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Chính Sách 

 

Nhiều Tồn Tại Trong Quản Lý Tài Chính, Tài Sản Tại Tổng Cục GDNN 

 

Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH vừa ban hành kết luận thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ 

công tác quản lý tài chính, tài sản tại Tổng cục GDNN. Kết luận thanh tra đã chỉ ra nhiều tồn tại. 

Tại thời điểm thanh tra, một số kết luận thanh tra do Tổng cục thực hiện chưa đảm bảo quy định 

về thời gian ban hành kết luận thanh tra theo quy định. Bên cạnh đó, việc quyết toán một số dự 

án còn chậm tiến độ (còn 4 dự án thành phần chưa thực hiện xong việc quyết toán). Về công tác 

cán bộ, tại khối văn phòng, Ban Quản lý dự án GDNN vốn ODA (Ban ODA), nội dung hợp đồng 

lao động đã giao kết với người lao động chưa thể hiện đầy đủ quyền lợi, nghĩa vụ của người sử 

dụng lao động và người lao động theo quy định. Có 12 người được trả lương mức thấp hơn mức 

lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định. Tổng cục và Ban ODA chưa xây dựng thang lương, 

bảng lương theo quy định. Tổng cục GDNN lập dự toán chương trình mục tiêu và chương trình 

mục tiêu quốc gia năm 2019 chưa bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, khả năng thực hiện 

nhiệm vụ theo hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước dẫn đến việc lập dự toán không 

sát với thực tế. Cụ thể, Bộ LĐ-TB&XH cấp kinh phí chương trình mục tiêu cho Tổng cục năm 

2019 là 35 tỷ đồng nhưng chỉ giải ngân và thực hiện quyết toán 13,311 tỷ đồng. Tại Cục Kiểm 

định chất lượng GDNN, năm 2019, Tổng cục giao kinh phí chương trình mục tiêu 10 tỷ đồng 

nhưng chỉ giải ngân và quyết toán 3,534 tỷ đồng. Tổng cục đã tham mưu Bộ ban hành quyết định 

phê duyệt định mức kinh tế kỹ thuật tạm thời cho 12 trường trọng điểm cấp độ quốc tế thí điểm 

tại 25 trường cao đẳng theo các bộ chương trình chuyển giao từ Úc. Tuy nhiên, tại mục định mức 

tiêu hao nguyên vật liệu thực hành quy định chi tiền ăn, lưu trú cho sinh viên nhưng không quy 

định mức chi cụ thể. Việc này dẫn đến các trường sử dụng ngân sách Nhà nước chi tiền ăn, lưu 

trú cho sinh viên với nhiều mức và hình thức khác nhau và không quản lý được mức chi của các 

trường…(Thanh Tra Ngày 13/8) 

 

Cả Nghìn Người Dân Đi Xe Máy Rời TP.HCM Về Quê Nhưng Được Vận Động Ở Lại 

 

Sáng 15.8, cả nghìn người dân ở các tỉnh thành đang sinh sống tại TP.HCM đi xe máy về quê 

khiến lực lượng chức năng phải rất vất vả để tuyên truyền, vận động người dân quay trở lại nơi 

đang ở. Một số người nói rằng họ muốn về quê vì đã thất nghiệp trong nhiều tháng và gặp khó 

khăn do thiếu tiền cũng như lo sợ về COVID-19. (PLO, Thanh Nien, VnExpress, NLD, 

truyenhinhnghean.vn Ngày 15/8) 

 

Ba Kịch Bản Thị Trường Lao Động Sắp Tới 

 

Cục Việc làm (Bộ LĐ-TB&XH) đã dự kiến 3 kịch bản thị trường lao động trong thời gian tới, 

với 3 mức: tốt, thường và xấu. Trong kịch bản tốt, dịch được kiểm soát hoàn toàn, không có sự 

https://thanhtra.com.vn/thanh-tra/ket-luan-thanh-tra/nhieu-ton-tai-trong-quan-ly-tai-chinh-tai-san-tai-tong-cuc-giao-duc-nghe-nghiep-185855.html
https://plo.vn/thoi-su/hang-ngan-nguoi-dan-roi-tphcm-ve-que-deu-buoc-phai-quay-lai-1008297.html
https://thanhnien.vn/thoi-su/ca-nghin-nguoi-dan-di-xe-may-roi-tphcm-ve-que-nhung-duoc-van-dong-o-lai-1430975.html#related
https://vnexpress.net/nguoi-dan-un-un-chay-xe-may-roi-tp-hcm-4340947.html#related
http://nld.com.vn/thoi-su/hang-ngan-nguoi-ve-que-phai-quay-dau-xe-tai-cua-ngo-tp-hcm-20210815150627385.htm#related
https://truyenhinhnghean.vn/doi-song-xa-hoi/202108/nguoi-dan-thanh-pho-ho-chi-minh-un-un-chay-xe-may-ve-que-c3411f2/#related


 
lây lan, bùng phát sang các địa phương trong tháng 8, các tỉnh dừng thực hiện giãn cách xã hội 

theo Chỉ thị 16 ngay trong nửa đầu tháng 8. Hà Nội, TP Hồ Chí Minh cơ bản hoàn thành tiêm 

chủng cho người từ 18 tuổi trở lên…Dự báo số lao động bị tác động tiêu cực trong quý 3/2021 là 

hơn 22 triệu người. Số này tập trung vào lao động làm công ăn lương trong các doanh nghiệp, cơ 

sở sản xuất kinh doanh thực hiện phong tỏa, giãn cách như trong khu công nghiệp, khu chế xuất, 

làm việc trong các ngành chế biến chế tạo, du lịch, lưu trú, bán buôn bán lẻ, nghệ thuật…. Số lao 

