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● Tin Tiêu Điểm ●  

 

● Tin GDNN / Đào Tạo Nghề ●  

Chính Sách 

 

Nghị Quyết Hỗ Trợ Doanh Nghiệp, HTX, Hộ Kinh Doanh Trong Dịch COVID-19 

 

Ngày 9/9, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 105/NQ-CP về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ 

kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19. Nghị quyết của Chính phủ quyết nghị 4 nhóm nhiệm 

vụ, giải pháp, giao rõ cho từng bộ, ngành và địa phương. Nhóm giải pháp thứ nhất là thực hiện 

quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi 

cho DN, hợp tác xã, hộ kinh doanh phục hồi, duy trì và phát triển sản xuất, kinh doanh gắn với 

bảo đảm an toàn phòng, chống dịch. Nhóm giải pháp thứ hai là đảm bảo ổn định sản xuất, lưu 

thông hàng hóa thông suốt, hiệu quả, an toàn, khắc phục gián đoạn chuỗi cung ứng. Nhóm giải 

pháp thứ ba là hỗ trợ cắt giảm chi phí, tháo gỡ khó khăn về tài chính, dòng tiền cho DN, hợp tác 

xã, hộ kinh doanh. Nhóm giải pháp thứ tư là tạo điều kiện thuận lợi về lao động, chuyên gia. 

(Bao Chinh Phu, Chinh Phu, NLD, Tuoi Tre Ngày 9/9) 

 

Trường Nghề Kiến Nghị Được Dạy 7 Môn Để Học Viên Học Liên Thông Lên Cao Hơn 

 

Ngày 8-9, Tổng cục GDNN tổ chức hội nghị góp ý dự thảo thông tư quy định khối lượng kiến 

thức văn hóa THPT trong các cơ sở GDNN, do Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành. Tại hội nghị 

các trường nghề kiến nghị, học sinh đã có giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn 

hóa THPT được học bổ sung các môn học còn thiếu của chương trình GDPT để tham dự kỳ thi 

tốt nghiệp THPT. Đặc biệt là quy định các cơ sở GDNN chỉ được dạy văn hóa THPT 4 môn 

trong dự thảo này khiến các trường nghề lo ngại sẽ đẩy lùi thành quả khuyến khích, phân luồng 

học sinh tốt nghiệp THCS học nghề đã đạt được trong thời gian qua. Kết luật hội nghị, ông 

Trương Anh Dũng, Tổng Cục trưởng Tổng cục GDNN, mong rằng, Thông tư tới đây giải quyết 

được đồng thời 2 vấn đề lớn. Thứ nhất là quy định cụ thể khối lượng kiến thức văn hóa THPT 

mà các em cần được học để có thể liên thông từ trung cấp lên cao đẳng. Thứ hai các cơ sở 

GDNN mong muốn học viên học kiến thức văn hóa THPT không chỉ dừng ở việc liên thông lên 

cao đẳng. (Bao Dan Sinh, Dan Tri, TVET Ngày 9/9) 

 

Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT 2021: Nghiêm Túc, Công Bằng Và An Toàn Dịch Bệnh 

 

Theo Bộ GD-ĐT, kỳ thi tốt nghiệp THPT)năm 2021 đã được tổ chức 2 đợt thành công, bảo đảm 

nghiêm túc, công bằng và an toàn. Tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt 98,6% (tăng 0,2% so với 

năm học trước). Theo thống kê, số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT đợt 1 năm 2021 là 

981.773 và đợt 2 là 11.657. Năm 2021, có 12.000 thí sinh xét đặc cách tốt nghiệp THPT. Ở bậc 

học THCS, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp và tiếp tục học lên THPT đạt 97,5%. (Tuyen Giao, 

VietnamNet Ngày 5/9) 

 

https://baochinhphu.vn/Chi-dao-quyet-dinh-cua-Chinh-phu-Thu-tuong-Chinh-phu/Chinh-phu-ban-hanh-Nghi-quyet-ho-tro-doanh-nghiep-HTX-ho-kinh-doanh-trong-boi-canh-dich-COVID19/445927.vgp
http://news.chinhphu.vn/Home/Labor-ministry-asked-to-loosen-work-permit-regulations-for-foreigners/20219/45407.vgp#related
https://nld.com.vn/kinh-te/chinh-phu-ban-hanh-nghi-quyet-ho-tro-doanh-nghiep-trong-dich-covid-19-20210909204139496.htm#related
https://tuoitre.vn/nhieu-chinh-sach-ho-tro-nong-cho-doanh-nghiep-ho-kinh-doanh-20210909174751807.htm#related
https://baodansinh.vn/truong-nghe-kien-nghi-duoc-day-7-mon-de-hoc-vien-hoc-lien-thong-len-cao-hon-20210909132342251.htm
https://dantri.com.vn/giao-duc-huong-nghiep/day-van-hoa-trong-truong-nghe-can-dam-bao-hoc-tap-suot-doi-cua-cong-dan-20210909114345925.htm#dt_source=Cate_GiaoDucHuongNghiep&dt_campaign=Cover&dt_medium=1
http://gdnn.gov.vn/AIAdmin/News/View/tabid/66/newsid/38750/seo/Kien-nghi-truong-nghe-duoc-day-7-mon-de-hoc-vien-hoc-lien-thong-len-cao-hon/Default.aspx#related
https://www.tuyengiao.vn/khoa-giao/giao-duc/ky-thi-tot-nghiep-trung-hoc-pho-thong-nam-2021-nghiem-tuc-cong-bang-va-an-toan-phong-chong-dich-benh-135322
https://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/ty-le-do-tot-nghiep-thpt-nam-2021-cua-ca-nuoc-la-96-88-769689.html
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Cải Cách Tiền Lương Phải Tiến Hành Từ 1/7/2022 

