân dân. Một đại biểu Quốc hội cho rằng, thay vì đào tạo lại thì Bộ LĐ-

TB&XH nên có những chương trình, kế hoạch dài hạn, những dự án cụ thể ở trong trường đại 

học, cao đẳng, dạy nghề... để các học viên, sinh viên sau khi học xong ra trường là đi làm được 

ngay. Đồng thời, doanh nghiệp có nhu cầu tuyển lao động ở một lĩnh vực nào đó thì đặt hàng với 

các trường đào tạo nghề và được Nhà nước bỏ tiền ra đào tạo. (GDTD Ngày 14/7) 

 

Tòa Án Nhân Dân Tối Cao Đã Công Bố 43 Án Lệ, Xây Dựng 11 Dự Thảo Án Lệ 

 

Chiều 16/7, Tòa án nhân dân tối cao, Hội đồng tư vấn án lệ Quốc gia phối hợp với tổ chức Liên 

minh châu Âu và Chương trình phát triển Liên hợp quốc đã tổ chức "Hội thảo lấy ý kiến góp ý 

đối với các dự thảo án lệ". Kể từ Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐTP ngày 28/10/2015 về quy 

trình lựa chọn, công bố và áp dụng Án lệ đến nay, Tòa án nhân dân tối cao đã công bố được 43 

Án lệ, trong đó có 07 Án lệ về hình sự, 23 Án lệ về dân sự, 08 Án lệ về kinh doanh, thương mại, 

01 Án lệ về lao động, 02 Án lệ về tố tụng dân sự, 02 Án lệ về tố tụng hành chính. (VTV, 

congly.vn, congluan.vn, vtv.vn Ngày 16/7) 

 

Triển Khai Khung Trình Độ Quốc Gia Việt Nam Đối Với Các Trình Độ GDNN 

 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ký ban hành tại Quyết định 1232/QĐ-TTg ngày 15/7/2021 về Kế 

hoạch triển khai Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ GDNN giai đoạn 2021-

2025. Một trong các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Kế hoạch là xây dựng và ban hành các văn 

http://baochinhphu.vn/Chinh-sach-moi/De-xuat-sua-doi-dieu-kien-hoat-dong-DV-dua-nguoi-lao-dong-di-nuoc-ngoai-lam-viec/438484.vgp
https://giaoducthoidai.vn/kinh-te-xa-hoi/bo-ld-tbxh-trinh-de-an-hon-800-ty-dong-dao-tao-lai-lao-dong-8dLOcBmnR.html
https://vtv.vn/chinh-tri/toa-an-nhan-dan-toi-cao-da-cong-bo-43-an-le-xay-dung-11-du-thao-an-le-20210716183548293.htm
https://congly.vn/hoi-thao-truc-tuyen-lay-y-kien-gop-y-11-an-le-191389.html
https://congluan.vn/hoi-thao-truc-tuyen-lay-y-kien-gop-y-11-an-le-post145002.html
https://vtv.vn/chinh-tri/toa-an-nhan-dan-toi-cao-da-cong-bo-43-an-le-xay-dung-11-du-thao-an-le-20210716183548293.htm


 
bản, tài liệu để triển khai thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ 

GDNN. Triển khai Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ GDNN trên cơ sở cụ 

thể hóa nội dung, hoạt động chuyên môn cần triển khai để phân loại, chuẩn hóa năng lực, khối 

lượng học tập tối thiểu và văn bằng, chứng chỉ phù hợp đối với các trình độ GDNN. Cụ thể, từ 

quý II/2021 đến quý IV/2022, xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy định, tài liệu hướng dẫn về 

chuẩn đầu ra và khối lượng học tập tối thiểu theo tín chỉ cho các trình độ GDNN. Từ quý 

III/2021 đến quý II/2022: Xây dựng và ban hành hệ thống các văn bản chỉ đạo, tài liệu hướng 

dẫn các cơ sở GDNN rà soát, điều chỉnh cấu trúc, nội dung, phương pháp thực hiện chương trình 

đào tạo theo chuẩn đầu ra và quy định của Luật GDNN bảo đảm phù hợp với yêu cầu của người 

sử dụng lao động. Từ quý I/2022 đến quý IV/2022: Nghiên cứu hoàn thiện các quy định về bảo 

đảm chất lượng các trình độ GDNN, bao gồm cả chất lượng đào tạo từ xa, trực tuyến và chỉnh 

sửa, bổ sung các tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng GDNN, từ quý IV/2021 đến quý 

IV/2023; nghiên cứu xây dựng quan hệ giữa tiêu chuẩn năng lực nghề nghiệp, tiêu chuẩn kỹ 

năng nghề quốc gia với các trình độ đào tạo theo khung trình độ quốc gia. Từ quý III/2021 đến 

quý III/2025: Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu khác là triển khai, cập nhật, phát triển chương trình 

đào tạo nghề nghiệp theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam, trong đó, tiếp tục hướng dẫn, xây 

dựng chuẩn đầu ra cho các ngành nghề của các trình độ GDNN bảo đảm theo quy định của Luật 

GDNN và các hướng dẫn. Từ quý I/2022 đến quý IV/2023: Hướng dẫn điều chỉnh cấu trúc, nội 

dung, phương pháp thực hiện chương trình đào tạo, biên soạn chi tiết các mô đun, môn học, học 

phần, giáo trình, kế hoạch đào tạo trên cơ sở chương trình đào tạo đã được cập nhật, phát triển 

bảo đảm theo quy định của Luật GDNN và theo các hướng dẫn, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Từ 

quý IV/2021 đến quý IV/2025: Thực hiện các nội dung, hoạt động trong tiến trình tham chiếu 

Khung trình độ quốc gia Việt Nam (đối với các trình độ GDNN) với Khung tham chiếu trình độ 

ASEAN và các khung trình độ quốc gia khác, trong đó, thực hiện việc công nhận lẫn nhau về 

trình độ và kỹ năng giữa Việt Nam và các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là các nước trong khu 

vực ASEAN. (Bao Chinh Phu, gdnn.gov.vn, baodansinh.vn Ngày 16/7) 

 

Thêm 10 Bạn Trẻ Trở Thành Đại Sứ Kỹ Năng Nghề Việt Nam Năm 2021 

 

Bộ LĐ-TB&XH và Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các tổ chức quốc tế tổ chức “Diễn đàn 

quốc tế tương lai việc làm trong bối cảnh đại dịch Covid 19 và cách mạng công nghiệp 4.0, phát 

triển những kỹ năng thiết yếu cho thanh niên" chiều 14/7, nhân dịp kỷ niệm Ngày Kỹ năng thanh 

niên thế giới (15/7). Tham dự Diễn đàn có lãnh đạo một số Ủy ban của Quốc hội, Trung ương 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Ngoại giao, các diễn giả đến từ các tổ chức quốc 

tế như: Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF), Tổ chức Di cư quốc tế (IMO), Ngân hàng thế giới 

(WB), Ngân hàng phát triển Châu Á, Tổ chức Lao động quốc tế ILO, Tổ chức hợp tác quốc tế 

Đức GIZ, Cơ quan phát triển nhân lực Hàn Quốc (HRD Hàn Quốc), SkillsFuture Singapore; đại 

sứ quán các nước Anh, Pháp, Đức, Nhật, Hàn Quốc, Singapore, Úc, đại diện Liên minh Châu Âu 

tại Việt Nam; lãnh đạo, giáo viên của 200 cơ sở GDNN; lãnh đạo, cán bộ các sở LĐ-TB&XH 

các tỉnh, thành phố, lãnh đạo các Hiệp hội nghề nghiệp, các tổ chức xã hội nghề nghiệp, các tập 