động mất việc ước tính 500.000 - 600.000 người, số lao động ngừng việc, cắt giảm giờ làm 

khoảng 5 triệu người. Tuy nhiên, thị trường lao động lại có nhu cầu tuyển dụng lớn để phục hồi 

sản xuất kinh doanh, số lao động có nhu cầu tuyển dự kiến trong quý 3 trên 500.000 người. Với 

kịch bản thường, trong trường hợp các tỉnh thành phố phía Nam đã áp dụng mạnh mẽ các biện 

pháp để giãn cách xã hội, hỗ trợ những lao động ngoại tỉnh tạm thời không ồ ạt về quê… nhưng 

số ca F0 liên tục tăng, không có chiều hướng giảm. Một số tỉnh, thành phố miền Bắc, miền 

Trung cũng bắt đầu gia tăng số ca F0. Dự báo số lao động bị tác động tiêu cực trên 30 triệu 

người, tập trung vào các ngành: chế biến chế tạo, vận tải, du lịch, lưu trú, bán buôn, bán lẻ…Ở 

kịch bản xấu, việc triển khai mua và tiêm vaccine không đáp ứng nhu cầu, không được bàn giao 

theo đúng tiến độ nên kế hoạch tạo miễn dịch cộng đồng gặp khó khăn. Dự báo sẽ có gần 40 

triệu lao động bị ảnh hưởng tiêu cực, lao động trong các ngành, nghề đều bị tác động nặng nề. 

(Dang Cong San, VnEconomy Ngày 12/8) 

 

Dịch Covid-19 Tác Động Lớn Đến Thị Trường Lao Động Trong Nước 

 

Báo cáo nhanh của 54 tỉnh, thành phố đến ngày 7/8 cho thấy, tỷ lệ doanh nghiệp phải tạm dừng 

hoạt động sản xuất kinh doanh là 10,2%; số lao động tạm ngừng việc gần 4 triệu người, chiếm 

20% tổng số lao động. Dịch Covid-19 tác động tiêu cực đến lao động làm việc trong 3 nhóm 

ngành kinh tế. Cụ thể: lao động khu vực nông, lâm, nghiệp và thủy sản chịu ít tác động tiêu cực 

của dịch nhất (có 8,9% lao động trong khu vực này bị ảnh hưởng), tiếp đến là khu vực công 

nghiệp và xây dựng (24,6%) và lao động khu vực dịch vụ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất (30,6%). 

Đến nay, một số ngành chịu ảnh hưởng rất lớn do đại dịch. Cụ thể, du lịch có đến 90% doanh 

nghiệp không hoạt động, 10% doanh nghiệp hoạt động cầm chừng, 90% nhân sự doanh nghiệp 

lữ hành quốc tế bị nghỉ việc không lương hoặc chuyển làm việc khác. Với ngành chế biến thủy 

hải sản, đến 70% doanh nghiệp bị đóng cửa vì không thể áp dụng 3 tại chỗ. Với ngành dệt may, 

khi đợt dịch thứ tư bùng phát đã khiến 35% doanh nghiệp của ngành phải đóng cửa. Hơn 40 

nghìn lao động khu vực phía nam của Tập đoàn Dệt may Việt Nam đang làm việc trong điều 

kiện giãn cách. Cục Việc làm đánh giá tác động của đại dịch trong tháng 7 đã làm “tê liệt” một 

thị trường lao động phía nam sôi động nhất, buộc người lao động mất việc kéo dài nên việc di 

chuyển “ồ ạt về quê”. Dự kiến, số lao động về quê quay trở lại làm việc chỉ còn khoảng 60-70%. 

(Nhan Dan Ngày 12/8) 

 

Sẽ Sửa Đổi Mô Hình '3 Tại Chỗ' Để Duy Trì Sản Xuất 

 

Ngày 11/8, tại họp báo Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đã có trao đổi 

liên quan tới việc lưu thông hàng hoá trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19. Thứ trưởng Đỗ Thắng 

Hải cho biết bộ sẽ phối hợp với Bộ Y tế để có phương án phù hợp nhất, đảm bảo hiệu quả sản 

xuất và chống dịch cao nhất. Liên quan đến mô hình sản xuất "3 tại chỗ", ông Đỗ Thắng Hải cho 

rằng trong bối cảnh hiện nay phương án này áp dụng cho sản xuất công nghiệp đến thời điểm 

https://dangcongsan.vn/thoi-su/ba-kich-ban-thi-truong-lao-dong-sap-toi-587923.html
https://en.vneconomy.vn/pandemic-leaves-mark-on-souths-labor-market.htm#related
https://nhandan.vn/tin-tuc-xa-hoi/dich-covid-19-tac-dong-lon-den-thi-truong-lao-dong-trong-nuoc-659518/


 
này được đánh giá là tốt, được áp dụng thành công ở Bắc Ninh, Bắc Giang. Theo ông Hải, khi 

triển khai ở địa bàn phía Nam có bất cập. Có khác biệt khi đặc điểm phía Nam có hàng chục 

ngàn công nhân; người lao động ở nhiều tỉnh thành, nên ở tại một chỗ lâu quá ảnh hưởng tâm lý 

người lao động. Thực tế này dẫn tới hiệu quả thực hiện phương án "3 tại chỗ" khó khăn, đứt gãy 

chuỗi vận chuyển gây ảnh hưởng hiệu quả thực hiện. Chi phí thực hiện "3 tại chỗ" cũng quá cao, 

gây cản trở cho thực hiện. (VietnamNet, Tuoi Tre, Tuoi Tre, Thuong Truong, ncov.vnanet.vn, 

TBTCVN Ngày 11/8) 

 

Số Lao Động Thất Nghiệp Trong Tháng 7 Tăng Cao Do Ảnh Hưởng Của Dịch Covid-19 

 

Theo báo cáo của Cục Việc làm (Bộ LĐ-TB&XH), trong 7 tháng năm 2021 thị trường lao động 

