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Chính Sách 

 

Hơn 4,2 Triệu Lao Động Bị Ảnh Hưởng Vì Dịch Bệnh COVID-19 Đã Nhận Được Hỗ Trợ 

 

Theo báo cáo việc thực hiện chính sách hỗ trợ với người lao động mất việc làm và các đối tượng 

bị ảnh hưởng vì dịch bệnh COVID-19 tổng nguồn lực Chính phủ đề xuất hỗ trợ với người lao 

động khoảng 61.580 tỉ đồng. Cụ thể, số tiền hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt quy mô 35.880 tỉ 

đồng; hỗ trợ gián tiếp qua Ngân hàng Chính sách xã hội quy mô khoảng 16.200 tỉ đồng; qua việc 

tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất khoảng 6.500 tỉ đồng. Riêng hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng 

cao trình độ kỹ năng nghề nhằm duy trì việc làm cho người lao động từ Quỹ bảo hiểm thất 

nghiệp ước khoảng 3.000 tỉ đồng nhưng Ủy ban Thường vụ Quốc hội không tán thành. Với gói 

hỗ trợ bằng tiền mặt, theo Ủy ban Xã hội của Quốc hội, đến nay Chính phủ đã hỗ trợ người lao 

động khoảng 13.100 tỉ đồng. Trong đó, đã hỗ trợ 56.026 người lao động làm việc theo chế độ 

hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không 

hưởng lương; 173.473 người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng 

không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; 1,07 triệu người lao động không có giao kết hợp 

đồng lao động bị mất việc; 2,9 triệu người đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng. Như vậy, tổng 

số người đã nhận được hỗ trợ là trên 4,2 triệu. Với gói hỗ trợ qua Ngân hàng Chính sách xã hội, 

đến nay đã giải ngân cho 245 người sử dụng lao động vay để trả lương ngừng việc cho 11.276 

người với 41,8 tỉ đồng, chỉ bằng 0,26% quy mô gói. (VTV, tuoitre.vn, kenh14.vn Ngày 26/7) 

 

Bộ Trưởng Đào Ngọc Dung: 'Tỷ Lệ Thất Nghiệp Đã Tới Mức 2,52%' 

 

Sáng 25/7, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung báo cáo trước Quốc hội về việc thực 

hiện các chính sách an sinh xã hội, triển khai các gói hỗ trợ 62.000 tỷ và 26.000 tỷ tại phiên thảo 

luận tình hình kinh - tế xã hội. Ông cho biết, tỷ lệ thất nghiệp đã tới mức 2,52%. Khu vực dịch 

vụ bị ảnh hưởng nặng nề. Một số ngành đã ghi nhận sự suy giảm từ năm 2020 nay tiếp tục giảm 

sâu hơn, như khu vực du lịch, lữ hành giảm sâu tới 54,8%, vận tải giảm 0,7%. 70.000 doanh 

nghiệp đã phải rút khỏi thị trường. Một số khu công nghiệp phải tạm dừng hoạt động, tiêu biểu 

như Bắc Giang dừng cả 4 khu công nghiệp với 322 doanh nghiệp, 150.000 người lao động phải 

tạm thời dừng việc; Bắc Ninh cũng có 42.000 người thuộc diện này. Theo báo cáo giám sát của 

Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội, cả nước đã hỗ trợ 168,8 nghìn tỷ đồng với các đối tượng. Riêng 

việc thực hiện Nghị quyết 42, gói 62.000 tỷ triển khai trong điều kiện chưa có tiền lệ, trong thời 

gian gấp gáp. Tuy kết quả sau cùng chưa được như mong muốn nhưng theo Bộ trưởng, cả nước 

đã hỗ trợ 39.000 tỷ cho 14,4 triệu người thụ thưởng, trong đó tiền mặt là 13.000 tỷ. Tính đến 

ngày 24/7, nhóm chính sách hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đã chi 

trả cho 375.000 đơn vị sử dụng lao động số tiền 4.300 tỷ đồng với tổng cộng 11 triệu người thụ 

hưởng. Ngoài ra, 52.000 người bị tạm dừng lao động, dừng việc không hưởng lương đã được hỗ 

trợ. 5.500 hộ sản xuất kinh doanh cũng đã được nhận tiền. Chính phủ cũng ghi nhận TP. Hồ Chí 

https://vtv.vn/xa-hoi/hon-42-trieu-lao-dong-bi-anh-huong-vi-dich-benh-covid-19-da-nhan-duoc-ho-tro-20210726110224612.htm
https://tuoitre.vn/hon-42-trieu-lao-dong-da-nhan-duoc-ho-tro-20210725234850748.htm
https://kenh14.vn/hon-42-trieu-lao-dong-bi-anh-huong-vi-dich-benh-covid-19-da-nhan-duoc-ho-tro-20210726113952177.chn


 
Minh và nhiều địa phương đã ban hành, thường xuyên cập nhật số lượng, biến động ở nhóm lao 

động tự do để có hỗ trợ phù hợp. Trong điều kiện giãn cách xã hội toàn thành phố, chỉ trong 15 

ngày, các cơ quan chức năng đã đến từng nhà, gặp gỡ từng đối tượng. Với việc làm sát sao như 

vậy, 248.000 lao động tự do, tương đương 100% đối tượng được hưởng chính sách đã được giải 

ngân 426 tỷ đồng. (Nong Nghiep Vietnam, molisa, doanhnghiepvn Ngày 25/7) 

 

4 Trường Hợp Người Lao Động Được Trả Lương Ngừng Việc Vì Covid-19 

 

Cục Quan hệ Lao động và Tiền lương, Bộ LĐ-TB&XH, vừa có Công văn gửi Sở LĐ-TB&XH 

các tỉnh, thành phố về việc trả lương ngừng việc cho người lao động trong thời gian ngừng việc 

liên quan đến dịch bệnh Covid-19. Theo đó, Công văn hướng dẫn việc trả lương đối với trường 

hợp người lao động phải ngừng việc do tác động trực tiếp của dịch Covid-19 như: (1) Người lao 

động phải ngừng việc trong thời gian thực hiện cách ly theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; 

