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● Tin Tiêu Điểm ●  

 

● Tin GDNN / Đào Tạo Nghề ●  

Chính Sách 

 

Đề Xuất Mức Trần Phí Dịch Vụ Xuất Khẩu Lao Động 

 

Bộ LĐ-TB&XH đang xây dựng và lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo thông tư quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài 

theo hợp đồng. Theo đó, mức trần tiền dịch vụ thu từ người lao động tại thị trường Nhật Bản 

được quy định là không thu tiền đối với thực tập sinh kỹ năng và lao động kỹ năng đặc định. Lao 

động làm việc tại gia đình tại các thị trường Malaysia và các nước khu vực Trung Đông không 

phải đóng tiền dịch vụ. Đối với lao động kỹ thuật cao, lao động xây dựng đóng tàu theo chế độ 

hoạt động đặc định thì thu 2 tháng lương cơ bản/hợp đồng 36 tháng. Tại thị trường Đài Loan 

(Trung Quốc), mức trần thù lao theo hợp đồng môi giới đối với hợp đồng chăm sóc sức khỏe, hộ 

lý là 1 tháng lương cơ bản/hợp đồng 36 tháng; đối với khán hộ công gia đình, nông nghiệp, 

thuyền viên tàu cá gần bờ là 0,5 tháng lương cơ bản/hợp đồng 36 tháng; thuyền viên tàu cá xa 

bờ, tàu hàng thì không thu thù lao theo hợp đồng môi giới. (Bao Dan Sinh, vneconomy.vn Ngày 

2/8) 

 

Quy Định Mới Về Đối Tượng Tuyển Sinh Cao Đẳng Nghề 

 

Tại Thông tư 05/2021/TT-BLĐTBXH quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển 

sinh trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng, Bộ LĐ-TB&XH ban hành quy định mới về đối tượng 

tuyển sinh cao đẳng nghề. Thông tư nêu rõ đối tượng tuyển sinh đối với trình độ cao đẳng gồm 

người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông; hoặc người có bằng tốt nghiệp trung cấp và có 

giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu 

khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng 

kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định. Trường hợp người học dự tuyển vào các 

nghề đào tạo thuộc lĩnh vực sức khỏe; nghệ thuật và an ninh, quốc phòng ngoài các quy định trên 

còn phải thực hiện theo các quy định của pháp luật chuyên ngành có liên quan và hướng dẫn của 

Bộ quản lý ngành, lĩnh vực. Thông tư nêu rõ, thời gian tuyển sinh được thực hiện một hoặc nhiều 

lần trong năm. Hình thức tuyển sinh gồm: Xét tuyển; thi tuyển; kết hợp giữa xét tuyển và thi 

tuyển. Các hình thức đăng ký dự tuyển gồm: đăng ký trực tiếp trên Phiếu đăng ký dự tuyển vào 

GDNN; đăng ký trực tuyến (online) trên trang thông tin điện tử về tuyển sinh GDNN của Tổng 

cục GDNN; hoặc đăng ký trực tuyến (online) qua ứng dụng “Chọn nghề” được cài đặt trên các 

thiết bị di động. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 22/8/2021. (Bao Dan Sinh, 

baochinhphu.vn, thieunien.vn Ngày 31/7) 

 

Đề Xuất Cắt Giảm, Đơn Giản Hóa Điều Kiện Đầu Tư Kinh Doanh Của Trường Nghề 

 

https://baodansinh.vn/de-xuat-muc-tran-phi-dich-vu-va-thu-lao-moi-gioi-xuat-khau-lao-dong-20210801100831489.htm
https://vneconomy.vn/de-xuat-muc-tran-phi-dich-vu-xuat-khau-lao-dong.htm
https://baodansinh.vn/quy-dinh-moi-ve-doi-tuong-tuyen-sinh-cao-dang-nghe-20210730203918505.htm
http://baochinhphu.vn/Chinh-sach-moi/Quy-dinh-moi-ve-doi-tuong-tuyen-sinh-cao-dang-nghe/440594.vgp
https://thieunien.vn/tin-giao-duc-hom-nay-2-8-nhung-quy-dinh-moi-ve-doi-tuong-tuyen-sinh-cao-dang-nghe-tbd44873.html


 
Bộ LĐ-TB&XH đã nghiên cứu và đề xuất với Chính phủ cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh 

với các cơ sở GDNN theo Nghị quyết của Chính phủ về ban hành Chương trình cắt giảm, đơn 

giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025. Bộ LĐ-TB&XH đề 

xuất sẽ xem xét sửa đổi, bổ sung 03 Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư và hoạt động trong 

lĩnh vực GDNN (Nghị định số 143/2016/NĐ-CP, Nghị định số 140/2018/NĐ-CP, Nghị định số 

