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Chính Sách 

 

Hỗ Trợ 560.000 Lao Động Tự Do Theo Nghị Quyết 68 

 

Chính sách hỗ trợ lao động tự do - đối tượng vốn bị tác động sớm nhất, bị ảnh hưởng sâu và nặng 

nề nhất, theo Nghị quyết 68, đang được triển khai hiệu quả nhất. Có 37/63 tỉnh, thành phố đã phê 

duyệt danh sách gần 765.000 lao động tự do; 20/63 tỉnh, thành phố (chủ yếu ở các khu vực phía 

nam) đã chi trả hỗ trợ trên 560.000 người (chiếm 73% số phê duyệt), với tổng kinh phí gần 790 

tỷ đồng. Chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: Theo báo cáo 

của BHXH Việt Nam, cơ quan BHXH đã rà soát và thông báo cho khoảng 375.000 đơn vị sử 

dụng lao động với gần 11,2 triệu người lao động được giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao 

động, bệnh nghề nghiệp từ tháng 7/2021 đến hết tháng 6/2022 với tổng số tiền (tạm tính) khoảng 

4.322 tỷ đồng để người sử dụng lao động hỗ trợ cho người lao động phòng, chống dịch COVID-

19. Chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất: Đến nay, có 22/63 tỉnh, thành phố đã 

thực hiện chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất với 136 đơn vị sử dụng lao động 

cho 17.657 người lao động, tổng số tiền tạm dừng đóng trên 108 tỷ đồng. Đến nay, 21/63 tỉnh, 

thành phố đã phê duyệt và chi trả cho gần 48.000 lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ 

việc không hưởng lương (trong đó có 50 lao động đang mang thai; 750 trẻ em dưới 6 tuổi) với 

tổng kinh phí hỗ trợ là gần 98,3 tỷ đồng. (Bao Chinh Phu, TBTCVN, Lao Dong Ngày 6/8) 

 

Nhân Viên Ngân Hàng, Bảo Hiểm Có Thu Nhập Bình Quân Cao Nhất Nước 

 

Theo Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2021 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới công bố, thu 

nhập bình quân một lao động của doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh 

năm 2019 đạt 9,3 triệu đồng/tháng, tăng 5,8% so với năm 2018. Trong đó, ngành hoạt động tài 

chính, ngân hàng và bảo hiểm có mức thu nhập bình quân cao nhất trong các ngành kinh tế với 

24,5 triệu đồng/người/tháng. Các ngành có thu nhập khác là sản xuất và phân phối điện, khi đốt, 

nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí; thông tin và truyền thông; khai khoáng; kinh doanh 

bất động sản;… Khu vực dịch vụ dẫn đầu với mức thu nhập bình quân năm 2019 đạt 10,8 triệu 

đồng/người/tháng. Khu vực công nghiệp và xây dựng đạt thu nhập bình quân 8,6 triệu 

đồng/người/tháng. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt mức thấp nhất trong các khu vực 

kinh tế với 5,6 triệu đồng/người/tháng. Báo cáo cũng cho biết, so với năm 2018, khu vực doanh 

nghiệp nhà nước có mức thu nhập bình quân trong năm 2019 đạt cao nhất với 14,2 triệu 

đồng/người/tháng, khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước 8,3 triệu đồng/người/tháng, khu vực 

doanh nghiệp FDI đạt 10,1 triệu đồng/người/tháng. Chia theo địa phương thì có 5 tỉnh, thành phố 

có mức thu nhập bình quân của người lao động năm 2019 trên 10 triệu đồng/người/tháng gồm Bà 

Rịa-Vũng Tàu cao nhất cả nước với 11,5 triệu đồng; thứ hai là TP.HCM với 10,8 triệu đồng và 

thứ ba là Hà Nội đạt 10,5 triệu đồng. Ngược lại có 3/63 địa phương có mức thu nhập bình quân 

http://baochinhphu.vn/xa-hoi/ho-tro-560000-lao-dong-tu-do-theo-nghi-quyet-68/441516.vgp#source
http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/xa-hoi/2021-08-08/cac-dia-phuong-tich-cuc-thuc-hien-chinh-sach-ho-tro-theo-nghi-quyet-68-nq-cp-108899.aspx#related
https://laodong.vn/cong-doan/560000-lao-dong-tu-do-nhan-ho-tro-tu-goi-26000-ti-dong-938842.ldo#related


 
thấp nhất dưới 5 triệu đồng/người/tháng là Điện Biên 4,7 triệu đồng, Đắk Lắk 4,9 triệu đồng và 

Sơn La gần 5 triệu đồng... (Thanh Nien Ngày 9/8) 

 

Học Sinh Cả Nước Tựu Trường Sớm Nhất Vào Ngày 1-9 

 

Bộ GD-ĐT ngày 4-8 đã ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục 

mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Theo đó quy định, thời gian tựu trường 

sớm nhất vào ngày 1-9-2021. Riêng đối với lớp 1, tựu trường sớm nhất từ ngày 23-8-2021. Tổ 

chức khai giảng vào ngày 5-9-2021, kết thúc học kỳ I trước ngày 16-1-2022, hoàn thành kế 

hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25-5-2022 và kết thúc năm học trước ngày 31-5-2022. 