(2) Người lao động phải ngừng việc do nơi làm việc hoặc nơi cư trú bị phong tỏa theo yêu cầu 

của cơ quan có thẩm quyền; (3) Người lao động phải ngừng việc do doanh nghiệp hoặc bộ phận 

doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch bệnh theo yêu cầu của cơ quan có 

thẩm quyền; (4) Người lao động phải ngừng việc do doanh nghiệp hoặc bộ phận doanh nghiệp 

không hoạt động được vì chủ sử dụng lao động hoặc những người lao động khác cùng doanh 

nghiệp, bộ phận doanh nghiệp đó đang trong thời gian phải cách ly hoặc chưa quay trở lại doanh 

nghiệp làm việc. Trường hợp ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở xuống thì tiền lương ngừng 

việc được thỏa thuận không thấp hơn mức lương tối thiểu. Trường hợp phải ngừng việc trên 14 

ngày làm việc thì tiền lương ngừng việc do hai bên thỏa thuận nhưng phải bảo đảm tiền lương 

ngừng việc trong 14 ngày đầu tiên không thấp hơn mức lương tối thiểu. (NLD Ngày 26/7) 

 

Đào Tạo Nghề Cho Lao Động Trẻ Hậu Covid-19 

 

Ngày 20/7, Tổng cục GDNN, Bộ LĐ-TB&XH, đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác 

dạy nghề 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Tại hội nghị, ông Lê Tấn 

Dũng - Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH chỉ đạo, thời gian tới cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa cơ 

sở GDNN và các trung tâm giới thiệu việc làm ở các địa phương. Đẩy mạnh triển khai gói hỗ trợ 

đào tạo, tái đào tạo nghề, kỹ năng cho lao động trong doanh nghiệp. Nhằm tháo gỡ những khó 

khăn vì Covid-19, Việt Nam đã ban hành Nghị quyết 68 và Quyết định 23. Trong đó, có quy 

định hỗ trợ khoảng 4.500 tỷ đồng đào tạo và đào tạo lại cho lao động, góp phần nâng cao kỹ 

năng cho người lao động. Tổng hợp báo cáo kết quả tuyển sinh GDNN của các địa phương, trong 

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

so với cùng kỳ năm 2020). Trong đó: trình độ trung cấp, cao đẳng là 45.000 người. Số lao động 

nông thôn được đào tạo 350.000 người. (Dan Tri, vietnamnet.vn, gdnn.gov.vn Ngày 21/7) 

 

Đổi Mới Hình Thức Giáo Dục Pháp Luật Trong Các Cơ Sở GDNN 

 

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký Quyết định 1260/QĐ-TTg phê duyệt Chương 

trình “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở GDNN giai đoạn 2022-

2027”. Chương trình tiếp tục đổi mới phương thức, hình thức giảng dạy môn học Pháp luật trình 

độ cao đẳng, trình độ trung cấp theo hướng khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin vào 

https://nongnghiep.vn/bo-truong-dao-ngoc-dung-ty-le-that-nghiep-da-toi-muc-252-d298022.html
http://www.molisa.gov.vn/Pages/tintuc/chitiet.aspx?tintucID=226363
https://doanhnghiepvn.vn/doanh-nhan/da-co-52-000-nguoi-bi-tam-ngung-viec-ty-le-that-nghiep-toi-muc-2-52/20210725041211207
https://nld.com.vn/cong-doan/nong-4-truong-hop-nguoi-lao-dong-duoc-tra-luong-ngung-viec-vi-covid-19-20210726070034977.htm
https://dantri.com.vn/giao-duc-huong-nghiep/nhieu-nganh-hoc-cua-truong-nghe-dap-ung-nhu-cau-cao-cua-thi-truong-20210720192523741.htm
https://vietnamnet.vn/vn/goc-nhin/dao-tao-nghe-cho-lao-dong-tre-hau-covid-19-757747.html
http://gdnn.gov.vn/AIAdmin/News/View/tabid/66/newsid/38626/seo/Tong-cuc-Giao-duc-nghe-nghiep-so-ket-6-thang-cong-tac-dau-nam-trien-khai-nhiem-vu-6-thang-cuoi-nam-2021/Default.aspx


 
công tác giảng dạy, học tập; tổ chức “Ngày pháp luật”; tổ chức các cuộc thi, hội thi tìm hiểu 

pháp luật, phiên tòa giả định, cuộc thi Olympic luật cho người học; tổ chức cuộc thi báo cáo viên 

pháp luật giỏi; lồng ghép công tác tuyên truyền, PBGDPL qua các ngày hội, sinh hoạt văn hóa, 

nghệ thuật, thể thao phù hợp; hình thành cơ chế phối hợp giữa trường cao đẳng, trường trung cấp 

với cơ quan tư pháp, cơ quan quản lý về GDNN trên địa bàn;… Quyết định cũng nêu rõ mục tiêu 

cụ thể của Chương trình này, đó là: Đào tạo, bồi dưỡng, phát triển được khoảng 2 nghìn giáo 

viên, giảng viên giảng dạy môn học Pháp luật, cán bộ quản lý cơ sở GDNN, tuyên truyền viên, 

báo cáo viên pháp luật theo bộ chương trình, tài liệu của Chương trình để trở thành đội ngũ hạt 

nhân thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong các cơ sở hoạt động 

GDNN. Chương trình nêu mục tiêu phấn đấu 90 - 100% cơ sở hoạt động GDNN tổ chức tuyên 

truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo bộ chương trình, giáo trình, tài liệu phổ biến giáo dục 

pháp luật cho người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động trong đơn vị; 100% 

người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động trong các trường cao đẳng, 

trường trung cấp  được tuyên truyền, phổ biến, thông tin đầy đủ, rộng rãi về pháp luật GDNN, 

các nội dung pháp luật liên quan trực tiếp đến ngành, nghề đào tạo, vị trí việc làm sau khi tốt 

nghiệp nhằm giúp người học nhận thức và thực hiện tốt các quy định của pháp luật. (Bao Chinh 

Phu, gdnn.gov.vn Ngày 20/7) 

 

Bộ LĐ-TB-XH Yêu Cầu Khẩn Trương Thực Hiện Hỗ Trợ Lao Động, Doanh Nghiệp  

  

Ngày 20/7, Bộ LĐ-TB&XH có Công điện số 05/CĐ-LĐTBXH gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao 

động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống 

dịch COVID-19. Trước tình hình diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh Covid-19, để tiếp tục 

phòng chống dịch hiệu quả và hỗ trợ kịp thời người lao động, người sử dụng lao động, đảm bảo 

an sinh xã hội cho người dân, không để ai bị bỏ lại phía sau, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH đề nghị 