15/2019/NĐ-CP) nhằm tăng tính tự chủ của các trường nghề, chuyển từ cơ chế "tiền kiểm" sang 

"hậu kiểm". Tổng cục GDNN đã đề xuất sửa đổi các quy định hiện hành và sẽ cắt giảm, bãi bỏ, 

đơn giản hóa 17 điều kiện đầu tư kinh doanh, đơn giản hóa 40 thành phần hồ sơ của 25 thủ tục 

hành chính (TTHC), và bãi bỏ 20 thành phần hồ sơ của 11 TTHC. Rút ngắn thời gian giải quyết 

TTHC về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể cơ sở GDNN (Dan Tri, 

gdnn.gov.vn Ngày 28/7) 

 

Kiến Nghị Chính Phủ Bố Trí Vốn Đầu Tư Phát Triển Trường Nghề Chất Lượng Cao 

 

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thu Dung (Thái Bình) kiến nghị Chính phủ cần rà soát bố trí vốn 

đầu tư cho phát triển các trường nghề chất lượng cao và kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 

2025. Theo nữ đại biểu, công tác đào tạo nghề đã góp phần quan trọng cho người nghèo, hộ 

nghèo có kiến thức, kỹ năng, có tay nghề để có việc làm, tự tạo việc làm và sinh kế ổn định. Đây 

là yếu tố quan trọng để người nghèo thoát nghèo bền vững. Đã có 38% hộ nghèo thoát nghèo và 

53% trở thành hộ khá sau khi được hỗ trợ nghề ngắn hạn. 90% sau khi học nghề trung cấp, cao 

đẳng đã có việc làm ổn định, thu nhập tốt. Nữ đại biểu rất mong Chính phủ đặc biệt chú ý nội 

dung này khi bàn về kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025 để đảm bảo nguồn lực 

cho nội dung quan trọng nêu trên. Bà đề nghị Chính phủ ban hành các chính sách tạo điều kiện 

thuận lợi cho các trường thuận lợi cho các trường nghề ngoài công lập hoạt động phát triển góp 

phần quan trọng phát triển nguồn lực đào tạo nghề và đào tạo nghề chất lượng cao. Thủ tướng 

Chính phủ có Chỉ thị số 24/CT-TTg năm 2020 và Quyết định 1363/QĐ-TTg năm 2019 về phát 

triển các trường nghề chất lượng cao; đặt mục tiêu đến năm 2020 có 70 trường nghề chất lượng 

cao, đủ năng lực đào tạo một số ngành nghề được các nước tiên tiến trong khu vực ASEAN hoặc 

quốc tế công nhận. (Dan Tri Ngày 2/8) 

 

● Tin Kinh Doanh & Thị Trường Lao Động ●  

Hợp tác Nước Ngoài 

 

Khuyến Cáo Lao Động Việt Nam Tại Hàn Quốc Hạn Chế Đi Lại 

 

Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đề nghị người lao động Việt Nam đang làm việc tại Hàn 

Quốc tuyệt đối tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch của Hàn Quốc áp dụng tại nơi người lao 

động sinh sống và làm việc. Yêu cầu được đưa ra sau khi chính quyền sở tại đã thông báo cho 

Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc là hiện có nhiều người lao động Việt Nam làm việc tại các 

nhà máy, trang trại bị mắc Covid-19, trong đó có người bị biến chứng nặng. Nguyên nhân chủ 

yếu bị mắc Covid-19 là do NLĐ không tuân thủ quy định giãn cách của Hàn Quốc. Vì vậy, Đại 

sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đề nghị người lao động Việt Nam đang làm việc tại Hàn Quốc 

tuyệt đối tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch của Hàn Quốc và hạn chế di chuyển tới những 

khu vực có số lượng người mắc Covid-19 cao. (NLD Ngày 30/7) 

https://dantri.com.vn/giao-duc-huong-nghiep/de-xuat-cat-giam-don-gian-hoa-dieu-kien-dau-tu-kinh-doanh-cua-truong-nghe-20210728021726538.htm
http://gdnn.gov.vn/AIAdmin/News/View/tabid/66/newsid/38656/seo/De-xuat-cat-giam-don-gian-hoa-dieu-kien-dau-tu-kinh-doanh-cua-truong-nghe/Default.aspx
https://dantri.com.vn/giao-duc-huong-nghiep/kien-nghi-chinh-phu-bo-tri-von-dau-tu-phat-trien-truong-nghe-chat-luong-cao-20210731011836579.htm
https://nld.com.vn/cong-doan/khuyen-cao-lao-dong-viet-nam-tai-han-quoc-han-che-di-lai-20210729201416728.htm


 
 

Thủ Tướng Đề Nghị Romania Tiếp Tục Hỗ Trợ Việt Nam Về Vắc Xin Ngừa Covid-19 

 

Tại buổi tiếp xã giao tiếp Đại sứ Romania Cristina Romila vào chiều hiều 30-7, Thủ tướng Phạm 