Việt Nam có những diễn biến không theo xu hướng của thời gian chưa có dịch, bị tác động theo 

chiều hướng tiêu cực cùng với tốc độ gia tăng số ca nhiễm Covid-19. Cụ thể, lực lượng lao động 

quý 2/2021 là 51,1 triệu người, tăng 1,7 triệu người so với cùng kỳ năm 2020 nhưng vẫn thấp 

hơn 304.000 người so với cùng kỳ năm 2019. Theo xu thế tăng lực lượng lao động hàng năm 

trước khi có dịch thì lực lượng lao động thực tế đang thấp hơn trạng thái bình thường mới là 1,7 

triệu lao động. Sang đến tháng 7/2021 với việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 tại 19 

tỉnh phía nam, Thành phố Hà Nội và một số địa điểm ở các tỉnh, thành phố khác, làm cho lực 

lượng lao động giảm so với tháng trước và cùng kỳ năm trước ước tính hơn 1 triệu lao động. Lao 

động có việc làm bị chặn đà tăng trưởng, và suy giảm theo tốc độ của lực lượng lao động. Trong 

quý 2/2021, lao động có việc làm chỉ còn 49,9 triệu người, tăng gần 1,8 triệu người so với cùng 

kỳ năm 2020 nhưng thấp hơn 500.000 người so với năm 2019. Đến tháng 7, số lao động có việc 

làm sụt giảm tương tự như quý 2/2020, giảm hơn 1 triệu lao động. Tỷ lệ thiếu việc làm trong độ 

tuổi ở khu vực thành thị tiếp tục cao hơn so với khu vực nông thôn, trái ngược với xu thế thường 

thấy trước khi có dịch và năm 2020. Trong quý 2/2021 thiếu việc làm cả nước là 1,1 triệu người 

(2,6%), trong đó khu vực thành thị là 2,8%, khu vực nông thôn là 2,49%. Số người thất nghiệp 

trong quý 2/2021 là 1,2 triệu người (2,62%). Quý II/2021 tỷ lệ lao động không sử dụng hết tiềm 

năng là 5,2%, tỷ lệ này trong tháng 7 tăng rất cao vì lao động phải ở nhà, nghỉ việc để thực hiện 

giãn cách xã hội. Cũng theo Cục Việc làm, trong quý 2/2021, cả nước có 12,8 triệu người từ 15 

tuổi trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch Covid-19 bao gồm người bị mất việc làm, phải nghỉ 

giãn việc/nghỉ luân phiên, giảm giờ làm, giảm thu nhập,… Đáng chú ý, lao động khu vực thành 

thị chịu thiệt hại nhiều so với hơn khu vực nông thôn. Theo báo cáo nhanh của 54 tỉnh, thành 

phố, 9,94% doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động sản xuất kinh doanh, số lao động tạm ngừng 

việc gần 4 triệu người (20% tổng số lao động). Tại 19 tỉnh, thành phố phía nam hiện đang áp 

dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg, hiện nay có gần 20% doanh nghiệp hiện dừng hoạt động, số lao 

động ngừng việc gần 3 triệu người (33,4% tổng số lao động). (VOV Ngày 11/8) 

 

Đẩy Mạnh Tuyển Sinh Học Sinh Tốt Nghiệp THCS Học Trung Cấp Nghề 

 

Tổng cục GDNN gửi các cơ sở GDNN Văn bản số 1796/TCGDNN-ĐTCQ ngày 16/8/2021 về 

công tác tuyển sinh và tổ chức đào tạo vừa được Tổng cục GDNN triển khai đến các cơ sở 

GDNN trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 kéo dài. Tổng cục GDNN đã yêu cầu các cơ sở 

GDNN khai thác triệt để ứng dụng "Chọn nghề" trên thiết bị di động, trang thông tin tuyển sinh 

GDNN (có địa chỉ tại http://tuyensinh.gdnn.gov.vn); các kênh phát thanh, truyền hình trung 

ương, địa phương trong công tác thông tin, tư vấn và thực hiện tuyển sinh trực tuyến. Cần đẩy 

https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/se-sua-doi-mo-hinh-3-tai-cho-de-duy-tri-san-xuat-cho-cac-tinh-phia-nam-765053.html
https://tuoitre.vn/se-sua-doi-mo-hinh-3-tai-cho-de-duy-tri-san-xuat-20210811192100147.htm#related
https://tuoitre.vn/doanh-nghiep-gap-kho-3-tai-cho-bo-cong-thuong-de-xuat-sua-the-nao-20210812100751082.htm#related
https://thuongtruong.com.vn/news/se-nghien-cuu-sua-doi-mo-hinh-3-tai-cho-62308.html#related
https://ncov.vnanet.vn/tin-tuc/dich-covid-19-kien-nghi-phuong-an-thay-the-3-tai-cho-sau-ngay-16-8/22beb780-b079-481a-851f-0440299c7b8b#related
http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/kinh-doanh/2021-08-11/chi-phi-cao-quy-dinh-bat-cap-3-tai-cho-kho-keo-dai-109117.aspx#related
https://vov.vn/xa-hoi/viec-lam/so-lao-dong-that-nghiep-trong-thang-7-tang-cao-do-anh-huong-cua-dich-covid-19-881713.vov#source


 
mạnh tuyển sinh đối tượng tốt nghiệp trung học cơ sở vào học trình độ trung cấp; tuyển sinh đào 

tạo liên thông trình độ cao đẳng với 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. Đối với những địa phương, những vùng ít bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, 

Tổng cục GDNN đề nghị các Sở LĐ-TB&XH, các cơ sở GDNN tập trung cao độ cho việc tuyển 

sinh, thực hiện cả tuyển sinh trực tiếp. Trong bối cảnh dịch bệnh kéo dài, nhiều địa phương phải 

thực hiện giãn cách xã hội, Tổng cục GDNN lưu ý các cơ sở GDNN chủ động điều chỉnh kế 

hoạch đào tạo cho phù hợp với tình hình. Đồng thời đảm bảo khai thác tối đa thời gian học sinh, 

sinh viên được tập trung học trực tiếp tại trường. Trong điều kiện không thể tổ chức học tập 

trung, các trường có thể tổ chức giảng dạy nội dung lý thuyết của toàn bộ chương trình bằng hình 

thức trực tuyến, khi điều kiện cho phép người học quay lại trường chỉ tổ chức thực hành, thực tập 

kỹ năng. Tổng cục GDNN cũng đề nghị, các cơ sở GDNN chủ động, tích cực phối hợp với các 

cơ quan, đơn vị có liên quan để tiêm vắc xin phòng chống dịch bệnh cho học sinh, sinh viên và 

cán bộ quản lý, giáo viên để đưa hoạt động đào tạo được trở lại bình thường. (Dan Sinh Ngày 

