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● Tin Tiêu Điểm ●  

 

● Tin GDNN / Đào Tạo Nghề ●  

Chính Sách 

 

Triển Khai Các Giải Pháp Đẩy Mạnh Tuyển Sinh GDNN 

 

Ngày 20/8, Tổng cục GDNN, Bộ LĐ-TB&XH tổ chức hội nghị trực tuyến về công tác tuyển 

sinh, đào tạo trong 7 tháng đầu năm 2021 và triển khai nhiệm vụ giải pháp những tháng cuối năm 

trước bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, kéo dài. Báo cáo kết quả tuyển sinh 

GDNN của các địa phương tại hội nghị cho thấy, đến ngày 15/8, các cơ sở đào tạo GDNN đã 

tuyển được 26.643 sinh viên theo học trình độ cao đẳng, đạt khoảng 11% kế hoạch năm; 48.539 

học sinh theo học trình độ trung cấp, đạt khoảng 15% kế hoạch năm; tuyển sinh, đào tạo trình độ 

sơ cấp, đào tạo thường xuyên cho khoảng 800.000 người (đạt 44% kế hoạch năm). Một số lĩnh 

vực ngành, nghề có kết quả tuyển sinh tốt như: Máy tính và công nghệ thông tin, kỹ thuật, công 

nghệ kỹ thuật, du lịch khách sạn, sức khỏe, kinh doanh và quản lý... Theo đánh giá của Tổng Cục 

GDNN, nhìn chung kết quả tuyển sinh trong 7 tháng đầu năm 2021 mặc dù rất khó khăn, nhưng 

ở các trường có thương hiệu, kết quả tuyển sinh vẫn có những dấu hiệu tích cực. Để khắc phục 

những khó khăn do đại dịch COVID-19 dự kiến sẽ còn kéo dài, tuyển sinh là vấn đề quan trọng 

cần phải được các địa phương, các trường ưu tiên hơn nữa, quyết liệt thực hiện một số giải pháp 

như: Tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội và các kênh thông tin trực 

tuyến; khai thác triệt để ứng dụng “Chọn nghề” trên thiết bị di động, trang thông tin tuyển sinh 

GDNN; trên webiste của nhà trường; thực hiện việc xét tuyển và thông báo kết quả trúng tuyển 

trên các website của trường hoặc thông qua các thiết bị di động. (baophuyen, Dan Tri, Bao Dan 

Sinh Ngày 21/8) 

 

Tìm Nguyên Nhân Khiến Quỹ Bảo Hiểm Thất Nghiệp Kết Dư Lớn 

 

Sáng 17/8, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về 

tình hình thực hiện các chế độ, chính sách về bảo hiểm xã hội (BHXH), quản lý và sử dụng Quỹ 

BHXH năm 2020. Theo báo cáo, tính đến hết năm 2020, tổng số kết dư Quỹ BHXH, Bảo hiểm 

thất nghiệp (BHTN) ước đạt gần 935,1 nghìn tỷ đồng, trong đó các quỹ kết dư chuyển sang năm 

2021 lần lượt là: Quỹ ốm đau, thai sản hơn 12,7 nghìn tỷ đồng; Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, 

bệnh nghề nghiệp hơn 53,7 nghìn tỷ đồng; Quỹ hưu trí, tử tuất hơn 789,1 nghìn tỷ đồng; Quỹ 

BHTN hơn 89,1 nghìn tỷ đồng. Số tiền chi từ nguồn Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp năm 2020 là trên 

18.800 tỷ đồng, trong đó gần 17.900 tỷ đồng trợ cấp thất nghiệp cho hơn một triệu người. Ngoài 

trợ cấp thất nghiệp, số tiền này còn được chi hỗ trợ học nghề 148 tỷ đồng. Theo báo cáo, tổng chi 

trả các chế độ Bảo hiểm xã hội năm 2020 ước thực hiện 243.700 tỷ đồng. Chủ tịch Quốc hội 

Vương Đình Huệ nhấn mạnh, nguyên tắc cơ bản của tất cả các quỹ bảo hiểm là đóng - hưởng, có 

đóng thì mới có hưởng, ai đóng thì người đó hưởng, không được sử dụng quỹ để chi ngân sách, 

việc quản lý quỹ phải chặt chẽ, đúng mục đích, đúng nguyên tắc và phải tuân thủ theo luật định. 

Về đề xuất dùng số kết dư để chi cho một số mục đích, ví dụ mua vaccine, Chủ tịch Quốc hội nói 

http://www.baophuyen.com.vn/79/262896/trien-khai-cac-giai-phap-day-manh-tuyen-sinh-giao-duc-nghe-nghiep.html#related
https://dantri.com.vn/giao-duc-huong-nghiep/truong-nghe-ngoai-cong-lap-kiet-que-vi-covid19-20210824004200059.htm#related
https://baodansinh.vn/thao-go-kho-khan-cho-tuyen-sinh-dao-tao-giao-duc-nghe-nghiep-20210823192634158.htm
https://baodansinh.vn/thao-go-kho-khan-cho-tuyen-sinh-dao-tao-giao-duc-nghe-nghiep-20210823192634158.htm


 

 

"không đồng tình" vì "không ai được xâm phạm Quỹ này dù chỉ một xu". Đây là quỹ đóng - 

hưởng chứ không phải là ngân sách Nhà nước. Người nào đóng thì được hưởng và không đóng 

sẽ không được hưởng. Vì tính chất quan trọng của các quỹ trên, ông Huệ nói "không chỉ xem xét 

ở Thường vụ, tới đây sẽ bố trí để Quốc hội thảo luận".(CAND, VnExpress, VnExpress 1, 

VietnamNet, Thanh Tra, Thanh Nien Ngày 17/8) 

 

Hai Bộ Bắt Tay Đào Tạo Nghề Giám Đốc Hợp Tác Xã Nông Nghiệp 

 

