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● Tin GDNN / Đào Tạo Nghề ●  

Chính Sách 

 

Lĩnh Vực Công Tác Của Thủ Tướng, 4 Phó Thủ Tướng 

 

Ngày 6/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký quyết định về việc phân công công tác của Thủ tướng 

và 4 Phó Thủ tướng Chính phủ. Ông Phạm Bình Minh được phân công làm Phó thủ tướng 

thường trực. Phó thủ tướng Vũ Đức Đam vẫn phụ trách lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo và dạy nghề; 

khoa học và công nghệ; Lao động, việc làm và các vấn đế xã hội; thông tin và truyền thông; văn 

hóa, du lịch, thể dục, thể thao; y tế, dân số, gia đình và trẻ em. (VnExpress, VTV, Thanh Tra, 

Tuoi Tre Ngày 6/9) 

 

Phê Duyệt Đề Án Đào Tạo Nâng Cao Nguồn Nhân Lực Cách Mạng Công Nghiệp 4.0 

 

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định số 1446/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình “Đào 

tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công 

nghiệp lần thứ tư”. Sẽ có ít nhất 300.000 lượt người ở 20 ngành nghề được đào tạo, bồi dưỡng thí 

điểm nâng cao kỹ năng nghề dưới 1 năm để thích ứng với Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. 

Mục tiêu cụ thể của Chương trình là đào tạo các ngành nghề mới và các kỹ năng nghề mới ở 

trình độ cao đẳng và trung cấp ưu tiên cho các lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ mới, 

công nghệ cao, các kỹ năng tương lai đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 

tư. Đào tạo lại, nâng cao kiến thức, kỹ năng gắn với chuyển đổi việc làm cho người lao động bị 

tác động bởi cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhất là trong lĩnh vực da giày, dệt may. Số 

lượng người học được đào tạo ít nhất ở mỗi ngành, nghề/trình độ là 120 người. Tổng số người 

học tham gia đào tạo thí điểm khoảng 4.800 người. Nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình là 

đánh giá, xác định nhu cầu đào tạo, đào tạo lại; xây dựng các chương trình đào tạo, đào tạo lại; 

nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở GDNN và người dạy trong doanh 

nghiệp; lựa chọn các cơ sở GDNN, doanh nghiệp để đặt hàng đào tạo, đào tạo lại; tổ chức đào 

tạo, đào tạo lại; tổng kết, đánh giá kết quả đào tạo, đào tạo lại. Thời gian thực hiện từ năm 2021 

đến 2025. Bộ LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp các bộ GD-ĐT, Kế hoạch - đầu tư, Tài chính triển 

khai thực hiện. (Tuoi Tre, TVET, QDND, BizLIVE Ngày 3/9) 

 

● Tin Kinh Doanh & Thị Trường Lao Động ●  

Hợp tác Nước Ngoài 

 

Australia Thúc Đẩy Hoàn Tất Chiến Lược Hợp Tác Kinh Tế Với Việt Nam 

 

Tại cuộc gặp trực tuyến với các nhà báo quốc tế ngày 6/9, Bộ trưởng Thương mại, Du lịch và 

Đầu tư Australia Dan Tehan cho biết tiếp sau chuyến thăm Việt Nam của ông vào tháng Bảy vừa 

https://vnexpress.net/linh-vuc-cong-tac-cua-thu-tuong-4-pho-thu-tuong-4352335.html
https://vtv.vn/chinh-tri/phan-cong-cong-tac-cua-thu-tuong-va-cac-pho-thu-tuong-chinh-phu-20210907062417582.htm#related
https://thanhtra.com.vn/chinh-tri/doi-noi/linh-vuc-cong-tac-cua-thu-tuong-va-4-pho-thu-tuong-187370.html#related
https://tuoitre.vn/ong-pham-binh-minh-lam-pho-thu-tuong-thuong-truc-2021090622305605.htm#related
https://tuoitre.vn/thi-diem-dao-tao-dao-tao-lai-nhan-luc-cho-20-nganh-nghe-moi-20210903100240723.htm
http://gdnn.gov.vn/AIAdmin/News/View/tabid/66/newsid/38735/seo/Phe-duyet-de-an-dao-tao-nang-cao-ky-nang-nguon-nhan-luc-cho-300-000-luot-nguoi/Default.aspx#related
https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/phe-duyet-de-an-dao-tao-nang-cao-ky-nang-nguon-nhan-luc-dap-ung-yeu-cau-cach-mang-cong-nghiep-lan-thu-tu-669936#related
https://nhipsongdoanhnghiep.cuocsongantoan.vn/viec-lam/chinh-phu-duyet-ke-hoach-dao-tao-lai-it-nhat-300000-luot-lao-dong-de-dap-ung-yeu-cau-moi-3569497.html#related