đoàn và doanh nghiệp, chuyên gia huấn luyện kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia, các đại sứ kỹ năng 

nghề. Phát biểu tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Tấn Dũng cho biết để duy trì và 

nâng cao tốc độ tăng trưởng kinh tế, Việt Nam buộc phải đẩy nhanh tốc độ tăng năng suất lao 

động dựa vào đổi mới sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ mới và phát triển nguồn 

nhân lực nói chung, nhất là phát triển kỹ năng nghề nghiệp của NLĐ, đặc biệt là lao động trẻ. 

http://baochinhphu.vn/Chi-dao-quyet-dinh-cua-Chinh-phu-Thu-tuong-Chinh-phu/Trien-khai-Khung-trinh-do-quoc-gia-Viet-Nam-doi-voi-cac-trinh-do-giao-duc-nghe-nghiep/438530.vgp
http://gdnn.gov.vn/AIAdmin/News/View/tabid/66/newsid/38624/seo/Trien-khai-Khung-trinh-do-quoc-gia-Viet-Nam-ve-giao-duc-nghe-nghiep/Default.aspx
https://baodansinh.vn/trien-khai-khung-trinh-do-quoc-gia-viet-nam-doi-voi-cac-trinh-do-giao-duc-nghe-nghiep-20210716195825868.htm


 
Ông Nguyễn Minh Vũ - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho biết, có 50% lao động Việt Nam cần đào 

tạo, đào tạo lại. Lao động thanh niên là lực lực lao động chủ chốt, sẽ là lực lượng đi đầu trong 

việc tiếp cận thông tin và đào tạo kỹ năng nghề nhưng hiện nay vẫn còn ít được quan tâm. Tại sự 

kiện, Tổng cục GDNN công bố danh sách 10 bạn trẻ trở thành Đại sứ Kỹ năng nghề Việt Nam 

năm 2021. (Bao Tin Tuc, dantri.com.vn, baoquocte.vn, www.molisa.gov.vn Ngày 15/7) 

 

Hỗ Trợ Học Sinh, Sinh Viên Nghề Khởi Nghiệp 

 

Bộ LĐ-TB&XH đang dự thảo Thông tư quy định về công tác tư vấn hướng nghiệp, việc làm và 

hỗ trợ khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên GDNN. Trong đó, Bộ đề xuất quy định về công tác hỗ 

trợ khởi nghiệp. Theo đó, đề án nhằm nâng cao năng lực các cơ sở GDNN về đào tạo, bồi dưỡng, 

rèn luyện người học và hỗ trợ người học khởi nghiệp và tự tạo việc làm; Tạo môi trường thuận 

lợi hỗ trợ người học khởi nghiệp; Tìm kiếm và giới thiệu các ý tưởng, dự án khởi nghiệp của 

người học để giới thiệu cho các nhà đầu tư; tăng cường xã hội hóa công tác hỗ trợ người học 

khởi nghiệp và tự tạo việc làm. Dự thảo nêu rõ các hình thức tổ chức gồm: Tích hợp, lồng ghép 

các hoạt động tuyên truyền, giáo dục các kiến thức về khởi nghiệp cho người học; Tổ chức các 

khóa đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ hỗ trợ khởi nghiệp 

trong các cơ sở GDNN; Tạo môi trường hỗ trợ người học khởi nghiệp thông qua việc phối hợp 

với các tổ chức, cá nhân huy động các nguồn lực tổ chức các không gian khởi nghiệp; Tổ chức 

các hoạt động thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và kết nối các ý tưởng, dự án của người học với các 

nhà đầu tư, các doanh nghiệp. (Bao Dan Sinh, baochinhphu.vn Ngày 14/7) 

 

6 Tháng Đầu Năm: Toàn Ngành LĐ-TB&XH Nỗ Lực Lớn, Các Chỉ Tiêu Hoàn Thành 

 

Thống kê tới ngày 14/7, Bộ LĐ-TB&XH đã nhận được 33/63 văn bản cụ thể ban hành thực hiện 

Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg của các tỉnh, thành về việc giải ngân gói 

hỗ trợ 26,000 tỷ cho NLĐ. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, trong 3 ngày thực hiện Chỉ thị 

16, TPHCM đã triển khai giải ngân khoảng 100 tỷ đồng, 226.000 lao động tự do sẽ được giải 

ngân xong việc hỗ trợ trong ngày 14/7 và dự kiến 30/7, việc hỗ trợ theo kế hoạch của TPHCM sẽ 

hoàn thiện. Biến chủng mới COVID-19 đã xâm nhập vào khu vực công nghiệp, chế xuất, doanh 

nghiệp, ảnh hưởng 3,8/11 triệu lao động trực tiếp trong cả nước, ông cho biết. Thống kê tới hiện 

nay, đợt dịch lần thứ 4 đã khiến 130.000 lao động của tỉnh Bắc Giang bị dừng hoạt động trong 

đợt 4. Sau hơn 1 tháng, tới nay mới có 80.000 đã đi làm trở lại. Dẫn số liệu của Tổng cục Thống 

kê, ông Lê Tấn Dũng cho biết, trong quý II năm 2021, 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,… với tỷ lệ lao động qua đào tạo khoảng trên 

65%. Tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 40.602 lao động, đạt 45,11% kế 

hoạch, trong khi ước tuyển sinh 6 tháng đầu năm là 645.000 người (đạt 27,2% kế hoạch năm 

2021). (Dan Tri, www.molisa.gov.vn, baodansinh.vn, plo.vn, kinhtedothi.vn Ngày 14/7) 
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● Tin Kinh Doanh & Thị Trường Lao Động ●  

Hợp tác Nước Ngoài 

 

Du Học Nghề Điều Dưỡng Đức Và Cái Giá Phải Trả? 

 

Mức phí để giúp một học viên sang Đức du học nghề điều dưỡng trên thị trường hiện nay thường 

là 10.000 Euro. Với chương trình hợp tác Dolab/Colab: Học viên không phải đóng phí khi tham 

gia chương trình, do toàn bộ chi phí đã được các nhà tuyển dụng tại Đức hợp tác với Dự án chi 

trả. Ngược lại, do không có sự bảo trợ từ chính phủ, học viên lựa chọn tham gia chương trình của 

các đơn vị tư vấn du học tư nhân, thì khoản chi phí 10.000 Euro này sẽ do đối tượng tham gia chi 

trả. Tuy nhiên, chương trình này vẫn có nhiều đặc điểm về tiêu chuẩn đầu vào, số lượng tuyển 

sinh, thời gian học, mức trợ cấp… khiến cánh cửa du học nghề điều dưỡng chưa thực sự rộng mở 

với các bạn trẻ Việt Nam. Tính đến năm 2030 nước Đức vẫn cần thêm 200.000 điều dưỡng viên 

đến từ nước ngoài. Từ năm 2013 đến nay GIZ chỉ đưa được 4.000 lao động điều dưỡng từ các 

nước thứ 3 như Serbien, Bosnien, Philippines, v.v tới làm việc tại 290 viện dưỡng lão và cơ sở y 

tế khác nhau tại Đức. (Dan Tri Ngày 15/7) 

 

Chủ Tịch Nước Dự Cuộc Họp Không Chính Thức Các Nhà Lãnh Đạo APEC 

 

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ New Zealand, bà Jacinda Ardern, tối 16/7 (theo giờ Hà 

Nội), tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự cuộc họp không chính thức các nhà lãnh 

đạo kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) theo hình thức trực tuyến. Chủ tịch nước đưa ra 3 

đề xuất quan trọng cho hợp tác APEC. Trước hết, triển khai nhanh chóng các chương trình hợp 

tác để hỗ trợ các nhóm yếu thế, dễ bị tổn thương vượt qua khủng hoảng; nâng cao tính tự cường 

và khả năng thích ứng của các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ, vừa và siêu nhỏ; và đào 

tạo kỹ năng cho NLĐ, thu hẹp khoảng cách số giữa thành thị và nông thôn. (Hanoi Moi, 