17/8) 

 

Cuối Tháng 7, 16 Triệu Người Tham Gia BHXH  

 

Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, tính đến hết tháng 7/2021, toàn quốc có khoảng 16 triệu 

người tham gia BHXH, chiếm 32,08% lực lượng lao động. Trong đó gồm: Hơn 14,7 triệu người 

tham gia BHXH bắt buộc; gần 1,2 triệu người tham gia BHXH tự nguyện; hơn 13 triệu người 

tham gia BH thất nghiệp; hơn 85 triệu người tham gia BHYT- đạt tỷ lệ bao phủ 87,17% dân số. 

Tổng số thu của toàn Ngành là 224.529 tỷ đồng, đạt 56,18% kế hoạch; tổng số nợ là 21.358 tỷ 

đồng, chiếm 5,34% so với số phải thu... iêng trong tháng 7/2021, BHXH các địa phương đã phối 

hợp với ngành LĐ-TB&XH giải quyết cho 80.021 người hưởng BH thất nghiệp, trong đó có 

79.087 người hưởng trợ cấp thất nghiệp và 934 người hưởng chế độ học nghề. (BHXH Ngày 

12/8) 

 

Công Đoàn Chi Hơn 1.222 Tỉ Đồng Hỗ Trợ Trên 1 Triệu Lượt Đoàn Viên, NLĐ 

 

Tổng LĐLĐVN cho biết, tính đến nay, Công đoàn các cấp đã chi hỗ trợ tuyến đầu chống dịch và 

đoàn viên, NLĐ từ nguồn tài chính Công đoàn và nguồn xã hội hóa với tổng số tiền 1.222,689 tỉ 

đồng cho trên 1 triệu lượt đoàn viên, người lao động thụ hưởng. Theo đó, chi ủng hộ và vận động 

ủng hộ công tác phòng chống dịch: 494,984 tỉ đồng, trong đó ủng hộ Quỹ vaccine phòng, chống 

dịch COVID-19 là 257,464 tỉ đồng; chi từ nguồn xã hội hóa và người sử dụng lao động hỗ trợ 

qua tổ chức Công đoàn tại cơ sở là 227,966 tỉ đồng. Liên quan đến Nghị quyết số 68/NQ-CP và 

Quyết định 23/QĐ-TTg của Chính phủ, Tổng LĐLĐVN đã chỉ đạo LĐLĐ các tỉnh, thành phố 

chủ động tuyên truyền, tham gia tổ chức, giám sát việc triển khai thực hiện gói hỗ trợ này để 

người lao động được tiếp cận sớm nhất, nhanh nhất. Theo số liệu báo cáo của 16 tỉnh, đã có 

472.790 NLĐ được hỗ trợ 650,9 tỉ đồng; 138.974 doanh nghiệp được giảm mức đóng vào Quỹ 

tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp số tiền 873,9 tỉ đồng. Tổng LĐLĐVN cho biết, có hơn 1,3 

triệu người lao động (NLĐ) phải ngừng việc, nghỉ việc, mất việc hoặc tạm hoãn hợp đồng lao 

động (HĐLĐ). Có 10.335 doanh nghiệp thực hiện phương án “3 tại chỗ” với hơn 930.000 NLĐ 

“ăn - ngủ - làm việc” tại doanh nghiệp. Có 1.013 doanh nghiệp với 84.034 CNLĐ vừa cách 

https://baodansinh.vn/day-manh-tuyen-sinh-hoc-sinh-tot-nghiep-thcs-hoc-trung-cap-nghe-20210817100041906.htm
https://baohiemxahoi.gov.vn/tintuc/Pages/hoat-dong-he-thong-bao-hiem-xa-hoi.aspx?ItemID=17116&CateID=52


 
ly/phong tỏa vừa sản xuất. Theo thống kê của các cấp Công đoàn, đến nay, đã có hơn 1.066.000 

đoàn viên đã được tiêm vaccine. Thống kê đến ngày 16.8, có 29.910 công nhân, viên chức, lao 

động (CNVCLĐ) mắc COVID-19 trên địa bàn 50 tỉnh, thành phố. Có 99.884 CNVCLĐ là F1; 

220.344 CNVCLĐ là F2; 390.328 CNVCLĐ nằm trong các khu vực phong tỏa, cách ly y tế. 

(Lao Dong Ngày 17/8) 

 

● Tin Kinh Doanh & Thị Trường Lao Động ●  

Hợp tác Nước Ngoài 

 

Điểm Tin Kế Hoạch Lựa Chọn Nhà Thầu Một Số Gói Thầu Lớn Ngày 12/8 

 

Trong quý III/2021, Tổng cục GDNN sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc Dự 

án Chương trình kỹ năng và kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện. Tổng mức đầu tư của 

Dự án là 2.142.400.221.283 đồng. Gói thầu Mua sắm thiết bị ngành công nghệ chế tạo máy và 

công nghệ kỹ thuật cơ khí (TB02), Gói thầu Mua sắm thiết bị nghề nuôi trồng thủy sản và công 

nghệ sinh học (TB04) và Gói thầu Mua sắm thiết bị nghề hàn, cắt gọt kim loại, cơ khí (TB01), có 

giá gói thầu lần lượt là 108.480.343.440 đồng, 85.769.223.064 đồng và 147.208.870.886 đồng. 