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, tập trung 

thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7  của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người 

lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Quyết định số 

23/2021/QĐ-TTg  của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ 

người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 một cách khẩn 

trương nhất, bảo đảm chính sách đến người lao động, người sử dụng lao động và người dân kịp 

thời, đầy đủ và đúng đối tượng. Bộ trưởng cũng đề nghị chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ 

đạo triển khai ngay việc rà soát, thống kê, chi trả cho các đối tượng hỗ trợ, đặc biệt là các đối 

tượng hỗ trợ trực tiếp bằng tiền. Bộ cũng chỉ đạo Sở LĐ-TB&XH tăng cường công tác phòng, 

chống dịch, đặc biệt trong các cơ sở điều dưỡng người có công với cách mạng, cơ sở trợ giúp xã 

hội, cơ sở cai nghiện ma túy (sau đây gọi chung là cơ sở), có biện pháp phòng, dịch an toàn đối 

với khách đến thăm, không tiếp nhận đối tượng mới, trường hợp phải tiếp nhận khẩn cấp thì cơ 

sở phải phối hợp với cơ sở y tế trên địa bàn tổ chức xét nghiệm, bố trí nơi cách ly theo quy định 

về phòng, chống dịch Covid-19. (VOV, www.molisa.gov.vn, baodansinh.vn Ngày 21/7) 

 

Phải Nhận Thức Về "Mục Tiêu Kép" Theo Hướng Đổi Mới Hoàn Toàn 

 

Chiều 22/7, Quốc hội thảo luận tại tổ về các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội 6 tháng cuối năm 2021 và kế hoạch phát triển 5 năm 2021-2025. Ông Đào Ngọc Dung, Bộ 

https://baochinhphu.vn/Chi-dao-quyet-dinh-cua-Chinh-phu-Thu-tuong-Chinh-phu/Doi-moi-hinh-thuc-tuyen-truyen-pho-bien-giao-duc-phap-luat-trong-cac-co-so-giao-duc-nghe-nghiep/439015.vgp
https://baochinhphu.vn/Chi-dao-quyet-dinh-cua-Chinh-phu-Thu-tuong-Chinh-phu/Doi-moi-hinh-thuc-tuyen-truyen-pho-bien-giao-duc-phap-luat-trong-cac-co-so-giao-duc-nghe-nghiep/439015.vgp
http://gdnn.gov.vn/AIAdmin/News/View/tabid/66/newsid/38634/seo/Tang-cuong-pho-bien-giao-duc-phap-luat-trong-co-so-giao-duc-nghe-nghiep/Default.aspx
https://vov.vn/xa-hoi/viec-lam/bo-ld-tb-xh-yeu-cau-khan-truong-thuc-hien-goi-ho-tro-lao-dong-doanh-nghiep-mua-dich-875649.vov
http://www.molisa.gov.vn/Pages/tintuc/chitiet.aspx?tintucID=226319
https://baodansinh.vn/tap-trung-ho-tro-nguoi-lao-dong-va-nguoi-su-dung-lao-dong-gap-kho-khan-do-dai-dich-20210721114304448.htm


 
trưởng Bộ LĐ-TB&XH cho biết, từ năm 2020 tới nay có những biến động mạnh. Diễn biến dịch 

bệnh Covid-19 đã tác động rất lớn với tình huống hoàn toàn khác trước, phức tạp và khó lường 

hơn. Theo ông, đến lúc này chúng ta phải nhận thức về "mục tiêu kép" theo hướng đổi mới hoàn 

toàn. Trước đây mục tiêu kép là đồng thời cả 2 việc, nhưng bây giờ không thể có được, phải chấp 

nhận tốc độ phát triển chậm lại, hi sinh một phần kinh tế để mà chống dịch vì an toàn sức khỏe 

của người lao động. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung dự báo trong bối cảnh dịch dã như thế này chúng 

ta không thể đạt được miễn dịch cộng đồng trong năm 2021. Bộ trưởng cũng nhắc nhở rằng 

Covid-19 đã làm tấn công các khu công nghiệp, khu chế xuất ở Bắc Giang, Bắc Ninh, TPHCM, 

Bình Dương, Đồng Nai. (Dan Tri Ngày 22/7) 

 

GS Lê Quân: Phải Coi Học Phí Đối Với Người Học Là Nguồn Đầu Tư 

 

Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV, GS-TS Lê Quân, đại biểu Quốc hội tại tỉnh Cà Mau, 

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, suất học phí hiện nay từ ngân sách chi đảm bảo ở 

mức thấp và mức học phí của các trường cũng đang còn thấp. Đại biểu Lê Quân cho rằng cần có 

chính sách thật tốt để con em nghèo học giỏi hoặc là các em học giỏi có thể tiếp cận được học 

bổng để đảm bảo quyền được học đại học; đảm bảo rằng học phí cũng là một rào cản kỹ thuật để 

tránh việc học sinh lao vào học đại học trở thành học đại; phải coi học phí đối với người học là 

nguồn đầu tư, thông lệ quốc tế học phí bao giờ cũng bằng gần hai năm tiền lương sau khi tốt 

nghiệp. Ngoài ra, vị đại biểu này cho rằng cần phải thay đổi tư duy về quản lý nhà nước. Tự chủ 

là phải quản lý được chất lượng đầu ra và có bộ chỉ số để đánh giá được hiệu quả, chất lượng 

từng cơ sở đào tạo, từng ngành nghề, vấn đề việc làm, chất lượng việc làm có đáp ứng được yêu 

cầu của xã hội. Trong thời gian qua, có thực tế rất nhiều cơ sở giáo dục đại học và GDNN 

chuyển sang tự chủ nhưng không nhận được chi thường xuyên nên thấy sốc. Ông Quân cho rằng 

cần phải hiểu rằng ưu tiên cho phát triển giáo dục đại học và GDNN đòi hỏi ngân sách nhà nước 

phải tăng cao lên hằng năm chứ không phải giảm đi. (VTC Ngày 25/7) 

 

Xây Dựng Thế Hệ Thanh Niên Việt Nam Phát Triển Toàn Diện 

 