VietnamPlus, Bao Quoc Te, CAND, NLD, Bao Tin Tuc, VTV, Thanh Nien Ngày 16/7) 

 

Ưu Tiên Hợp Tác GDNN Trong Giai Đoạn 2021-2027 

 

Ngày 16/7/2021, tại Hà Nội, Tổng cục trưởng Tổng cục GDNN Trương Anh Dũng đã tiếp và 

làm việc với ông Jesus Lavina, Phó Trưởng ban Hợp tác phát triển, Phái đoàn Liên minh châu 

Âu (EU) tại Việt Nam về ưu tiên hợp tác trong GDNN giai đoạn 2021-2027. Tổng cục trưởng 

mong muốn EU quan tâm, hỗ trợ và hợp tác với Tổng cục GDNN trong một số hoạt động như 

sau: (i) Xây dựng Chiến lược GDNN Việt Nam đến năm 2030; (ii) Tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật phát 

triển hệ thống GDNN Việt Nam; (iii) Công nhận, thừa nhận lẫn nhau về tiêu chuẩn lao động; (iv) 

Hợp tác, chia sẻ đào tạo cán bộ quản lý và nhà giáo; quản lý chất lượng đào tạo; (v) Kết nối cung 

cầu, phái đoàn EU là cầu nối kết nối cơ sở GDNN với các doanh nghiệp của EU sản xuất, kinh 

doanh tại Việt Nam; (vi) Hợp tác giữa các cơ sở GDNN của Việt Nam với cơ sở đào tạo ở EU. 

(Bao Dan Sinh, gdnn.gov.vn Ngày 18/7) 

 

Hàn Quốc Gia Hạn Thời Gian Lưu Trú Với Lao Động Việt Nam Theo Thời Hạn Hộ Chiếu 

 

https://dantri.com.vn/giao-duc-huong-nghiep/du-hoc-nghe-dieu-duong-duc-va-cai-gia-phai-tra-20210714151619500.htm
http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Doi-ngoai/1005959/phat-bieu-cua-chu-tich-nuoc-nguyen-xuan-phuc-tai-cuoc-hop-khong-chinh-thuc-cac-nha-lanh-dao-kinh-te-apec
https://en.vietnamplus.vn/remarks-by-president-nguyen-xuan-phuc-at-apec-informal-leaders-retreat/204805.vnp
https://baoquocte.vn/phat-bieu-cua-chu-tich-nuoc-tai-cuoc-hop-khong-chinh-thuc-cac-nha-lanh-dao-apec-151686.html
http://cand.com.vn/Su-kien-Binh-luan-thoi-su/Chu-tich-nuoc-Nguyen-Xuan-Phuc-du-cuoc-hop-khong-chinh-thuc-cac-nha-lanh-dao-APEC-650464/
http://nld.com.vn/chinh-tri/chu-tich-nuoc-nguyen-xuan-phuc-du-hop-khong-chinh-thuc-apec-ve-covid-19-20210716111006411.htm
https://baotintuc.vn/thoi-su/chu-tich-nuoc-nguyen-xuan-phuc-du-cuoc-hop-khong-chinh-thuc-cac-nha-lanh-dao-apec-20210716191606347.htm
https://vtv.vn/chinh-tri/chu-tich-nuoc-du-cuoc-hop-khong-chinh-thuc-apec-co-y-nghia-quan-trong-tren-nhieu-phuong-dien-20210716194630085.htm
https://thanhnien.vn/thoi-su/ung-ho-chia-se-vac-xin-giua-cac-nen-kinh-te-apec-1415685.html
https://baodansinh.vn/uu-tien-hop-tac-giao-duc-nghe-nghiep-trong-giai-doan-2021-2027-20210717180220681.htm
http://gdnn.gov.vn/AIAdmin/News/View/tabid/66/newsid/38618/seo/Tong-cuc-truong-Truong-Anh-Dung-tiep-va-lam-viec-voi-dai-dien-Phai-doan-EU-tai-Viet-Nam-ve-uu-tien-hop-tac-trong-GDNN-giai-doan-2021-2027/Default.aspx


 
Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ LĐ-TB&XH chiều 19/7 cho biết, Bộ Tư pháp Hàn Quốc 

vừa có thông báo về chính sách gia hạn thời gian lưu trú theo thời hạn hộ chiếu đối với người 

nước ngoài, trong đó có lao động Việt Nam đang làm việc tại nước này. Cụ thể, thời gian lưu trú 

theo thời hạn hộ chiếu chia làm 2 giai đoạn. Trong đó, từ ngày 1/7/2021 - 30/6/2022, công dân 

nước ngoài có hộ chiếu còn thời hạn dưới 1 năm sẽ được coi là còn thời hạn 1 năm và được gia 

hạn thời gian lưu trú là 1 năm. (VnEconomy Ngày 20/7) 

 

Việt Nam, Nhật Gia Tăng Hợp Tác Chuỗi Cung Ứng Sản Xuất 

 

Ngày 14/7, Bộ trưởng bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có buổi tiếp và làm việc với Ngài 

Yamada Takio, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam để trao đổi các biện pháp tăng cường hơn nữa 

quan hệ hợp tác Việt Nam – Nhật Bản trong lĩnh vực thương mại, công nghiệp và năng lượng. 

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cảm ơn Chính phủ Nhật Bản đã viện trợ 

cho Việt Nam 2 triệu liều vaccine AstraZeneca và tiếp tục viện trợ thêm cho Việt Nam 1 triệu 

liều AstraZeneca vào ngày 16/7. Để đảm bảo sản xuất của các doanh nghiệp FDI Nhật Bản an 

toàn, không gián đoạn cũng như đóng góp đảm bảo an toàn và sức khỏe người dân, Bộ trưởng 

Nguyễn Hồng Diên đề nghị Đại sứ Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong việc tiếp cận các 

nguồn vaccine để thực hiện mục tiêu tiêm vắc xin Covid-19 trên diện rộng, đặc biệt là việc tiêm 

vaccine cho các công nhân, NLĐ tại các nhà máy, khu công nghiệp, hệ thống bán lẻ của doanh 

nghiệp FDI Nhật Bản. (Cong Thuong Ngày 16/7) 

 

Romania Tặng Việt Nam 100.000 Liều Vắc Xin Astrazeneca 

 

Tại cuộc điện đàm với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ngày 14/7, Tổng thống Romania Klaus 

Werner Iohannis thông báo rằng Chính phủ Romania đã quyết định tặng Việt Nam 100.000 liều 

vắc xin AstraZeneca cũng như sẽ xem xét tích cực việc nhượng lại một lượng vắc xin cho Việt 

Nam trong thời gian tới. Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi nhiều biện pháp cụ thể nhằm tăng cường 

mở rộng và làm sâu sắc thêm quan hệ giữa hai nước, nhất trí duy trì và thúc đẩy các cơ chế trao 

đổi song phương đồng thời đẩy mạnh hợp tác trong một số lĩnh vực ưu tiên như kinh tế - thương 

mại, giáo dục - đào tạo, hợp tác lao động… (VietnamBiz, MoH, NLD, Thanh Nien, VietnamNet 

Ngày 14/7) 

 

Chủ Tịch Quốc Hội Hội Đàm Trực Tuyến Với Chủ Tịch Quốc Hội Singapore 

 

Chiều 14/7, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội đàm trực tuyến với Chủ tịch Quốc hội 

Singapore Tan Chuan-Jin nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác chặt chẽ cả trên bình diện song phương 

cũng như trong khuôn khổ ASEAN và các diễn đàn đa phương. Chủ tịch Quốc hội Singapore cho 

biết, 7 khu VSIP chuẩn bị lễ kỷ niệm 20 năm xuất hiện mô hình này. Những khu VSIP đã thu hút 

hơn 14 tỷ USD đầu tư, tạo ra hơn 270.000 việc làm. Đây là minh chứng sống động cho mối quan 

hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước, đóng góp vào sự phát triển của quan hệ Đối tác chiến lược Việt 