(NLD, Tuoi Tre, Tuoi Tre, QDND, VnExpress, Tien Phong, VietnamNet, Tin Tuc Ngày 5/8) 

 

4.500 Tỷ Đồng Để Đào Tạo, Nâng Cao Kỹ Năng Nghề, Duy Trì Việc Cho Người Lao Động 

 

Tổng cục GDNN vừa đã ban hành kế hoạch triển khai hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi 

dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động theo Quyết định 

số 23/2021/QĐ-TTg. Người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 sẽ được hỗ 

trợ 4.500 tỷ đồng để đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề, duy trì việc làm cho 

người lao động. Thời gian triển khai từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 31/12/2022. Thời gian nộp 

hồ sơ từ ngày 1/7/2021 đến hết ngày 30/6/2022. Đối tượng liên quan gồm có người sử dụng lao 

động theo quy định tại khoản 3 Điều 43 Luật Việc làm có đủ các điều kiện: Đóng đủ bảo hiểm 

thất nghiệp cho người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở 

lên tính đến thời điểm đề nghị hỗ trợ. Phải thay đổi cơ cấu, công nghệ theo quy định tại khoản 1 

Điều 42 Bộ luật Lao động. Có doanh thu của quý liền kề trước thời điểm đề nghị hỗ trợ giảm từ 

10% trở lên so với doanh thu cùng kỳ năm 2019 hoặc năm 2020. Có phương án hoặc phối hợp 

với cơ sở GDNN có phương án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì 

việc làm cho người lao động... Cơ sở GDNN phối hợp với đơn vị sử dụng lao động xây dựng 

phương án và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho 

người lao động. Theo qui định mức, thời gian hỗ trợ và kinh phí dự kiến: Mức hỗ trợ kinh phí 

đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề tối đa 1.500.000 đồng/người lao động/tháng. 

Mức hỗ trợ cụ thể được tính theo thời gian học thực tế của từng nghề hoặc từng khóa học. Thời 

gian hỗ trợ tối đa 6 tháng. (Thoi Dai, GDNN, Dan Sinh, Thanh Tra, VnEconomy, GDNN Ngày 

5, Bao Chinh Phu Ngày 6/8) 

 

Thủ Tướng Chính Phủ Phê Duyệt Đề Án Xây Dựng Xã Hội Học Tập Giai Đoạn 2021 - 2030 

 

Ngày 30/7/2021, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 1373/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Xây 

dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030”. Theo Đề án, mọi người dân đều có cơ hội, bình 

đẳng trong việc tiếp cận hệ thống giáo dục mở, đa dạng, linh hoạt, liên thông, hiện đại với nhiều 

mô hình, phương thức và trình độ đào tạo, góp phần đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực. Đề án 

phấn đấu đến năm 2030 có 80% các cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ 

sở GDNN và các cơ sở giáo dục khác triển khai hoạt động quản lý, giảng dạy và học tập trên môi 

trường số. (KinhTeDoThi, MoET, Dang Cong San, Ha Noi Moi Ngày 30/7) 

 

https://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/nhan-vien-ngan-hang-bao-hiem-co-thu-nhap-binh-quan-cao-nhat-nuoc-1428160.html#source
https://nld.com.vn/giao-duc-khoa-hoc/hoc-sinh-ca-nuoc-tuu-truong-som-nhat-vao-ngay-1-9-20210804204059409.htm
https://tuoitre.vn/tuu-truong-som-nhat-ngay-1-9-hoc-sinh-lop-1-co-the-den-truong-tu-23-8-20210804204220071.htm
https://tuoitre.vn/ha-noi-tp-hcm-va-cac-tinh-co-dich-co-the-quyet-dinh-thoi-gian-tuu-truong-va-ket-thuc-nam-hoc-20210805130027256.htm
https://www.qdnd.vn/giao-duc-khoa-hoc/tin-tuc/hoc-sinh-tuu-truong-som-nhat-ngay-1-9-rieng-lop-1-som-hon-1-tuan-667532#:~:text=C%E1%BB%A5%20th%E1%BB%83%2C%20th%E1%BB%9Di%20gian%20t%E1%BB%B1u,ng%C3%A0y%2031%2D5%2D2022.
https://vnexpress.net/hoc-sinh-lop-1-tuu-truong-som-nhat-ngay-23-8-4335759.html
https://tienphong.vn/nong-hoc-sinh-lop-1-tuu-truong-som-nhat-ngay-23-8-post1362618.tpo
https://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/thoi-gian-tuu-truong-nam-hoc-2021-2022-som-nhat-tu-23-8-762851.html
https://baotintuc.vn/giao-duc/lop-1-tuu-truong-som-nhat-tu-ngay-2382021-20210804213954135.htm
https://thoidai.com.vn/ho-tro-4500-ty-dong-de-dao-tao-nang-cao-ky-nang-nghe-duy-tri-viec-lam-cho-nguoi-lao-dong-146829.html
http://gdnn.gov.vn/AIAdmin/News/View/tabid/66/newsid/38673/seo/Ho-tro-nguoi-su-dung-lao-dong/Default.aspx
https://baodansinh.vn/ho-tro-4500-ty-dong-nang-cao-trinh-do-duy-tri-viec-lam-cho-nguoi-lao-dong-20210803184006226.htm
https://thanhtra.com.vn/kinh-te/lao-dong-viec-lam/ho-tro-4-500-ty-dong-cho-nguoi-lao-dong-bi-anh-huong-boi-covid-19-185628.html
https://vneconomy.vn/ho-tro-4-500-ty-dong-dao-tao-nghe-duy-tri-viec-lam-cho-nguoi-lao-dong.htm
http://gdnn.gov.vn/AIAdmin/News/View/tabid/66/newsid/38671/seo/4-500-ty-dong-ho-tro-nguoi-su-dung-lao-dong-bi-anh-huong-boi-Covid-19-dao-tao-nghe/Default.aspx#1
http://baochinhphu.vn/doanh-nghiep/cam-nang-huong-dan-dao-tao-nguoi-lao-dong-gap-kho-khan-do-covid19/441528.vgp
https://kinhtedothi.vn/thu-tuong-chinh-phu-phe-duyet-de-an-xay-dung-xa-hoi-hoc-tap-giai-doan-2021-2030-429315.html
https://moet.gov.vn/tintuc/Pages/tin-tong-hop.aspx?ItemID=7459
https://dangcongsan.vn/giao-duc/phe-duyet-de-an-xay-dung-xa-hoi-hoc-tap-giai-doan-2021-2030-586834.html
http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Giao-duc/1007484/thu-tuong-chinh-phu-phe-duyet-de-an-xay-dung-xa-hoi-hoc-tap-giai-doan-2021-2030