 

Từ 1/7/2022 sẽ thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27 của Trung ương khóa XII và 

Ngân sách Nhà nước sẽ được dùng để hỗ trợ việc này. Mức lương cơ bản dự kiến tăng từ 1,49 

triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng. Ban đầu, cải cách tiền lương được ấn định vào tháng 

7/2020 nhưng dịch COVID-19 đã gây tổn hại cho nền kinh tế và buộc các nhà chức trách phải trì 

hoãn việc tăng lương. Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, các địa phương hiện còn 

252.000 tỷ đồng còn dư cho tăng lương. (Hanoi Times, Thanh Tra Ngày 13/9) 

 

● Tin Kinh Doanh & Thị Trường Lao Động ●  

Hợp tác Nước Ngoài 

 

Sẽ Thành Lập 3 Trung Tâm Đào Tạo Và Thực Hành Nghề Chất Lượng Cao 

 

Ngày 10.9, Tổng cục GDNN (Bộ LĐ-TB&XH) phối hợp với Chương trình Đổi mới GDNN tại 

Việt Nam (GIZ-TVET) tổ chức Hội thảo trực tuyến "Kinh nghiệm quốc tế trong thành lập các 

trung tâm đào tạo và thực hành nghề chất lượng cao". Tại đây, các chuyên gia cho rằng việc ưu 

tiên, tập trung đầu tư các dự án về đào tạo và thực hành nghề chất lượng cao có tính chất liên 

vùng là một yêu cầu cấp bách. Ba trung tâm đào tạo và thực hành nghề chất lượng cao dự kiến sẽ 

được thành lập tại 3 trường cao đẳng ở 3 miền, nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao 

đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Ông Đinh Xuân Thành, Phó Vụ trưởng 

Vụ Tổ chức cán bộ (Tổng cục GDNN), cho hay 3 trung tâm này được thành lập trên cơ sở đầu 

tư, cấu trúc lại 3 trường cao đẳng của Bộ LĐ-TB&XH: Trường cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Hà 

Nội, Trường cao đẳng kỹ nghệ Dung Quất (Quãng Ngãi), Trường Cao đẳng kỹ nghệ II 

(TP.HCM). Về mục tiêu cụ thể, đến năm 2025, Việt Nam sẽ hình thành 3 trung tâm quốc gia 

Đào tạo và thực hành nghề chất lượng cao, đồng thời có 70 trường cao đẳng chất lượng cao. TS. 

Jurgen Hartwig, Giám đốc Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam về mô hình về giáo 

dục kép ở Đức, chia sẻ ở Đức có hơn 1.000 trung tâm về đào tạo nghề chất lượng cao với tiêu 

chuẩn kỹ năng nghề được công nhận trên toàn quốc. (Thanh Nien, Bao Dan Sinh, VietnamNet, 

TVET, TVET 1, Bao Chinh Phu Ngày 11/9) 

 

Chủ Tịch Quốc Hội Vương Đình Huệ Hội Kiến Thủ Tướng Cộng Hòa Phần Lan 

 

Trong chuyến thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan từ 10-11/9, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình 

Huệ đã có buổi hội đàm, hội kiến quan trọng với Tổng thống, Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng 

Phần Lan… nhằm thảo luận về triển vọng hợp tác mới trong quan hệ song phương cũng như hợp 

tác liên khu vực và quốc tế. Tại cuộc hội kiến với Thủ tướng Sanna Marin, Chủ tịch Quốc hội 

nêu rõ, Việt Nam mong muốn đẩy mạnh hợp tác sâu rộng với Phần Lan về các lĩnh vực tiềm 

năng. Đó là về xây dựng và hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp, các mô hình phát triển bền vững và 

mở rộng hợp tác trong lĩnh vực công nghệ cao, viễn thông, năng lượng tái tạo, xử lý nước thải, 

giao thông vận tải… và các lĩnh vực theo xu hướng chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần 

hoàn, đổi mới sáng tạo... Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đề nghị Chính phủ Phần Lan 

tiếp tục hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam, tăng số lượng học bổng cho 

sinh viên Việt Nam sang học tập, nghiên cứu, bổ sung vào cộng đồng 2.500 sinh viên Việt Nam 