Minh Chính đã đề nghị lãnh đạo và Chính phủ Romania xem xét nhượng lại cho Việt Nam số 

vaccine dôi dư nhiều nhất và nhanh nhất có thể. Thủ tướng đề nghị hai bên triển khai hiệu quả 

một số phương hướng, biện pháp tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt 

giữa hai nước trong các lĩnh vực tiềm năng còn rất nhiều dư địa phát triển, nhất là kinh tế - 

thương mại – đầu tư, giáo dục – đào tạo, hợp tác lao động, du lịch... (HanoiMoi Ngày 30/7) 

 

Tổng Lãnh Sự Việt Nam Tại Osaka Làm Việc Với Công Ty Toyota Corolla Nankai 

 

Ngày 27/7, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka Nguyễn Hồng Hà thăm công ty Toyota Corolla 

Nankai, tọa đàm cùng Ban lãnh đạo công ty với sự tham gia trực tuyến của lãnh đạo Toyota 

Corolla Hải Phòng, gặp gỡ các kỹ sư Việt Nam đang làm việc tại doanh nghiệp. Đại diện Toyota 

Corolla Nankai cho biết, từ năm 2017 tới nay, công ty đã tuyển dụng hơn 90 kỹ sư người Việt 

Nam và đây là những kỹ sư người nước ngoài duy nhất làm việc tại công ty. Tổng lãnh sự 

Nguyễn Hồng Hà cũng đề nghị Ban lãnh đạo Toyota Corolla Nankai quan tâm hơn nữa việc đào 

tạo nâng cao tay nghề, công tác phòng chống dịch, gồm cả việc sớm đăng ký tiêm vaccine ngừa 

Covid-19 cho kỹ sư Việt Nam. (Bao Quoc Te Ngày 27/7) 

 

Tin Trong Nước 

 

Hơn 1.100 Doanh Nghiệp Tại Các Khu Công Nghiệp Ở Bắc Ninh Khôi Phục Sản Xuất 

 

Theo Ban Quản Lý Các Khu Công Nghiệp Bắc Ninh, đến nay đã có 1.104 trong tổng số 1.120 

doanh nghiệp tại các khu công nghiệp toàn tỉnh đã khôi phục sản xuất, với 314.203 trên 320.485 

công nhân quay trở lại làm việc. Hiện nay, các doanh nghiệp đang tiếp nhận rất nhiều đơn đặt 

hàng. Bất chấp tác động tiêu cực của dịch COVID-19 trong tháng năm và sáu, các doanh nghiệp 

tại khu công nghiệp ghi nhận tổng giá trị sản xuất đạt 550.000 tỉ đồng trong sáu tháng đầu năm, 

tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Tỉnh Bắc Ninh hiện có 10 khu công nghiệp và 26 cụm công 

nghiệp với hơn 1.100 doanh nghiệp và tổng 450.000 lao động đến từ 21 tỉnh thành trên cả nước. 

(VietnamPlus VN, VietnamNet Ngày 2/8) 

 

Vingroup Gấp Rút Tìm Kiếm Nhân Sự Cho Nhà Máy Sản Xuất Vaccine Công Nghệ Mỹ 

 

Vingroup đang gấp rút tìm kiếm nhân sự cho nhà máy sản xuất vaccine với chuyển giao công 

nghệ sản xuất vaccine Covid-19 từ công ty Arcturus Therapeutics tại Mỹ. Vingroup đã thành lập 

công ty Vinbiocare Biotechnology để quản lí hoạt động của nhà máy đang được xây dựng ở 

ngoại ô Hà Nội. Tập đoàn này đang tìm kiếm nhân sự trong các lĩnh vực khác nhau liên quan đến 

R&D vaccine / dược phẩm và quản lý sản xuất. (CafeF, CafeBiz, TCTC Ngày 2/8) 

 

http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Doi-ngoai/1007475/thu-tuong-pham-minh-chinh-de-nghi-romania-tiep-tuc-ho-tro-viet-nam-ve-vac-xin-ngua-covid-19
https://baoquocte.vn/tong-lanh-su-viet-nam-tai-osaka-tham-va-lam-viec-voi-cong-ty-toyota-corolla-nankai-152954.html
https://en.vietnamplus.vn/over-1100-enterprises-in-bac-ninh-izs-resume-operations/205628.vnp
https://vietnamnet.vn/en/business/over-1-100-enterprises-in-bac-ninh-izs-resume-operations-761873.html
https://cafef.vn/vingroup-gap-rut-tim-kiem-nhan-tai-cho-nha-may-san-xuat-vaccine-cong-nghe-my-20210802075456564.chn
https://cafebiz.vn/vingroup-gap-rut-tim-kiem-nhan-su-cho-nha-may-san-xuat-vaccine-cong-nghe-my-20210802080707407.chn
https://tapchitaichinh.vn/su-kien-doanh-nghiep/vingroup-gap-rut-xay-nha-may-san-xuat-vac-xin-tai-hoa-lac-336860.html