 
● Tin Kinh Doanh & Thị Trường Lao Động ●  

Hợp tác Nước Ngoài 

 

Đại sứ Việt Nam Tại Ba Lan Thăm Làm Việc Tại Thành Phố Cảng Gdansk 

 

Ngày 29-30/7, Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Nguyễn Hùng có chuyến thăm thành phố cảng 

Gdansk, làm việc với các lãnh đạo tỉnh Pormoskie và thành phố cảng Gdansk nhằm thúc đẩy hợp 

tác giữa các địa phương và doanh nghiệp của Việt Nam và Ba Lan. Đại sứ Nguyễn Hùng nhất trí 

với các lãnh đạo tỉnh Pormoskie và thành phố Gdansk về nhu cầu thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực 

thương mại, lao động và du lịch giữa tỉnh Pormoskie và các vùng kinh tế biển tại Việt Nam. Các 

lãnh đạo tỉnh Pormoskie và thành phố Gdansk cũng cho biết trong những năm gần đây tỉnh có 

nhu cầu lớn tuyển dụng lao động Việt Nam làm việc tại các công ty đóng tàu. (Bao Quoc Te, 

Dang Cong San Ngày 3/8) 

 

Tiêm Vắc Xin COVID-19 Cho Người Trung Quốc Làm Việc Ở Đồng Nai 

 

Trong đợt 4 tiêm vắc xin phòng COVID-19 từ ngày 29/7 đến hết ngày 20/8, Sở Y tế tỉnh Đồng 

Nai sẽ triển khai tiêm 3,9 ngàn liều vắc xin Vero Cell, Inactivated (mũi 1, mũi 2) cho người 

Trung Quốc. Bệnh viện đại học Y dược Shing Mark là đơn vị thực hiện tiêm đủ 2 liều cho 1.847 

người Trung Quốc đang sống, làm việc ở Đồng Nai. Trong đợt 4 tiêm vắc xin phòng COVID-19, 

ở Y tế Đồng Nai đã phân bổ 128.616 liều vắc xin COVID-19 để tiêm cho 26,8% người lao động 

đang làm việc tại 28 khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn 7 huyện, thành phố trong tỉnh. Hiện 

Ban Quản lý các khu công nghiệp đã phân bổ vắc xin phòng COVID-19 cho khoảng 495 công ty 

tại các khu công nghiệp. Đã có gần 500 ngàn lao động đăng ký tiêm vắc xin. Ngoài ra, sẽ có 

khoảng gần 15,3 nghìn liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm phòng cho người lao động ở các 

công ty ngoài khu công nghiệp, đáp ứng được 30% lao động đang làm việc trong các doanh 

nghiệp. Hiện có 106 doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đăng ký 

tiêm vắc xin tới đây. (Tien Phong, Bao Dong Nai Ngày 9/8) 
 

Hội Đàm Cấp Cao Việt-Lào, Hai Bên Ký Kết Và Trao 14 Văn Kiện Hợp Tác 
 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith đã chủ trì 

cuộc hội đàm giữa hai Đoàn đại biểu cấp cao hai nước vào sáng 9/8 và chứng kiến lễ ký kết và 

trao 14 văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành và doanh nghiệp hai nước. Buổi hội đàm nằm trong 

khuôn khổ chuyến thăm của chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới Lào vào hai ngày 9-10/8. 

Nhân dịp này, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã tặng Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào 

một công trình trường dạy nghề tại tỉnh Khammuane trị giá 5 triệu USD. (VOV English, 

VietnamNet, TVPhapLuat, MoIT, VietnamPlus, Zing, Bien Phong, VTC Ngày 9/8) 

 

Tin Trong Nước 

 

Gần 100% Nhà Máy Của Doanh Nghiệp Gỗ Tại TP.HCM Dừng Hoạt Động 
 

https://baoquocte.vn/dai-su-viet-nam-tai-ba-lan-tham-lam-viec-tai-thanh-pho-cang-gdansk-153668.html
https://dangcongsan.vn/nguoi-viet-nam-o-nuoc-ngoai/day-manh-quan-he-hop-tac-giua-viet-nam-va-cac-dia-phuong-cua-ba-lan-587119.html
https://tienphong.vn/tiem-vac-xin-covid-19-cho-nguoi-trung-quoc-lam-viec-o-dong-nai-post1364033.tpo#source
http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/202108/se-tiem-39-ngan-lieu-vaccine-vero-cell-cho-nguoi-trung-quoc-dang-song-lam-viec-tai-dong-nai-3071696/#related
https://english.vov.vn/en/politics/vietnam-laos-sign-14-co-operation-documents-during-high-level-talks-881207.vov#source
https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/hoi-dam-cap-cao-viet-lao-hai-ben-ky-ket-va-trao-14-van-kien-hop-tac-764340.html#related
https://tvphapluat.vn/video/viet-nam-lao-ky-ket-14-van-kien-hop-tac-52924/#related
https://moit.gov.vn/tin-tuc/hoat-dong/chu-tich-nuoc-nguyen-xuan-phuc-hoi-dam-voi-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-lao-thongloun-sisoulith.html#related
https://www.vietnamplus.vn/tbt-chu-tich-nuoc-lao-don-hoi-dam-voi-chu-tich-nuoc-nguyen-xuan-phuc/732478.vnp#related
https://zingnews.vn/chu-tich-nuoc-nguyen-xuan-phuc-hoi-dam-voi-chu-tich-nuoc-lao-post1249128.html#related
https://www.bienphong.com.vn/chu-tich-nuoc-nguyen-xuan-phuc-hoi-dam-voi-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-lao-thongloun-sisoulith-post442438.html#related
https://vtc.vn/viet-nam-lao-ky-ket-14-van-kien-hop-tac-ar629788.html#related