http://hanoitimes.vn/vietnam-to-prioritize-2022-expenditure-budget-for-raising-basic-salaries-318693.html
https://thanhtra.com.vn/chinh-tri/doi-noi/cai-cach-tien-luong-phai-tien-hanh-tu-1-7-2022-186317.html#related
https://thanhnien.vn/giao-duc/se-thanh-lap-3-trung-tam-dao-tao-va-thuc-hanh-nghe-chat-luong-cao-1448049.html
https://baodansinh.vn/du-kien-thanh-lap-3-trung-tam-dao-tao-va-thuc-hanh-nghe-chat-luong-cao-20210910232252083.htm#related
https://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/viet-nam-hoc-kinh-nghiem-de-dua-giao-duc-nghe-nghiep-bat-kip-the-gioi-773865.html#related
http://gdnn.gov.vn/AIAdmin/News/View/tabid/66/newsid/38757/seo/Viet-Nam-hoc-kinh-nghiem-the-gioi-de-xay-dung-3-trung-tam-day-nghe-chat-luong-cao/Default.aspx#related
http://gdnn.gov.vn/AIAdmin/News/View/tabid/66/newsid/38758/seo/Kinh-nghiem-quoc-te-trong-thanh-lap-cac-Trung-tam-dao-tao-va-thuc-hanh-nghe-chat-luong-cao/Default.aspx#related
http://baochinhphu.vn/Giao-duc/Xuc-tien-thanh-lap-3-trung-tam-quoc-gia-dao-tao-va-thuc-hanh-nghe-chat-luong-cao/446415.vgp#related
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hiện đang được đào tạo tại Phần Lan. Bày tỏ đồng tình với các chia sẻ và đề xuất của Chủ tịch 

Quốc hội Việt Nam, Thủ tướng Phần Lan cho biết, Phần Lan sẵn sàng hợp tác triển khai các 

chương trình GDNN, đào tạo giáo viên giữa hai nước. (Bao Quoc Te, Bao Quoc Te 1, Bao Quoc 

Te 2, VTV, Quoc Hoi, Quoc Hoi 1, Quoc Hoi 2, NLD, SGGP, SGGP 1, VietnamNet, Thanh 

Nien, BNews, BNews 1, VnEconomy Ngày 11/9) 

 

Chủ Tịch Quốc Hội Vương Đình Huệ Hội Kiến Chủ Tịch Hội Đồng Châu Âu  

 

Sáng 8/9, ngay sau khi đến Thủ đô Brussels bắt đầu chương trình thăm làm việc với Nghị viện 

châu Âu (EP) và Vương quốc Bỉ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến với Chủ tịch 

Hội đồng châu Âu Charles Michel. Hướng tới mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025 và 

2030, tầm nhìn đến năm 2045, Viêt Nam mong muốn EU hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm trong 

những lĩnh vực EU có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như phát triển bền vững, kinh tế số, 

kinh tế xanh, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao… Về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai 

bên cùng cho rằng trước tác động và hệ luỵ do Covid-19 và biến đối khí hậu gây ra, cần tái cấu 

trúc nền kinh tế toàn cầu cũng như tham gia các nỗ lực và hành động chung ứng phó biến đổi khí 

hậu. (Bao Quoc Te, SGGP, NLD, VTV, Vietnam Plus, Bao Dan Toc, SGGP 1, VTV 1 Ngày 9/9) 

 

781 Người Lao Động Đi Làm Việc Nước Ngoài Trong Tháng 7, Chủ Yếu Ở Nhật Bản 

 

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐTBXH) cho hay, trong 7 tháng đầu năm 2021, tổng số 

lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 41.383 lao động (14.912 lao động nữ) đạt 

45,98% kế hoạch năm 2021. Tổng số người lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 7 là 

781 lao động, bằng 40,44% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thị trường Đài Loan có 19.300 

lao động, Nhật Bản có 18.819 lao động, Trung Quốc có 935 lao động, Hàn Quốc có 567 lao 

động, Rumani có 512 lao động, Singapore có 340 lao động nam, Hungary có 275 lao động, và 

các thị trường khác. (Lao Dong, NLD Ngày 8/9) 

 

Đối Sánh Trình Độ GDNN Của Việt Nam Theo Chuẩn Quốc Tế 

 

Tổng cục GDNN vừa phối hợp với Hội đồng Anh và Tổ chức Ecctis của Vương quốc Anh đã tổ 

chức sự kiện ra mắt Dự án "Đối sánh trình độ theo chuẩn quốc tế (Qualifications 

Benchmarking)". Kể từ khi Khung trình độ quốc gia Việt Nam (VQF) được ban hành theo Quyết 

định số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 Thủ tướng Chính phủ, lần đầu tiên trình độ cao đẳng 

(bậc 5 của VQF) được đối sánh ngoài khuôn khổ ASEAN mà theo Khung trình độ Anh (RQF) và 

Khung trình độ Châu Âu (EQF). Dự án hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng chương trình 

đào tạo nghề nghiệp tại Việt Nam thông qua xây dựng kết nối với các tiêu chuẩn chất lượng 

GDNN của Vương quốc Anh và châu Âu. Dự án Đối sánh trình độ là dự án do EU VET 

TOOLBOX hỗ trợ và được Hội đồng Anh phối hợp với Tổng cục GDNN và 05 trường cao đẳng 

tại Việt Nam thực hiện gồm: Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội, Trường Cao đẳng Công nghệ 

Việt-Hàn Bắc Giang, Trường Cao đẳng Du lịch Huế, Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt và Trường 

Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa Vũng tàu. (Dan Tri Ngày 13/9) 
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Hơn 200 Điều Dưỡng, Hộ Lý Khóa 8 Đã Xuất Cảnh Sang Nhật Bản Làm Việc 

 

Thực hiện thỏa thuận trong Chương trình phái cử điều dưỡng viên, hộ lý Việt Nam sang làm việc 

tại Nhật Bản theo Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản (VJEPA), dù diễn biến dịch 

Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp tại Việt Nam và Nhật Bản, nhưng với sự nỗ lực của các bên,  

trong 2 ngày 9 và 10/9, Cục Quản lý lao động ngoài nước đã phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản 

tại Việt Nam và đơn vị đào tạo phía Nhật Bản Arc Academy  tổ chức xuất cảnh cho hơn  200 

ứng viên điều dưỡng, hộ lý khóa 8 sang làm việc tại Nhật Bản. Tính từ năm 2012 đến nay, 

Chương trình đã tuyển chọn, đào tạo và đưa được gần 1.900 ứng viên điều dưỡng, hộ lý Việt 

nam sang làm việc tại Nhật Bản. Sau khi các ứng viên khoá 8 xuất cảnh, các ứng viên diều 

dưỡng hộ lý khoá 9 được tuyển chọn năm 2020 vẫn đang được đào tạo tiếng Nhật bằng hình thức 

trực tuyến. Dự kiến khóa đào tạo sẽ hoàn thành vào tháng 12/2021 và các lao động xuất cảnh vào 

giữa năm 2022. (Dan Viet, Vietnam Plus Ngày 14/9) 

 

Tin Trong Nước 

 

Doanh Thu Vận Tải Đường Sắt Thấp Kỷ Lục 

 

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) vừa cho biết, tổng doanh thu vận tải đường sắt trong 

tháng 8 chỉ đạt 114,7 tỷ đồng, đạt 89,5% kế hoạch, bằng 66,4% cùng kỳ năm 2020 và là mức 

thấp kỷ lục từ trước đến nay. Theo đó, từ 1/9 đến 31/12/2021, khoảng 25% người lao động khối 

gián tiếp tạm hoãn, kể cả cấp phó trưởng ban, phó giám đốc chi nhánh. Còn đối với lao động trực 

tiếp, tùy theo đặc điểm, chức năng đơn vị, chức danh và đặc điểm tuyến vận tải để sắp xếp. Dự 

kiến, giai đoạn này sẽ tạm hoãn hợp đồng với hơn 1.600 lượt lao động. (CafeF, VTV, Cong 

Luan, Bao Dan Sinh, Tin Tuc Ngày 12/9) 

 

Thị Trường Lao Động Khu Vực Phía Nam Ảnh Hưởng Nặng Nề Trước Dịch COVID-19 

 

Theo Tổ công tác đặc biệt phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ LĐ-TB&XH tại các tỉnh phía 

Nam, đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 diễn biến phức tạp, kéo dài đã ảnh hưởng lớn đến thị trường 

lao động và người lao động tự do tại 19 tỉnh, thành phố phía Nam. Tính đến cuối tháng 8/2021, 

tại các tỉnh, thành phía Nam đã có gần 2,5 triệu lao động trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất 

kinh doanh phải ngừng việc, chiếm 70% số lao động phải ngừng việc của cả nước. Thành phố 

Hồ Chí Minh là một trong những địa phương có số doanh nghiệp phải tạm ngừng kinh doanh đạt 

kỷ lục trong giai đoạn 2016 - 2020 với hơn 23.000 doanh nghiệp, hơn 625.000 người lao động ở 

các quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các khu chế xuất, khu công nghiệp ở thành phố bị mất 

việc, ngừng việc. Bình Dương là địa phương cùng nằm trong khu vực kinh tế trọng điểm phía 

Nam như Thành phố Hồ Chí Minh. Tỉnh có 50.000 doanh nghiệp với hơn 1,2 triệu lao động đến 

từ hầu hết các tỉnh, thành trong cả nước. Theo kết quả khảo sát từ Trung tâm Dịch vụ việc làm 

tỉnh Bình Dương, cho đến đầu quý II/2021, thị trường lao động tại tỉnh vẫn trong tình trạng thiếu 

lao động. Ông Nguyễn Phương Lam - Giám đốc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 

chi nhánh tại Cần Thơ cho biết: Sự bùng phát của dịch COVID-19 lần thứ 4 trong 3 tháng 6, 7 và 

8 đã khiến gần 10.000 doanh nghiệp tại Đồng bằng sông Cửu Long rút khỏi thị trường. Cũng từ 

tháng 6 đến hết tháng 8/2021, gần 90% doanh nghiệp trong khu vực đã tạm ngưng hoạt động. Tại 
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Thành phố Hồ Chí Minh, trong dự báo nhu cầu nhân lực tại thành phố trong 6 tháng cuối năm 

2021, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động thành phố nhận định: 

Tùy theo kịch bản diễn biến dịch bệnh, các doanh nghiệp trên địa bàn có nhu cầu tuyển dụng từ 

127.000-147.000 lao động. Còn Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương hàng ngày vẫn 

tiếp nhận thông tin tuyển dụng của các doanh nghiệp trên địa bàn. Những tín hiệu tích cực này 

cho thấy nhu cầu về lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn Bình Dương trong những tháng 

cuối năm là rất lớn, dự báo một thị trường việc làm đa dạng và sôi động sau khi Bình Dương trở 

lại trạng thái bình thường mới. (Tin Tuc, Vietnam Plus, CAND Ngày 11/9) 

 

Gần 80% DN Châu Âu Tại Việt Nam "Đuối Sức" Khi Kéo Dài Giãn Cách 

 

Theo kết quả khảo sát Chỉ số môi trường kinh doanh (BCI) trong thời gian phong toả, giãn cách 

xã hội được Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (Eurocham) thực hiện với 2.000 

doanh nghiệp thành viên, có tới 76% doanh nghiệp châu Âu ở Việt Nam có kết quả kinh doanh 

không tốt trong 3 tháng qua (tháng 6-8/2021), trong đó 29% cho biết kết quả kinh doanh của họ 

"rất tệ". Chỉ 7% có kết quả kinh doanh tốt ở thời điểm này. Khảo sát của EuroCham cũng cho 

thấy, các doanh nghiệp EU tại Việt Nam gặp khó khi duy trì sản xuất theo mô hình "3 tại chỗ". 