Bộ LĐ-TB&XH thống nhất với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) về đào 

tạo nghề Giám đốc hợp tác xã nông nghiệp theo khung trình độ sơ cấp trên toàn quốc. Năm 

2020, Bộ NN&PTNT đã tổ chức đào tạo thí điểm nghề “Giám đốc hợp tác xã” cho 154 học viên 

là cán bộ, thành viên hợp tác xã, sinh viên định hướng phát triển hợp tác xã. Bộ NN&PTNN đã 

xây dựng khung chương trình, giáo trình đảm bảo các điều kiện để tổ chức đào tạo nghề “Giám 

đốc Hợp tác xã Nông nghiệp”. Dự kiến chương trình đạo tạo có 3 mô đun, thời gian đào tạo 3 

tháng. (Tien Phong Ngày 23/8) 

 

Đề Xuất Tiêu Chuẩn Phân Loại Lao Động Theo Điều Kiện Lao Động 

 

Tại dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn phân loại lao động theo điều kiện lao động, Bộ LĐ-

TB&XH đề xuất: Việc phân loại điều kiện lao động phải dựa trên kết quả đánh giá nguy cơ rủi ro 

về an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động và kết quả đánh 

giá xác định điều kiện lao động theo phương pháp quy định. Nhóm yếu tố đánh giá về vệ sinh 

môi trường lao động gồm: Vi khí hậu, áp lực không khí, nồng độ hơi khí độc, nồng độ bụi, tiếng 

ồn, rung xóc, điện từ trường, bức xạ ion hóa, tiếp xúc với sinh vật có hại. Nhóm yếu tố đánh giá 

tác động về tâm sinh lý lao động gồm: Mức tiêu hao năng lượng cơ thể, biến đổi hệ tim mạch khi 

làm việc, mức chịu tải của cơ bắp khi làm việc, căng thẳng thị giác, độ căng thẳng chú ý và mệt 

mỏi thần kinh… Nhóm yếu tố đánh giá về Ecgônômi - tổ chức lao động: Vị trí, tư thế lao động 

và đi lại trong ca làm việc, chế độ lao động… Cụ thể, về loại điều kiện lao động, dự thảo nêu rõ: 

Người lao động làm nghề, công việc không nặng nhọc, không độc hại, không nguy hiểm là người 

lao động làm nghề, công việc có điều kiện lao động được xếp loại I, II, III. Người lao động làm 

nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm là người lao động làm nghề, công việc có điều 

kiện lao động được xếp loại IV. Người lao động làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, 

nguy hiểm là người lao động làm nghề, công việc có điều kiện lao động được xếp loại V, VI. 

(Bao Chinh Phu Ngày 18/8) 

 

Giảm Tỉ Lệ Hộ Nghèo Cả Nước Bình Quân Từ 1-1,5%/Năm 

 

Bộ LĐ-TB&XH đang xây dựng Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ ban hành Kế hoạch triển 

khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII 

về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030. Một 

trong những giải pháp là tập trung nguồn lực cho GDNN nâng cao trình độ, kiến thức sản xuất, 

tạo việc làm cho người nghèo; đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội ở các huyện nghèo 

và các xã đặc biệt khó khăn. (Chinh Phu Ngày 18/8) 

 

https://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/tim-nguyen-nhan-khien-quy-bao-hiem-that-nghiep-ket-du-lon-i624569/
https://vnexpress.net/hai-nhom-quy-ket-du-tren-935-100-ty-dong-4341958.html#related
https://vnexpress.net/hon-mot-trieu-nguoi-huong-tro-cap-that-nghiep-nam-2020-4341912.html#related
https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/quoc-hoi/dung-dung-muc-dich-quy-bao-hiem-khong-duoc-de-ai-xam-pham-mot-xu-766742.html#related
https://thanhtra.com.vn/chinh-tri/doi-noi/de-xuat-dung-quy-bao-hiem-that-nghiep-de-mua-vaccine-phong-covid-19-186302.html#related
https://thanhnien.vn/thoi-su/de-xuat-dung-tien-quy-bao-hiem-that-nghiep-du-mua-vac-xin-cho-cong-nhan-1431838.html#related
https://tienphong.vn/hai-bo-bat-tay-dao-tao-nghe-giam-doc-hop-tac-xa-nong-nghiep-post1368751.tpo
http://baochinhphu.vn/Chinh-sach-moi/De-xuat-tieu-chuan-phan-loai-lao-dong-theo-dieu-kien-lao-dong/442937.vgp
http://baochinhphu.vn/Doi-song/Giam-ti-le-ho-ngheo-ca-nuoc-binh-quan-tu-115nam/442930.vgp


 

 

Đề Xuất Tăng 11% Lương Hưu Từ Năm 2022 

 

Bộ LĐ-TB&XH vừa trình Chính phủ dự thảo Nghị định về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp 

bảo hiểm xã hội (BHXH) và trợ cấp hàng tháng, dự kiến áp dụng từ ngày 1.1.2022. Theo đó, 

thay vì đề xuất tăng 15% như tờ trình cuối tháng 6, Bộ đề xuất giảm 4%, xuống còn 11%. Lý giải 

về việc điều chỉnh này, Bộ cho rằng, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, việc điều chỉnh 

trong năm 2020 và năm 2021 theo quy định của luật BHXH được thực hiện. Lãnh đạo Bộ cho 

biết khi lấy ý kiến, một số bộ ngành liên quan như Tài chính, Nội vụ có phương án cụ thể. Bộ 

tính toán, nếu thực hiện theo phương án trên, dự kiến sẽ có khoảng 868.000 người thuộc đối 

tượng điều chỉnh từ nguồn ngân sách nhà nước chi trả, với kinh phí tăng thêm trong năm 2022 

khoảng 4.625 tỉ đồng. Có khoảng 2,13 triệu người thuộc đối tượng điều chỉnh từ nguồn quỹ 

BHXH chi trả, với kinh phí tăng thêm trong năm 2022 khoảng 14.700 tỉ đồng. (Thanh Nien, 

VnExpress Ngày 24/8) 