 
Hội mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP.HCM (HAWA) cho biết gần như toàn bộ các nhà máy của 

doanh nghiệp ngành gỗ tại khu vực TP.HCM đã phải ngưng hoạt động do không đáp ứng được 

yêu cầu "3 tại chỗ". Bên cạnh đó, kết quả khảo sát nhanh của HAWA về tình hình hoạt động của 

171 DN ngành gỗ và mỹ nghệ tại TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An và các tỉnh miền 

Trung, Miền Bắc trong giai đoạn dịch COVID-19 cho thấy 88 DN tạm ngưng hoạt động, chiếm 

51%.   Tổng số DN còn duy trì hoạt động chỉ còn 26.078 người, giảm gần 50% so với lao động 

trước dịch. Tính đến 4-8, HAWA đã ghi nhận đăng ký nhu cầu tiêm vaccine của 208 DN cho 

hơn 80.000 người lao động đang trực tiếp làm việc tại các nhà máy sản xuất ngành gỗ và thủ 

công mỹ nghệ. (PLO, Nguoi Dua Tin Ngày 5/8) 

 

Thế Giới Di Động Giảm Hơn 2.300 Nhân Viên Trong 6 Tháng 

 

Tại ngày 30/6 năm nay, MWG đang có tổng cộng 65.795 nhân viên, giảm 2.302 người so với 

cuối năm 2020 do tác động của dịch đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 kéo dài từ cuối tháng 4 đến 

nay vẫn chưa được dập tắt khiến nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội. Tại ngày 

30/6 vừa qua, công ty có 4.555 cửa hàng thuộc các chuỗi Thế Giới Di Động (TGDĐ), Điện Máy 

Xanh (ĐMX) và Bách Hóa Xanh (BHX), tăng 496 cửa hàng so với cuối năm 2020. TGDĐ và 

ĐMX phải ngừng hoạt động trong khi BHX đang quá tải. Vì vậy, MWG đã điều động hơn 3.000 

nhân sự từ các cửa hàng điện tử, điện máy qua làm việc tại BHX. (VietnamBiz Ngày 5/8) 

 

TP.HCM Đã Phê Duyệt Gói Hỗ Trợ Lần 2 Với 900 Tỉ Đồng Cho 3 Đối Tượng 

 

UBND TP.HCM đã phê duyệt gói hỗ trợ đợt hai, nhằm hỗ trợ cho lao động tự do; hộ nghèo, hộ 

cận nghèo và người lao động nghèo gặp khó khăn do dịch COVID-19 với kinh phí hơn 900 tỉ 

đồng, dự kiến triển khai từ ngày 5 đến hết ngày 10-8-2021. Gói an sinh xã hội đợt hai hỗ trợ mỗi 

hộ 1,5 triệu đồng cho hơn người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do), 

90.500 hộ nghèo, cận nghèo, và 170.000 lao động nghèo sống trong khu vực bị phong tỏa gặp 

khó khăn. (VietnamPlus VN, Tuoi Tre, VnExpress, VOV Ngày 5/8) 

 

52,5 Tỷ Đồng Hỗ Trợ Công Nhân Lao Động TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai 

 

Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đã hỗ trợ 52,5 tỷ đồng cho công nhân, lao động của 

TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Theo đó, Liên đoàn lao 

động TP.HCM sẽ hỗ trợ 150.000 suất nhu yếu phẩm, mỗi suất trị giá 150.000 đồng. Tổng kinh 

phí hỗ trợ là 22,5 tỷ đồng, từ nguồn tài chính công đoàn tích lũy của Liên đoàn lao động TP. 

Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương hỗ trợ 100.000 suất nhu yếu phẩm, mỗi suất trị giá 

150.000 đồng, tổng kinh phí hỗ trợ là 15 tỷ đồng, nguồn trích từ tài chính công đoàn tích lũy của 

Liên đoàn lao động tỉnh Bình Dương. Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai hỗ trợ 100.000 suất 

nhu yếu phẩm, mỗi suất trị giá 150.000 đồng, tổng kinh phí hỗ trợ là 15 tỷ đồng, nguồn trích từ 

tài chính công đoàn tích lũy của LĐLĐ tỉnh Đồng Nai. (Lao Dong, VietnamNet Ngày 6/8) 

 

Sáu Năm, Cả Nước Giảm Được 10,01% Biên Chế Công Chức 

 

https://plo.vn/kinh-te/gan-100-nha-may-cua-doanh-nghiep-go-tai-tphcm-dung-hoat-dong-1006198.html#source
https://www.nguoiduatin.vn/ach-tac-3-tai-cho-doanh-nghiep-che-bien-go-lo-ngai-vo-ke-hoach-a523485.html#related
https://vietnambiz.vn/the-gioi-di-dong-giam-hon-2300-nhan-vien-trong-6-thang-lan-giam-dau-tien-ke-tu-2013-20210805120506281.htm#source
https://www.vietnamplus.vn/tphcm-da-ho-tro-cho-hon-391000-truong-hop-bi-tac-dong-vi-covid19/731970.vnp
https://tuoitre.vn/ubnd-tp-hcm-da-phe-duyet-goi-ho-tro-lan-2-voi-900-ti-dong-cho-3-doi-tuong-20210805180600032.htm
https://e.vnexpress.net/news/news/hcmc-approves-39-mln-covid-relief-package-4336373.html
https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/tphcm-chi-hon-900-ty-dong-cho-goi-an-sinh-xa-hoi-lan-thu-2-880073.vov
https://laodong.vn/cong-doan/tong-ldldvn-525-ti-dong-ho-tro-cnld-tpho-chi-minh-binh-duong-dong-nai-938997.ldo
https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/52-5-ty-dong-ho-tro-cong-nhan-lao-dong-tp-hcm-binh-duong-dong-nai-763439.html


 
Bộ Nội vụ vừa có báo cáo gửi Thủ tướng về việc quản lý và tinh giản biên chế giai đoạn 2022 – 

2025, định hướng đến năm 2030. Về tinh giản biên chế giai đoạn 2015 – 2021 của khối Chính 

phủ quản lý, theo báo cáo, tính đến 2021 đã giảm được 10,01% biên chế công chức so với 2015. 