 
qua, quan chức hai nước Australia và Việt Nam đang tích cực làm việc để có thể hoàn thiện 

Chiến lược tăng cường hợp tác kinh tế Australia-Việt Nam vào cuối tháng Chín này. Cụ thể, 

Australia nhìn thấy triển vọng hợp tác lớn với Việt Nam trong các lĩnh vực năng lượng truyền 

thống, tái tạo và sạch; giáo dục và đào tạo kỹ năng nghề, xuất nhập khẩu sản phẩm nông nghiệp. 

(Vietnam Plus, Bao Quoc Te Ngày 7/9) 

 

Tỉnh Thứ 8 Của Nhật Tiếp Nhận Sinh Viên Đại Học Đông Á Sang Thực Tập Và Làm Việc 

 

Ngày 6/9, buổi công bố chương trình tiếp nhận sinh viên ngành Điều dưỡng Đại học Đông Á, Đà 

Nẵng tham gia thực tập và làm việc (internship) tại TP Fukuoka đã diễn ra thông qua hình thức 

trực tuyến. Đây cũng là tỉnh, thành thứ 8 của Nhật Bản tiếp nhận sinh viên ngành Điều dưỡng 

của Đại học Đông Á sang thực tập và làm việc tại nước này. Việc tổ chức buổi công bố trực 

tuyến ngày là nội dung tiếp theo được triển khai sau khi Tập đoàn Heisei và Đại học Đông Á ký 

kết thỏa thuận hợp tác tại Ngày hội Việc làm Nhật Bản tháng 4/2021. Theo đó, khóa đầu tiên sẽ 

được phỏng vấn vào ngày 13/9 tới và sang Nhật vào tháng 4/2022, thực tập và làm việc tại các 

cơ sở chăm sóc điều dưỡng thuộc Tập đoàn Heisei. Đến thời điểm hiện tại, Đại học Đông Á đã 

cử hơn 200 sinh viên sang Nhật học tập, làm việc ở 14 ngành đào tạo, và đang chuẩn bị lộ trình 

để từ năm 2025 có thể cho từ 300 – 500 sinh viên sang Nhật mỗi năm. (Dang Cong San, DNVN, 

VietTimes Ngày 7/9) 

 

Hội Thảo Tham Vấn Hướng Dẫn Thi Hành Luật Người Lao Động Làm Việc Ở Nước Ngoài 

 

Ngày 31/08, tại Hà Nội, Bộ LĐ-TB&XH đã phối hợp với Văn phòng ILO tổ chức Hội thảo trực 

tuyến tham vấn lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 

2020. Nội dung của dự thảo Nghị định quy định: Các điều kiện của từng thị trường, ngành, nghề, 

công việc cụ thể đối với doanh nghiệp dịch vụ; Điều kiện cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa 

người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Chi nhánh được giao nhiệm vụ hoạt 

động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Mức ký 

quỹ, việc quản lý, sử dụng tiền ký quỹ của doanh nghiệp dịch vụ; Mức trần tiền ký quỹ của 

người lao động phù hợp với từng thị trường, ngành, nghề, công việc cụ thể, việc quản lý, sử dụng 

và hoàn trả tiền ký quỹ của người lao động.... (Dan Sinh Ngày 1/9) 

 

Tin Trong Nước 

 

Thêm Một Khu Công Nghiệp Ở Quảng Ngãi Bị Phong Tỏa 

 

Ngày 6.9, Ban Quản lý khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi cho 

biết, sau khi ghi nhận 15 ca mắc COVID-19, ngành chức năng đã phong tỏa tạm thời KCN 