(Dau Thau Ngày 16/8) 

 

90 CEO Ngành Quần Áo, Giày Dép Muốn Mỹ Cung Cấp Thêm Vắc Xin Cho Việt Nam 

 

90 CEO của các thương hiệu, nhãn hàng ngành công nghiệp thời trang dệt may, da giày thế giới 

như Adidas, Gap, Echo Lake, Nike đồng loạt ký tên trong thư gởi Tổng thống Mỹ Joe Biden, đề 

xuất tiếp tục nhanh chóng hỗ trợ thêm vắc xin cho Việt Nam. Trong thư gởi Tổng thống Mỹ Joe 

Biden, các CEO cho rằng Việt Nam, một đối tác kinh tế và chuỗi cung ứng quan trọng của Mỹ, 

hiện là nhà cung cấp hàng may mặc, giày dép lớn thứ hai cho thị trường Hoa Kỳ, đang trải qua 

một đợt bùng phát dịch nghiêm trọng. Việc kết nối giữa những ngành sản xuất của Việt Nam 

trong vai trò cung ứng với các ngành sản xuất hàng hóa có liên quan sử dụng 3 triệu lao động tại 

Mỹ phụ thuộc trực tiếp và rất lớn vào "sức khỏe" của ngành công nghiệp Việt Nam bởi tính 

chính liên thông từ chuỗi giá trị. (Tuoi Tre, Tuoi Tre, NLD, doanhnghiephoinhap.vn, CafeBiz 

Ngày 14/8) 

 

Yêu Cầu Hỗ Trợ Lao Động Việt Nam Tại Malaysia Gặp Khó Khăn Do COVID-19 

 

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tình trạng lao động Việt Nam tại Malaysia thiếu việc làm, 

không có việc làm đã diễn ra trên diện rộng (khoảng 60-70% tổng số lao động), đời sống của 

người lao động nước ngoài nói chung và lao động Việt Nam tại Malaysia nói riêng gặp rất nhiều 

khó khăn. Trước tình hình trên, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương  binh 

và Xã hội) vừa ban hành công văn số 1064 đề nghị các doanh nghiệp phái cử lao động Việt Nam 

sang làm việc tại Malaysia hỗ trợ lao động gặp khó khăn trong bối cảnh dịch COVID-19. (Dang 

Cong San, Thanh Tra Ngày 12/8) 

 

https://laodong.vn/cong-doan/cong-doan-chi-hon-1222-ti-dong-ho-tro-tren-1-trieu-luot-doan-vien-nld-942825.ldo
https://baodauthau.vn/diem-tin-ke-hoach-lua-chon-nha-thau-mot-so-goi-thau-lon-ngay-12-8-post111427.html
https://tuoitre.vn/90-ceo-nganh-quan-ao-giay-dep-the-gioi-muon-my-cung-cap-them-vac-xin-cho-viet-nam-20210814124649687.htm
https://tuoitre.vn/90-ceo-nganh-quan-ao-giay-dep-the-gioi-muon-my-cung-cap-them-vac-xin-cho-viet-nam-20210814124649687.htm#related
https://nld.com.vn/kinh-te/them-90-doanh-nghiep-my-de-nghi-tong-thong-biden-ho-tro-them-vac-xin-cho-viet-nam-20210814162404723.htm#related
https://doanhnghiephoinhap.vn/lanh-dao-gan-100-doanh-nghiep-nganh-quan-ao-giay-dep-the-gioi-de-nghi-my-cung-cap-them-vac-xin-cho-viet-nam.html#related
https://cafebiz.vn/them-90-doanh-nghiep-my-de-nghi-tong-thong-biden-ho-tro-them-vac-xin-cho-viet-nam-20210815100748165.chn#related
https://dangcongsan.vn/xa-hoi/yeu-cau-ho-tro-lao-dong-viet-nam-tai-malaysia-gap-kho-khan-do-covid-19-587925.html
https://dangcongsan.vn/xa-hoi/yeu-cau-ho-tro-lao-dong-viet-nam-tai-malaysia-gap-kho-khan-do-covid-19-587925.html
https://thanhtra.com.vn/kinh-te/lao-dong-viec-lam/ho-tro-lao-dong-viet-nam-tai-malaysia-gap-kho-khan-do-covid-19-186067.html#related


 
Tin Trong Nước 

 

Đề Xuất Cho Công Nhân Ở TP.HCM Làm ‘2 Tại Chỗ’, Ngủ Ở ‘Vùng Xanh’ 

 

Hiệp hội Các doanh nghiệp khu công nghiệp TP HCM (HBA) kiến nghị TP HCM chấp thuận 

cho 2 công ty Intel Products VN và Datalogics VN của Khu công nghệ cao thí điểm thực hiện 

mô hình "2 tại chỗ, 1 vùng xanh" trong bối cảnh công nhân không muốn ở mãi trong nhà máy 

hoặc khách sạn. Mặt khác chi phí "3 tại chỗ" của doanh nghiệp là quá lớn, không thể kéo dài. 

Mỗi công ty tổ chức 30 công nhân cho về "Vùng xanh cư trú". Doanh nghiệp/nhà máy cần ứng 

dụng công nghệ, cài đặt và sử dụng Bluezone cho công nhân để theo dõi. Trong 17 KCX-KCN 

hiện có phân nửa số doanh nghiệp/nhà máy thực hiện "3 tại chỗ" với tổng số lao động khoảng 

51.000 công nhân. (Zing News, NLD Ngày 15/8) 
 

Trên 89% Doanh Nghiệp Ở Cần Thơ Tạm Dừng Hoạt Động 
 

Tính đến chiều 11/8, Cần Thơ có 974 doanh nghiệp đã tạm dừng hoạt động (tương đương 

89,36%) với 60.704 lao động nghỉ việc. Cụ thể, số doanh nghiệp trong các khu chế xuất và công 

nghiệp tạm dừng hoạt động là 135 doanh nghiệp (chiếm 79,41% tổng số doanh nghiệp trong các 

khu chế xuất và công nghiệp); 839 doanh nghiệp ngoài khu chế xuất và công nghiệp tạm dừng 

hoạt động. Đến nay, trong số 38 doanh nghiệp ngoài khu chế xuất và công nghiệp có số lao động 

trên 100 người, có 23 doanh nghiệp đã tạm dừng hoạt động, với 9.106 người lao động nghỉ việc. 