 

Phấn Đấu Trợ Giúp Cho 90% Người Khuyết Tật Có Hoàn Cảnh Khó Khăn 

 

Theo Cục Bảo trợ xã hội (Bộ LĐ-TB&XH), giai đoạn 2021-2025, Cục tiếp tục phối hợp với các 

cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai nhiều giải pháp chăm lo, trợ giúp cho người khuyết tật, 

nhất là đối với các trường hợp khó khăn. Phấn đấu trong giai đoạn này, 90% số người khuyết tật 

có hoàn cảnh khó khăn được trợ giúp xã hội, chăm sóc, phục hồi chức năng. Đặc biệt, trong 

những năm gần đây, trung bình mỗi năm, cả nước hỗ trợ đào tạo nghề cho 20.000 người khuyết 

tật; ưu tiên cho lao động là người khuyết tật được vay vốn, tạo việc làm. (Hanoi Moi Ngày 19/8) 

 

Bộ Trưởng Bộ LĐTBXH Là Chủ Tịch Ủy Ban Quan Hệ Lao Động 

 

Ngày 18.8, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ký ban hành Quyết định số 1413/QĐ-TTg 

kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Ủy ban Quan hệ lao động. Ủy 

ban có 9 thành viên, bao gồm Chủ tịch Ủy ban là Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung. 

Ủy ban có nhiệm vụ tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan, tổ chức có liên quan về 

phương hướng, cơ chế, chính sách và các biện pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện chủ trương, cơ 

chế, chính sách về quan hệ lao động; các giải pháp xây dựng, phát triển quan hệ lao động hài 

hòa, ổn định và tiến bộ. (Lao Dong Ngày 18/8) 

 

● Tin Kinh Doanh & Thị Trường Lao Động ●  

Hợp tác Nước Ngoài 

 

Ra Mắt Nền Tảng Học Tập Kỹ Năng Số Trực Tuyến 

 

Ngày 18/8, Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) Việt Nam, Tập đoàn Microsoft Việt Nam và Tổng cục 

GDNN tổ chức ra mắt nền tảng học trực tuyến www.congdanso.edu.vn thuộc dự án "Tăng cường 

cơ hội tiếp cận đào tạo kỹ năng số cho lao động trẻ tại Việt Nam" giai đoạn 2020 - 2021. Dự án 

là một phần của Sáng kiến Kỹ năng Toàn cầu (GSI) do Microsoft khởi động năm 2020, với mục 

tiêu giải quyết những thách thức đang gia tăng đối với vấn đề việc làm trong bối cảnh bị tác động 

https://thanhnien.vn/thoi-su/de-xuat-tang-11-luong-huu-tu-nam-2022-1434988.html
https://vnexpress.net/de-xuat-tang-11-luong-huu-tro-cap-tu-2022-4345445.html#related
http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/1009337/phan-dau-tro-giup-cho-90-nguoi-khuyet-tat-co-hoan-canh-kho-khan
https://laodong.vn/thoi-su/bo-truong-bo-ldtbxh-la-chu-tich-uy-ban-quan-he-lao-dong-943468.ldo


 

 

bởi đại dịch COVID-19. Nền tảng được thiết kế để người học dễ dàng truy cập, thao tác và học 

tập. Người học sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học sau khi học xong các học phần 

và vượt qua bài kiểm tra kiến thức. Chứng nhận hoàn thành khóa học do Microsoft Việt Nam và 

Tổng cục GDNN công nhận. Trong giai đoạn thí điểm, nền tảng hướng đến 3.000 lao động di cư 

và sinh viên học nghề tại Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và Đồng Nai. (Bao Dan 

Sinh, GDNN, news.microsoft.com, Bao Dan Toc Ngày 19/8) 

 

Vốn FDI Vào Hải Phòng Không Bị Gián Đoạn Bởi Covid-19 

 

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, trong 7 tháng đầu năm nay, các khu công nghiệp, khu 

kinh tế trên địa bàn Thành phố thu hút gần 1,4 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và 

3.481,72 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước. Địa phương này đã tổ chức tiêm vắc-xin đợt 1 cho gần 

1.700 chuyên gia, nhân sự cao cấp làm việc trong các khu công nghiệp, khu kinh tế. Tính đến 

giữa tuần này, đã có hơn 120.000/160.000 người lao động trong các khu công nghiệp, khu kinh 

tế đăng ký tiêm vắc-xin. Lũy kế đến nay, có 104.777 lượt tiêm mũi 1 và 26.620 lượt tiêm mũi 2. 

(Dau Tu Ngày 22/8) 

 

Hướng Tới Kỷ Niệm 50 Năm Thiết Lập Quan Hệ Ngoại Giao Việt Nam-Áo 

 

Ngày 23/8, Đại sứ Nguyễn Trung Kiên đã làm việc với Đại sứ Barbara Kaudel-Jensen, Cố vấn 

đối ngoại của Thủ tướng Áo về hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới. Đại sứ nhấn mạnh Việt 

Nam và Áo có nhiều tiềm năng về thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư và đào tạo nghề. (Bao 

Quoc Te, VOV Ngày 23/8) 

 

IFC Hỗ Trợ Gần 2.000 Doanh Nghiệp Xuất Nhập Khẩu Việt Nam 

 

Trong 12 tháng qua, Chương trình Tài trợ Thương mại Toàn cầu (GTFP) của IFC đã giúp 6 ngân 

hàng tại Việt Nam nâng cao năng lực đảm bảo rủi ro thanh toán trong tài trợ thương mại cho các 

doanh nghiệp trong nước, chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Với sự hỗ trợ của IFC, các ngân 

hàng đã phát hành 974 bảo lãnh với tổng giá trị 686 triệu USD để hỗ trợ cho gần 2.000 nhà xuất 

khẩu và nhập khẩu. Nhu cầu về tài trợ chuỗi cung ứng đã tăng đột biến trong giai đoạn đại dịch 

khi các nhà cung cấp bị hạn chế về thanh khoản do gián đoạn chuỗi cung ứng. Nhằm ứng phó 

với tình trạng này, tổng tài trợ chuỗi cung ứng của IFC đã tăng thêm 28% trong năm tài chính 