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 1331/QĐ-TTg về Chiến lược phát triển thanh 

niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030. Chiến lược đề ra 6 mục tiêu cụ thể: 1- Tuyên truyền, phổ 

biến, giáo dục pháp luật; cung cấp thông tin về tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho thanh niên; 2- Giáo 

dục, nâng cao kiến thức, kỹ năng; tạo điều kiện để thanh niên bình đẳng về cơ hội học tập, 

nghiên cứu, đổi mới sáng tạo; 3- Nâng cao chất lượng đào tạo nghề và tạo việc làm bền vững cho 

thanh niên; phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao; 4- Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức 

khoẻ cho thanh niên; 5- Nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh niên; 6- Phát huy vai trò 

của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, đến năm 

2030, phấn đấu 80% thanh niên được tư vấn hướng nghiệp và việc làm; 60% thanh niên được 

đào tạo nghề gắn với tạo việc làm, ưu tiên việc làm tại chỗ. Hằng năm, có ít nhất 700.000 thanh 

niên được giải quyết việc làm. Đến năm 2030, tỉ lệ thanh niên thất nghiệp ở đô thị dưới 7%; tỉ lệ 

thanh niên thiếu việc làm ở nông thôn dưới 6%. Một trong các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của 

Chiến lược là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật. Nhiệm vụ, giải 

pháp khác là tăng cường cung cấp dịch vụ, hoạt động hỗ trợ thanh niên. Theo đó, đổi mới hình 

thức cung cấp các dịch vụ hỗ trợ thanh niên học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học; thực hiện có 

hiệu quả việc chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; xây dựng các chương trình đào 

https://dantri.com.vn/xa-hoi/den-luc-nay-phai-nhan-thuc-ve-muc-tieu-kep-theo-huong-doi-moi-hoan-toan-20210722195237038.htm
https://vtc.vn/gs-le-quan-dung-hoc-phi-lam-hang-rao-can-hoc-sinh-lao-vao-dai-hoc-ar626360.html


 
tạo ngoại ngữ trên mạng Internet. Triển khai cơ chế hợp tác giữa các trường đại học, cơ sở 

GDNN, cơ sở nghiên cứu với các tổ chức kinh tế; hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường lao 

động theo hướng hội nhập quốc tế; nâng cao chất lượng dự báo thị trường lao động trong ngắn 

hạn và dài hạn; tổ chức các cuộc thi tay nghề, sáng kiến cho thanh niên. (Bao Chinh Phu Ngày 

26/7) 

 

Giảm Nghèo Bền Vững Dạy Nghề Gắn Với Tạo Việc Làm 

 

Tại phiên thảo luận về kinh tế - xã hội ngày 25.7, một số đại biểu Quốc hội (ĐBQH) nhận xét 

rằng thành quả về giảm nghèo của nước ta có đóng góp quan trọng của đào tạo nghề. Phó Chủ 

nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Tạ Văn Hạ cho rằng cùng với việc trang bị kiến thức nghề 

nghiệp, kỹ năng lao động, sản xuất thì phải tạo ra môi trường để người nghèo thể hiện những 

kiến thức, kỹ năng đã học được. ĐBQH Nguyễn Thị Thu Dung (Thái Bình) cho rằng phần lớn 

chương trình hỗ trợ đào tạo nghề cho người nghèo hiện nay là các khóa ngắn hạn, truyền nghề, 

cầm tay chỉ việc ở một số ngành, nghề đơn giản… Cách tiếp cận này chưa thực sự hiệu quả, bền 

vững do sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ sản xuất cũng như biến động của thế giới hiện 

tại như đại dịch, biến đổi khí hậu… Cùng với đào tạo nghề, Chính phủ và các địa phương phải có 

chiến lược và dự báo dài hơi hơn trong việc thu hút đầu tư, cũng như phát triển các mô hình kinh 

tế để có kế hoạch đào tạo cho người lao động trong từng giai đoạn. Ủy viên Thường trực Ủy ban 

Xã hội Đinh Ngọc Quý cho rằng Chính phủ phải phân cấp, phân quyền mạnh hơn cho địa 

phương để họ chủ động điều hành, quyết định các giải pháp, biện pháp giảm nghèo, phù hợp 

nhất với điều kiện cụ thể từng địa phương, địa bàn và nguyên nhân nghèo cụ thể của từng hộ, 

từng nhóm hộ. Đặc biệt, bên cạnh các vấn đề về hạ tầng, giáo dục, cần chú trọng đào tạo nghề 

gắn với tạo việc làm. (GDNN Ngày 26/7) 

 

● Tin Kinh Doanh & Thị Trường Lao Động ●  

Hợp tác Nước Ngoài 

 

Đức Cam Kết Hỗ Trợ Hơn 113,5 Triệu Euro Vốn ODA Cho Việt Nam 

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, Vụ trưởng Vụ Kinh tế đối ngoại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt 

Nam Phạm Hoàng Mai và Tổng Vụ trưởng Vụ Hợp tác với châu Á, Đông Nam Á, Bộ Hợp tác 

Kinh tế và Phát triển Đức Gisela Hammerschmidt vừa ký kết Biên bản Kỳ họp đàm phán cấp 

Chính phủ về hợp tác phát triển Việt Nam - Đức năm 2021 theo hình thức trực tuyến. Đức cam 

kết hỗ trợ vốn vay ODA năm 2021 cho Việt Nam là 50 triệu Euro và vốn ODA không hoàn là 

63,559 triệu Euro dành cho 14 dự án hỗ trợ kỹ thuật và dự án đầu tư. Theo đó, 3 lĩnh vực ưu tiên 

hợp tác ODA giữa hai nước tiếp tục được đẩy mạnh là năng lượng, đào tạo nghề và môi trường. 