Quảng Phú (TP.Quảng Ngãi) để xét nghiệm sàng lọc COVID-19 cho hơn 5.000 công nhân tại 

đây. Ban Quản lý khu kinh tế Dung Quất và các KCN tỉnh Quảng Ngãi đã cung cấp đủ danh sách 

của hơn 5.400 công nhân cho các địa phương theo dõi, quản lý và thực hiện các bước triển khai 

phòng chống dịch COVID-19. Các công ty tại KCN Quảng Phú có khoảng 3.000 công nhân đang 

làm việc. Ngoài những công nhân có mặt tại KCN Quảng Phú, có hơn 2.000 công nhân đang cư 

https://www.vietnamplus.vn/australia-thuc-day-hoan-tat-chien-luoc-hop-tac-kinh-te-voi-viet-nam/738998.vnp
https://baoquocte.vn/australia-nhin-thay-trien-vong-hop-tac-lon-voi-viet-nam-157637.html#related
https://dangcongsan.vn/giao-duc/tiep-nhan-sinh-vien-dieu-duong-thuc-tap-va-lam-viec-tai-nhat-ban-590144.html
https://doanhnghiepvn.vn/doanh-nhan/tinh-thu-8-cua-nhat-tiep-nhan-sinh-vien-dai-hoc-dong-a-sang-thuc-tap-va-lam-viec/20210907070530911#related
https://viettimes.vn/them-mot-tp-cua-nhat-ban-tiep-nhan-sinh-vien-da-nang-sang-thuc-tap-va-lam-viec-post150123.html#related
https://baodansinh.vn/hoi-thao-tham-van-lay-y-kien-du-thao-nghi-dinh-huong-dan-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-nguoi-lao-dong-viet-nam-di-lam-viec-o-nuoc-ngoai-2021090117321425.htm


 
trú trên các địa bàn TP.Quảng Ngãi và một số huyện, không có mặt tại công ty, doanh nghiệp. 

(Lao Dong Ngày 6/9) 

 

BHXH Phê Duyệt Hỗ Trợ Cho 613.174 Lao Động Nghỉ Việc Không Hưởng Lương 

 

Về việc triển khai Nghị quyết số 68 của Chính phủ và Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính 

phủ về các chính sách hỗ trợ tới người lao động và người sử dụng lao động đến hết ngày 5.9, Bảo 

hiểm xã hội Việt Nam đã xác nhận danh sách cho 795.165 lao động của 29.352 đơn vị sử dụng 

lao động để hưởng các chính sách hỗ trợ tại 62/63 tỉnh, thành phố. Cụ thể, có 613.174 lao động 

tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương của 26.821 đơn vị; 80.159 lao động ngừng 

việc để nhận hỗ trợ 1 triệu đồng/người của 1.577 đơn vị; 1.010 lao động được đào tạo, bồi 

dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm của 9 đơn vị. Bên cạnh đó, 35.516 

người lao động được người sử dụng lao động đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất (đối 

với người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động) của 181 đơn vị. Ngoài ra, có 19.468 người 

lao động được người sử dụng lao động đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất (đối với 

người sử dụng lao động hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và 

đưa người lao đọng Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng) của 151 đơn vị. (Lao 

Dong Ngày 7/9) 

 

Hà Nội Đã Chi Hơn 923 Tỷ Đồng Hỗ Trợ Người Khó Khăn 

 

Đến cuối ngày 6-9, tổng kinh phí Hà Nội đã hỗ trợ cho các đối tượng thụ hưởng là hơn 923 tỷ 

đồng (kinh phí từ ngân sách là hơn 737 tỷ đồng, Sở LĐ-TB&XH Hà Nội cho biết. Cụ thể, nguồn 

lực trợ giúp đã đến với 1,621 triệu người lao động với kinh phí đã hỗ trợ là gần 452 tỷ đồng. Nổi 

bật là chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đã đến với hơn 

88.000 đơn vị sử dụng lao động, có gần 1,478 triệu người lao động. Tổng số tiền thực hiện hỗ trợ 

giảm đóng là gần 152 tỷ đồng. Cùng với đó, các quận, huyện, thị xã đã quyết định hỗ trợ 12.585 

lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, gần 13.000 trẻ em và 

người đang điều trị Covid-19, cách ly y tế, và 766 lao động làm việc tại các cơ sở giáo dục dân 

lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông có 

ký hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương. (Hanoi Moi Ngày 7/9) 