Tổng biên chế công chức từ TW đến cấp huyện (không bao gồm cơ quan đại diện của Việt Nam 

ở nước ngoài, Hội đặc thù) được Thủ tướng phê duyệt năm 2021 là 247.344 biên chế, giảm 

27.504 biên chế so với 2015. Tổng biên chế viên chức sự nghiệp hưởng lương từ NSNN (Bộ Nội 

vụ thẩm định) năm 2021 là 1.787.031 người, trong đó Bộ, ngành TW là 116.906 người và địa 

phương là 1.670.125 người; giảm 238.846 người so với 2015, tương ứng giảm 11,79%. 

(BaoPhapLuat Ngày 5/8) 

 

Doanh Nghiệp Dệt May Tăng Mạnh Nhu Cầu Tuyển Dụng Trong 6 Tháng Đầu Năm 2021 

 

Navigos Group vừa phát hành báo cáo "Nhân sự ngành Dệt May: Cơ hội và thách thức trong việc 

đáp ứng các yêu cầu tăng trưởng từ thị trường". Đáng chú ý thị trường nhân sự ngành Dệt May 

đang chứng kiến sự bùng nổ về tuyển dụng trong 6 tháng đầu năm 2021. Trong 6 tháng đầu năm, 

do tình hình bất ổn ở một số các quốc gia láng giềng, các đơn hàng dệt may đổ về thị trường Việt 

Nam nhiều hơn dẫn đến nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp Dệt may tăng mạnh. Tháng 6 

và 7 hàng năm là mùa cao điểm của việc sản xuất các đơn hàng dành cho mùa Thu - Đông. Tuy 

nhiên, sự tăng trưởng này vẫn chưa quay trở lại mức tăng như năm 2019. Theo quan sát của 

Navigos Search, hiện nay các nhà máy sản xuất tại Việt Nam (bao gồm cả các doanh nghiệp có 

vốn đầu tư nước ngoài – FDI và các doanh nghiệp Việt Nam) do có sự đầu tư lớn, đã có nhiều 

thay đổi và có thể đáp ứng các yêu cầu của khách hàng, từ dây tiêu chuẩn chuyền sản xuất, cơ sở 

vật chất, cơ sở hạ tầng đến các tiêu chuẩn về nhân sự như độ tuổi lao động, chế độ lao động, mức 

lương, thưởng…Chính vì vậy, khối Khách hàng ngành Dệt May chuyển sang làm việc trực tiếp 

với các nhà máy sản xuất tại Việt Nam đang có nhu cầu tuyển dụng tăng cao. Theo quan sát của 

Navigos Search, một trong những thế mạnh của các ứng viên người Việt trong mảng Dệt May là 

chăm chỉ, có kỹ thuật chuyên sâu. Ngoài ra, ứng viên người Việt ham học hỏi, khéo léo do vậy 

họ học rất nhanh về kỹ thuật. Nhưng các ứng viên người Việt vẫn còn hạn chế về kỹ năng ngoại 

ngữ. (Bao Dan Sinh, NLD, PLO Ngày 4/8) 

 

Bắc Giang: Kim Ngạch Xuất Khẩu 7 Tháng Tăng 32,2% 

 

Theo Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang, kim ngạch xuất khẩu tháng 7/2021 trên địa bàn tỉnh ước 

đạt trên 885 triệu USD, tăng 79,8% so với tháng trước. Tính đến 1/8/2021, trong các KCN của 

tỉnh đã có 369 doanh nghiệp hoạt động trở lại, với 137.984 lao động. Trong 30/30 CCN đã có 

218 doanh nghiệp hoạt động trở lại, với 46.470 lao động. (DangCongSan Ngày 3/8) 

 

Hà Nội Cân Nhắc Chỉ '3 Tại Chỗ' Với Doanh Nghiệp Dưới 500 Công Nhân 

 

Theo Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội (BQL KCN), thành phố đang cân 

nhắc áp dụng “3 tại chỗ” đối với các đơn vị đủ điều kiện cơ sở vật chất, kèm theo điều kiện số 

lượng công nhân chỉ từ 500 trở xuống. Một số DN tại KCN Quang Minh cho rằng, nếu áp dụng 

“3 tại chỗ” kéo dài theo dịch bệnh sẽ ảnh hưởng đến tâm lý, tinh thần của người lao động. Ngoài 

ra, chi phí duy trì “3 tại chỗ” khá cao, vì vậy việc quan trọng nhất hiện nay là cần “phủ sóng” vắc 

https://baophapluat.vn/sau-nam-ca-nuoc-giam-duoc-10-01-bien-che-cong-chuc-post406259.html
https://baodansinh.vn/cac-doanh-nghiep-det-may-tang-manh-nhu-cau-tuyen-dung-trong-6-thang-dau-nam-2021-20210803153259634.htm
https://nld.com.vn/cong-doan/nganh-det-may-bung-no-tuyen-dung-20210804201308412.htm
https://plo.vn/kinh-te/nhan-su-nganh-det-may-viet-nam-tang-nho-don-hang-doi-dao-1005738.html
https://dangcongsan.vn/kinh-te/bac-giang-kim-ngach-xuat-khau-7-thang-tang-32-2-587040.html


 
- xin cho toàn bộ công nhân lao động. Được biết, tính đến thời điểm này, đã có 140 DN xây dựng 

phương án “3 tại chỗ” và “1 cung đường, 2 điểm đến”; 571 cơ sở sản xuất thực hiện khai báo 

phòng, chống dịch COVID-19 trên hệ thống khai báo trực tuyến do Sở Công Thương cung cấp. 