Ngoài ra, Đức cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác tăng cường trong lĩnh vực y tế nhằm giúp Việt Nam 

ứng phó với đại dịch COVID-19. (VietnamPlus VN, Bao Tin Tuc Ngày 25/7) 

 

Thúc Đẩy Nâng Kim Ngạch Thương Mại Việt - Hàn Lên Mức 100 Tỷ USD 

 

http://baochinhphu.vn/Chi-dao-quyet-dinh-cua-Chinh-phu-Thu-tuong-Chinh-phu/Xay-dung-the-he-thanh-nien-Viet-Nam-phat-trien-toan-dien/440000.vgp
http://gdnn.gov.vn/AIAdmin/News/View/tabid/66/newsid/38646/seo/Giam-ngheo-ben-vung-Day-nghe-gan-voi-tao-viec-lam/Default.aspx
https://en.vietnamplus.vn/germany-pledges-over-1135-million-eur-in-oda-for-vietnam/205242.vnp
https://baotintuc.vn/kinh-te/duc-cam-ket-ho-tro-hon-1135-trieu-euro-von-oda-cho-viet-nam-20210725173548586.htm


 
Sáng 22/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã điện đàm với Thủ tướng Nội các Hàn 

Quốc Kim Boo Kyum. Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi các biện pháp cụ thể, thực chất thúc đẩy 

quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc trong thời gian tới. Hai Thủ tướng nhất 

trí triển khai hiệu quả và duy trì các hình thức hợp tác về lao động giữa hai nước; quan tâm hỗ 

trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc và người Hàn Quốc tại 

Việt Nam có cuộc sống ổn định, an toàn, nhất là trong tình hình dịch bệnh khó khăn hiện nay; 

thúc đẩy một số dự án cụ thể trong lĩnh vực an ninh quốc phòng. (Bao Tin Tuc, Bao Chinh Phu 

Ngày 22/7) 

 

WB Khởi Động Hỗ Trợ 600 Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Việt Nam Chuyển Đổi Số 

 

Nhằm phục vụ cho nghiên cứu “Đánh giá tác động ứng dụng công nghệ số hóa lên hiệu suất hoạt 

động của doanh nghiệp” do Ngân hàng Thế giới (WB) thực hiện, sáng 22/7, tại Hà Nội, WB Việt 

Nam đã phối hợp với Công ty Real-Time Analytics (RTA) tổ chức hội thảo trực tuyến khởi động 

chương trình "Ngân hàng Thế giới hỗ trợ doanh nghiệp SME Việt Nam chuyển đổi số." Ngân 

hàng Thế giới sẽ hỗ trợ 600 doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam ứng dụng các giải pháp công 

nghệ để tăng năng suất lao động và nâng cao năng lực cạnh tranh trong quá trình hoạt động. 

(VietnamPlus Ngày 22/7) 

Tin Trong Nước 

 

Apple Tuyển Dụng 24 Vị Trí Tại Việt Nam 
 

Trên trang web chính thức của mình, Apple đã đăng tuyển tổng cộng 24 vị trí công việc trong 

mục việc làm tại Hà Nội và TP. HCM. Các vị trí này thuộc 4 mảng chính là sản xuất phần cứng, 

vận hành hệ thống, quản lý chuỗi cung ứng, bán hàng và kinh doanh. Các nhân sự ứng tuyển 

được yêu cầu phải có trên 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan. Apple cũng quy định 

người ứng tuyển phải có trình độ tiếng Anh tốt và sẵn sàng làm việc tại nhà máy sản xuất tại 

nước ngoài. (CafeF, KTDT, VTV Ngày 26/7) 

 

Hà Nội Giãn Cách Theo Chỉ Thị 16 Từ 6h Ngày 24/7 

 

Đêm 23/7, Chủ tịch UBND Hà Nội Chu Ngọc Anh ký Chỉ thị số 17 về thực hiện giãn cách xã 

hội theo nguyên tắc Chỉ thị số 16 của Thủ tướng. Theo Chỉ thị này, người dân được yêu cầu ở tại 

nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như: Mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, 

cấp cứu, khám chữa bệnh, tiêm chủng và các trường hợp khẩn cấp khác; đi công tác công vụ, 

làm việc tại cơ quan, công sở, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, 

hàng hóa thiết yếu được phép hoạt động. Nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất trong các Khu/Cụm 

công nghiệp phải xây dựng phương án sản xuất an toàn "3 tại chỗ: sản xuất, ăn uống, nghỉ ngơi 

tại chỗ" hoặc "1 cung đường 2 điểm đến" được UBND quận, huyện, thị xã phê duyệt và thực 

hiện nghiêm theo phương án đã được phê duyệt. (Zing News, VnExpress, VnExpress, BBC, 

nCoV, Tuoi Tre, Bao Tin Tuc, Hanoi Moi, CAND, Lao Dong, VietnamNet, VTV, Bao Tin Tuc 

Ngày 24/7) 

  

https://baotintuc.vn/chinh-tri/thuc-day-nang-kim-ngach-thuong-mai-viet-han-len-muc-100-ty-usd-20210722123937347.htm
http://baochinhphu.vn/Hoat-dong-cua-lanh-dao-Dang-Nha-nuoc/Han-Quoc-ho-tro-hop-tac-voi-Viet-Nam-thuc-hien-chien-luoc-vaccine/439360.vgp
https://www.vietnamplus.vn/wb-khoi-dong-ho-tro-600-doanh-nghiep-nho-va-vua-viet-nam-chuyen-doi-so/728433.vnp
https://cafef.vn/apple-tuyen-dung-nhieu-vi-tri-tai-viet-nam-20210726073721505.chn
https://kinhtedothi.vn/apple-tuyen-dung-24-vi-tri-tai-viet-nam-428615.html
https://vtv.vn/kinh-te/apple-tuyen-dung-nhan-su-tai-viet-nam-20210726081443172.htm
https://zingnews.vn/ha-noi-gian-cach-theo-chi-thi-16-tu-6h-ngay-247-post1242526.html
https://e.vnexpress.net/news/news/hanoi-imposes-15-day-social-distancing-order-4329630.html
https://e.vnexpress.net/news/news/shippers-not-allowed-in-hanoi-amid-social-distancing-transport-department-4329868.html
https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-57949517
https://ncov.moh.gov.vn/en/-/6847426-6160
https://tuoitre.vn/nong-tu-6h-ngay-24-7-ha-noi-gian-cach-xa-hoi-theo-chi-thi-16-20210723205552424.htm
https://baotintuc.vn/infographics/tu-6-gio-ngay-247-ha-noi-thuc-hien-gian-cach-xa-hoi-theo-chi-thi-16-20210724062027213.htm
http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/1006755/tu-6h-ngay-24-7-ha-noi-thuc-hien-gian-cach-xa-hoi-theo-nguyen-tac-chi-thi-so-16ct-ttg
http://cand.com.vn/Xa-hoi/Ha-Noi-ngay-dau-gian-cach-xa-hoi-theo-Chi-thi-16-651561/
https://laodong.vn/xa-hoi/nong-ha-noi-gian-cach-theo-chi-thi-16-tu-6h-ngay-247-933909.ldo
https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/ha-noi-gian-cach-xa-hoi-toan-thanh-pho-tu-6h-ngay-24-7-758623.html
https://vtv.vn/xa-hoi/ha-noi-thuc-hien-gian-cach-xa-hoi-theo-nguyen-tac-cua-chi-thi-16-tu-6h-ngay-24-7-20210723231413377.htm
https://baotintuc.vn/ha-noi/ha-noi-cho-phep-shipper-cua-cac-san-thuong-mai-dien-tu-duoc-hoat-dong-20210725134027415.htm