 

Hơn 5 Nghìn Lao Động Đường Sắt Nghỉ Việc Không Được Hỗ Trợ Từ Gói 26 Nghìn Tỷ 

 

Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) Vũ Anh Minh cho hay, toàn bộ tàu 

khách trên mạng đường sắt quốc gia dừng hoạt động kéo theo số lao động phải nghỉ việc không 

lương là 5.520 người. Hiện VNR đang làm thủ tục đề nghị hỗ trợ và vay vốn ưu đãi từ gói hỗ trợ 

26.000 tỷ đồng để trả lương cho người lao động theo chính sách của Nghị quyết 68 và Quyết 

định 23/2021. Luỹ kế 7 tháng đầu năm nay, số lượng đoàn tàu khách của VNR giảm 1 nửa so với 

cùng kỳ năm 2020. (CafeF, Vietnam Plus, PLO Ngày 4/9) 

 

Thủ Tướng Mong Doanh Nghiệp Mỹ Có Tiếng Nói Với Chính Phủ Mỹ Về Vắc-Xin 

 

https://laodong.vn/cong-doan/them-mot-khu-cong-nghiep-o-quang-ngai-bi-phong-toa-950465.ldo
https://laodong.vn/cong-doan/phe-duyet-ho-tro-cho-613174-lao-dong-nghi-viec-khong-huong-luong-950472.ldo
https://laodong.vn/cong-doan/phe-duyet-ho-tro-cho-613174-lao-dong-nghi-viec-khong-huong-luong-950472.ldo
https://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/1011174/ha-noi-da-chi-hon-923%C2%A0ty-dong-ho-tro-nguoi-kho-khan
https://cafef.vn/hon-5-nghin-lao-dong-duong-sat-nghi-viec-khong-duoc-ho-tro-tu-goi-26-nghin-ty-20210904162437682.chn
https://www.vietnamplus.vn/hang-nghin-nguoi-lao-dong-duong-sat-khong-the-tiep-can-goi-ho-tro/738161.vnp#related
https://plo.vn/ban-doc/lao-dong-nganh-duong-sat-ngung-nghi-viec-kho-tiep-can-goi-ho-tro-1012877.html#related


 
Chiều ngày 4-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Christopher Klein, Đại biện Đại sứ 

quán Mỹ, và một số doanh nghiệp, nhà đầu tư Mỹ đang đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. Thủ 

tướng Phạm Minh Chính mong muốn doanh nghiệp Mỹ có tiếng nói với Chính phủ Mỹ và các 

đối tác khác để tiếp tục chia sẻ, hỗ trợ Việt Nam trong công tác phòng chống dịch bệnh bằng mọi 

hình thức phù hợp, nhất là trong thực hiện chiến lược vắc-xin. Thủ tướng nhấn mạnh sớm tiêm 

vắc-xin cho người lao động là chủ trương chung của Chính phủ và Việt Nam đang quyết liệt thực 

hiện chiến lược vắc-xin. Theo đó, sẽ điều tiết lượng vắc-xin phù hợp với khả năng cho chuyên 

gia và công nhân của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. (NLD Ngày 4/9) 

 

Chính Phủ Và Nhân Dân Việt Nam Sẽ Không Phụ Lòng Tin Của Doanh Nghiệp FDI 

 

Chiều ngày 3/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có chuyến làm việc tại tỉnh Thái 

Nguyên và tới thăm nhà máy Samsung tại địa phương này. Thủ tướng đề nghị Samsung với uy 

tín và ảnh hưởng của mình, có tiếng nói tác động Chính phủ Hàn Quốc, các đối tác để Việt Nam 

tiếp nhận, mua, nhượng lại, vay vaccine. Phía Samsung cũng nêu một số đề nghị với Thủ tướng 

và các bộ, ngành của Việt Nam, như quan tâm tiêm vaccine Covid-19 cho người lao động của 

Tập đoàn. Samsung hiện có 110.000 cán bộ, nhân viên tại Việt Nam. (VnEconomy, Vnanet, 