Nam-Singapore. (Bao Tin Tuc, Bao Quoc Te, Hanoi Moi, Tuoi Tre, Vietnam Net Ngày 14/7) 

 

Tin Trong Nước 
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VTC News Tổ Chức Tọa Đàm 'Trường Cao Đẳng Vượt Khó COVID-19' 

 

Ngày 20/7, Báo điện tử VTC News tổ chức tọa đàm trực tuyến với chủ đề "Trường cao đẳng 

vượt khó COVID-19".TS Trương Anh Dũng, Tổng Cục trưởng Tổng cục GDNN đánh giá, 

những năm qua, công tác giáo dục ở trường cao đẳng đạt nhiều kết quả quan trọng. Các điều kiện 

đảm bảo và kiểm soát chất lượng được tăng cường, từng bước chuẩn hóa, đồng thời thực hiện 

chuyển đổi sang mô hình đào tạo phối hợp doanh nghiệp, gắn với nhu cầu của doanh nghiệp và 

thị trường lao động nên chất lượng. Điều này giúp hiệu quả giáo nghề nghiệp đạt được nhiều 

bước tiến quan trọng, trên 95% sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp với thu nhập cao, một số 

trường tỷ lệ này đạt 100%. (VTC, VTC Ngày 20/7) 

 

Lào Cai: Phấn Đấu Đến Năm 2030 Duy Trì Tỷ Lệ Thất Nghiệp Chung Ở Mức Dưới 2% 

 

UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường 

lao động trên địa bàn tỉnh đến năm 2030. Theo đó, tỉnh đặt mục tiêu nâng tỷ lệ lao động qua đào 

tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 32% vào năm 2025 và đạt 36% vào năm 2030. Tỷ lệ lao động có 

các kỹ năng công nghệ thông tin đạt 60% năm 2025 và 75% năm 2030. Phấn đấu đến năm 2030 

duy trì tỷ lệ thất nghiệp chung ở mức dưới 2%, giảm tỷ trọng lao động làm việc trong ngành 

nông nghiệp đến năm 2025 xuống dưới 53% và đến năm 2030 đạt 43%. Tốc độ tăng năng suất 

lao động đạt tối thiểu 6%/năm vào năm 2025 và 7%/năm vào năm 2030. Phấn đấu giảm tỷ lệ 

thanh niên, không đi học hoặc không được đào tạo đến năm 2030 dưới 5%; không có việc làm 

dưới 3,5%. Duy trì tỷ lệ thất nghiệp thanh niên thành thị đến năm 2030 ở mức thấp dưới 3,5%, tỷ 

lệ thiếu việc làm của thanh niên nông thôn dưới 5%. Đến năm 2030, phấn đấu duy trì 100% học 

sinh tốt nghiệp trung học cơ sở và THPT được hướng nghiệp. (Dan Sinh Ngày 19/7) 

 

Bình Định Hỗ Trợ 28.650 NLĐ Không Có Giao Kết Hợp Đồng Lao Động 

 

Ông Nguyễn Mỹ Quang, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH cho biết, theo thống kê ban đầu, có 28.650 

NLĐ không có giao kết hợp đồng lao động phải tạm ngừng hoạt động theo quy định của UBND 

tỉnh để phòng chống dịch bệnh Covid-19 thuộc diện được hỗ trợ từ gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng của 

Chính phủ. Nhóm này gồm cả những người bán số dạo, người hành nghề xích lô, ba gác, bốc 

vác… không có thu nhập hoặc thu nhập thấp hơn mức chuẩn cận nghèo theo quy định tại Quyết 

định 59/2015 của Thủ tướng chính phủ. Dự kiến kinh phí để hỗ trợ cho 28.650 NLĐ không có 

giao kết hợp đồng lao động là hơn 42,975 tỷ đồng. (Dan Sinh Ngày 18/7) 

  

Cho Sinh Viên Thực Tập Giữa Mùa Dịch, Trường Bị Kiểm Điểm 

 

Ngày 18-7, UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa chỉ đạo Sở LĐ-TB&XH, UBND thị xã Nghi 

Sơn kiểm tra việc Trường cao đẳng Nghề Nghi Sơn tổ chức cho sinh viên (SV) đi thực tập giữa 

mùa dịch COVID-19. Theo kế hoạch, nhà trường sẽ tổ chức cho hơn 200 SV của 11 lớp đi thực 

tập ở các công ty tại Hải Dương. (Tuoi Tre Ngày 19/7) 

 

Hà Nội: Bình Quân Sẽ Tổ Chức 240 Phiên Giao Dịch Việc Làm Định Kỳ Hằng Ngày 

 

https://vtc.vn/vtc-news-to-chuc-toa-dam-truong-cao-dang-vuot-kho-covid-19-ar625461.html
https://vtc.vn/truc-tiep-toa-dam-truong-cao-dang-vuot-kho-covid-19-ar625520.html
https://baodansinh.vn/lao-cai-phan-dau-den-nam-2030-duy-tri-ty-le-that-nghiep-chung-o-muc-duoi-2-20210719003230011.htm
https://baodansinh.vn/binh-dinh-ho-tro-28650-nguoi-lao-dong-khong-co-giao-ket-hop-dong-lao-dong-20210718115511393.htm
https://tuoitre.vn/cho-sinh-vien-thuc-tap-giua-mua-dich-truong-bi-kiem-diem-20210719093937338.htm


 
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 3362/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án 

“Nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống sàn giao dịch việc làm thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-

2025 và những năm tiếp theo”. Theo đề án, giai đoạn 2021-2025, các phiên giao dịch việc làm 

trên địa bàn thành phố được tổ chức hằng ngày, đồng bộ từ sàn trung tâm đến các sàn, điểm giao 

dịch việc làm vệ tinh. Bình quân hằng năm, tổ chức 240 phiên giao dịch việc làm định kỳ hằng 

ngày, 12 phiên giao dịch việc làm đặc thù (gồm phiên chuyên đề theo ngành nghề và đối tượng 

lao động, phiên dành cho lao động khuyết tật, phiên online với các tỉnh trên toàn quốc), 10 phiên 

giao dịch việc làm lưu động tại các quận, huyện, thị xã. Hà Nội phấn đấu tỷ lệ giao dịch, phỏng 

vấn trực tuyến tại các phiên giao dịch việc làm đạt 30-35%. Giai đoạn sau năm 2025, thành phố 

phấn đấu tăng dần tỷ lệ giao dịch, phỏng vấn trực tuyến tại các phiên giao dịch việc làm, đạt từ 

50% trở lên. (Hanoi Moi Ngày 16/7) 

 

U Hoa Của 500 Đứa Trẻ Tật Nguyền 

 

Bà Đoàn Thị Hoa đã dành hơn một thập kỷ để nâng đỡ cộng đồng người khuyết tật thông qua 

một trung tâm mà cô đã xây dựng ở ngoại thành Hà Nội, dạy các ngành nghề khác nhau và mang 

lại nụ cười cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Bà Hoa và chồng, ông Nguyễn Hữu Tấn, đã chăm 

nuôi và dạy nghề cho khoảng 500 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, bao gồm cả những em bị 

khuyết tật nặng và các em nhỏ từ miền Nam xa xôi. Tại trung tâm dạy nghề từ thiện Quỳnh Hoa 