 
Gần 160 Doanh Nghiệp Trong KCN Bà Rịa - Vũng Tàu Đăng Ký Sản Xuất '3 Tại Chỗ' 

 

Đến sáng 21-7, đã có gần 160 doanh nghiệp tại các KCN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu triển khai và 

đăng ký có phương án sản xuất “3 tại chỗ” cho gần 20.000 công nhân và con số này sẽ tăng lên 

trong những ngày tới. Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế (Ban QLKKT) tỉnh Long An - Nguyễn 

Thành Thanh thông tin, đến chiều ngày 20/7/2021, có 860 doanh nghiệp đăng ký phương án tổ 

chức sản xuất theo phương châm “3 tại chỗ- sản xuất tại chỗ, ăn uống tại chỗ, nghỉ ngơi tại chỗ”. 

Tổng số lao động mà 860 doanh nghiệp đăng ký là 118.101 người. Sở Y tế Bình Phước phê 

duyệt được 153 trong số 158 doanh nghiệp lập phương án tổ chức lưu trú. Hiện đã có 

20.602/59.313 công nhân lao động tại 11 khu công nghiệp được sắp xếp ở lưu trú. Trưởng Ban 

Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh cho biết, tính đến ngày 19/7 đã có 137 doanh nghiệp tại các 

khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất đăng ký sản xuất “3 tại chỗ” (sản xuất tại chỗ, ăn tại 

chỗ, nghỉ tại chỗ) để phòng, chống dịch COVID-19. (Bao Tin Tuc, Tin Tuc, Bao Long An, Tuoi 

Tre Ngày 20/7) 

 

Giải Ngân Xong Chính Sách Đầu Tiên Trong Gói 26.000 Tỷ Đồng 

 

Ngày 20/7, đại diện Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho hay cơ quan này đã hoàn thành giảm mức 

đóng xuống 0% vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho hơn 375.000 doanh 

nghiệp, tương ứng 11,2 triệu lao động, số tiền giảm đóng tạm tính khoảng 4.300 tỷ đồng. Theo 

quy định hiện hành, mức đóng áp dụng 0,5% hoặc 0,3% vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động bệnh 

nghề nghiệp tùy từng nhóm doanh nghiệp. Đây là một trong 12 chính sách nằm trong gói an sinh 

26.000 tỷ đồng, áp dụng cho các doanh nghiệp đang tham gia bảo hiểm xã hội. TP HCM là nơi 

giảm mức đóng lớn nhất cả nước với 101.356 doanh nghiệp, tương ứng hơn 2,3 triệu lao động, 

tổng số tiền trên 1.000 tỷ đồng. Hà Nội trên 87.000 doanh nghiệp, 1,4 triệu lao động, kinh phí 

hơn 640 tỷ đồng. (VnExpress, vtv.vn Ngày 20/7) 

 

Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội: Giải Ngân Cho Người Sử Dụng Lao Động Vay 7.500 Tỷ  

 

Theo quy định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, nguồn vốn để Ngân hàng Chính sách Xã hội 

cho người sử dụng lao động vay là 7.500 tỷ đồng từ nguồn vay tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam để trả lương ngừng việc. Theo đó, người sử dụng lao động được vay vốn tại 

Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất 0%, không phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay 

để trả lương ngừng việc đối với người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải 

ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở lên theo quy định khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động trong 

thời gian từ ngày 1/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022. (VOV, en.vietnamplus.vn, bnews.vn, 

www.vietnamplus.vn Tháng 7) 

 

70% Công Nhân Các Khu Công Nghiệp Quảng Ninh Được Tiêm Vaccine 

 

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh, chỉ trong vòng hơn 1 tuần triển khai tiêm 

phòng, tính đến hết ngày 18/7, có trên 21.700 công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp 

trên địa bàn tỉnh đã được tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1. Trong đợt tiêm phòng COVID-

19 lần thứ 5, Quảng Ninh ưu tiên tiêm cho công nhân tại 4 khu công nghiệp là: Khu công nghiệp 

https://baotintuc.vn/doanh-nghiep-doanh-nhan/tay-ninh-137-doanh-nghiep-dang-ky-thuc-hien-san-xuat-3-tai-cho-20210720115948424.htm
https://baotintuc.vhttps/baotintuc.vn/doanh-nghiep-doanh-nhan/153-doanh-nghiep-binh-phuoc-to-chuc-luu-tru-cho-cong-nhan-tai-khu-cong-nghiep-20210720184014561.htmn/doanh-nghiep-doanh-nhan/153-doanh-nghiep-binh-phuoc-to-chuc-luu-tru-cho-cong-nhan-tai-khu-cong-nghiep-20210720184014561.htm
https://baolongan.vn/long-an-co-373-doanh-nghiep-trong-khu-cong-nghiep-du-dieu-kien-san-xuat-theo-phuong-cham-3-tai-cho--a118048.html
https://tuoitre.vn/gan-160-doanh-nghiep-trong-kcn-ba-ria-vung-tau-dang-ky-san-xuat-3-tai-cho-20210721094152378.htm
https://tuoitre.vn/gan-160-doanh-nghiep-trong-kcn-ba-ria-vung-tau-dang-ky-san-xuat-3-tai-cho-20210721094152378.htm
https://vnexpress.net/giai-ngan-xong-chinh-sach-dau-tien-trong-goi-26-000-ty-dong-4327609.html
https://vtv.vn/kinh-te/giai-ngan-goi-26000-ty-dong-can-trien-khai-nhanh-va-ho-tro-den-duoc-dung-doi-tuong-20210720205500364.htm
https://vovworld.vn/vi-VN/xa-hoi-doi-song/ngan-hang-chinh-sach-xa-hoi-giai-ngan-cho-nguoi-su-dung-lao-dong-vay-7500-ty-dong-1002197.vov
https://en.vietnamplus.vn/govt-rolls-out-interestfree-loans-for-companies-to-pay-salaries/204990.vnp
https://bnews.vn/rut-ngan-thu-tuc-cho-vay-ho-tro-nguoi-su-dung-lao-dong/202267.html
https://www.vietnamplus.vn/ho-tro-nguoi-su-dung-lao-dong-gap-kho-khan-do-dich-covid19/725513.vnp