VnExpress English Ngày 3/9) 

 

Chưa Đầy 1/3 Doanh Nghiệp Trong Các Cụm Công Nghiệp Tại Hà Nội Còn Sản Xuất 

 

Theo báo cáo mới đây của Sở công thương Hà Nội, chỉ có 1.077 trên 3.600 doanh nghiệp, cơ sở 

sản xuất trong các cụm công nghiệp đang duy trì hoạt động, trong khi nhiều doanh nghiệp trên 

địa bàn TP Hà Nội phải dừng hoạt động do dịch COVID-19. Mặt khác, do ảnh hưởng của dịch 

bệnh, nên từ trước khi thực hiện Chỉ thị số 17 đã có một số doanh nghiệp dừng hoạt động và 

nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp quy mô sản xuất, bình quân chỉ còn khoảng 80% so với trước 

đây... gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất, cung ứng hàng hóa, bảo đảm an sinh xã hội, việc làm, thu 

nhập cho người lao động trên địa bàn thành phố. Trước thực tế này, Sở Công Thương Hà Nội 

kiến nghị đẩy nhanh, ưu tiên tiêm vắc xin cho công nhân lao động trong các cụm công nghiệp, 

nhằm tránh đứt gãy chuỗi sản xuất, cung ứng, vừa phòng, chống COVID-19, vừa duy trì sản xuất 

tại doanh nghiệp. (VietnamBiz, VnExpress English) 

 

Hà Nội: Giải Quyết Việc Làm Cho 3.284 Lao Động Trong Tháng 8 

 

Theo Sở LĐ-TB&XH Hà Nội, Tính từ đầu năm 2021 đến nay, toàn thành phố Hà Nội có 

114.795 người có việc làm mới, đạt 71,7% kế hoạch cả năm, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 

2020. Riêng tháng 8-2021, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, toàn thành phố chỉ giải quyết được 

việc làm cho 3.284 lao động. Trong đó, 180 lao động có việc làm nhờ vay vốn ưu đãi để giải 

quyết việc làm; 682 lao động được tuyển dụng sau khi phỏng vấn tại các phiên, sàn giao dịch 

việc làm, trung tâm dịch vụ việc làm; 2.422 lao động được cung ứng dịch vụ việc làm tại các 

doanh nghiệp và qua các hình thức khác. (Vietnam Plus, Bao Dan Sinh, CafeBiz, Hanoi Moi, 

Lao Dong Ngày 30/8) 

 

https://nld.com.vn/chinh-tri/thu-tuong-mong-doanh-nghiep-my-co-tieng-noi-voi-chinh-phu-my-ve-vac-xin-20210904215004425.htm
https://vneconomy.vn/thu-tuong-chinh-phu-va-nhan-dan-viet-nam-se-khong-phu-long-tin-cua-doanh-nghiep-fdi.htm
https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/thu-tuong-chinh-phu-pham-minh-chinh-tham-lam-viec-tai-tinh-thai-nguyen/496476.html#related
https://e.vnexpress.net/news/business/companies/vietnam-will-not-fail-fdi-companies-trust-in-covid-battle-pm-4350973.html#related
https://vietnambiz.vn/chua-day-1-3-doanh-nghiep-trong-cac-cum-cong-nghiep-tai-ha-noi-con-san-xuat-20210831085458329.htm
https://e.vnexpress.net/news/business/economy/less-than-one-third-of-hanoi-manufacturers-still-operating-4348968.html#related
https://www.vietnamplus.vn/ha-noi-so-lao-dong-duoc-giai-quyet-viec-lam-trong-thang-tam-giam-sau/737706.vnp
https://baodansinh.vn/ha-noi-giai-quyet-viec-lam-cho-3284-lao-dong-trong-thang-8-20210829095208971.htm#related
https://cafebiz.vn/ha-noi-gan-115-ngan-nguoi-duoc-giai-quyet-viec-lam-trong-8-thang-dau-nam-20210830121623737.chn#related
http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/1010361/giai-quyet-viec-lam-cho-114795-lao-dong#related
https://laodong.vn/cong-doan/ha-noi-hon-3200-nguoi-lao-dong-duoc-giai-quyet-viec-lam-trong-thang-8-948070.ldo#related