(nay là HTX sản xuất kinh doanh giấy cuộn Quỳnh Hoa), bà Hoa không chỉ là giáo viên của một 

lớp khuyết tật nặng mà còn là một người mẹ với tình yêu thương và sự tận tụy vô bờ bến. Bà 

chia sẻ việc kêu gọi dạy nghề cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong chuyến từ thiện 

cùng Hội Chữ thập đỏ Hà Nội cách đây gần 15 năm. Với sự hỗ trợ của chồng, bà Hoa đã thành 

lập một hội thảo để dạy nghề miễn phí cho cộng đồng người khuyết tật địa phương ngay tại sân 

sau nhà mình. (Tuoi Tre, Tuoi Tre Ngày 11-14/7) 

 

Trên 28 Nghìn NLĐ Thủ Đô Thiếu Việc Làm 

 

Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhiều doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp và chế 

xuất Hà Nội bị thiếu nguyên vật liệu để sản xuất, thiếu đơn hàng, công nhân lao động (CNLĐ) 

phải nghỉ luân phiên. Tính đến ngày 12/7, có trên 28 nghìn CNLĐ thiếu việc làm. Đến nay có 

tổng cộng 4.185 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đã thành lập 11.230 "Tổ An toàn 

COVID-19" với 49.574 người tham gia. (Dang Cong San Ngày 13/7) 

 

Thừa Thiên Huế: Giải Quyết Việc Làm Cho Hơn 8.000 Lao Động Trong 6 Tháng Đầu Năm 

 

Theo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thừa Thiên Huế, Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh Thừa 

Thiên Huế đã giải quyết việc làm cho 8.016 lao động, đạt 50,1% so với kế hoạch đề ra; trong đó, 

đưa 474 người đi lao động nước ngoài. Các cơ sở GDNN trên địa bàn đã tuyển sinh 6.199 lao 

động học nghề. Số học sinh đã tốt nghiệp là 5.292 người. (Dan Sinh Ngày 14/7) 

 

356 Doanh Nghiệp Đồng Nai Đăng Ký Tiêm Phòng Covid-19 Cho Lao Động Nước Ngoài 

 

http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/1005884/ha-noi-binh-quan-se-to-chuc-240-phien-giao-dich-viec-lam-dinh-ky-hang-ngay
https://tuoitre.vn/u-hoa-cua-500-dua-tre-tat-nguyen-20210711084249256.htm
https://tuoitrenews.vn/news/features/20210714/vietnamese-woman-gives-disabled-youths-boost-with-vocational-training/62058.html
https://dangcongsan.vn/phong-chong-dich-covid-19/tren-28-nghin-nguoi-lao-dong-thu-do-thieu-viec-lam-585327.html
https://baodansinh.vn/thua-thien-hue-giai-quyet-viec-lam-cho-hon-8000-lao-dong-trong-6-thang-dau-nam-20210714070953357.htm


 
Theo thống kê của Ban quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai, tính đến nay đã có 356 doanh 

nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký nhu cầu tiêm vaccine phòng Covid-

19 cho 3.057 chuyên gia, lao động ngước ngoài. Trong đó, có 1.173 nhà quản lý, 1.501 chuyên 

gia và 385 lao động kỹ thuật. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp đã đăng ký mua hàng ngàn liều 

vaccine để chích ngừa Covid-19 cho NLĐ (NLĐ) trực tiếp sản xuất. Trước đó, Ban Quản lý các 

khu công nghiệp Đồng Nai (DIZA) có văn bản đề nghị tất cả doanh nghiệp đang hoạt động trong 

các khu công nghiệp phải tổ chức xét nghiệm cho 100% NLĐ. Bên cạnh đó, DIZA yêu cầu toàn 

bộ doanh nghiệp trong khu công nghiệp tổ chức sản xuất, triển khai thực hiện 1 trong 2 phương 

án gồm "3 tại chỗ" và "1 cung đường, 2 địa điểm".(Tuoi Tre, Bao Dong Nai Ngày 18/7) 

 

Hơn 98.000 Lao Động Tại Bắc Giang Đã Đi Làm Trở Lại 

 

Theo báo cáo của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang, tính đến hết ngày 17/7, toàn tỉnh đã có 343 

doanh nghiệp trong khu công nghiệp hoạt động trở lại, cồng dồn đến nay có 98.033 lao động đã 

đi làm lại. Hiện toàn bộ 30/30 cụm công nghiệp của tỉnh hoạt động trở lại với 189 doanh nghiệp, 

43.888 lao động đi làm trở lại. Ngoài ra, các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp, cụm công 

nghiệp phải dừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch Covid-19 cũng đã cơ bản hoạt động trở lại. 

Các doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang đang có nhu cầu tuyển dụng rất cao với gần 45.000 công nhân. 

Trước dịch các doanh nghiệp này có khoảng 150.000 công nhân đi làm. (VnEconomy, Tuoi Tre 

Ngày 17/7) 

 

Hà Nội Thêm 21 Ca Mắc COVID-19; Hơn 1.200 Doanh Nghiệp Bị Ảnh Hưởng Bởi Dịch 

 

Sự tái bùng phát của dịch bệnh COVID-19 đã khiến hơn 1.200 doanh nghiệp ở Hà Nội bị ảnh 

hưởng. Tính đến thời điểm hiện nay, Hà Nội đã có 250 doanh nghiệp dừng hoạt động. Theo báo 

cáo của 45 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, tính đến nay trên địa bàn Thành phố 126 F0; 

2.077 F1 là đoàn viên, NLĐ. Số công nhân lao động mất việc làm là 7.533 người; số công nhân 

lao động thiếu việc làm 28.615. (Bao Chinh Phu Ngày 20/7) 

 

Hơn 60% Doanh Nghiệp Phải Cắt Giảm Lao Động Vì Covid-19 

 

Thời gian gần đây, FPT cùng với công ty giải pháp công nghệ Base đã đưa ra một khảo sát cho 

các doanh nghiệp Việt Nam liên quan đến vấn đề ảnh hưởng của làn sóng dịch bệnh đến hoạt 

động kinh doanh liên tục của doanh nghiệp. Bài khảo sát được thực hiện với nhà quản lý, lãnh 

đạo của hơn 400 doanh nghiệp trong nước từ những lĩnh vực, ngành nghề khác nhau. Đầu tiên, 

về mức độ ảnh hưởng của Covid-19 đến hoạt động của doanh nghiệp, báo cáo cho thấy, có hơn 

53% doanh nghiệp đang phải tạm ngưng hoặc hạn chế một phần hoạt động kinh doanh. Bên cạnh 

đó, hơn 60% doanh nghiệp cho biết họ sẽ tạm ngưng hoặc chuyển đổi mô hình kinh doanh nếu 

phải làm việc từ xa. Cụ thể, gần 10% doanh nghiệp đang trong tình trạng "ngủ đông" tạm thời. 

Liên quan đến những vấn đề mà doanh nghiệp phải đối mặt, những người đứng đầu doanh 

nghiệp có đưa ra rất nhiều yếu tố mà doanh nghiệp của mình bị ảnh hưởng. Những vấn đề chiếm 

đa số câu trả lời của doanh nghiệp bao gồm: đối tác gặp khó khăn gây ảnh hưởng đến doanh 

nghiệp (61,99%); nguồn cầu giảm sút (43,17%); thiếu hụt nguồn tiền (37,98%),... Dựa trên 

những câu trả lời từ các doanh nghiệp tham gia khảo sát, báo cáo chỉ ra rằng 2 ngành F&B và 

https://tuoitre.vn/dong-nai-vuot-1-000-ca-yeu-cau-cac-khu-cong-nghiep-xet-nghiem-cho-100-cong-nhan-20210718090821254.htm
http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/202107/356-doanh-nghiep-dang-ky-tiem-vaccine-phong-covid-19-cho-lao-dong-nuoc-ngoai-3067717/
https://vneconomy.vn/hon-98-000-lao-dong-tai-bac-giang-da-di-lam-tro-lai.htm
https://tuoitre.vn/bac-giang-khat-gan-45-000-lao-dong-tuyen-ca-cong-nhan-hoc-het-lop-9-2021071619430927.htm
http://baochinhphu.vn/Hoat-dong-dia-phuong/Ha-Noi-them-21-ca-mac-COVID19-hon-1200-doanh-nghiep-bi-anh-huong-boi-dich/438969.vgp


 
giáo dục-đào tạo là những ngành bị ảnh hưởng nhiều nhất. Trong đó, hơn 28% doanh nghiệp 