(Tin Tuc Ngày 12/8) 

 

Hơn 12 Triệu Lao Động, Gần 376.000 Người Sử Dụng Lao Động Nhận Được Hỗ Trợ 

 

Cập nhật giải ngân gói an sinh lần 2 hỗ trợ người LĐ, doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch 

COVID-19 (theo Nghị quyết 68) do Bộ LĐ-TB&XH thống kê cho thấy: các chính sách này có 

thể được phân thành 3 nhóm lớn: 1) Nhóm chính sách về bảo hiểm, đến nay đã hỗ trợ cho 

khoảng 12 triệu người với khoảng 4.400 tỷ đồng; 2) Nhóm chính sách hỗ trợ trực tiếp cho NLĐ, 

đến nay đã hỗ trợ được cho khoảng hơn 1 triệu người với khoảng 1.300 tỷ đồng; 3) Nhóm chính 

sách cho doanh nghiệp vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất, đến nay đã cho 

vay trên 170 tỷ đồng. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, 12 nhóm chính sách theo NQ 68 và 

QĐ 23 đã hỗ trợ cho tổng cộng trên 13 triệu người với khoảng 6.000 tỷ đồng. Theo Thứ trưởng 

Lê Văn Thanh, việc triển khai NQ 68 và QĐ 23 đã gặp phải một vài khó khăn, vướng mắc. 

Nhiều địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội, gặp nhiều trở ngại trong việc làm thủ tục hồ 

sơ, người dân gặp khó khăn trong việc đi lại để làm thủ tục. NLĐ và NSDLĐ chưa thực sự hiểu 

sâu, hiểu cặn kẽ về các chính sách này. (Tien Phong, Lao Dong, VTV, MoLISA Ngày 11/8) 

 

Chạy Dịch, Người Dân Ồ Ạt Về Quê, Nguy Cơ Thiếu Hụt Lượng Lớn Lao Động 

 

Số lao động tự phát di chuyển hơn 100.000 người khiến cho chính quyền các địa phương gặp 

khó khăn trong việc theo dõi, các khu cách ly y tế quá tải. Theo thống kê nhanh của các Sở Lao 

động – Thương binh và Xã hội nhu cầu lao động được trở về quê ngày càng cao, hiện nay có hơn 

50.000 người đăng ký với chính quyền địa phương. Luồng di chuyển lao động chủ yếu hiện nay 

https://zingnews.vn/de-xuat-cho-cong-nhan-o-tphcm-lam-2-tai-cho-ngu-o-vung-xanh-post1251359.html
https://nld.com.vn/kinh-te/cong-nhan-kcx-kcn-khong-muon-tiep-tuc-o-trong-nha-may-khach-san-20210815170813627.htm#related
https://baotintuc.vn/kinh-te/tren-89-doanh-nghiep-o-can-tho-tam-dung-hoat-dong-20210812191237141.htm
https://tienphong.vn/tren-1-300-ty-dong-ho-tro-da-toi-tay-hon-1-trieu-nguoi-lao-dong-mat-viec-lam-post1364777.tpo
https://laodong.vn/thoi-su/hon-12-trieu-lao-dong-gan-376000-nguoi-su-dung-lao-dong-nhan-duoc-ho-tro-940819.ldo#related
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là từ các thành phố nơi tập trung nhiều khu công nghiệp như TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, 

Long An về ngược lại các tỉnh khu vực Tây Nguyên, miền Trung. Việc di chuyển lao động là 

một tín hiệu cho thấy nguy cơ thiếu hụt lao động với số lượng lớn trong và sau dịch, đặc biệt 

trong các doanh nghiệp gia công ngành da giày, dệt may, lắp ráp linh kiện điện tử… (VOV, Phap 

Luat Ngày 12/8) 

 

TP. Hồ Chí Minh: Hơn 1 Nghìn Tỷ Đồng Giúp Doanh Nghiệp Hỗ Trợ Người Lao Động  

 

Theo Sở LĐ-TB&XH TP. Hồ Chí Minh, trong đợt 1, TP. Hồ Chí Minh đã hỗ trợ 365.300 lao 

động tự do, với 576 tỷ đồng; hỗ trợ hơn 52.000 lao động ở doanh nghiệp hoãn việc, nghỉ việc 

không hưởng lương, chiếm tỷ lệ 92%; hơn 5.800 hộ kinh doanh phải dừng hoạt động đạt 100% 

và hơn 15.000/16.500 hộ thương nhân ở chợ truyền thống. Ngoài ra, 102 doanh nghiệp đủ điều 

kiện cũng được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, với  218 tỷ đồng cho 22.300 công 

nhân. Đến nay TP. Hồ Chí Minh đã có 44 doanh nghiệp được tạo điều kiện vay để trả lương cho 

hơn 9.600 công nhân, người lao động và phục hồi sản xuất với 75 tỷ đồng, giúp doanh nghiệp hỗ 

trợ người lao động phòng chống dịch. Đặc biệt, thành phố kịp thời có chính sách hỗ trợ cho hơn 

6.000 hướng dẫn viên ngành du lịch, với trên 23 tỷ đồng; hỗ trợ 139 người là đạo diễn, diễn viên 

hơn 500 triệu đồng. (TBTCVN Ngày 11/8) 

 

Quảng Nam Phấn Đấu Đến Năm 2025, Thu Nhập Xã Hội Từ Du Lịch Đạt 26.000 Tỷ Đồng 

 

Tỉnh Quảng Nam đặt mục tiêu góp phần thu hút 12 triệu lượt khách tham quan lưu trú, thu nhập 

xã hội từ du lịch đạt 26.000 tỷ đồng, lao động du lịch đạt 23.000 người đến năm 2025. (Phap 