 
Cảng biển Hải Hà (huyện Hải Hà); Khu công nghiệp Hải Yên (thành phố Móng Cái); Khu công 

nghiệp Đông Mai (thị xã Quảng Yên) và Khu công nghiệp Việt Hưng (thành phố Hạ Long). Một 

trong số vaccine được tiêm cho công nhân, người lao động ở khu công nghiệp, đặc biệt là ở khu 

công nghiệp Hải Yên và Khu công nghiệp Cảng biển Hải Hà là Shinopharm theo đề nghị của 

Chính phủ Trung Quốc và hướng dẫn của Bộ Y tế. (Bao Tin Tuc, VietnamPlus Ngày 19/7) 

 

Doanh Nghiệp Đầu Tư Nuôi Trồng Thủy Sản Được Hỗ Trợ 15 Tỷ Đồng/Dự Án 

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư  vừa đề xuất dự thảo Nghị định về chính sách khuyến khích doanh 

nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn thay thế Nghị định số 57/2018/NĐ-CP. Dự thảo nêu 

rõ, đối với hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, phát triển thị trường, doanh nghiệp có dự án đầu tư 

vào nông nghiệp, nông thôn được ngân sách Nhà nước hỗ trợ tối đa không quá 1,5 tỷ đồng/dự án, 

cụ thể: Hỗ trợ cho doanh nghiệp trực tiếp đào tạo nghề hoặc thuê đào tạo nghề không quá 40% 

chi phí đào tạo cho một lao động, mức hỗ trợ tối đa 6 triệu đồng/lao động. (Bao Chinh Phu, 

Thanh Nien, Cong Luan Ngày 20/7) 

 

Gần 27.900 Công Nhân TP. HCM Bị Phong Tỏa Do Dịch Covid-19 

 

Liên đoàn Lao động TP HCM cho biết có gần 27.900 công nhân của 253 doanh nghiệp bị phong 

tỏa do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, 901 doanh nghiệp vừa phong tỏa (cách ly) vừa sản xuất tại 

chỗ với số lượng là 10.142 người ở lại doanh nghiệp duy trì sản xuất. Liên đoàn Lao động TP 

HCM cho biết trong tuần (từ ngày 16-7 đến ngày 22-7), Công đoàn các cấp đã báo cáo có 1.548 

trường hợp đoàn viên, người lao động là F0, 1.528 trường hợp F1. Từ đầu mùa dịch lần thứ 4 

đến nay, thành phố đã có 4.534 người lao động là F0, 13.803 người là F1. Đến nay, đã có 230 

người lao động khỏi bệnh. Tính đến nay, đã có 387.582 người lao động tại 2.534 doanh nghiệp, 

đơn vị được tiêm vắc xin phòng ngừa Covid-19. (NLD Ngày 23/7) 

 

30% Lao Động Vietnam Airlines Tạm Ngừng Việc, Được Hỗ Trợ 1,8 Triệu/Tháng 

 

Ông Đặng Ngọc Hòa, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines - 

Mã: HVN) cho biết 30% lao động đã được cho tạm hoãn hợp đồng lao động khoảng 6-12 tháng. 

Những lao động phải tạm hoãn này được tiếp tục đào tạo. Những lao động ngưng việc 6-12 tháng 

được hỗ trợ 1,8 triệu đồng/người/tháng và được duy trì chế độ phúc lợi. (VietnamBiz Ngày 23/7) 

 

Đến Năm 2025, Cả Nước Có Khoảng 134.000 Tổ Hợp Tác 

 

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 1318/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 phê duyệt Kế 

hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025, 

cả nước có khoảng 134.000 tổ hợp tác với 1,8 triệu thành viên, 35.000 hợp tác xã với 7,1 triệu 

thành viên, 210 liên hiệp hợp tác xã với 1.100 hợp tác xã thành viên. (baochinhphu Ngày 22/7) 

 

Nữ Giám Đốc Lừa 140 Người Xuất Khẩu Lao Động Sang Hàn Quốc 

 

https://baotintuc.vn/xa-hoi/hon-70-cong-nhan-nguoi-lao-dong-cac-kcn-quang-ninh-duoc-tiem-vaccine-20210719200342241.htm
https://www.vietnamplus.vn/70-cong-nhan-cac-khu-cong-nghiep-quang-ninh-duoc-tiem-vaccine/727719.vnp
http://baochinhphu.vn/Thi-truong/Doanh-nghiep-dau-tu-nuoi-trong-thuy-san-duoc-ho-tro-15-ty-dongdu-an/438987.vgp
https://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/doanh-nghiep-dau-tu-du-an-nuoi-trong-thuy-san-duoc-ho-tro-15-ti-dong-1417929.html
https://congluan.vn/dong-tau-lam-dich-vu-hau-can-nghe-ca-tren-bien-duoc-ho-tro-toi-da-15-ty-dong-tau-post145597.html
https://nld.com.vn/cong-doan/gan-27900-cong-nhan-bi-phong-toa-do-dich-covid-19-20210723103225515.htm
https://vietnambiz.vn/chu-tich-dang-ngoc-hoa-30-lao-dong-vietnam-airlines-tam-ngung-viec-duoc-ho-tro-18-trieu-thang-2021072218562242.htm
http://baochinhphu.vn/Kinh-te/Den-nam-2025-ca-nuoc-co-khoang-134000-to-hop-tac/439421.vgp


 
Ngày 20/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết, đơn vị vừa 

khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thân Thị Lý (SN 1992, trú tại thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục 

Nam, tỉnh Bắc Giang) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình điều tra xác định, 

với thủ đoạn này, Thân Thị Lý đã lừa đảo 140 lao động, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 6,2 tỷ đồng. 