 
Ấn Độ Muốn Đầu Tư 'Công Viên Dược Phẩm' Nửa Tỷ USD Tại Việt Nam 

 

Việt Nam và Ấn Độ đã bàn về việc đầu tư xây dựng công viên dược phẩm (Pharma Park), mô 

hình khu công nghiệp chuyên sản xuất dược, với tổng vốn đầu tư ước tính $500 triệu tại Việt 

Nam. Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đã phối hợp với Công ty SMS Pharmaceuticals (Ấn Độ) 

tổ chức hội thảo trực tuyến kết nối đầu tư xây dựng công viên dược phẩm tại Việt Nam vào ngày 

27/7. Ước tính, nếu được thành lập khu công nghiệp dược phẩm tại Việt Nam sẽ tạo ra việc làm 

cho 50.000 lao động trực tiếp và 200.000 lao động gián tiếp, doanh thu xuất khẩu khoảng 5 tỷ 

USD mỗi năm. (VnExpress, Dan Tri, CafeF, VietnamBiz Ngày 31/7) 

 

Nhiều Doanh Nghiệp '3 Tại Chỗ' Ở Bình Dương Ngưng Hoạt Động Vì Ca F0 

 

Theo Hiệp hội Xuất nhập khẩu tỉnh Bình Dương, qua khảo sát của hiệp hội, có tới hơn 1.000 

doanh nghiệp ngưng hoạt động vì không đảm bảo tiêu chí để duy trì sản xuất "3 tại chỗ". Ngày 

30-7, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cho biết qua thống kê sơ bộ từ các cấp công đoàn, 

đến nay toàn tỉnh đã có khoảng 600 doanh nghiệp với hàng chục ngàn lao động bị ảnh hưởng bởi 

dịch COVID-19. Tính đến ngày 29/7, tổng số doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp trên 

địa bàn tỉnh Bình Dương đăng ký thực hiện phương án “3 tại chỗ” và “1 cung đường, 2 điểm 

đến” là 3.436 doanh nghiệp. Cụ thể, trong khu công nghiệp có 1.894 doanh nghiệp với gần 

273.842 lao động đăng lý làm việc; ngoài khu công nghiệp có 1.542 doanh nghiệp với gần 

117.179 lao động đăng ký làm việc. (Tuoi Tre, Tin Tuc Ngày 30/7) 

 

Nhiều Doanh Nghiệp '3 Tại Chỗ' Thành Ổ Dịch Mới 

 

Nhiều doanh nghiệp “3 tại chỗ” (tự lo ăn, ở và bố trí làm việc tại nơi sản xuất) ở các tỉnh Đồng 

Nai, Bình Dương đang trở thành ổ dịch mới khi hàng loạt công nhân được phát hiện dương tính 

với virus SARS-CoV-2. Ông Cheng Jiafu, Tổng giám đốc Công ty TNHH Timberland (Thị xã 

Tân Uyên, Bình Dương) cho biết, từ ngày 17/7 đến nay, công ty thực hiện “3 tại chỗ” với 1.478 

lao động ở lại ký túc xá. Khi chuyển vào nhà máy để ăn, ở và sản xuất, Cty tiến hành xét nghiệm 

nhanh cho toàn bộ công nhân và phát hiện 233 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Công 

ty Cổ phần Kỹ nghệ gỗ Long Việt (Công ty Long Việt) TP Dĩ An, Bình Dương có 300 công 

nhân làm việc theo phương án “3 tại chỗ”. Ông Nguyễn Văn Hương, Phó Tổng giám đốc công ty 

cho biết, có 248 người dương tính với SARS-CoV-2. Đại diện lãnh đạo Công ty TNHH Nội thất 

New Fortune (khu công nghiệp - KCN Nam Tân Uyên mở rộng) cho biết, từ khi thực hiện 

phương án “3 tại chỗ” đến nay, công ty đã phát hiện 37 ca dương tính. Thông tin từ Sở Y tế 

Đồng Nai cho biết, qua xét nghiệm nhanh 52 lao động tại Cty Friwor (KCN Amata), ngành y tế 

đã phát hiện 20 trường hợp dương tính. Tại Cty Unipax (KCN Amata) có 6 trường hợp dương 

tính; tại Cty Tuico (KCN Hố Nai- Trảng Bom) có 5 ca dương tính. Theo đánh giá của ngành y tế 

tỉnh Đồng Nai, mặc dù các DN đã xét nghiệm sàng lọc và thực hiện “3 tại chỗ”, nhưng việc xét 

nghiệm nhanh, xét nghiệm ngẫu nhiên thì nguy cơ bỏ sót ca dương tính vẫn khá cao. UBND tỉnh 

Tiền Giang vừa ban hành công văn yêu cầu các doanh nghiệp trong khu, cụm công nghiệp tạm 

dừng hoạt động sản xuất từ ngày 5-8 để ngăn ngừa dịch COVID-19 lây lan trong cộng đồng. 