Hà Nội hiện nay chưa áp dụng “3 tại chỗ” mà mới yêu cầu các DN thực hiện nghiêm nguyên tắc 

“1 cung đường, 2 điểm đến” trong quá trình đưa đón công nhân. (CafeF, Tien Phong Ngày 2/8) 

 

Lao Động Bỏ Về Quê, Doanh Nghiệp Lo Thiếu Công Nhân 

 

Tại các tỉnh phía Nam, nhiều lao động quyết định nghỉ việc về quê. Nhiều doanh nghiệp đang 

gặp khó khăn do dịch bệnh lại tiếp tục thêm nỗi lo bảo toàn nguồn nhân lực. Là doanh nghiệp lớn 

trong ngành hàng tiêu dùng, Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan – đơn vị có hơn 30 nhà máy tại 

các tỉnh thành trên cả nước cũng đang khá khó khăn do thiếu hụt nhân sự, tỷ lệ nghỉ việc cao. 

Một trong những nguyên nhân là việc áp dụng mô hình 3 tại chỗ có nhiều bất cập khiến một số 

lao động nữ không thể đáp ứng vì họ phải trông con tại gia đình. Báo cáo của Hiệp hội Chế biến 

và Xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam (VASEP) cho biết, hiện nay chỉ có khoảng 30% các doanh 

nghiệp thủy sản tại các tỉnh thành phía Nam đảm bảo được điều kiện 3 tại chỗ. Tuy nhiên, số 

lượng công nhân có thể huy động cũng chỉ 30-50%. Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai – Phó tổng thư ký 

Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS) khá lo lắng khi cho biết có tới 97% doanh nghiệp dệt may 

ngưng hoạt động. Thời gian tới, họ sẽ phải đối diện với tình trạng thiếu lao động trầm trọng. 

(VnExpress Ngày 4/8, Zing Ngày 10/8) 

 

Cả Nước Mới Có 214 Dự Án Nhà Ở Xã Hội Dành Cho Công Nhân 

 

Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trên cả nước, hiện chỉ có 214 dự án nhà ở xã hội dành 

cho công nhân. Trong đó, 116 dự án đã hoàn thành với diện tích đất hơn 250ha. Con số diện tích 

đất được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng chưa đến một nửa chỉ tiêu, chỉ chiếm tỷ trọng 

41,6%. Riêng nhà ở cho công nhân khu công nghiệp, đến nay, cả nước có 2,58 triệu m2, đủ bố trí 

cho khoảng 330.000 người lao động, chưa đáp ứng được nhu cầu về nhà ở của hàng chục triệu 

công nhân. (VnEconomy, moc.gov.vn, hanoimoi.com.vn Ngày 8/8) 

 

Hà Nội: Đến Năm 2030, Lao Động Qua Đào Tạo Đạt 75 – 80% 

 

Theo kế hoạch, UBND thành phố Hà Nội sẽ triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp nhằm đạt mục 

tiêu: Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75-80%, trong đó lao động qua đào tạo nghề có bằng cấp, 

chứng chỉ đạt 55-60% vào năm 2025 và đạt trên 60% vào năm 2030 (mỗi năm đào tạo nghề cho 

230.000 lượt người); tỷ lệ lao động có các kỹ năng công nghệ thông tin đạt 80% vào năm 2025 

và 90% vào năm 2030. Cùng với đó, duy trì tỷ lệ thất nghiệp chung ở mức thấp dưới 2,5%, tỷ lệ 

thất nghiệp khu vực thành thị dưới 3%. Mỗi năm TP sẽ đào tạo nghề cho 230.000 lượt lao động. 

Đến năm 2030, hệ thống thông tin thị trường lao động của TP. Hà Nội được hiện đại hóa, dữ liệu 

được liên thông giữa các vùng trên toàn quốc và mở rộng kết nối với các nước trong khu vực 

ASEAN, đặc biệt tại một số nước là thị trường lao động chính của Việt Nam. Để thực hiện được 

các mục tiêu trên, thành phố sẽ tập trung rà soát, kiến nghị sửa đổi các văn bản quy phạm pháp 

luật có liên quan về cung-cầu lao động, kết nối cung-cầu lao động để phù hợp với quy luật của 

thị trường lao động, công ước, tiêu chuẩn quốc tế đã được Việt Nam phê chuẩn và phù hợp với 

https://cafef.vn/ha-noi-can-nhac-chi-3-tai-cho-voi-doanh-nghiep-duoi-500-cong-nhan-20210802130609917.chn
https://tienphong.vn/ha-noi-can-nhac-chi-3-tai-cho-voi-doanh-nghiep-duoi-500-cong-nhan-post1361582.tpo
https://vnexpress.net/nhieu-lao-dong-bo-viec-ve-que-4335124.html
https://zingnews.vn/lao-dong-bo-ve-que-doanh-nghiep-lo-thieu-cong-nhan-post1249168.html
https://vneconomy.vn/ca-nuoc-moi-co-214-du-an-nha-o-xa-hoi-danh-cho-cong-nhan.htm#source
https://moc.gov.vn/vn/tin-tuc/1184/68348/dap-ung-nhu-cau-nha-o-cho-cong-nhan.aspx#related
https://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/1008275/dap-ung-nhu-cau-nha-o-cho-cong-nhan#related


 
lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động và người sử dụng lao động. Bên cạnh đó, Hà 

Nội sẽ hỗ trợ phát triển cung-cầu lao động, xây dựng và cung cấp các chương trình đào tạo, bồi 

dưỡng kỹ năng nghề trước khi đi làm cho sinh viên mới tốt nghiệp; hỗ trợ phát triển hệ thống 

thông tin thị trường lao động, kết nối cung-cầu lao động, triển khai giải pháp để số hóa, cập nhật 

thông tin dữ liệu về người lao động. (VnEconomy, Hanoi Moi Ngày 8/8) 

 

Khởi Tố Vụ Án Hình Sự Xảy Ra Tại Trường Cao Đẳng Nghề An Giang 

 

Chiều 9/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố 

vụ án hình sự “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” 

xảy ra tại Trường Cao đẳng nghề An Giang. Theo kết quả điều tra, từ tháng 1/2014 đến tháng 