 
70% Trong Hơn 21.000 Doanh Nghiệp Được Khảo Sát Trong Tháng 8 Đã Đóng Cửa 

 

Ngày 7/9, Ban nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân (Ban IV), thuộc Hội đồng tư vấn cải cách 

TTHC của Thủ tướng Chính phủ đã công bố khảo sát tình hình doanh nghiệp và người lao động 

chịu tác động bởi đại dịch Covid-19. Theo kết quả khảo sát, kể từ đợt bùng phát đại dịch lần thứ 

4, diễn ra vào đầu tháng 5, cho tới nay, 62% trong tổng số 70.000 người tham gia khảo sát, trả lời 

đã bị mất việc làm, tương đương 42.754 người. Đại diện Ban IV cho bết: Khi xem xét các ngành 

nghề kinh tế dịch vụ, thì tỷ lệ mất việc cao nhất 87% thuộc nhóm dịch vụ lưu trú và ăn uống, du 

lịch; dịch vụ giúp việc, bảo vệ. Tỷ lệ lao động mất việc trong lĩnh vực Giáo dục và đào tạo là 

52,2%, phần lớn là lao động làm trong các cơ sở giáo dục mầm non tư nhân hoặc các trung tâm 

dạy nghề hoặc kỹ năng. Tỷ lệ lao động mất việc ở trong lĩnh vực y tế và hoạt động trợ giúp xã 

hội là 33,1%, phần lớn lao động làm trong lĩnh vực này là lao động làm trong các phòng khám tư 

nhân. Tỷ lệ số lao động mất việc nhận được sự trợ giúp tài chính của công ty đạt tỷ lệ thấp chỉ 

hơn 5%. Nhưng con số về lao động mất việc do ảnh hưởng về dịch tiếp cận được “Từ gói hỗ trợ 

của nhà nước” là nhỏ nhất và rất nhỏ chỉ đạt 2%. Sau khi thất nghiệp, có tới 48,2% số người trả 

lời là không thể kiếm được việc để đảm bảo cuộc sống trong thời gian tới, trong khi gần 21% số 

người mất việc muốn thử sức trong nền tảng online. (Cong Luan Ngày 7/9) 

 

292 Tỉ Đồng Phát Triển Trường CĐ Nghề Cần Thơ Thành Trường Nghề Chất Lượng Cao 

 

Ngày 6.9, UBND TP.Cần Thơ ký ban hành Quyết định số 1956/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự 

án nâng cấp Trường CĐ nghề Cần Thơ trở thành trường dạy nghề chất lượng cao theo Quyết 

định số 761/QĐ-TTg. Dự án này có tổng mức đầu tư 292 tỉ đồng, từ ngân sách TP.Cần Thơ, triển 

khai trong giai đoạn 2021 - 2024 nhằm mua sắm thiết bị dạy nghề cho 7 ngành gồm: Công nghệ 

ô tô, công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm), quản trị mạng máy tính, điện tử công nghiệp, 

điện công nghiệp, cắt gọt kim loại, cơ điện tử. (Thanh Nien Ngày 6/9) 

 

Thanh Hóa Sẽ Đào Tạo Nghề, Giải Quyết Việc Làm Cho Lao Động Trở Về Từ Vùng Dịch 

 

Ngày 5/9, Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa thông tin, tỉnh này vừa ban hành Phương án số 

198/PA-UBND về việc đào tạo nghề nghiệp, giải quyết việc làm cho người lao động Thanh Hóa 

trở về từ vùng dịch sau khi thực hiện xong việc cách ly. Theo thống kê, số công dân Thanh Hóa 

trở về từ vùng dịch từ ngày 27/4/2021 đến nay là khoảng 166.300 người, trong đó có trên 6.200 

trẻ em. Trong đó, số người đang thực hiện cách ly khoảng 43.200 người; Số người đã hoàn thành 

xong việc cách ly khoảng 123.100 người. Theo Sở LĐ-TB&XH Thanh Hóa, lao động Thanh 

Hóa trở về từ vùng dịch là lao động tự do, không có giao kết hợp đồng lao động, không có bằng 

cấp, chứng chỉ (chiếm 65%). Có khoảng 35% lao động trở 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 nguyên 

vọng, hết dịch sẽ trở lại chỗ làm việc cũ. Từ khảo sát mới đây của Ban Quản lý khu kinh tế Nghi 