F&B sẽ ở trong tình trạng "ngủ đông" nếu phải vận hành từ xa. Ngược lại, công nghệ - viễn 

thông và xây dựng - kiến trúc lại là 2 ngành bị ảnh hưởng ít nhất. Cụ thể, hơn 51% doanh nghiệp 

Công nghệ - Viễn thông không phải cắt giảm lao động trong thời gian đại dịch. Mặc dù liên tục 

phải đối mặt với những khó khăn, thách thức do chuỗi sản xuất liên tục bị ảnh hưởng bởi các làn 

sóng Covid-19, thế nhưng, khoảng 52% doanh nghiệp tham gia khảo sát lại vô cùng lạc quan, tin 

rằng doanh nghiệp của mình có thể quay trở lại vận hành bình thường vào đầu tháng 8. Kể cả 

trong trường hợp xấu nhất là doanh nghiệp không thể trở lại hoạt động bình thường trong vòng 2 

tháng tới, thì có đến 45% đại diện doanh nghiệp trả lời rằng họ chắc chắn có thể duy trì doanh 

nghiệp trên 12 tháng. (CafeF Ngày 19/7) 

 

6 Tháng: Hà Nội Giải Quyết Việc Làm Cho Trên 96,7 Nghìn Người - Tín Hiệu Lạc Quan 

 

Theo báo cáo của Trung tâm Dịch vụ việc làm (DVVL) Hà Nội thuộc Sở LĐTB&XH Hà Nội, 6 

tháng đầu năm 2021, toàn TP giải quyết việc làm cho trên 96,7 nghìn lao động, đạt 60,5% kế 

hoạch giao trong năm, tăng 20,1% so với cùng kỳ 2020. TP Hà Nội ủy thác qua Ngân hàng 

Chính sách xã hội cho đối tượng nghèo, đối tượng chính sách xã hội vay với tổng số tiền 1,3 

nghìn tỷ đồng, giúp tạo việc làm cho hơn 28,5 nghìn lao động. Tuy nhiên, sự ổn định và tăng 

trưởng năm 2021 còn tùy thuộc vào thành công trong kiểm soát dịch bệnh, nhất là trước tình hình 

dịch Covid-19 bùng phát trở lại với các ca mắc mới tăng cao đang là thách thức cho quá trình 

phục hồi tăng trưởng những tháng tiếp theo của năm 2021. (Bao Dan Sinh Ngày 19/7) 

 

Hỗ Trợ Phát Triển, Nâng Tầm Kỹ Năng Cho Đối Tác Tài Xế Grab Tại Việt Nam 

 

Ngày 20/7/2021, Tổng cục GDNN và Grab Việt Nam chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ về việc 

hợp tác triển khai các sáng kiến hỗ trợ phát triển, nâng tầm kỹ năng cho đối tác tài xế Grab tại 

Việt Nam. Trong khuôn khổ Biên bản ghi nhớ hợp tác này, Tổng cục GDNN và Grab sẽ tập 

trung vào năm mục tiêu chính. Thứ nhất, phát triển kỹ năng và thúc đẩy các hoạt động giáo dục, 

đào tạo cho đối tác tài xế Grab bằng cách kết hợp hoạt động đào tạo vào các chương trình gặp 

mặt đối tác trực tuyến và ngoại tuyến của Grab. Thứ hai, nghiên cứu, xây dựng bộ tiêu chuẩn kỹ 

năng hỗ trợ quá trình đánh giá kỹ năng cho các đối tác tài xế Grab. Thứ ba, đánh giá công nhận 

kỹ năng nghề quốc gia cho các tài xế công nghệ. Thứ tư, đồng hành tổ chức các hoạt động nâng 

cao kỹ năng cho các tài xế công nghệ trên cả nước. Thứ năm, truyền thông, nâng cao nhận thức 

về phát triển kỹ năng nghề nghiệp và nguồn lực lao động có kỹ năng nghề. Đối với đối tác tài xế 

Grab, hai bên sẽ phối hợp cập nhật các thông tin về chương trình giáo dục kỹ năng có liên quan 

trên ứng dụng Grab dành cho tài xế. (Dan Viet Ngày 20/7) 

 

Đang Nghiên Cứu Chứng Chỉ Nghề Cho Cắt Tóc, Làm Nail... 

 

Tại hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm do Tổng cục GDNN tổ chức sáng 20-7, ông Vũ 

Trọng Bình, cục trưởng Cục Việc làm, Bộ LĐ-TB&XH, cho hay Cục Việc làm, Ban Kinh tế 

trung ương và Tổ chức Lao động thế giới nghiên cứu chứng chỉ kỹ năng nghề và chuẩn hóa nghề 

nghiệp như quốc tế, nhất là khu vực việc làm phi chính thức hiện có hàng chục triệu lao động 

như cắt tóc, làm nail, phục vụ nhà hàng... Mục đích nhằm chuẩn hóa kỹ năng, minh bạch, tránh 

https://cafef.vn/hon-60-doanh-nghiep-phai-cat-giam-lao-dong-vi-covid-19-20210719142638673.chn
https://baodansinh.vn/6-thang-ha-noi-giai-quyet-viec-lam-cho-tren-967-nghin-nguoi-tin-hieu-lac-quan-20210719145309793.htm
https://danviet.vn/ho-tro-phat-trien-nang-tam-ky-nang-cho-doi-tac-tai-xe-grab-tai-viet-nam-20210720132841151.htm


 
rủi ro. Ông Bình cũng nhắc tới gói hỗ trợ 4.500 tỉ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp nhằm đào tạo 

nghề cho NLĐ là thời cơ vàng. Cụ thể, kinh phí đào tạo là 1,5 triệu đồng/người/tháng. Qua 6 

tháng đầu năm, cả nước tuyển được 645.000 người, đạt 27,2% kế hoạch 2021, bằng 83% cùng kỳ 

2020. Số lao động nông thôn được đào tạo 350.000 người. (Tuoi Tre Ngày 20/7) 

 

TP Hồ Chí Minh Đề Xuất Hỗ Trợ Thêm Nhiều Đối Tượng Khó Khan 

 

Sở LĐ-TB&XH TP Hồ Chí Minh vừa có văn bản khẩn đề nghị UBND TP Thủ Đức và 21 quận, 

huyện rà soát, thống kê lao động tự do gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, ngoài 6 

nhóm công việc lao động tự do đã nêu trong Nghị quyết 09 của Hội đồng nhân dân TP Hồ Chí 

Minh. Cụ thể là những lao động làm các nhóm công việc sau: Bảo mẫu, giúp việc gia đình, bảo 

vệ, giữ xe, sửa xe, thợ hồ, tài xế, xe ôm công nghệ… Trước đó, gói hỗ trợ Covid-19 cơ bản đã 

thực hiện xong đợt 1, thực hiện hỗ trợ cho khoảng 220.000 lao động tự do với tổng số tiền 

khoảng 330 tỉ đồng, đạt tỷ lệ trên 95%. Theo thống kê, hiện TP Hồ Chí Minh có khoảng 27.000 

lao động tự do đang nằm ngoài 6 nhóm hỗ trợ đã nêu trong Nghị quyết 09. (Thanh Nien, 

thanhnien.vn, vtv.vn Ngày 19/7) 

 

Có 55.000 NLĐ Bình Dương Phải Nghỉ Việc Do COVID-19, Gần 1.600 F0 Đang Điều Trị 

 

Theo thống kê, đến nay trên địa bàn tỉnh Bình Dương có gần 55.000 công nhân phải nghỉ việc do 

ảnh hưởng của dịch COVID-19. Trong đó, gần 1.600 F0 đang điều trị, gần 12.000 F1 đang thực 

hiện cách ly tập trung và trên 41.000 công nhân thực hiện cách ly tại nhà và ở những nơi phong 

tỏa. (Tien Phong Ngày 19/7) 

 

Vùng Nào Được Phân Bổ Vốn NSNN Nhiều Nhất Cho Đầu Tư Công 5 Năm Tới? 