2021, giúp 31 doanh nghiệp may mặc và nông nghiệp duy trì hoạt động và đảm bảo hơn 100.000 

việc làm. (Tin Nhanh Chung Khoan, Bao Chinh Phu Ngày 23/8) 

 

Tin Trong Nước 

 

VASEP Thúc Các Tỉnh Miền Tây Tiêm Vaccine Cho Công Nhân Thủy Sản 

 

Ông Trương Đình Hòe, Tổng thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam 

(VASEP) vừa ký công văn gửi các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long về việc xem xét ưu 

tiên cho người lao động tại các doanh nghiệp chế biến thủy sản. Vì vậy, lãnh đạo VASEP cho 

rằng việc ngưng trệ sản xuất hoàn toàn hoặc chỉ sản xuất được một phần nhỏ công suất kéo dài, 

https://baodansinh.vn/ra-mat-nen-tang-hoc-tap-ky-nang-so-truc-tuyen-20210818202039881.htm
https://baodansinh.vn/ra-mat-nen-tang-hoc-tap-ky-nang-so-truc-tuyen-20210818202039881.htm
http://gdnn.gov.vn/AIAdmin/News/View/tabid/66/newsid/38711/seo/Ra-mat-nen-tang-hoc-tap-ky-nang-so-truc-tuyen-cho-lao-dong-tre-Viet-Nam/Default.aspx#related
https://news.microsoft.com/vi-vn/2021/08/18/microsoft-va-iom-hop-tac-ra-mat-nen-tang-hoc-truc-tuyen-cong-dan-so/#related
https://baodantoc.vn/thuc-day-dao-tao-ky-nang-so-cho-lao-dong-tre-tai-viet-nam-1629362832640.htm#related
https://baodautu.vn/von-fdi-vao-hai-phong-khong-bi-gian-doan-boi-covid-19-d149793.html
https://baoquocte.vn/thuc-day-hop-tac-huong-toi-ky-niem-50-nam-thiet-lap-quan-he-ngoai-giao-viet-nam-ao-156044.html
https://baoquocte.vn/thuc-day-hop-tac-huong-toi-ky-niem-50-nam-thiet-lap-quan-he-ngoai-giao-viet-nam-ao-156044.html
https://vov.vn/chinh-tri/thuc-day-hop-tac-huong-toi-ky-niem-50-nam-thiet-lap-quan-he-ngoai-giao-viet-nam-ao-885079.vov#related
https://tinnhanhchungkhoan.vn/ifc-ho-tro-gan-2-000-doanh-nghiep-xuat-nhap-khau-viet-nam-post277868.html
http://baochinhphu.vn/Kinh-te/IFC-tai-tro-thuong-mai-giup-DN-vuot-qua-dich-duy-tri-viec-lam-cho-nguoi-LD/443585.vgp#related


 

 

sẽ tác động tiêu cực không chỉ đến doanh nghiệp mà cả đông đảo người nuôi trồng thủy sản. 

Hàng loạt nguy cơ được VASEP đặt ra là mất khách hàng nhập khẩu, đứt gãy nguồn lực lao 

động, thiếu hụt nguyên liệu… và sẽ rất khó khăn cho việc phục hồi sản xuất. (NDH Ngày 22/8) 

 

Gần 800 Doanh Nghiệp Ở Bình Dương Tạm Dừng ‘3 Tại Chỗ’ 

 

Theo UBND tỉnh Bình Dương, tính đến ngày 22-8, có 323 doanh nghiệp trong khu công nghiệp 

với tổng số lao động 85.000 người đang xin tạm ngưng thực hiện các phương án vì có F0 trong 

công ty và không có nguồn nguyên liệu, đơn hàng không ổn định, người lao động không chịu ở 

lại làm việc. 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” là 3.033 doanh nghiệp. Trong số này, doanh 

nghiệp trong khu công nghiệp là 1.316 với gần 141.447 lao động và 43 doanh nghiệp trong cụm 

công nghiệp. Số doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp là 1.674 với gần 100.931 lao động. 

(Vietnam Plus, thesaigontimes.vn Ngày 23/8) 

 

Gần 2.000 Lao Động Ngành Đường Sắt Bị Ảnh Hưởng Trong Đợt Dịch COVID-19 Thứ Tư 

 

Chủ tịch Tổng công ty Đường sắt Việt Nam VNR Vũ Anh Minh cho biết, đợt dịch COVID-19 

thứ 4 đang đẩy VNR vào tình thế vô cùng khó khăn, khiến gần 2.000 lao động của ngành chịu 

ảnh hưởng. Báo cáo của VNR cho thấy, 6 tháng đầu năm nay, có khoảng 1.725 người lao động 

ngành đường sắt bị ảnh hưởng. Trong đó trên 1.700 người nghỉ luân phiên, tạm hoãn hợp đồng 

lao động là gần 1.300 người. (VTC Ngày 24/8) 

 

Lực Lượng CAND Dũng Cảm, Trách Nhiệm Trên Tuyến Đầu Chống Dịch COVID-19 

 

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, từ khi đợt dịch thứ 4 bùng phát 

đến nay, Bộ Công an đã tăng cường 574 cán bộ y tế tham gia điều trị bệnh nhân COVID-19 tại 

phía Nam, hơn 3.000 CBCS và hơn 1.500 học viên tham gia đảm bảo ANTT tại các địa phương 

phía Nam. CBCS chi viện tại các địa bàn phía Nam sẽ cùng lực lượng Công an cơ sở tăng cường 

công tác nắm tình hình, đảm bảo ANTT, đấu tranh phòng, chống tội phạm. Nắm chắc tình hình 

an ninh trong các khu công nghiệp, an ninh trong công nhân, an ninh trong các khu dân cư, chủ 