(CafeF, Tuoi Tre Ngày 30/7) 

 

https://vnexpress.net/an-do-muon-dau-tu-cong-vien-duoc-pham-nua-ty-usd-tai-viet-nam-4333467.html
https://dantri.com.vn/kinh-doanh/an-do-muon-rot-nua-ty-usd-xay-cong-vien-duoc-pham-500-ha-tai-viet-nam-20210731170153207.htm
https://cafef.vn/tap-doan-an-do-muon-mo-khu-cong-nghiep-duoc-pham-500-trieu-usd-tai-viet-nam-muc-tieu-doanh-thu-xuat-khau-5-ty-usd-20210731142141598.chn
https://vietnambiz.vn/an-do-muon-dau-tu-khu-cong-nghiep-duoc-pham-500-trieu-usd-tai-viet-nam-20210731211105463.htm
https://tuoitre.vn/nhieu-doanh-nghiep-3-tai-cho-o-binh-duong-ngung-hoat-dong-vi-ca-f0-2021073009050939.htm
https://baotintuc.vn/kinh-te/nhieu-doanh-nghiep-3-tai-choo-binh-duong-dung-hoat-dong-20210729183541522.htm
https://cafef.vn/nhieu-doanh-nghiep-3-tai-cho-thanh-o-dich-moi-20210730082019408.chn
https://tuoitre.vn/tien-giang-cho-tam-ngung-san-xuat-tai-cac-khu-cum-cong-nghiep-20210729111127589.htm


 
Nhà Đầu Tư Bỉ, Nga Muốn Rót Hơn 3 Tỷ USD Làm Điện Gió Ngoài Khơi 

 

Tỉnh Bình Thuận đã chấp thuận chủ trương cho phép liên danh Zarubezhneft JSC (Nga) và 

DEME Concessions Wind NV (Bỉ) thực hiện các thủ tục cần thiết báo cáo Bộ Công Thương 

trình Chính phủ để đưa dự án điện gió ngoài khơi Vĩnh Phong (Bình Thuận), với tổng mức đầu 

tư 72.900 tỷ đồng, tương đương hơn 3,1 tỷ USD, vào Quy hoạch điện VIII. Ngoài hàng tỷ kWh 

điện cung cấp mỗi năm, dự kiến điện gió Vĩnh Phong khi vận hành sẽ đóng góp nguồn thu cho 

ngân sách khoảng 10.000 tỷ đồng, và tạo 2.500 việc làm (2.000 việc làm cho giai đoạn vận hành 

và 500 việc làm cho giai đoạn kết thúc và di dời dự án). (VnExpress Ngày 30/7) 

 

Doanh Nghiệp Thủy Sản Khép Dần Nhà Máy Vì Thiếu Công Nhân 

 

Nhiều doanh nghiệp thủy sản tại miền nam Việt Nam đã giảm công suất chế biến vì gặp muôn 

vàn khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, với tác động đáng chú ý nhất là tình trạng thiếu 

công nhân, khi mà miền nam đang vào đỉnh vụ thu hoạch tôm. Một số DN than thở có từ 30% tới 

50% công nhân xin nghỉ việc vì một số lí do khách quansau khi công ty thông báo thực hiện “3 

tại chỗ”. Bên cạnh đó, một số DN đã giảm công suất chế biến từ 30 - 90% do không thể sắp xếp 

được chỗ ở, nghỉ ngơi cho công nhân và người lao động. Các doanh nghiệp thủy sản cũng đối 

mặt với một số khó khăn khác như yêu cầu kiểm tra giấy chứng nhận xét nghiệm SARS-CoV-2 

đối với người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa, các quy định chưa rõ rang về các 

mặt hàng thiết yếu được phép vận chuyển, nguồn cung nguyên vật liệu phụ trợ bị gián đoạn, 

cước vận tải biển tăng cao, và thiếu container. (Bao Hai Quan Ngày 26/7) 

 

Tình Hình Đăng Ký Doanh Nghiệp 7 Tháng Đầu Năm 2021: GSO 

 

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, Tính chung 7 tháng năm 2021, cả nước có 75,8 nghìn 

doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1065,4 nghìn tỷ đồng và tổng số 

lao động đăng ký là 555,5 nghìn lao động, tăng 0,8% về số doanh nghiệp, tăng 13,8% về vốn 

đăng ký và giảm 7,2% về số lao động so với cùng kỳ năm trước. Vốn đăng ký bình quân một 

doanh nghiệp thành lập mới trong 7 tháng đạt 14,1 tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 

trước. (GSO Ngày 29/7) 