(Tuoi Tre, Tuoi Tre Ngày 20/7) 

 

Phát Động Cuộc Thi Thiết Kế Dạy Học Trực Tuyến Trong GDNN Năm 2021 

 

Tổng cục GDNN phối hợp với Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) tổ chức Cuộc thi Thiết kế 

dạy học trực tuyến trong GDNN nhằm thúc đẩy phong trào đổi mới phương pháp dạy học theo 

hướng tích cực, hiện đại, đẩy mạnh chuyển đổi từ hình thức dạy học truyền thống sang giảng dạy 

thông qua nền tảng công nghệ số hóa, thu hút sự quan tâm của Bộ, ngành, địa phương, khuyến 

khích nhà giáo và cơ sở GDNN đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, ứng dụng CNTT vào thiết kế, 

tổ chức và quản lý dạy học trực tuyến, nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực dạy học trực 

tuyến của đội ngũ nhà giáo. Tại Lễ phát động, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng và ông Trương Anh 

Dũng, Tổng cục trưởng Tổng cục GDNN cùng thực hiện nghi thức công bố website của Cuộc thi 

với tên gọi Cuộc thi thiết kế dạy học trực tuyến trong GDNN năm 2021 tại địa chỉ 

http://nhagiao.gdnn.gov.vn Cuộc thi được tổ chức theo 03 vòng thi: Vòng thi cấp Sở LĐ-

TB&XH, Vòng sơ loại toàn quốc và Vòng chung kết toàn quốc. Cơ cấu giải thưởng gồm 01 giải 

Nhất, 02 giải Nhì và 04 giải Ba. (Dan Sinh Ngày 23/7) 

 

Thanh Hóa Tạo Việc Làm Mới Cho 27.500 Người Lao Động 

 

Theo Sở LĐ-TB&XH Thanh Hóa, trong 6 tháng đầu năm 2021, toàn tỉnh đã có 27.500 người lao 

động được tạo việc làm mới (đạt 46,6% kế hoạch năm và tăng 62,5% so với cùng kỳ năm 2020), 

trong đó có 3.300 lao động được đưa đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Trung tâm dịch vụ 

việc làm tỉnh cũng đã cung ứng thông tin thị trường lao động cho 56.300 lượt người (tăng 26,5% 

so với cùng kỳ năm 2020); cập nhật, khảo sát tình hình biến động lao động và nhu cầu tuyển 

dụng lao động tại hơn 950 lượt doanh nghiệp. (Dan Tri Ngày 25/7) 

 

Lào Cai: Chi Gần 120 Tỷ Đồng Thu Hút, Đào Tạo Lao Động Chất Lượng Cao 

 

Từ năm 2016-2020 tỉnh Lào Cai đã chi ra 117 tỷ đồng thu hút, đãi ngộ, đào tạo lao động chất 

lượng cao theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và Nghị quyết của UBND tỉnh, gồm cán 

bộ, công chức và viên chức y tế. (Dan Tri Ngày 24/7) 

 

Dịch Covid-19 Hoành Hành: '3 Tại Chỗ' Để Kịp Tiến Độ Năm Học 

 

Tại Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm do Tổng 

cục GDNN tổ chức vào sáng ngày 20/7, ông Đồng Văn Ngọc, Hiệu trưởng Trường CĐ Cơ điện 

Hà Nội, chia sẻ biện pháp '3 tại chỗ' đang áp dụng tại trường để đảm bảo chương trình đào tạo 

cho 400 sinh viên năm cuối. Ông cho biết các em đều được xét nghiệm và có kết quả âm tính 

Covid-19 mới được vào trường, được 'cắm trại' để ăn, ở  và học tập tại chỗ. Đồng thời, trường 
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liên kết với một bệnh viện để theo dõi sức khoẻ, đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 

trong thời gian '3 tại chỗ'. (Thanh Nien Ngày 20/7) 

 

Khánh Hòa Đặt Mục Tiêu Thu 200.000 Tỷ Từ Ngành Du Lịch Vào Năm 2025 

 

Theo đó, tổng thu từ khách du lịch đạt 200 nghìn tỷ đồng (khoảng 8,8 tỷ USD), tạo việc làm cho 

hơn 160.000 lao động trực tiếp trong du lịch. Ngành du lịch tỉnh này cũng đặt mục tiêu đến 2025 

thu hút được 11 triệu lượt khách lưu trú và duy trì tốc độ tăng trưởng khách du lịch bình quân 

22%/năm. Trong đó, khách quốc tế đạt 5 triệu lượt và tốc độ tăng trưởng 25%/năm (giai đoạn 

2021-2023 tăng 23%/năm). (VietnamBiz Ngày 27/7) 

 

Nửa Cuối Năm, Hơn 46% Doanh Nghiệp Tại TP.HCM Sẽ Cắt Giảm Lao Động 

 

Kết quả khảo sát của Trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động 

TP.HCM cho thấy (FALMI), tỷ lệ doanh nghiệp dự kiến cắt giảm lao động trong 6 tháng cuối 

năm chiếm 46,47% tổng số doanh nghiệp khảo sát (35.485 doanh nghiệp). Doanh nghiệp chủ yếu 

cắt giảm lao động trong quý III thời điểm dịch COVID-19 bùng phát. Đến quý IV, dự báo dịch 

bệnh được kiểm soát, các doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh phục vụ nhu 

cầu dịp lễ, Tết, kéo theo thị trường lao động trong những tháng cuối năm sẽ sôi động hơn.Trên 

cơ sở dữ liệu khảo sát nhu cầu nhân lực của FALMI, ứng dụng phương pháp dự báo chuỗi thời 

gian ARIMA trên phần mềm thống kê SPSS để đưa ra 2 kịch bản cho nửa cuối năm nay. Kịch 

bản thứ nhất, tình hình dịch bệnh diễn biến theo chiều hướng tiêu cực tác động đến tăng trưởng 

kinh tế - xã hội, dự kiến nhu cầu nhân lực 6 tháng cuối năm cần khoảng 127.000 chỗ làm việc. 

Kịch bản thứ hai, tình hình dịch bệnh diễn biến theo chiều hướng tích cực tác động tốt đến tăng 

trưởng kinh tế - xã hội, nhu cầu nhân lực 6 tháng cuối năm 2021 cần khoảng 147.000 chỗ làm 

việc. (Nha Dau Tu Ngày 27/7, VnEconomy, Doanh Nhan Sai Gon Ngày 24/7, VnExpress Ngày 

25/7) 
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