động các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn đình công, lãn công, biểu tình gây rối gây mất 

ANTT, bất ổn xã hội. (CAND Ngày 23/8) 

 

Amcham: Cần Ưu Tiên Vaccine Cho TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai 

 

Trong buổi gặp lãnh đạo UBND TP HCM ngày 20/8, Giám đốc điều hành Hiệp hội Thương mại 

Mỹ (AmCham) Mary Tarnowka kêu gọi Chính phủ Việt Nam tập trung phân phối vaccine đến 

các tâm dịch, đặc biệt là TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai và các tỉnh lân cận, vốn là những 

vùng tập trung các khu công nghiệp và đóng góp đáng kể cho kinh tế quốc gia. Chia sẻ vấn đề 

vaccine, ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TP HCM thông tin, thành phố đã tiêm 

vaccine cho khoảng 286.000 người lao động và 3.000 chuyên gia tại các khu công nghiệp, khu 

chế xuất và khu công nghệ cao. Như vậy, chính quyền đã tiêm xong mũi đầu tiên cho 85% lao 

động khu vực này. (VnExpress, Tuoi Tre, www.bbc.com Ngày 20/8) 

https://ndh.vn/vi-mo/vasep-thuc-cac-tinh-mien-tay-tiem-vaccine-cho-cong-nhan-thuy-san-1297978.html
https://www.vietnamplus.vn/binh-duong-gan-800-doanh-nghiep-tam-dung-3-tai-cho/735800.vnp
https://thesaigontimes.vn/gan-800-doanh-nghiep-o-binh-duong-tam-dung-3-tai-cho/#related
https://vtc.vn/gan-2-000-lao-dong-nganh-duong-sat-bi-anh-huong-trong-dot-dich-covid-19-thu-tu-ar632545.html
https://cand.com.vn/Cong-an/luc-luong-cand-dung-cam-trach-nhiem-tren-tuyen-dau-chong-dich-covid-19-i625395/
https://vnexpress.net/amcham-can-uu-tien-vaccine-cho-tp-hcm-binh-duong-dong-nai-4343710.html
https://tuoitre.vn/de-xuat-cho-nguoi-lao-dong-da-tiem-du-vac-xin-duoc-ve-nha-sau-gio-lam-20210820185225608.htm#related
https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-58299446#related


 

 

 

40% Doanh Nghiệp Sẽ Tuyển Dụng Trong 3 Tháng Tới 

 

Ngày 21-8, ManpowerGroup Việt Nam và Trung tâm Quốc gia về dịch vụ việc làm (Cục Việc 

làm, Bộ LĐ-TB&XH) đã công bố kết quả khảo sát về nhu cầu tuyển dụng. Khảo sát được thực 

hiện theo phương thức trực tuyến, triển khai từ giữa tháng 5 đến tháng 7 với 152 DN thuộc 17 

ngành nghề trên toàn quốc tham gia.trong thời gian tới. Có 40% doanh nghiệp (DN) dự kiến tăng 

tuyển dụng trong vòng 3 tháng tới, hơn 24% DN dự kiến tăng tuyển dụng trong 6 tháng. Triển 

vọng tuyển dụng mạnh mẽ nhất tập trung ở các DN thuộc lĩnh vực sản xuất và chế biến chế tạo, 

bán sỉ, bán lẻ và thương mại, công nghệ thông tin, giáo dục và đào tạo, xây dựng và dịch vụ tư 

vấn chuyên nghiệp. Các đơn vị cũng dự kiến áp dụng nhiều hình thức làm việc cho NLĐ trong 

vòng 3-6 tháng tới. Cụ thể, 25% DN áp dụng làm việc toàn thời gian; 41% DN sẽ áp dụng đồng 

thời cả 2 hình thức làm việc ở văn phòng và làm việc từ xa; 22% lựa chọn bố trí các ca làm việc 

linh hoạt; khoảng 9% DN dự định cho NLĐ làm ngoài công sở.  (NLD, Vietnam Plus, CafeF, 

Doanh Nghiep Hoi Nhap, Thuong Truong Ngày 22/8) 
 

TP.HCM Bổ Sung 2.577 Tỉ Đồng Hỗ Trợ Người Nghèo, Lao Động Tự Do 
 

UBND TP.HCM vừa chấp thuận bổ sung 1.048.500 hộ lao động nghèo đang sinh sống trong các 

khu nhà trọ, khu lưu trú, khu lao động nghèo và khoảng 670.000 lao động tự do gặp khó khăn do 

đại dịch COVID-19. Dự toán kinh phí hỗ trợ được bổ sung khoảng 2.577 tỉ đồng, nâng tổng kinh 

phí hỗ trợ đợt 2 cho hộ gia đình khó khăn, người lao động tự do gặp khó khăn do đại dịch 

COVID-19 lên 3.477 tỉ đồng. Mỗi hộ và người lao động sẽ nhận được 1,5 triệu đồng và ngừng 

hoạt động/làm việc thuộc 1 trong 6 loại công việc sau: bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ trên 

đường phố; thu gom rác, phế liệu; bốc vác, vận chuyển hàng hóa; bán vé số lưu động; tự làm 

hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe. 

Theo UBND thành phố, hiện 1,5 triệu hộ dân với hơn 4,7 triệu người ở thành phố gặp khó khăn. 