 

Bình Dương: Chi 514 Tỷ Đồng Trợ Cấp Thất Nghiệp Cho Người Lao Động 

 

Sở LĐ-TBXH tỉnh Bình Dương cho biết 6 tháng đầu năm 2021, tỉnh có hơn 25.000 lao động 

nhận được trợ cấp thất nghiệp với số tiền hơn 514 tỷ đồng. Hơn 2.000 lao động cũng đã được chi 

gần 8 tỷ đồng để hỗ trợ học nghề, hơn 52.000 lao động đã được tư vấn việc làm, 36.000 lao động 

được giới thiệu việc làm, 25.500 lao động được nhận việc làm. Cũng trong 6 tháng đầu năm Sở 

LĐ-TB&XH cũng tiến hành cấp 2.763 giấy phép cho lao động nước ngoài. Trong đó: cấp mới 

1.814 giấy phép; cấp lại, gia hạn 949 giấy phép. Tiếp nhận, thẩm định trình UBND tỉnh xem xét 

chấp thuận: Về nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài của 1.883 lượt doanh nghiệp với 4.816 vị 

trí sử dụng lao động nước ngoài. Ưu tiên nhập cảnh cho 717 người nước ngoài tại 429 doanh 

nghiệp. (Bao Dan Sinh Ngày 25/7) 

 

https://vnexpress.net/nha-dau-tu-bi-nga-muon-rot-hon-3-ty-usd-lam-dien-gio-ngoai-khoi-4332480.html
https://haiquanonline.com.vn/doanh-nghiep-thuy-san-khep-dan-nha-may-vi-thieu-cong-nhan-149649.html
https://www.gso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2021/07/bao-cao-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-thang-7-va-7-thang-nam-2021/
https://baodansinh.vn/binh-duong-chi-514-ty-dong-tro-cap-that-nghiep-cho-nguoi-lao-dong-20210725175430441.htm


 
Đà Nẵng Phấn Đấu Hạ Tỷ Lệ Thất Nghiệp Xuống Dưới 3% Vào Cuối Năm 2025 

 

TP Đà Nẵng đặt mục tiêu, giải quyết việc làm cho 170.000 - 175.000 lao động giai đoạn 2021 - 

2025, bình quân mỗi năm giải quyết việc làm cho 34.000 - 35.000 lao động. Phấn đấu đến cuối 

năm 2025 hạ tỷ lệ thất nghiệp xuống dưới 3%, tỷ lệ tạo việc làm tăng thêm bình quân 4,5 - 

5%/năm. Theo đó, thành phố sẽ tập trung nâng cao chất lượng lao động, định hướng, chuyển 

dịch cơ cấu lao động theo hướng phát triển dịch vụ- thương mại, công nghiệp, công nghệ cao, 

công nghệ thông tin, công nghiệp hỗ trợ. (Bao Dan Sinh, NetNews Ngày 27/7) 

 

Hà Nội Giai Đoạn 2021-2025 Đặt Mục Tiêu Có Thêm 2.000 Sản Phẩm OCOP 

 

Thành phố Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2025 có thêm 2.000 sản phẩm OCOP được chứng nhận 

đạt từ 3 sao trở lên. Tính hết năm 2020, thành phố Hà Nội đã đánh giá, phân hạng và công nhận 

được 1.054 sản phẩm, vượt kế hoạch được giao trong đó có 17 sản phẩm tiềm năng 5 sao (chiếm 

1,6%), 731 sản phẩm 4 sao (chiếm 69,4%), 306 sản phẩm 3 sao (chiếm 29%), của 72 doanh 

nghiệp, 82 HTX và 101 hộ sản xuất kinh doanh, giải quyết được trên 5.000 lao động. (Nong 

Nghiep Vietnam Ngày 27/7) 

 

TP HCM Đề Xuất Chi 760 Tỷ Đồng Hỗ Trợ Người Dân Khó Khăn 

 

Hơn 334.000 lao động tự do, 260.500 hộ nghèo ở trọ, khu vực bị phong tỏa gặp khó khăn do dịch 

được đề xuất hỗ trợ đợt hai với kinh phí hơn 760 tỷ đồng. Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP HCM 

Lê Minh Tấn cho biết, cụ thể hơn 344.000 lao động tự do đã nhận hỗ trợ đợt một tiếp tục được 

giúp đỡ, mỗi người 1,5 triệu đồng. 90.000 hộ nghèo, cận nghèo và 170.000 lao động gặp khó 

khăn, do địa phương xác nhận sống ở nhà trọ, khu vực bị phong tỏa mỗi hộ nhận một triệu đồng. 