7/2019, ông Huỳnh Thanh Quang - nguyên Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề An Giang và bà 

Trương Thị Kim Tú - Kế toán trưởng Trường Cao đẳng nghề An Giang trong thời gian công tác 

đã thực hiện thu, chi nguồn kinh phí sự nghiệp của Trường không đúng quy định, dẫn đến thất 

thoát, lãng phí số tiền 17.478.154.698 đồng của Nhà nước. Theo đó, ông Huỳnh Thanh Quang là 

người chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy 

Trường Cao đẳng Nghề An Giang khi không thực hiện đúng trình tự quy định về tinh giản biên 

chế; việc thực hiện đầu tư, mua sắm phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và 

đào tạo; không xin chủ trương của UBND tỉnh An Giang khi hợp tác đầu tư, sử dụng cơ sở vật 

chất nhà trường... (Tin Tuc, Zing, Tien Phong, Tuoi Tre, Cong An Ngày 10/8) 

 

Nhiều Doanh Nghiệp TP. HCM Dự Kiến Cắt Giảm Lao Động Trong Quý III 

 

Ngày 10/8, Trung tâm Dự báo nguồn nhân lực và thông tin thị trường lao động Thành phố Hồ 

Chí Minh (Falmi) cho biết, qua kết quả khảo sát “Tác động của dịch COVID-19 đối với thị 

trường sức lao động” vừa được triển khai cho thấy, dự kiến nhiều doanh nghiệp sẽ cắt giảm lao 

động trong quý III năm 2021. Khảo sát “Tác động của dịch COVID-19 đối với thị trường sức lao 

động” được triển khai ở 4.140 doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có 

1.335 doanh nghiệp siêu nhỏ, 2.643 doanh nghiệp nhỏ và vừa, 162 doanh nghiệp lớn. Qua khảo 

sát, 1.924 doanh nghiệp thực hiện giảm lao động, chiếm 46,47%, trong đó, có 1.794 doanh 

nghiệp ngoài nhà nước thông báo sẽ thực hiện cắt giảm lao động; 104 doanh nghiệp có vốn đầu 

tư nước ngoài và 26 doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước dự kiến cắt giảm lao 

động trong quý III. Số doanh nghiệp dự kiến cắt giảm lao động ở ngành kinh tế tập trung chủ yếu 

ở lĩnh vực bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác (chiếm 

29,06%), lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo (chiếm 15,28%); dịch vụ lưu trú và ăn uống 

(chiếm 12,32%). Khảo sát cho thấy, phần lớn doanh nghiệp áp dụng hình thức cắt giảm lao động 

thông qua giảm giờ làm việc hoặc nghỉ luân phiên (chiếm 44,7%); tạm thời cho người lao động 

nghỉ việc có hỗ trợ một phần tiền lương (chiếm 17,5%); tạm thời cho người lao động nghỉ việc 

không hỗ trợ tiền lương (chiếm 16,61%); cho lao động thôi việc (chiếm 21,19%). Đối với doanh 

nghiệp áp dụng hình thức cho lao động thôi việc, 28,93% lượt doanh nghiệp dự định sẽ hỗ trợ 

kinh phí mất việc làm cho người lao động; có 19,61% lượt doanh nghiệp dự định hỗ trợ làm thủ 

tục hưởng gói trợ cấp hỗ trợ COVID-19 của Chính phủ; 16,62% lượt doanh nghiệp lựa chọn hình 

thức khác và 34,84% lượt doanh nghiệp dự kiến không hỗ trợ đối với lao động thôi việc. 

(BNews, Vietnam Plus, TinTuc Ngày 10/8) 
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Đến Ngày 5/8, Có 40.756 Lượt Người Lao Động Được Trả Lương Từ Gói 7.500 Tỷ Đồng 

 

Tính đến ngày 5/8, hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã phê duyệt 212 hồ sơ 

đề nghị vay vốn của người sử dụng lao động với số tiền gần 145 tỉ đồng để trả lương cho 40.756 

lượt người lao động. Trong đó, Bắc Giang là địa phương giải ngân cho vay cao nhất với 87,5 tỷ 

đồng để trả lương phục hồi sản xuất, trả lương phục hồi hoạt động trong các lĩnh vực vận tải và 

trả lương ngừng việc cho 42 người sử dụng lao động với gần 26.000 người lao động. Tổng số 

tiền tái cấp vốn tối đa 7.500 tỉ đồng với lãi suất là 0%/năm, thời hạn là 364 ngày. (Bao Dan Sinh, 

Bao Chinh Phu Ngày 7/8) 

 

Người Lao Động Được Nghỉ 4 Ngày Liên Tục Dịp Quốc Khánh 2-9 

 

Bộ LĐ-TB&XH cho biết, theo quy định tại Bộ luật Lao động (sửa đổi), có hiệu lực từ ngày 1-1-

2021, năm nay là năm đầu tiên người lao động được nghỉ 2 ngày làm việc vào dịp Quốc khánh 2-

9 (ngày 2-9 và ngày liền trước hoặc liền sau). Năm nay, Bộ thông báo nghỉ theo phương án nghỉ 

ngày liền kề sau ngày 2-9. Do ngày Quốc khánh 2-9 là thứ năm, nên cán bộ công chức, viên 

chức, người lao động của các đơn vị hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội sẽ được 

nghỉ 4 ngày liên tục, từ thứ năm đến hết chủ nhật (5-9), trong đó có 2 ngày nghỉ lễ và 2 ngày là 

ngày nghỉ hằng tuần. (Hanoi Moi, NLD, Tien Phong Ngày 8/8) 

 

Ninh Thuận Tăng Cường Vốn Vay Giải Quyết Việc Làm 

 