(Tuoi Tre, VnExpress, Bao Giao Thong, Dang Cong San, Tin Tuc Ngày 22/8) 

 

Dự Báo Gen Z Lại Là Thế Hệ Sợ Công Nghệ Nhất 

 

Công ty PwC Việt Nam - một trong bốn công ty kiểm toán hàng đầu (Big 4) đã phát hành báo 

cáo “Thế hệ Z đã sẵn sàng cho kỷ nguyên số?” nhằm chia sẻ nhiều phát hiện thú vị liên quan tới 

người trẻ về công nghệ và kỹ thuật số. Theo đó, mặc dù Gen Z có thể quen thuộc với công nghệ, 

nhiều người vẫn chưa được đào tạo chính quy về kỹ thuật và các kỹ năng mềm cần thiết để theo 

kịp yêu cầu từ cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0. Họ phải đối mặt với khoảng cách kỹ năng ngày 

càng lớn do gia nhập lực lượng lao động trong thời điểm công nghệ thay đổi và phát triển với tốc 

độ chóng mặt. Ba lý do chính khiến họ lo lắng là: 51% cho rằng công nghệ sẽ khiến vai trò của 

họ trở nên thừa thãi; 26% nghĩ rằng họ sẽ không có năng lực phù hợp và 12% tin rằng họ sẽ 

không thể học các kỹ năng phù hợp. 62% người Việt thuộc Gen Z chưa sở hữu bằng cấp cho 

rằng tự động hóa mang lại nhiều rủi ro hơn là cơ hội. Trong khi đó, 72% Gen Z tại Việt Nam có 

mong muốn học hỏi các kỹ năng số, cao hơn so với mức khảo sát toàn cầu chỉ ở mức 52%. 46% 

Gen Z của Việt Nam tin rằng doanh nghiệp và chính phủ có trách nhiệm lớn hơn trong việc giúp 

lực lượng lao động nâng cao kỹ năng, trong khi đó 50% tin rằng nâng cao kỹ năng là một hành 

https://nld.com.vn/cong-doan/40-doanh-nghiep-se-tuyen-dung-trong-3-thang-toi-20210821182125348.htm
https://www.vietnamplus.vn/doanh-nghiep-viet-nam-lac-quan-ve-trien-vong-tang-nhu-cau-tuyen-dung/735240.vnp#related
https://cafef.vn/40-doanh-nghiep-se-tuyen-dung-trong-3-thang-toi-20210822140503543.chn#related
https://doanhnghiephoinhap.vn/40-doanh-nghiep-tang-tuyen-dung-trong-3-thang-cuoi-nam.html#related
https://thuongtruong.com.vn/amp/nhieu-co-hoi-viec-lam-cho-nguoi-lao-dong-trong-nhung-thang-cuoi-nam-63112.html#related
https://tuoitre.vn/tp-hcm-bo-sung-2-577-ti-dong-ho-tro-nguoi-ngheo-lao-dong-tu-do-20210822134412624.htm
https://vnexpress.net/tp-hcm-de-xuat-them-2-500-ty-dong-ho-tro-lao-dong-tu-do-4344131.html#related
https://www.baogiaothong.vn/tphcm-bo-sung-gan-2600-ti-dong-ho-tro-nguoi-ngheo-lao-dong-tu-do-d521711.html#related
https://dangcongsan.vn/thoi-su/tp-ho-chi-minh-bo-sung-2576-ty-dong-ho-tro-cac-ho-lao-dong-ngheo-va-lao-dong-tu-do-588788.html#related
https://baotintuc.vn/van-de-quan-tam/tp-ho-chi-minh-de-xuat-ho-tro-them-cho-1-trieu-ho-lao-dong-ngheo-va-669000-lao-dong-tu-do-20210821175035402.htm#related


 

 

trình cá nhân. Bên cạnh đó, 80% Gen Z tin rằng làm việc từ xa sẽ trở nên phổ biến hơn sau 

COVID-19 và 57% người lao động thuộc Gen Z nói rằng họ làm việc hiệu quả khi làm việc tại 

nhà. Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê Việt Nam, dự đoán đến năm 2025, Gen Z sẽ chiếm gần 

1/3 dân số trong độ tuổi lao động của Việt Nam. (VietnamBiz Ngày 20/8) 

 

Hơn 911 Tỷ Đồng Hỗ Trợ Lao Động Tự Do Mất Việc Làm 

 

Tính đến thời điểm hiện tại, 19 tỉnh, thành phố phía Nam đã hỗ trợ cho hơn 635.000 lao động tự 

do với số tiền hơn 911 tỷ đồng. Trong đó, TP.HCM đã hỗ trợ cho 462.600 người lao động tự do 

với tổng số tiền gần 694 tỷ đồng. Tỉnh Đồng Nai hỗ trợ 22.000 người với tổng số tiền gần 33 tỷ 

đồng. Tỉnh Bình Dương hỗ trợ cho gần 98.000 lao động tự do với tổng số tiền gần 134 tỷ đồng. 

Tỉnh Bình Phước có 45.700 người đã nhận hỗ trợ với tổng số tiền gần 42,46 tỷ đồng. Tỉnh Đồng 

Tháp có 40.200 người đã nhận hỗ trợ với tổng số tiền 60,2 tỷ đồng. Tỉnh Vĩnh Long đã hỗ trợ 

20.100 người với tổng số tiền hơn 22,7 tỷ đồng. Theo thống kê của Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội, các tỉnh, thành phía Nam là nơi có số lượng lao động tự do lớn với hơn 10 triệu người. 

(VnEconomy, BNews, ncov.vnanet.vn, Vietnam Plus Ngày 19/8) 

 

Hút Nhân Tài Công Nghệ, FPT Software Đặt Chiến Lược Chiêu Mộ 6.000 Kỹ Sư 

 

FPT Software đặt mục tiêu tuyển mới 6.000 nhân sự từ nay đến cuối năm 2021 đáp ứng nhu cầu 

triển khai 1.950 dự án cho 800 khách hàng trên toàn cầu. (VnEconomy, CafeF Ngày 18/8) 

 

TPHCM Kiến Nghị Chính Phủ Hỗ Trợ 28.000 Tỉ Đồng Và Hơn 142.000 Tấn Gạo 

 