Hiện, đề xuất hỗ trợ đợt hai đã được cơ quan này gửi UBND thành phố. Theo Giám đốc Sở Lao 

động, Thương binh và Xã hội TP HCM, việc hỗ trợ này là cấp thiết, kinh phí từ nguồn ngân sách 

thành phố và nguồn vận động của TP Thủ Đức, quận, huyện. (VnExpress Ngày 3/8) 

 

Bình Dương Xin Tiêm Thử Nghiệm Vắc Xin Nano Covax Cho 200.000 Công Nhân 

 

Ngày 2-8, ông Võ Văn Minh - chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương - đã ký văn bản hỏa tốc gửi Bộ 

Y tế về việc xin tham gia chương trình tiêm thí điểm vắc xin Nano Covax giai đoạn 3 (dự kiến 

kết thúc trong tháng 8-2021). Đáng chú ý, số lượng vắc xin mà Bình Dương đăng ký thử nghiệm 

lên tới 200.000 người; chiếm khoảng 16% trong tổng số hơn 1,2 triệu người lao động tại các nhà 

máy, xí nghiệp trong toàn tỉnh. Ông Mai Hữu Tín - chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp tỉnh Bình 

Dương - cho biết đề xuất đăng ký thử nghiệm Nano Covax số lượng lớn vì ông và các thành viên 

liên đoàn có niềm tin vào hiệu quả của vắc xin được sản xuất trong nước. Đến nay, toàn tỉnh đã 

có 97.600 liều vaccine được tiêm và đang triển khai tiêm tiếp 285.000 liều từ nguồn phân bổ của 

Bộ Y tế. (TuoiTre Ngày 3/8) 

 

Hà Nội: Công Ty Coca-Cola Tạm Dừng Hoạt Động, Thêm Ca Nhiễm SARS-CoV-2 

 

https://baodansinh.vn/da-nang-phan-dau-ha-ty-le-that-nghiep-xuong-duoi-3-vao-cuoi-nam-2025-20210727144958754.htm
https://netnews.vn/Da-Nang-phan-dau-ha-ty-le-that-nghiep-xuong-duoi-3-vao-cuoi-nam-2025-kinh-doanh-6-0-2727116.html
https://nongnghiep.vn/ha-noi-giai-doan-2021-2025-dat-muc-tieu-co-them-2000-san-pham-ocop-d298270.html
https://nongnghiep.vn/ha-noi-giai-doan-2021-2025-dat-muc-tieu-co-them-2000-san-pham-ocop-d298270.html
https://vnexpress.net/tp-hcm-de-xuat-chi-760-ty-dong-ho-tro-nguoi-dan-kho-khan-4335022.html
https://tuoitre.vn/binh-duong-nong-ruot-xin-tiem-thu-nghiem-vac-xin-nano-covax-cho-200-000-cong-nhan-20210802193052959.htm


 
Sau khi ghi nhận ca dương tính SARS-CoV-2 là công nhân Công ty Coca-Cola (huyện Thường 

Tín, Hà Nội), công ty này đã tạm dừng hoạt động để thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-

19. Bệnh nhân là T.Đ.V. (SN 1982), ngày 1-8, người này có triệu chứng ho sốt nên đi khám tại 

Bệnh viện Thăng Long và kết quả mẫu xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Bước đầu xác 

định có khoảng 30 người khác cùng công ty thuộc diện liên quan đến ca bệnh trên. (NLD Ngày 

3/8) 

 

Bộ NN-PTNT Chuẩn Bị Hỗ Trợ Lương Thực Cho Công Nhân Ở TPHCM 

 

Bộ NN-PTNT thư ngỏ gửi Sở NN-PTNT 19 tỉnh thành phía nam triển khai chương trình hỗ trợ 

thực phẩm cho công nhân lưu trú tại các phòng trọ ở những khu phong tỏa trên địa bàn TP.HCM. 

Theo số liệu từ 12 quận, huyện và TP Thủ Đức, có hơn 384.000 phòng trọ với hơn 1.030.000 

người đang lưu trú tạm thời, đa phần là công nhân, lao động tự do, nhất là những người mất việc 

làm đang rất khó khăn trong các khu nhà trọ. (SGGP VN, Nong Nghiep Viet Nam Ngày 2/8) 

 

Hòa Bình: Xây Trung Tâm Dạy Nghề Để… “Chăn Bò”? 

 

Công trình Trung tâm Dạy nghề huyện Yên Thủy (Hòa Bình) đang xây dở dang rồi “đắp chiếu”. 