Luat Plus, Quang Nam Ngày 12/8) 

 

Bình Dương Tạo "Vùng Xanh" Cho Khu Vực Sản Xuất Tại Các Nhà Máy 

 

Theo Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương Bùi Minh Trí, hiện có gần 

1.400 doanh nghiệp đang thực hiện vừa sản xuất, vừa cách ly với gần 150.000 công nhân. Tỉnh 

Bình Dương đã dành 123.000 liều vaccine cho công nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp 

thực hiện “3 tại chỗ” hoặc “1 cung đường, 2 điểm đến” tại  nhiều khu công nghiệp. (BNews 

Ngày 10/8) 

 

Nhiều Nhân Viên Văn Phòng Bất Ổn Tinh Thần Khi Làm Việc Từ Xa 

 

Theo kết quả khảo sát mới công bố của Adecco, công ty tuyển dụng, tính lương và cung cấp các 

giải pháp nhân sự, nhiều lao động cảm thấy căng thẳng và không được quan tâm đúng mức về 

sức khỏe tâm thần dù đã quen với làm việc từ xa kéo dài. Hơn 53,7% người tham gia chia sẻ họ 

cảm thấy "căng thẳng hơn" trong đợt bùng phát dịch gần đây so với năm 2020. 5 yếu tố gây căng 

thẳng chính là sự an toàn trong thời điểm dịch, khả năng tài chính dài hạn, đảm bảo công việc và 

triển vọng nghề nghiệp, sức khỏe tâm thần và thể chất, và tiếp nhận quá nhiều thông tin. Đáng 

chú ý là trong khi khoảng 80% nhân viên coi trọng sức khỏe tâm thần thì gần 33% doanh nghiệp 

không đưa ra bất kỳ hỗ trợ nào về khía cạnh này. Theo những người tham gia khảo sát, họ mong 

đợi sự hỗ trợ về tính linh hoạt trong công việc (41,7%), cân bằng giữa công việc và cuộc sống 
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(41,4%), các buổi trị liệu và chánh niệm (37,9%). Bên cạnh đó, người làm việc từ x among muốn 

nhất là trợ cấp hàng tháng, như tiền điện và điện thoại (56,6%); các khoản bồi hoàn cho việc sắp 

xếp nơi làm việc tại nhà (37,3%); giờ làm việc linh hoạt (36,8%); hoạt động nhóm trực tuyến 

(31,5%). (VnExpress Ngày 10/8) 

 

Doanh Nghiệp, Người Lao Động Đồng Bằng Sông Cửu Long “Đuối Sức” Vì Covid-19 

 

Theo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chi nhánh tại Cần Thơ, tính đến hết 

tháng 7/2021, đồng bằng sông Cửu Long có 6.651 doanh nghiệp thành lập mới và hoạt động trở 

lại, nhưng cũng có 4.985 doanh nghiệp rút khỏi thị trường (tạm ngừng hoạt động và giải thể) và 

1.796 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh. Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp, có hơn 

300 doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động với 23.000 công nhân tạm thời nghỉ việc. Trong khi đó, 

Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết, trên địa bàn có tổng số 1.090 doanh nghiệp hoạt 

động trên địa bàn với 69.893 lao động. Tuy nhiên, hiện chỉ còn 11.808 lao động của 194 doanh 

nghiệp đang hoạt động theo phương án “3 tại chỗ” và có đến 896 doanh nghiệp tạm dừng hoạt 

động với 58.085 lao động nghỉ việc tạm thời. (NhanDan Ngày 17/8) 

 

7.237 Công Nhân Lao Động Thủ Đô Mất Việc Làm Do Ảnh Hưởng Của Dịch Covid-19 
 

Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thông tin, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, có 7.237 

công nhân lao động đã bị mất việc làm, đồng thời 35.871 công nhân lao động bị thiếu việc làm. 

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đến thời điểm này, Hà Nội đã có 330 doanh nghiệp phải dừng 

hoạt động, 1.486 doanh nghiệp bị ảnh hưởng nhưng chưa dừng hoạt động. Trung tâm Dịch vụ 

việc làm Hà Nội đã lên ba kịch bản thị trường lao động Hà Nội trong thời gian tới. Kịch bản thứ 

nhất, dịch bệnh được khống chế, Hà Nội sớm kết thúc giãn cách xã hội và đẩy nhanh việc tiêm 

vaccine, dự kiến số lao động mất việc làm hàng tháng sẽ còn khoảng 3-4 nghìn lao động và số 

doanh nghiệp bị ảnh hưởng là 12-15%. Kịch bản thứ hai, TP.Hà Nội tiếp tục giãn cách xã hội, 

việc tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 được triển khai nhanh chóng nhưng còn chậm, dự kiến 

số lao động mất việc làm hàng tháng sẽ khoảng 5-6 nghìn lao động và số doanh nghiệp bị ảnh 

hưởng là 20-25%. Kịch bản thứ ba, dịch bệnh chưa thể được kiểm soát, quá trình tiêm chủng 

vaccine triển khai chậm, dự kiến số lao động mất việc làm hàng tháng sẽ tăng cao, dự kiến 

khoảng 7-8 nghìn lao động mất việc hàng tháng và số doanh nghiệp bị ảnh hưởng có thể lên đến 

30-40%. (HanoiMoi, CafeF Ngày 16/8) 

 

Hậu Giang Muốn Đưa KCN Đông Phú 120ha Vào Quy Hoạch 

 

UBND tỉnh Hậu Giang vừa có công văn giải trình theo Công văn số 5020/BKHĐT-QLKKT 

ngày 2/8/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư liên quan đến đề án bổ sung Khu công nghiệp Đông 

Phú, huyện Châu Thành vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp. Dự án KCN Đông Phú 

có diện tích đất sử dụng 120ha với tổng vốn đầu tư 800 tỷ đồng với hình thức nhà nước cho thuê 