Khó khăn chủ yếu họ gặp phải là chi phí tăng cao, ảnh hưởng tới sức khoẻ và tâm lý người lao 

động. (Bao Giao Thong Ngày 10/9) 

 

Hỗ Trợ, Tháo Gỡ Khó Khăn Cho Doanh Nghiệp Châu Âu Tại Việt Nam 

 

Ngày 9/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có buổi làm việc với Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên 

minh châu Âu (EU), Đại sứ các nước EU, Hiệp hội doanh nghiệp châu Âu (Eurocham) và một số 

tập đoàn, doanh nghiệp của châu Âu tại Việt Nam. Các đại sứ, doanh nghiệp EU bày tỏ sự cảm 

ơn Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương đã và đang tiếp tục đồng hành, chia sẻ cùng doanh 

nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay; đánh giá Việt Nam vẫn là điểm đến đầu tư hấp dẫn 

với tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới; khẳng định mong muốn tiếp tục đầu tư, 

kinh doanh, phát triển lâu dài tại Việt Nam. Nhiều doanh nghiệp đánh giá biện pháp phòng, 

chống dịch, bảo đảm sản xuất, lưu thông an toàn của Việt Nam là đúng hướng, tuy nhiên mong 

muốn việc tổ chức thực hiện tại các địa phương cần linh hoạt, hiệu quả, thông suốt hơn, xử lý kịp 

thời hơn các tình huống phát sinh. Trước đề xuất về vaccine, Thủ tướng khẳng định vaccine 

được tiêm miễn phí cho người dân và đã có một số doanh nghiệp thiết lập đầu mối liên lạc về 

tiêm vaccine cho người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam; ưu tiên tiêm cho người lao động tại 

khu công nghiệp, chế xuất, khu công nghệ cao, làm việc trong các chuỗi cung ứng tại doanh 

nghiệp, trong đó có doanh nghiệp EU. (VTV, Tuoi Tre, TBTCVN Ngày 10/9) 

 

Hai 'Ông Lớn' Samsung, LG Ồ Ạt Tuyển Hàng Nghìn Nhân Sự Tại Việt Nam 

 

DIGITIMES Asia đưa tin, cùng với việc đầu tư 230 triệu USD nhằm xây dựng trung tâm nghiên 

cứu và phát triển (R&D) tại Hà Nội, Samsung sẽ đạt quy mô nhân lực lên tới 3.000 kỹ sư. Dự 

kiến dự án sẽ đi vào hoạt động vào năm 2022, trở thành trung tâm R&D lớn nhất Đông Nam Á. 

Trong khi đó, LG Display thông tin rằng công ty đã lên kế hoạch mở rộng cơ sở sản xuất màn 

hình đi-ốt phát quang hữu cơ tại Việt Nam. Việc rót vốn này sẽ mang lại khoản đầu tư tích lũy 
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của LG Display tại Việt Nam lên đến 3,25 tỷ USD. Kế hoạch đầu tư này sẽ tạo ra 5.000 việc làm 

mới, cùng hàng triệu USD đóng góp cho kinh tế thành phố. Tính đến nay, Samsung đã đầu tư 

hơn 17,5 tỷ USD vào Việt Nam, với hơn 170.000 lao động địa phương. (CafeF, 

www.digitimes.com Ngày 9/9) 

 

TP.HCM Cần Gói Hỗ Trợ Gần 22.300 Tỷ Đồng Để Phục Hồi Lại Kinh Tế 

 

Song song với các chính sách từ Trung ương, để phục hồi lại kinh tế, nhóm nghiên cứu Trường 

đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM đề xuất gói hỗ trợ khoảng 22.300 tỷ đồng, 

chiếm khoảng 1,7% GRDP của thành phố. TS. Phạm Thị Thanh Xuân, Trung tâm nghiên cứu 

Kinh tế tài chính CEFR Trường đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc Gia TP.HCM thành viên 

trong nhóm nghiên cứu "Kiến tạo động lực phục hồi kinh tế TP.HCM giai đoạn COVID-19 lần 

4" cho biết nhóm nghiên cứu ước tính và đề xuất các gói hỗ trợ tương ứng đối với thành phố 

như: Gói hỗ trợ an sinh cho người dân; gói hỗ trợ giáo dục cho học sinh sinh viên; gói hỗ trợ tiểu 

thương và hộ kinh doanh; gói hỗ trợ doanh nghiệp và một số gói kích cầu đầu tư theo từng đề án 

cụ thể. Trong đó, gói hỗ trợ doanh nghiệp, cụ thể là chuyển đổi việc làm cho người lao động và 

gói hỗ trợ doanh nghiệp tái tạo việc làm cho người lao động. Các gói này hướng đến mục tiêu 

giúp doanh nghiệp hạn chế sa thải lao động, tuyển dụng trở lại số lao động đã nghỉ việc/nghỉ 

không lương trước đây, thu hút lao động có tay nghề quay trở lại TP.HCM sau khi đã về quê 

trong giai đoạn giãn cách. (Nha Dau Tu Ngày 8/9) 