 

Chính phủ vừa trình Quốc hội báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung 

hạn giai đoạn 2016-2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Theo 

đó, tổng mức vốn ngân sách nhà nước (NSNN) thuộc kế hoạch đầu tư công 2021-2025 là 2,87 

triệu tỷ đồng, tăng 120.000 tỷ đồng so với mức đã báo cáo tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 

XIV. Trong đó, bao gồm 1,5 triệu tỷ đồng vốn NSTW và 1,37 triệu tỷ đồng vốn ngân sách địa 

phương (NSĐP). Tổng số vốn NSTW dự kiến bố trí trong dự kiến phương án phân bổ kế hoạch 

đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho 13 ngành, lĩnh vực. Trong đó, vốn tập trung cao nhất 

cho các hoạt động kinh tế chiếm 74,1% của tổng số vốn kế hoạch, tiếp đến là lĩnh vực quốc 

phòng, chiếm 7,7% và Giáo dục, đào tạo và GDNN chiếm 3,8%... (VietnamBiz Ngày 19/7) 

 

220.000 Lao Động Tự Do Ở TP HCM Nhận Được Hỗ Trợ 

 

Theo ông Lê Minh Tấn - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM, TP.HCM đã thực hiện hỗ trợ cho 

khoảng 220.000 NLĐ tự do với tổng số tiền hơn 330 tỷ đồng, đạt tỷ lệ giải quyết hỗ trợ 95%. 

Đây là những người thuộc 6 nhóm công việc, gồm bán hàng rong, buôn gánh bán bưng; thu gom 

rác, phế liệu; bốc vác; bán vé số lưu động; tự làm hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh 

vực ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe; làm việc tại một số địa điểm phải tạm dừng 

hoạt động theo chỉ đạo của UBND TP.HCM ngày 30.5. Mỗi người nhận 1,5 triệu đồng. Quận 10, 

https://tuoitre.vn/dang-nghien-cuu-chung-chi-nghe-cho-cat-toc-lam-nail-20210720115729389.htm
https://thanhnien.vn/thoi-su/tphcm-de-xuat-ho-tro-nguoi-giup-viec-nha-tho-ho-xe-om-cong-nghe-1416799.html
https://thanhnien.vn/thoi-su/tphcm-nguoi-lao-dong-chi-nhan-1-muc-ho-tro-1416620.html
https://vtv.vn/xa-hoi/tp-ho-chi-minh-de-xuat-ho-tro-them-nhieu-doi-tuong-kho-khan-20210720003423692.htm
https://tienphong.vn/co-55-000-nguoi-lao-dong-binh-duong-phai-nghi-viec-do-covid-19-gan-1-600-f0-dang-dieu-tri-post1356989.tpo
https://vietnambiz.vn/vung-nao-duoc-phan-bo-von-nsnn-nhieu-nhat-cho-dau-tu-cong-5-nam-toi-20210719121826508.htm


 
Bình Tân, Phú Nhuận, huyện Nhà Bè hoàn thành 100% hỗ trợ lao động tự do. Thành phố đang 

phấn đấu hỗ trợ gần 11.000 người còn lại (ở trong khu cách ly, phong toả, về quê khi TP HCM 

giãn cách xã hội...) và tập trung chi cho hơn 80.000 lao động có hợp đồng phải dừng việc, mất 

việc, hoàn thành trước ngày 25/7. Đồng thời, chính quyền đẩy mạnh hỗ trợ 60.000 điểm kinh 

doanh ở chợ truyền thống, 10.000 hộ kinh doanh dừng hoạt động; người bị cách ly tập trung; lực 

lượng tham gia phòng chống dịch... Đây là lần thứ hai thành phố hỗ trợ người dân bị Covid-19 

tác động. Đợt đầu vào năm 2020, thành phố cũng chi hơn 587 tỷ đồng hỗ trợ hơn 536.000 người. 

(VnExpress, thanhnien.vn Ngày 16/7) 

 

Bắc Giang Lại Phát Hiện Công Nhân Nhiễm COVID-19 Trước Khi Đi Làm Trở Lại 

 

Theo thông báo của UBND tỉnh Bắc Giang, trong ngày 15/7, tỉnh phát sinh thêm 1 trường hợp 

F0 là công nhân công ty Samkwang, KCN Quang Châu (Việt Yên, Bắc Giang) được phát hiện 

khi lấy mẫu test COVID-19 sàng lọc trước khi đi làm trở lại Từ cuối tháng 6-2021, ổ dịch ở 

huyện Việt Yên đã không phát hiện thêm ca mắc COVID-19, kể cả trong khu cách ly tập trung 

và ngoài cộng đồng. Đến nay, tỉnh Bắc Giang có 343 doanh nghiệp trong khu công nghiệp hoạt 

động trở lại với 90.108 lao động đã đi làm trở lại. (Tuoi Tre, Tien Phong Ngày 15/7) 

 

Nhiều Doanh Nghiệp TP HCM Kiên Trì ‘Mục Tiêu Kép’, Chống Đứt Gãy Sản Xuất 

 

Tối 13.7, UBND TP.HCM ban hành quy định về việc tổ chức hoạt động của doanh nghiệp (DN) 

sản xuất từ ngày 15/7. Theo đó, TP chỉ cho phép tiếp tục hoạt động sản xuất với các DN đảm bảo 

thực hiện phương châm “3 tại chỗ”, gồm sản xuất tại chỗ, ăn tại chỗ và nghỉ ngơi tại chỗ; hoặc 

phương án “một cung đường - 2 địa điểm” - vận chuyển tập trung công nhân (CN) từ nơi sản 

xuất đến nơi ở (có thể chọn ký túc xá, khách sạn, chỗ ở tập trung cho CN. Theo ông Phạm Xuân 

Hồng, Chủ tịch Hội Dệt may thêu đan TP.HCM, từ ngày 15.7, đa số các DN may tại TP.HCM 

đều phải tạm nghỉ, đóng cửa nhà máy do đặc thù công việc nên rất đông CN, diện tích nhà xưởng 

không quá lớn nên không thể thực hiện theo quy định “3 tại chỗ” mà TP vừa ban hành. Đang đau 

đầu với các đơn hàng nông sản nguyên liệu từ các tỉnh miền Tây không thể đi được vì khâu vận 

chuyển gần như “đóng băng” hoàn toàn, ông Nguyễn Ngọc Luận, nhà sáng lập kiêm CEO Công 

ty TNHH Liên kết Thương mại Toàn Cầu (chủ thương hiệu cà phê trái cây Meet More) cũng cho 

biết dù chỉ có 40 CN làm ở xưởng nhưng Meet More cũng không thể lập tức trong 1 ngày sắp 

xếp được chỗ ăn, chỗ ở cho tất cả mọi người. TRong khi đó, ông Phạm Văn Việt, Chủ tịch 

HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Việt Thắng Jean, cho biết DN đã áp dụng “3 tại 

chỗ” đối với CN ở nhà máy tại TP.Thủ Đức từ 3 ngày qua, nhưng chỉ với 50% số lượng vì theo 

lệnh giãn cách trước đây, công ty phải cho nghỉ một nửa, dẫn tới năng suất sản xuất của DN đã 

giảm 50% lại còn giảm tiếp 15% nữa. (Thanh Nien, NDH Ngày 15/7) 