Tính đến ngày 30/6/2021, nguồn vốn cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm 

trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận quản lý là 139,829 tỷ đồng, trong đó nguồn do NHCSXH huy động 

là 62,957 tỷ đồng, nguồn vốn địa phương là 8,430 tỷ đồng. Doanh số cho vay trong 05 năm qua 

thực hiện giải ngân là 210,739 tỷ đồng góp phần tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho 

7.255 lao động (trong đó, 3.440 lao động nữ, 474 lao động là người dân tộc thiểu số).. Đối vưới 

cho vay người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, doanh số cho vay giai đoạn 2016 

đến nay là hơn 3 tỷ đồng với 56 nguời lao động vay, trong đó có 17 lao động nữ.  (Dan Sinh 

Ngày 10/8) 

 

Thanh Hóa Lên Phương Án Tạo Việc Làm Cho Hơn 10.000 Lao Động Về Từ Vùng Dịch 

 

Theo Sở LĐ-TB&XH, số công dân Thanh Hóa trở về từ vùng dịch từ ngày 27/4 đến nay là 

16.509 người, trong đó 205 trẻ em, số người ngoài độ tuổi lao động chiếm 5%. Số công dân hiện 

đang thực hiện cách ly là 13.202 người. Qua khảo sát cho thấy, lao động Thanh Hóa trở về từ 

vùng dịch không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do), không có bằng cấp, chứng chỉ 

(chiếm 65%). Có 20% trong số lao động này thuộc nhóm tuổi từ 41 tuổi trở lên rất khó đào tạo 

chuyển đổi nghề do thói quen lao động, trình độ học vấn, khả năng tiếp thu hạn chế, tâm lý ngại 

học nghề. Bên cạnh đó, có khoảng 35% lao động về từ vùng dịch có giao kết hợp đồng lao động 

với người sử dụng lao động tại vùng dịch; số lao động này phần lớn vẫn còn nguyện vọng, hết 

dịch sẽ trở lại chỗ làm việc cũ. Theo khảo sát của Ban Quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu 

công nghiệp, Trung tâm dịch vụ việc làm, nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp 
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trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện nay là trên 20.000 lao động (trong đó lao động nữ chiếm 70%). 

(Dan Tri Ngày 10/8) 

 

Đổi Mới, Sáng Tạo Trong Đào Tạo Nghề 

 

Đại dịch Covid-19 tác động mạnh đến thị trường lao động, việc làm, vì vậy, để thích ứng với tình 

hình dịch bệnh trong thời điểm hiện tại, các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã chủ 

động triển khai đào tạo bằng hình thức trực tuyến; đổi mới sáng tạo trong đào tạo, hướng nghiệp 

gắn với giải quyết việc làm và theo nhu cầu của xã hội… Trước tình hình đó, Trường Cao đẳng 

Nghề Vĩnh Phúc đã tận dụng cơ hội, chủ động liên kết hợp tác với các đối tác doanh nghiệp có 

nhu cầu sử dụng lao động về lĩnh vực liên kết đào tạo, để tư vấn và giới thiệu, tạo việc làm cho 

học sinh sinh viên (HSSV) sau khi tốt nghiệp. Trong khi đó, Trường Cao đẳng Cơ khí nông 

nghiệp đã cho HSSV nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh và chuyển đổi từ phương pháp dạy 

học trên lớp sang dạy trực tuyến. Để lao động nông thôn tích cực, chủ động tham gia học nghề, 

Trung tâm Dạy nghề Minh Tiến, huyện Yên Lạc đã mở các lớp dạy nghề phù hợp với nhu cầu 

của học viên ở địa phương như may công nghiệp, làm hoa đất, hoa lụa, thêu ren... Hiện nay, toàn 

tỉnh Vĩnh Phúc có 36 cơ sở GDNN, trong đó, có 7 trường cao đẳng, 3 trường trung cấp, 20 trung 

tâm GDNN và 6 cơ sở khác có đăng ký hoạt động GDNN. (Dan toc va Phat trien Ngày 7/8) 

 

Sửa Đổi Nhiều Quy Định Chế Độ Làm Việc Của Nhà Giáo GDNN 

 

Bộ LĐ-TB&XH (LĐTBXH) vừa có Dự thảo Sửa đổi Thông tư quy định chế độ làm việc của nhà 

giáo GDNN. Theo đó, Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2017/TT-

BLĐTBXH ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH quy định chế độ làm việc 

của nhà giáo GDNN. Cụ thể, sửa đổi Khoản 1 và Khoản 2 Điều 4 như sau: Thời gian làm việc 

của nhà giáo dạy trình độ cao đẳng, trung cấp là 44 tuần/năm (tương đương 1.760 giờ hành 

chính/năm). Ngoài ra, Dự thảo cũng sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Khoản 5 và Khoản 7 Điều 5 

Thông tư này với định mức giờ giảng của nhà giáo trong một năm học: Từ 350 đến 450 giờ 

chuẩn đối với nhà giáo dạy trình độ cao đẳng; từ 400 đến 510 giờ chuẩn đối với nhà giáo dạy 

trình độ trung cấp. (Lao Dong Ngày 5/8) 

 

Trên 1,1 Triệu Người Dân Tộc Thiểu Số Được Đào Tạo Nghề 

 

Trong những năm qua, Việt Nam luôn ưu tiên phát triển giáo dục ở miền núi, hải đảo, vùng dân 

tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Các chính sách hỗ trợ đào tạo, 

dạy nghề người dân tộc thiểu số đã hỗ trợ đào tạo khoảng trên 1,1 triệu người, chiếm hơn 14 % 

trên tổng số gần 8 triệu người dân tộc thiểu số trong độ tuổi lao động theo chính sách của Đề án 

1956/QĐ-TTg . Hiện nay, Việt Nam đang thí điểm tổ chức đặt hàng trình độ trung cấp nghề, cao 

đẳng nghề với 26 cơ sở đào tạo để đào tạo cho 8.555 lao động là người dân tộc thiểu số thuộc hộ 

nghèo, hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp có khó khăn về kinh tế. (Dan Sinh Ngày 4/8) 
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