đất. Hiện tại Cụm công nghiệp Đông Phú đã thu hút được 03 dự án với tổng vốn đăng ký 1.150 

tỷ đồng, với 2 dự án đã đi vào hoạt động, giải quyết việc làm cho 295 lao động. (VietnamFinance 

Ngày 17/8) 
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Gần 95% Doanh Nghiệp Tại Cần Thơ Dừng Hoạt Động 
 

Theo Sở Công Thương thành phố Cần Thơ, tính đến ngày 16/8, tổng số doanh trên địa bàn thành 

phố tạm dừng hoạt động là 1.032 trên tổng số 1.090 doanh nghiệp, chiếm tỷ lệ 94,68%. Cụ thể, 

đến nay Cần Thơ chỉ có 20 doanh nghiệp trong khu công nghiệp còn hoạt động chỉ chiếm tỷ lệ 

11,76% trên tổng số doanh nghiệp tại khu công nghiệp với số lao động chiếm tỷ lệ 5,7% trên 

tổng số lao động tại khu công nghiệp. Đối với các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp có 41 

doanh nghiệp còn hoạt động, chiếm tỷ lệ 4,13% tổng số doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp với 

số lao động chiếm 7,94% tổng số lao động trong khu công nghiệp. Trong đó, doanh nghiệp sản 

xuất trên 100 lao động có 4/38 doanh nghiệp còn hoạt động. Doanh nghiệp sản xuất dưới 100 lao 

động có 34/882 doanh nghiệp còn hoạt động với tổng số lao động là 1.434 người chiếm 7,84% 

tổng số lao động. (VietnamBiz Ngày 16/8) 

 

Trường Nghề Hoạt Động Theo Phương Án "3 Tại Chỗ" 

 

Để thích ứng với điều kiện giãn cách mà không làm trễ tiến độ năm học, Trường Cao đẳng Công 

nghiệp Hà Nội đã chủ động xây dựng phương án "3 tại chỗ", bố trí điều kiện ăn, ở, học tập khép 

kín cho sinh viên tại trường. Mô hình này nhằm xử lý vấn đề học trực tuyến chỉ đáp ứng được 

70% lý thuyết và không đáp ứng được nội dung học về thực hành. (VTV Ngày 11/8) 

 

Trường Nghề Tìm Cách Vượt Khó Trước “Làn Sóng” COVID 

 

Số liệu của Tổng cục GDNN cho thấy trong 6 tháng đầu năm, cả nước tuyển sinh nghề được 

645.000 người, đạt 27,2% kế hoạch năm 2021. Theo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Phú Yên, toàn tỉnh 

hiện có 20 cơ sở GDNN. Năm 2021, toàn ngành phấn đấu giải quyết việc làm cho 25.000 lao 

động, đồng thời nâng tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt 72%, trong đó có văn bằng, chứng chỉ là 

26%. (Phu Yen Ngày 16/8) 

 

70.000 Lượt Lao Động Được Đánh Giá Kỹ Năng Nghề Quốc Gia 

 

Đến nay, Việt Nam có 49 trung tâm đánh giá kỹ năng nghề quốc gia, 193 bộ tiêu chuẩn kỹ năng 

nghề quốc gia, ngân hàng đề thi ở 96 nghề và thực hiện đánh giá cho 70.000 lượt người lao động. 

(GDNN Ngày 12/8) 

 

Đổi Mới Toàn Diện Khâu Đào Tạo Nhân Lực 

 

Theo lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh: Nhu cầu tuyển dụng lao động trong 

giai đoạn tới của tỉnh là rất lớn. Riêng năm 2021, các doanh nghiệp trên địa bàn cần tuyển dụng 

trên 16.000 lao động, trong đó các khu công nghiệp cần gần 10.000 lao động. Đến năm 2025, các 

doanh nghiệp cần tuyển dụng hơn 100.000 lao động, riêng các khu công nghiệp cần trên 54.000 

lao động. Giai đoạn 2016-2020, tỉnh Quảng Ninh chi gần 22.000 tỷ đồng từ ngân sách cho lĩnh 

vực giáo dục - đào tạo. Nguồn lao động địa phương hiện có gần 800.000 người, tỷ lệ đã qua đào 

tạo khoảng 85%; toàn tỉnh có 42 cơ sở đào tạo nghề, tuyển sinh 34.000-35.000 người/năm. 

(Quang Ninh Ngày 12/8) 

https://vietnambiz.vn/gan-95-doanh-nghiep-tai-can-tho-dung-hoat-dong-20210817070121808.htm
https://vtv.vn/giao-duc/truong-nghe-hoat-dong-theo-phuong-an-3-tai-cho-2021081118541272.htm
http://www.baophuyen.com.vn/79/262695/truong-nghe-tim-cach-vuot-kho-truoc--lan-song--covid.html
http://gdnn.gov.vn/AIAdmin/News/View/tabid/66/newsid/38697/seo/70-000-luot-lao-dong-duoc-danh-gia-ky-nang-nghe-quoc-gia/Default.aspx
https://baoquangninh.com.vn/doi-moi-toan-dien-khau-dao-tao-nhan-luc-2934202.html


 
 

Phú Yên Hỗ Trợ Đào Tạo Nghề Nông Nghiệp Cho 1.190 Người 

 

Sở NN-PTNT vừa trình UBND tỉnh Phú Yên ban hành kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho 

lao động nông thôn năm 2021 và giai đoạn 2021-2025. Theo đó, giai đoạn 2021-2025, hỗ trợ đào 

tạo nghề nông nghiệp cho 6.600 lao động nông thôn với tỉ lệ lao động nông thôn qua đào tạo đạt 

80%. Riêng năm 2021, hỗ trợ đào tạo nghề nông nghiệp cho 1.190 người, sau khi học xong ít 

nhất 80% lao động có việc làm ổn định và tăng thu nhập. (Phu Yen Ngày 11/8) 

http://www.baophuyen.com.vn/82/262472/ho-tro-dao-tao-nghe-nong-nghiep-cho-1-190-nguoi.html