Sau khoảng 10 năm bỏ hoang, hiện địa chỉ này thành nơi “chăn bò”. Công trình chưa đưa vào 

hoạt động nên huyện đang có phương án thu hồi để tìm hướng khắc phục, xử lý. (GDTD Ngày 

30/7) 

 

Quảng Ngãi Có Tân Giám Đốc Sở LĐ-TB&XH 

 

Sáng 29/7, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh chủ trì lễ công bố và trao quyết 

định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Ánh Lan giữ chức vụ Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh. Theo quyết 

định bổ nhiệm, bà Nguyễn Thị Ánh Lan, sinh năm 1975, quê ở huyện Tư Nghĩa, giữ chức vụ 

Giám đốc Sở trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày 30/7/2021. Bà Nguyễn Thị Ánh Lan là nữ giám 

đốc đầu tiên của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Ngãi kể từ khi thành lập đến nay. (Dan Tri Ngày 

29/7) 

 

TPHCM: Trường Nghề Lên Phương Án Dạy Online Trong Thời Gian Giãn Cách 

 

Trước tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp tại TPHCM, Tại TPHCM, ngay từ tháng 

5, các trường nghề đã chuyển việc dạy học sang hình thức online, chuẩn bị các thiết bị thực tế ảo 

và ghi hình các bài giảng nhằm phục vụ việc học trực tuyến, kể cả các môn cần yêu cầu kỹ thuật 

thực hành cao. Như tại trường Cao đẳng Kỹ Nghệ II, với một số môn kỹ thuật khó tiếp cận bằng 

cách học online, trường chuẩn bị nhiều phương án bổ sung. Như môn hàn điện, nhà trường đầu 

tư thiết bị máy hàn ảo, khi sử dụng thiết bị đó trên máy tính thì nó mô phỏng gần như 85% - 90% 

cách hàn thực tế. Giảng viên còn quay các clip minh họa sinh viên thực hành trực tiếp tại trường 

để khi đưa vào giáo trình dạy trực tuyến thì sinh viên có thể nắm được động tác cơ bản, không có 

nhiều khoảng cách so với thực tế. Tuy nhiên, theo các trường nghề thì việc học online không chỉ 

khó ở giáo trình trực tuyến, khó ở phần hướng dẫn thực hành mà còn đang gặp phải trở ngại từ 

chính tâm lý tiếp thu của học viên. (DVET, Dan Tri Ngày 31/7) 

https://nld.com.vn/thoi-su/cong-ty-coca-cola-tam-dung-hoat-dong-phat-hien-them-ca-nhiem-sars-cov-2-20210803112026901.htm
https://www.sggp.org.vn/bo-nnptnt-chuan-bi-ho-tro-luong-thuc-cho-cong-nhan-o-tphcm-750966.html
https://nongnghiep.vn/ho-tro-thuc-pham-cho-cong-nhan-tai-cac-nha-tro-o-khu-phong-toa-d298797.html
https://giaoducthoidai.vn/phap-luat/hoa-binh-xay-trung-tam-day-nghe-de-chan-bo-2Wkx0CZng.html
https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/quang-ngai-co-tan-giam-doc-so-ldtbxh-20210729100523039.htm
http://gdnn.gov.vn/AIAdmin/News/View/tabid/66/newsid/38665/seo/TPHCM-Truong-nghe-len-phuong-an-day-online-trong-thoi-gian-gian-cach/Default.aspx#1
https://dantri.com.vn/giao-duc-huong-nghiep/truong-nghe-len-phuong-an-day-online-trong-thoi-gian-gian-cach-20210730162319754.htm


 
 

Tuyển Sinh GDNN: Linh Hoạt Nhiều Giải Pháp 

 

Nhằm bổ sung lực lượng lao động qua đào tạo cho thị trường, các bên liên quan tại thành phố Hà 

Nội đang triển khai nhiều giải pháp tuyển sinh, đào tạo linh hoạt, thích ứng với tình hình mới để 

đạt chỉ tiêu đề ra. Theo đó, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề công nghiệp Hà Nội Phạm Thị 

Hường cho hay: "Trong bối cảnh dịch bệnh, nhà trường tăng cường ứng dụng công nghệ thông 

tin, xây dựng các phần mềm tư vấn tuyển sinh, tiếp nhận hồ sơ ứng tuyển trực tuyến. Nhờ vậy, 

đến nay, nhà trường đã tuyển sinh vượt chỉ tiêu hệ 9+". Tăng cường tuyển sinh trực tuyến, đồng 

thời chủ động điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh giữa các ngành, nghề, hệ đào tạo, liên kết với 

doanh nghiệp trong quá trình tuyển sinh, đào tạo, bảo đảm đầu ra cho người học, nhiều trường đã 

đạt kết quả khả quan trong tuyển sinh. Đến nay, Trường Trung cấp Nghề tổng hợp Hà Nội cơ 

bản tuyển đủ thí sinh; Trường Cao đẳng Nghề cơ điện Hà Nội tuyển sinh đạt hơn 50%... Theo Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, từ đầu năm đến nay, toàn thành phố mới tuyển được 

gần 54.000 người học nghề, đạt khoảng 24% kế hoạch năm 2021. (Ha Noi Moi Jul 30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Tuyen-sinh/1007398/tuyen-sinh-giao-duc-nghe-nghiep-linh-hoat-nhieu-giai-phap


 
 

 
 
 