 

Đồng Nai: 42.000 Công Nhân Công Ty Changshin Việt Nam Tạm Nghỉ Việc Do Covid-19 

 

Lãnh đạo Công ty Changshin Việt Nam (100% vốn Hàn Quốc, chuyên sản xuất giày Nike), cho 

biết Công ty đã thông báo cho toàn bộ công nhân làm việc tại 3 nhà máy tạm nghỉ việc để thực 

hiện phòng, chống dịch Covid-19. Cụ thể, 3 nhà máy thuộc công ty gồm VJ1 (huyện Vĩnh Cửu), 

VJ2 (huyện Long Thành) và VJ3 (huyện Tân Phú) tạm ngưng hoạt động từ 14h30 ngày 14/7 đến 

https://vnexpress.net/220-000-lao-dong-tu-do-o-tp-hcm-nhan-duoc-ho-tro-4325704.html
https://thanhnien.vn/thoi-su/tphcm-trien-khai-goi-ho-tro-covid-19-dat-95-chi-tra-cho-lao-dong-tu-do-1415370.html
https://tuoitre.vn/bac-giang-lai-phat-hien-cong-nhan-khu-cong-nghiep-quang-chau-mac-covid-19-20210715222245861.htm
https://tienphong.vn/bac-giang-lai-phat-hien-cong-nhan-nhiem-covid-19-truoc-khi-di-lam-tro-lai-post1355924.tpo
https://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/co-noi-an-o-tai-cho-cho-cong-nhan-doanh-nghiep-tai-tphcm-moi-duoc-hoat-dong-1414556.html
https://ndh.vn/thoi-su/nhieu-doanh-nghiep-tp-hcm-kien-tri-muc-tieu-kep-chong-dut-gay-san-xuat-1295307.html


 
hết ngày 19/7. Toàn bộ 3 nhà máy của công ty có gần 42.000 lao động được sắp xếp tạm nghỉ và 

hưởng lương theo diện nghỉ phép năm, trừ một số bộ phận liên quan phục vụ công tác phòng, 

chống dịch. Trong thời gian tạm nghỉ này, các bộ phận, xưởng có NLĐ chưa thực hiện xét 

nghiệm nhanh Covid-19 vẫn phải đến công ty để được xét nghiệm theo lịch do Phòng An toàn 

môi trường và sức khỏe đã thông báo trước đó. (Bao Tin Tuc, VietnamFinance Ngày 14/7) 

 

Gần 1/3 Ca Lây Nhiễm Cộng Đồng Là Công Nhân, Viên Chức Lao Động 

 

Theo ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, cả nước 

có khoảng 60.000 công nhân là F1, 160.000 người là F2 và gần 9.500 ca nhiễm là công nhân, 

viên chức lao động tại 35 tỉnh, thành (chiếm hơn 31% tổng số ca lây nhiễm cộng đồng). Công 

đoàn các cấp thống kê gần 500.000 công nhân lao động phải nghỉ việc, giãn việc, nghỉ luân phiên 

hoặc mất việc làm từ cuối tháng 4 đến nay. Thống kê của Liên đoàn Lao động TP.HCM, hơn 

1.800 ca nhiễm là công nhân, tính đến ngày 7.7. Trước đó, Bắc Giang đã phải dừng hoạt động 4 

khu công nghiệp phòng dịch, ảnh hưởng gần 140.000 lao động. Tổng Liên đoàn đã chi khẩn cấp 

113 tỷ đồng để hỗ trợ hơn 193.000 lao động, ủng hộ 150 tỷ đồng cho quỹ vắc xin COVID-19 

quốc gia, đồng thời kêu gọi các cơ quan chức năng sớm triển khai gói cứu trợ 26 nghìn tỷ đồng. 

(Thanh Nien, thanhnien.vn, antt.vn, cafef.vn Ngày 14/7) 

 

Móng Cái Triển Khai Tiêm Hơn 30.900 Liều Vaccine Sinopharm 

 

Thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh bắt đầu triển trai chiến dịch tiêm phòng vaccine Covid-

19 đợt 5 cho đối tượng ưu tiên đang công tác, làm việc tại các KCN và các cư dân biên giới với 

khoảng 30.900 liều Sinopharm. Tổng số người dân biên giới dự kiến được tiêm lần này khoảng 

28.000 người và dự kiến việc tiêm vaccine cho dân cư 8 xã, phường biên giới của Móng Cái sẽ 

kết thúc chậm nhất vào ngày 20/7/2021. Thành phố Móng Cái tập trung tiêm cho những người 

đang công tác, làm việc tại KCN có doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư; cư dân 8 xã, phường biên 

giới là Hải Yên, Trần Phú, Ninh Dương, Hải Hoà, Ka Long, Trà Cổ, Bắc Sơn, Hải Sơn; một số 

doanh nghiệp có vốn đầu tư của FDI, doanh nghiệp du lịch đón, phục vụ khách Trung Quốc... 

(VietnamPlus VN, mongcai.gov.vn, baotintuc.vn, vov.vn Ngày 14/7) 

 

Ký Hợp Đồng Khảo Sát Địa Chất Dự Án Điện Gió Ngoài Khơi La Gàn 

 

Ngày 15/7, Công ty cổ phần Phát triển Dự án Điện gió La Gan, đơn vị phát triển Dự án trang trại 

điện gió ngoài khơi La Gàn với công suất 3,5 GW đã ký hợp đồng khảo sát địa chất ngoài khơi 

với Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Kể từ khi ký kết Bản ghi 

nhớ với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận vào tháng 7 năm 2020, Dự án Điện gió Ngoài khơi 

La Gàn đã tích cực tiến hành các hoạt động phát triển dự án, với vốn đầu tư ước tính lên đến 10 

tỷ USD và công suất 3,5 GW. Dự án dự kiến đóng góp hơn 4,4 tỷ USD cho nền kinh tế Việt 

Nam trong suốt thời gian thực hiện dự án, tạo ra hơn 45.000 việc làm toàn thời gian cho các lao 

động trong nước. (BNews, Dau Tu Ngày 15/7) 

 

TP HCM Dừng Hoạt Động Doanh Nghiệp Không Đảm Bảo Chống Dịch Từ Ngày 15/7 
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Tình hình dịch COVID-19 tại TP HCM vẫn còn đang diễn biến phức tạp, UBND TP HCM chỉ 

đạo dừng hoạt động sản xuất của doanh nghiệp từ 0h ngày 15/7 nếu không đảm bảo yêu cầu “ba 

tại chỗ" và “một cung đường hai địa điểm". UBND TP HCM chỉ đạo cho phép tiếp tục hoạt động 

sản xuất đối với các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố khi đảm bảo một trong hai trường hợp. 

Thứ nhất, doanh nghiệp đảm bảo thực hiện được vừa sản xuất, với cách ly NLĐ tại chỗ với 

phương châm “ba tại chỗ" là sản xuất tại chỗ, ăn tại chỗ và nghỉ ngơi tại chỗ. Thứ hai, doanh 

nghiệp đảm bảo thực hiện được phương châm “một cung đường hai địa điểm". Cụ thể, chỉ duy 

nhất cung đường vận chuyển tập trung công nhân từ nơi sản xuất đến nơi ở của công nhân (có 

thể chọn ký túc xá, khách sạn, chỗ ở tập trung cho công nhân). Hiện đã có 42/128 doanh nghiệp 

tại TP Hồ Chí Minh đăng ký thực hiện phương án vừa giãn cách vừa sản xuất. (VietnamBiz, 

Tuoi Tre, Tien Phong, CAND, VOV, VTV Ngày 13/7)  
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