 

80% Nhà Máy Da Giày Phía Nam Tạm Ngừng Sản Xuất, Mất Đi Nhiều Đơn Hàng 

 

Theo Hiệp hội Da giày – Túi xách Việt Nam, việc thực hiện giãn cách xã hội kéo dài theo Chỉ thị 

16 của Chính phủ tại các tỉnh phía Nam đã khiến 80% các nhà máy sản xuất da giày tại TPHCM, 

Đồng Nai, Bình Dương, An Giang, Kiên Giang…, phải ngừng sản xuất do không đủ điều kiện 

thực hiện quy chế “3 tại chỗ” và “1 cung đường, 2 điểm đến”. Tại các địa phương miền Trung và 

miền Bắc, các doanh nghiệp da giày chỉ hoạt động với công suất 50-70 %, do giãn cách xã hội và 

thiếu lao động. (Hai Quan Online, MOIT Ngày 8/9) 

 

50% Số Lao Động Mất Việc Chỉ Có Thể Đảm Bảo Được Cuộc Sống Dưới 1 Tháng 

 

Theo kết quả khảo sát tình hình doanh nghiệp và người lao động trong bối cảnh đại dịch Covid 

19 do Ban IV của Thủ tướng phối hợp với báo điện tử VnExpress, từ ngày 1 đến ngày 8-8-2021, 

trong tổng số 69.132 người lao động trả lời khảo sát trực tuyến (online), tỷ lệ số người trả lời 

hiện đang mất việc chiếm 62% (tương đương với 42.754 người trả lời). 69,4% nhóm người lao 

động từ 31-45 tuổi mất việc làm. 16,3% nhóm người từ 16 -30 tuổi mất việc và 13,2% nhóm 

người từ 46-60 tuổi mất việc trong thời gian này. Ngành xây dựng mất việc nhiều nhất (66,8%), 

tiếp đó là dịch vụ (63%), nông ngư nghiệp (59,4%). Thấp nhất là ngành công nghiệp (48,4%). 

Tổng số gần 50% số lượng người lao động đã mất việc chỉ có nguồn tiền tích lũy chỉ đủ để đảm 

bảo cho cuộc sống dưới 1 tháng. Hơn 37% người lao động đã mất việc chỉ đủ đảm bảo cho cuộc 

sống dưới 3 tháng, 8,6% người lao động đã mất việc đủ đảm bảo cho cuộc sống dưới 6 tháng và 

chỉ 4,4% số lượng người lao động đã mất việc có nguồn tiền tích lũy đủ đảm bảo cho cuộc sống 

trên 6 tháng. Gần 40% trong số bị mất việc không nhận được sự trợ giúp từ nguồn nào. 48,2% số 

https://cafef.vn/hai-ong-lon-samsung-lg-o-at-tuyen-hang-nghin-nhan-su-tai-viet-nam-20210909204650215.chn
https://www.digitimes.com/news/a20210908PD214.html#related
https://nhadautu.vn/gap-go-thu-tu-tphcm-can-goi-ho-tro-gan-22300-ty-dong-de-phuc-hoi-lai-kinh-te-d57450.html
https://haiquanonline.com.vn/80-nha-may-da-giay-phia-nam-tam-ngung-san-xuat-mat-di-nhieu-don-hang-152093.html
https://moit.gov.vn/tin-tuc/phat-trien-cong-nghiep/dai-dich-covid-19-anh-huong-the-nao-den-nganh-da-giay-viet-nam-.html#related
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người trả lời không thể kiếm được việc để đảm bảo cuộc sống trong thời gian tới còn khoảng 

25% số người mất việc cho biết sẽ tìm kiếm cơ hội làm việc ở công ty khác trong thời gian tới. 

Ngoài ra, bán hàng online là hình thức người lao động thử sức tìm kiếm việc làm mới (21% số 

người mất việc muốn thử sức). (Saigon Times, Vietnam Plus Ngày 8/9) 

 

Phát Động Đợt Thi Đua GDNN Chiến Thắng Đại Dịch Covid-19 

 

Tổng cục GDNN vừa phát động đợt thi đua đặc biệt với chủ đề: "GDNN đoàn kết, chung sức, 

đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19". Theo đó, các địa phương, cơ 

sở GDNN được gioa nhiệm vụ chủ động, sáng tạo xây dựng kế hoạch, kịch bản, giải pháp linh 

hoạt nhằm ứng phó với đại dịch Covid-19. Chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị, đội 

ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu chuyển trạng thái hoạt động. Kịp thời đề xuất những giải pháp, 

phương pháp tổ chức đào tạo nhằm tháo gỡ khó khăn để đối phó với đại dịch Covid-19. Phong 

trào diễn ra từ ngày 9/9/2021 đến khi Việt Nam tuyên bố chiến thắng đại dịch Covid-19. (Dan 

Sinh Ngày 13/9) 

 

Chế Tạo Thành Công Bộ Điều Khiển Máy Phay CNC 

 

Công ty TNHH Cơ điện tử Hiệp Phát đã vận hành thử nghiệm thành công bộ điều khiển máy 

phay CNC 4 trục, với giá thành thấp hơn khoảng 25-30% so với máy nhập ngoại tương đương, 

có thể thay thế cho các máy phay CNC cũ đã sử dụng nhiều năm. (Khoa Hoc Phat Trien Ngày 

9/9) 

 

Doanh Nghiệp Tại TP.HCM, Bình Dương Lo Thiếu Công Nhân Sau 15/9 

 

Sau nhiều tháng không có thu nhập, nhiều người lao động tại TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai... 

muốn về quê vì không thể trụ lại, trong khi đó, các doanh nghiệp lo tình trạng thiếu hụt lao động. 