Ngày 17.8, UBND TPHCM có văn bản khẩn gửi Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Tài 

chính về việc hỗ trợ khẩn cấp khoảng 28.000 tỉ đồng và hơn 142.000 tấn gạo cho người lao động 

nghèo trong thời gian giãn cách xã hội. Cụ thể, số hộ lao động nghèo mà TPHCM dự kiến hỗ trợ 

khẩn cấp là 1.580.110 hộ; số người lao động nghèo dự kiến hỗ trợ là hơn 4,74 triệu người. Mức 

hỗ trợ tiền ăn là 50.000 đồng/hộ/ngày; hỗ trợ tiền thuê phòng trọ là 1,5 triệu đồng/hộ/tháng; mỗi 

người 15 kg gạo. (Lao Dong, VOV, Tuoi Tre, PLO, Vietnam Plus, Thanh Nien Ngày 17/8) 

 

Bộ TT-TT Dự Kiến Hỗ Trợ 160 Tỷ Đồng Cho 533.000 Lao Động Tự Do Tại TP HCM 

 

Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) tổ chức Chương trình "Tấm lòng mùa dịch, san sẻ yêu 

thương" kinh phí 160 tỷ đồng hỗ trợ hơn 533.000 người dân TP HCM. Đối tượng thụ hưởng là 

người nghèo, lao động tự do, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, chưa tiếp cận được gói hỗ 

trợ của TP HCM. Mỗi người dân sẽ nhận được một túi hàng hóa gồm các mặt hàng lương thực, 

thực phẩm thiết yếu trị giá 300.000 đồng. Chương trình được thực hiện tới ngày 15/9. 

(VietnamBiz, Lao Dong, Suc Khoe Doi Song, Cong Luan Ngày 17/8) 

 

Trẻ Sẽ Được Học Khởi Nghiệp, Tư Duy Tài Chính Từ Bậc Tiểu Học 

 

Bộ GD-ĐT đang có Dự thảo Thông tư quy định về công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ 

trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục. Điểm đột phá của Thông tư chính là đưa giáo dục 

https://vietnambiz.vn/du-bao-gen-z-se-chiem-1-3-luc-luong-lao-dong-tai-viet-nam-sinh-ra-trong-thoi-ky-40-nhung-nghich-ly-lai-la-the-he-so-cong-nghe-nhat-20210709162317619.htm
https://vneconomy.vn/hon-911-ty-dong-ho-tro-lao-dong-tu-do-mat-viec-lam-tai-phia-nam.htm
https://bnews.vn/hon-635-000-lao-dong-tu-do-o-phia-nam-duoc-ho-tro-hon-911-ty-dong/208266.html#related
https://ncov.vnanet.vn/tin-tuc/dich-covid-19-hon-635-000-lao-dong-tu-do-o-19-tinh-thanh-pho-phia-nam-duoc-ho-tro-hon-911-ty-dong/eae7e678-161a-45cf-b875-e8748843747c#related
https://www.vietnamplus.vn/ho-tro-hon-635000-lao-dong-tu-do-o-19-tinh-thanh-pho-phia-nam/734969.vnp#related
https://vneconomy.vn/hut-nhan-tai-cong-nghe-fpt-software-dat-chien-luoc-chieu-mo-6-000-ky-su.htm
https://cafef.vn/hut-nhan-tai-cong-nghe-fpt-software-dat-chien-luoc-chieu-mo-6000-ky-su-20210818172601225.chn#related
https://laodong.vn/xa-hoi/tphcm-kien-nghi-chinh-phu-ho-tro-28000-ti-dong-va-hon-142000-tan-gao-943116.ldo
https://vov.vn/xa-hoi/tphcm-kien-nghi-chinh-phu-ho-tro-gan-28000-ty-dong-va-hon-142000-tan-gao-883468.vov#related
https://tuoitre.vn/tp-hcm-kien-nghi-chinh-phu-ho-tro-nguoi-ngheo-28-000-ti-ngan-sach-va-142-000-tan-gao-20210817192633185.htm#related
https://plo.vn/thoi-su/tphcm-kien-nghi-chinh-phu-ho-tro-28000-ti-dong-va-142000-tan-gao-1008860.html#related
https://www.vietnamplus.vn/tphcm-kien-nghi-ho-tro-28000-ty-dong-va-hon-142000-tan-gao/734493.vnp#related
https://thanhnien.vn/thoi-su/tphcm-kien-nghi-ho-tro-khan-cap-28000-ti-dong-cuu-doi-hon-47-trieu-nguoi-1432066.html#related
https://vietnambiz.vn/bo-tt-tt-du-kien-ho-tro-160-ty-dong-cho-533000-lao-dong-tu-do-tai-tp-hcm-2021081714052328.htm
https://laodong.vn/xa-hoi/bo-tttt-du-kien-ho-tro-533000-lao-dong-tu-do-tai-tphcm-942909.ldo#related
https://suckhoedoisong.vn/danh-160-ty-dong-ho-tro-nguoi-lao-dong-tu-do-tai-tp-ho-chi-minh-169210817140349124.htm#related
https://congluan.vn/bo-thong-tin-va-truyen-thong-phat-dong-chuong-trinh-ung-ho-160-ty-dong-cho-nguoi-lao-dong-tu-do-tai-tp-hcm-post150696.html#related


 

 

hướng nghiệp, mà điển hình là tư duy khởi nghiệp dạy cho học sinh từ bậc tiểu học. PGS.TS 

Trần Thành Nam - Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội đánh giá, Thông tư là 

một điều rất cần thiết bởi việc giảng dạy các vấn đề này ở cấp trung học là quá muộn. (Dan Tri 

Ngày 20/8) 

 

1500 Giáo Viên, Sinh Viên Cao Đẳng Y Tế Bạch Mai Xuất Quân Chi Viện TPHCM 

 

Chiều ngày 21/8, tại Bệnh viện Bạch Mai, Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai tổ chức Lễ xuất quân 

1.500 giảng viên, sinh viên của trường lên đường chi viện TPHCM phòng chống dịch Covid-19. 