Sơn và các Khu công nghiệp, Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa và Trung tâm dịch vụ việc 

làm tỉnh này cho thấy, nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hiện 

nay là gần 33.300 lao động, chủ yếu là lao động nữ chiếm 70%. (Dan Sinh Ngày 6/9) 

 

https://congluan.vn/70-trong-hon-21000-doanh-nghiep-duoc-khao-sat-trong-thang-8-da-dong-cua-post154648.html
https://thanhnien.vn/giao-duc/292-ti-dong-phat-trien-truong-cd-nghe-can-tho-thanh-truong-day-nghe-chat-luong-cao-1445736.html
https://baodansinh.vn/thanh-hoa-se-dao-tao-nghe-giai-quyet-viec-lam-cho-lao-dong-tro-ve-tu-vung-dich-2021090607331967.htm


 
Xây Dựng Phương Án Tiêm Vaccine Covid-19 Cho Học Sinh 

 

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế xây dựng phương án cụ thể về việc tiêm vaccine phòng Covid-19 cho 

học sinh tiểu học, THCS, THPT và GDNN. Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào 

tạo rà soát, gửi Bộ Y tế cấp bổ sung và tiêm vaccine cho tất cả giáo viên. Nhằm giải quyết bài 

toán thừa - thiếu giáo viên đang được quan tâm trước thềm năm học mới, Thủ tướng yêu cầu Bộ 

Giáo dục và Đào tạo có giải pháp tổng thể trong đào tạo - tuyển dụng - sử dụng nguồn nhân lực 

sao cho đào tạo gắn với nhu cầu tuyển dụng xã hội, chống bệnh thành tích trong giáo dục để đạt 

được mục tiêu "học thật, thi thật, nhân tài thật", thu hút nhân tài, "học đi đôi với hành", nhanh 

chóng khắc phục tình trạng "thừa thầy, thiếu thợ". (Bao Quoc Te, VnExpress Sep 4) 

 

Khai Giảng Lớp Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Thanh Tra Chuyên Ngành LĐ-TB&XH 

 

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành LĐ-TB&XH được tổ chức từ ngày 6/9/2021- 

10/9/2021 bằng hình thức trực tuyến với sự tham gia của thanh tra viên Thanh tra Bộ 

LĐTB&XH, công chức thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành tại Tổng cục GDNN, Cục 

Quản lý Lao động ngoài nước, Cục An toàn lao động và lãnh đạo thanh tra các sở LĐTB&XH. 

(Thanh Tra Ngày 6/9) 

 

Tổng Cục GDNN Tìm Nhà Thầu Kiểm Toán  

 

Bộ LĐ-TB&XH vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu Thuê tuyển công ty kiểm 

toán báo cáo tài chính - giai đoạn 1 của Dự án thành phần 1 thuộc Hợp phần 1 Dự án Chương 

trình kỹ năng và kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 

2.142 tỷ đồng. Tổng cục GDNN được giao làm chủ đầu tư Dự án. Theo kế hoạch, việc tổ chức 

lựa chọn nhà thầu Gói thầu sẽ bắt đầu trong quý III/2021 theo hình thức đấu thầu rộng rãi. (Dau 

Thau Ngày 6/9) 

 

 

https://baoquocte.vn/chuan-bi-phuong-an-tiem-vaccine-phong-covid-19-cho-hoc-sinh-cac-cap-157392.html
https://vnexpress.net/xay-dung-phuong-an-tiem-vaccine-covid-19-cho-hoc-sinh-4351262.html
https://thanhtra.com.vn/thanh-tra/hoat-dong-nganh/khai-giang-lop-boi-duong-nghiep-vu-thanh-tra-chuyen-nganh-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-187383.html
https://baodauthau.vn/tong-cuc-giao-duc-nghe-nghiep-tim-nha-thau-kiem-toan-du-an-hon-2-142-ty-dong-post112451.html
https://baodauthau.vn/tong-cuc-giao-duc-nghe-nghiep-tim-nha-thau-kiem-toan-du-an-hon-2-142-ty-dong-post112451.html