Trong thời gian giãn cách xã hội, các ngành có lượng lao động lớn như dệt may, da giày, gỗ, tình 

trạng thiếu hụt công nhân đang diễn ra phổ biến. (Zing Ngày 8/9) 

 

Đoàn Kết-Điểm Sáng Trong Cuộc Chiến Của Việt Nam Trong Dịch Covid-19: ADB 

 

Theo The Hanoi Times, Giám đốc Quốc gia của ADB tại Việt Nam Andrew Jeffries chia sẻ về 

ấn tượng của ông đối với những nỗ lực của Việt Nam chống lại dịch Covid-19, đặc biệt là tinh 

thần đoàn kết của người dân. Ông cho rẳng Việt Nam cần tạo điều kiện thuận lợi để doanh 

nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Ngoài 

ra, điều rất quan trọng là phải thúc đẩy đào tạo nghề để tạo ra lực lượng lao động chất lượng cao 

và có kỹ năng đáp ứng nhu cầu ngày càng phức tạp của thị trường lao động. (Hanoi Times Ngày 

3/9) 

 

Câu Chuyện “Tắt-Bật” Nền Kinh Tế Hiện Nay Không Còn Phù Hợp Nữa 

 

Ông Vũ Tú Thành, Phó Giám đốc điều hành khu vực, Hội đồng Kinh doanh Hoa kỳ - Asean, tại 

Phiên hiến kế “Giải pháp giúp doanh nghiệp chủ động thích ứng và sống chung an toàn với 

https://thesaigontimes.vn/50-so-lao-dong-mat-viec-chi-co-the-dam-bao-duoc-cuoc-song-duoi-1-thang/
https://www.vietnamplus.vn/nhung-giai-phap-nhieu-phia-ho-tro-cho-nguoi-lao-dong-trong-dai-dich/739294.vnp#related
https://baodansinh.vn/phat-dong-dot-thi-dua-giao-duc-nghe-nghiep-chien-thang-dai-dich-covid-19-20210910235005156.htm
https://baodansinh.vn/phat-dong-dot-thi-dua-giao-duc-nghe-nghiep-chien-thang-dai-dich-covid-19-20210910235005156.htm
https://khoahocphattrien.vn/cong-nghe/che-tao-thanh-cong-bo-dieu-khien-may-phay-cnc/20210909093631245p1c859.htm
https://zingnews.vn/doanh-nghiep-tai-tphcm-binh-duong-lo-thieu-cong-nhan-sau-159-post1260372.html
http://hanoitimes.vn/solidarity-bright-spot-in-vietnams-fight-against-covid-19-pandemic-adb-country-director-318595.html
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Covid-19” diễn ra ngày 10/9, nhấn mạnh rằng Việt Nam bắt buộc phải tính đến tái mở cửa, tái 

hoạt động, không phải là sắp tới, mà ngay từ bây giờ và có kế hoạch rõ ràng khi mà câu chuyện 

“tắt-bật” nền kinh tế hiện nay không còn phù hợp nữa. Ông cho rằng mô hình “ba tại chỗ” và  

“một cung đường, hai điểm đến” cũng gặp không ít khó khăn. (VnEconomy Ngày 11/9) 

 

Thừa Thiên Huế Hỗ Trợ Việc Làm, Đào Tạo Nghề Cho Lao Động Trở Về Từ Vùng Dịch 

 

Theo số liệu báo cáo của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thừa Thiên Huế, tính đến nay, đã có khoảng 

26.000 lao động trong độ tuổi lao động làm việc tại các tỉnh, thành chịu ảnh hưởng của dịch 

COVID-19 trở về địa phương. Qua rà soát, có hơn 16.000 lao động có nhu cầu học nghề và vay 

vốn tạo việc làm; 9.791 lao động có nhu cầu giới thiệu việc làm; 1.431 lao động có nhu cầu học 

nghề; 342 lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; 4.618 lao động có nhu 

cầu vay vốn. (Dan Sinh Ngày 12/9) 

 

Doanh Nghiệp Khó Tuyển Dụng Vì Thiếu Lao Động Có Tay Nghề 

 

Tại buổi làm việc với các doanh nghiệp hoạt động đầu tư trong KCN Việt Hưng (Quảng Ninh) 

và một số cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh về nội dung trên do Sở LĐ-TB&XH tỉnh tổ chức vào 

ngày 8/9, đại diện các khu công nghiệp tại Quảng Ninh cho biết doanh nghiệp tại đây lại đang 

gặp khó do khan hiếm nguồn lao động có tay nghề. Theo các đại diện Công ty TNHH Dệt may 