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Trương Anh Dũng - Tổng Cục trưởng Tổng Cục GDNN đề nghị HSSV 

tham gia đoàn công tác lần này với tinh thần và trách nhiệm cao nhất, nêu cao tinh thần đoàn kết, 

tương thân tương ái, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau; tự lực, tự cường để hoàn thành nhiệm vụ; luôn thực 

hiện nghiêm các quy định của địa phương, không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, bảo đảm 

tuyệt đối an toàn về phòng, chống dịch và phòng hộ cho bản thân. (Dan Tri, GDNN Ngày 21/8) 

 

Hỗ Trợ Đào Tạo Nghề, Giới Thiệu Việc Làm Cho Người Chấp Hành Xong Hình Phạt Tù 

 

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Kế hoạch đào tạo nghề nghiệp và tạo việc làm cho 

người chấp hành xong hình phạt tù, giai đoạn 2021 - 2025. Trong giai đoạn 2021 – 2025, Thừa 

Thiên Huế phấn đấu đạt 100% phạm nhân tại Trại giam Công an tỉnh và nhà tạm giữ Công an 

thành phố Huế, các huyện và thị xã trước 2 tháng khi hết thời gian chấp hành xong án phạt tù 

hoặc sau khi có kết quả thẩm định nhất trí đề nghị đặc xá, tha tù trước thời hạn có điều kiện của 

cơ quan có thẩm quyền và người đang chấp hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc 

trên địa bàn tỉnh được tư vấn về lao động, việc làm, sử dụng các ngành nghề đã được học sau khi 

chấp hành xong án phạt tù. Thừa Thiên Huế cũng phấn đấu hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp cho 

khoảng 50% số người chấp hành xong hình phạt tù; 100% số người chấp hành xong hình phạt tù 

được hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm; 50% số người chấp hành xong hình phạt tù có việc làm 

ổn định; 50% số người chấp hành xong hình phạt tù được vay vốn tạo việc làm. (Dan Sinh Ngày 

22/8) 

 

Doanh Nghiệp Ưu Tiên Tuyển Lao Động Hồi Hương 

 

Sở LĐ-TB&XH tỉnh TT-Huế phối hợp với các liên hệ với các doanh nghiệp và các địa phương 

để có kế hoạch tái đào tạo nghề và tạo việc làm cho người lao động vừa hồi hương từ vùng dịch. 

Theo thống kê của Sở LĐ-TB&XH, tỉnh có trên 95.000 công dân làm việc ở ngoài tỉnh, trong đó, 

tại 18 tỉnh, thành phía Nam là 56.021 người. Riêng ở TPHCM có 50.566 người Huế đang làm 

việc, với hơn 31.000 lao động có giao kết hợp đồng công việc. Qua rà soát bước đầu, khoảng 

3.000 người hồi hương có nhu cầu chuyển đổi nghề, tìm việc làm mới. Hiện đã có 34 doanh 

nghiệp thông báo có nhu cầu tuyển dụng mới 7.600 vị trí việc làm dành cho người lao động. 

(CafeF Ngày 23/8) 

 

Hải Dương Phấn Đấu 33% Lao Động Qua Đào Tạo Được Cấp Chứng Chỉ Vào Năm 2025 

 

https://dantri.com.vn/giao-duc-huong-nghiep/tre-se-duoc-hoc-khoi-nghiep-tu-duy-tai-chinh-tu-bac-tieu-hoc-20210820012447125.htm
https://dantri.com.vn/giao-duc-huong-nghiep/1500-giao-vien-sinh-vien-cao-dang-y-te-bach-mai-xuat-quan-chi-vien-tphcm-20210821200313365.htm
http://gdnn.gov.vn/AIAdmin/News/View/tabid/66/NewsId/38713/seo/Huy-dong-1500-can-bo-giao-vien-va-hoc-sinh-sinh-vien-Cao-dang-Y-te-Bach-Mai-tham-gia-chong-dich-Covid-19-tai-Thanh-pho-Ho-Chi-Minh/Default.aspx
https://baodansinh.vn/ho-tro-dao-tao-nghe-gioi-thieu-viec-lam-cho-nguoi-chap-hanh-xong-hinh-phat-tu-20210822143323065.htm
https://cafef.vn/doanh-nghiep-uu-tien-tuyen-lao-dong-hoi-huong-20210823074004998.chn


 

 

UBND tỉnh Hải Dương vừa ban hành Kế hoạch Thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển thị 

trường lao động đến năm 2030 và đảm bảo việc làm bền vững của người lao động trên địa bàn 

tỉnh. Theo đó, đến năm 2025, tỉnh Hải Dương phấn đấu tỉ lệ lao động qua đào tạo được cấp 

chứng chỉ năm đạt 33% (đến năm 2030 đạt 43%); duy trì tỉ lệ thất nghiệp chung ở mức thấp dưới 

3%, tỉ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 4%. Đến năm 2025, tỉ lệ thiếu việc làm còn 2%, đến 

năm 2030 tỉ lệ thiếu việc làm giảm còn dưới 2%. Cơ cấu lao động dịch chuyển theo hướng tích 

cực, đến năm 2025, tỉ trọng lao động làm việc trong ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản 19%, 

công nghiệp - xây dựng 50,5%, dịch vụ 30,5%; Đến năm 2030, tỉ trọng lao động tương ứng là 

14,5% - 53,0% - 32,5%. Tốc độ tăng năng suất lao động hàng năm đạt tối thiểu 8,5%  Hàng năm, 

giải quyết việc làm mới cho 36.000 lao động. Tỉnh cũng phấn đấu đến năm 2025, tỉ lệ lao động 

trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội đạt khoảng 55%, tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt 40%; 

100% người lao động có nhu cầu được giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp, được tư vấn, 

giới thiệu việc làm miễn phí. Khoảng 55% số người sau khi hết tuổi lao động được hưởng lương 

hưu và bảo hiểm xã hội hàng tháng trợ cấp hưu trí xã hội. (Lao Dong Ngày 23/8) 

https://laodong.vn/cong-doan/hai-duong-phan-dau-33-lao-dong-qua-dao-tao-duoc-cap-chung-chi-vao-nam-2025-945207.ldo