Weitai Hạ Long và Công ty TNHH Dệt may Weili Việt Nam tại buổi làm việc, nhu cầu tuyển 

dụng lao động thời gian tới khá nhiều, với 630 lao động độ tuổi từ 18 đến dưới 45 để làm việc tại 

phân xưởng may mũ, phân xưởng mũ len. Tuy nhiên, đơn vị đang gặp khó khăn trong công tác 

tuyển dụng lao động do tay nghề của công nhân còn thấp, phần lớn chưa có kinh nghiệm làm 

việc... Tại buổi làm việc, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến về các giải 

pháp như: Gắn kết giữa các doanh nghiệp với các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh, đào tạo, đào tạo 

lại, giải quyết việc làm cho người lao động, người sau học nghề. (Dan Tri Ngày 10/9) 

 

Quý III: Quảng Bình Giải Quyết Việc Làm Mới Cho 13.000 Lao Động 

 

Theo báo cáo của Sở LĐ-TB&XH Quảng Bình, ước tính trong quý III/2021, toàn tỉnh giải quyết 

việc làm mới cho khoảng 13.000 lao động, đạt 70% kế hoạch năm, trong đó có 1.900 lao động 

được tuyển chọn đưa đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Tuy nhiên, do tình 

hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ước tính trong quý III/2021, Quảng Bình cũng có 

khoảng 7.750 người lao động tạm ngừng việc làm hoặc mất việc làm. Về thực hiện Nghị quyết 

số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, tính đến ngày 4/9/2021, Quảng Bình đã hỗ trợ 

người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương 01 tháng 

trở lên cho 449 người với số tiền 1,924 tỷ đồng và hỗ trợ 7.556 lao động tự do bị mất việc làm 

với tổng kinh phí 11,373 tỷ đồng. Tỉnh cũng hỗ trợ cho 21.942 lao động của tỉnh có hoàn cảnh 

khó khăn tại miền Nam với tổng kinh phí 21,942 tỷ đồng. (Dan Sinh) 

 

Lấp Đầy Khoảng Trống Nhân Lực Khu Công Nghiệp 

 

https://vneconomy.vn/ong-vu-tu-thanh-cau-chuyen-tat-bat-nen-kinh-te-hien-nay-khong-con-phu-hop-nua.htm
https://baodansinh.vn/thua-thien-hue-ho-tro-viec-lam-dao-tao-nghe-cho-lao-dong-tro-ve-tu-vung-dich-20210912092814453.htm
https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/doanh-nghiep-kho-tuyen-dung-vi-thieu-lao-dong-co-tay-nghe-20210909082016417.htm
https://baodansinh.vn/quy-iii-quang-binh-giai-quyet-viec-lam-moi-cho-13000-lao-dong-20210908103011448.htm
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Theo Ban Quản lý Khu Kinh tế (KKT) Hải Phòng, các KCN, KKT phấn đấu có số lượng lao 

động cần có lên tới 300.000 người trong 5 năm tới và tầm nhìn tới năm 2030. Theo dự báo, nhu 

cầu lao động có trình độ quản lý bậc cao, bao gồm các tiến sĩ, thạc sĩ, kỹ sư và cử nhân giàu kinh 

nghiệm khoảng 4% số lao động trên, tương ứng hơn 10.000 người. Công nhân kỹ thuật và người 

lao động đã qua đào tạo khoảng 40% tương ứng với 120.000 người. Số còn lại là lao động phổ 

thông như các bộ phận lắp ráp, các dây chuyền chế biến, đóng gói, thủ công… khoảng 50%, 

tương ứng 150.000 người. Tổng số lao động đang làm việc tại DN trong KKT, KCN là 162.000 

người, trong đó lao động Việt Nam 157.900 người, lao động nước ngoài 4.100 người; mức thu 

nhập bình quân 10,5 triệu đồng/người/tháng. (Hai Phong Ngày 12/9) 

 

Chủ Tịch Đắk Nông: Ưu Tiên Giáo Dục Và Đào Tạo Nghề Sát Nhu Cầu Thực Tế 

 

Theo báo cáo, trong 8 tháng đầu năm, số lao động được tạo việc làm mới và việc làm tăng thêm 

là hơn 12.000 lượt người, đạt 67,32% so với kế hoạch; đào tạo nghề cho hơn 3.600 người, đạt 

90,97% kế hoạch. Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông nhấn mạnh rằng tỉnh Đắk 

Nông sẽ tập trung ưu tiên nguồn lực cho vấn đề giáo dục và đào tạo nghề trong thời gian tới. 

(Dan Tri Sep 8 GDNN, Dak Nong Sep 10) 

https://thanhphohaiphong.gov.vn/lap-day-khoang-trong-nhan-luc-khu-cong-nghiep.html
https://dantri.com.vn/giao-duc-huong-nghiep/chu-tich-dak-nong-uu-tien-giao-duc-va-dao-tao-nghe-sat-nhu-cau-thuc-te-20210908135833066.htm
http://gdnn.gov.vn/AIAdmin/News/View/tabid/66/newsid/38751/seo/Kich-hoat-manh-me-cong-tac-dao-tao-nghe/Default.aspx
https://daknong.gov.vn/thong-tin-chi-dao-dieu-hanh-ubnd-tinh/-/view_content/108685598-lanh-dao-ubnd-tinh-lam-viec-voi-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi.html

