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Chính Sách 

 

Xem Xét Điều Chỉnh Tăng Giờ Làm Thêm, Không Quá 300 Giờ/Năm 

 

Phát biểu tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp năm 2021, sáng ngày 26/9, Bộ 

trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung cho biết, Bộ LĐ-TB&XH đang tổng hợp ý kiến đề xuất 

cho phép điều chỉnh tăng thời gian làm thêm giờ/tháng với một số ngành nghề, lĩnh vực, song 

không quá 300 giờ/năm... Theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, hiện Bộ đang tổng hợp ý kiến của 

đối tượng tác động, nhất là các hiệp hội, doanh nghiệp để từ đó nghiên cứu, đề xuất theo hướng 

xem xét, xử lý cá biệt, chỉ nên áp dụng những lĩnh vực, ngành nghề, thực sự cần thiết trên cơ sở 

thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động, không áp dụng trên phạm vi tất cả 

các ngành nghề, lĩnh vực và phạm vi cả nước. Tuy nhiên, do vấn đề này thuộc thẩm quyền của 

Quốc hội, do vậy cần phải báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến. Hiện nay, 

theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019, người sử dụng lao động phải bảo đảm số giờ làm 

thêm của người lao động không quá 200 giờ trong 1 năm. Người sử dụng lao động được sử dụng 

người lao động làm thêm không quá 300 giờ trong 1 năm trong một số ngành, nghề, công việc 

hoặc trường hợp sau đây: Sản xuất, gia công xuất khẩu sản phẩm hàng dệt, may, da, giày, điện, 

điện tử, chế biến nông, lâm, diêm nghiệp, thủy sản; sản xuất, cung cấp điện, viễn thông, lọc dầu; 

cấp, thoát nước. (VnEconomy, www.molisa.gov.vn Ngày 27/9) 

 

'Đổi Mới GDNN Là Động Cơ Tăng Trưởng Kinh Tế' 

 

PGS. TS Nguyễn Khắc Quốc Bảo - Viện trưởng Viện Công nghệ tài chính, Đại học Kinh Tế TP 

HCM, đánh giá việc đổi mới sáng tạo là một trong những điều rất quan trọng để tạo ra sự đột phá 

trong giáo dục, đặc biệt trong việc khơi gợi cho sinh viên tinh thần khởi nghiệp. Trong những 

năm gần đây, Chính phủ liên tục đưa ra những chính sách, lời hiệu triệu đông viên khởi nghiệp 

sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chấp nhận rủi ro để có thể hiện thực hóa ước mơ làm giàu, sự 

sáng tạo trong mỗi con người. Đó là chủ trương hết sức đúng đắn, sẽ là động lực tăng trưởng 

kinh tế chính của Việt Nam trong thời gian tới. Về đại dịch COVID-19, ông Bảo cho rằng việc 

học trực tuyến rất khó khăn đối với giáo viên. Ông cũng chỉ ra rằng có sự phân biệt rất rõ ràng về 

vai vế, cao thấp giữa việc học đại học và học nghề. Chính vì ai cũng muốn vào các trường đại 

học nên gây ra tình trạng "thừa thầy thiếu thợ". Một hạn chế nữa là do người học chỉ được đào 

tạo chủ yếu về lý thuyết nên thiếu tính thực tiễn. Khi bắt đầu đi làm, các doanh nghiệp phải tốn 

thời gian và chi phí để đào tạo lại. (VnExpress Ngày 27/9) 

 

Sử Dụng Khoảng 30.000 Tỷ Đồng Từ Quỹ Bảo Hiểm Thất Nghiệp Hỗ Trợ Người Lao Động 

 

Ngày 24-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15 về 

chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 

https://vneconomy.vn/xem-xet-dieu-chinh-tang-gio-lam-them-khong-qua-300-gio-nam.htm
http://www.molisa.gov.vn/Pages/tintuc/chitiet.aspx?tintucID=228591#related
https://vnexpress.net/doi-moi-giao-duc-nghe-nghiep-la-dong-co-tang-truong-kinh-te-4362162.html


 
từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Theo Nghị quyết, hỗ trợ bằng tiền cho người lao động bị ảnh 

hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, với tổng kinh phí khoảng 

30.000 tỉ đồng. Đối tượng áp dụng là người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời 

điểm ngày 30-9-2021; Người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp 

đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 1-1-2020 đến hết ngày 

30-9-2021 có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về 

việc làm, không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng. Mức hỗ trợ từ 1.800.000 đồng đến 

3.300.000 đồng đồng / người, theo mức đóng trước khi thất nghiệp. Thời gian thực hiện việc hỗ 

trợ người lao động từ ngày 1-10-2021 và hoàn thành chậm nhất vào ngày 31-12-2021. Bên cạnh 

đó, người sử dụng lao động được giảm mức đóng từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng 

của những người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp, với quy mô khoảng 

8.000 tỷ đồng. Thời gian thực hiện giảm mức đóng là 12 tháng, kể từ ngày 1-10-2021 đến hết 

ngày 30-9-2022. (QDND, Chinh Phu, NLD, Hanoi Moi Ngày 25/9) 

 

Bổ Sung COVID-19 Là Bệnh Nghề Nghiệp Được Hưởng BHXH 

 

Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư bổ sung bệnh COVID-19 nghề nghiệp vào Danh mục bệnh nghề 

nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) và dự thảo Quyết định của Bộ Y tế về việc ban 

hành hướng dẫn chẩn đoán và giám định bệnh COVID-19 nghề nghiệp. Dự thảo đề xuất bệnh 

COVID-19 được xem là bệnh nghề nghiệp khi phát sinh trong quá trình lao động do người lao 

động phải tiếp xúc với virus SARS-CoV-2. Dự thảo cũng nêu rõ các nghề, công việc thường gặp 

và nguồn tiếp xúc gồm: Người lao động làm việc tại các cơ sở y tế; Người lao động làm việc 

phòng thí nghiệm SARS-CoV-2, lấy mẫu, xử lý, bảo quản và tiêu hủy mẫu; Người lao động làm 

việc, phục vụ trong các bệnh viện điều trị người nhiễm COVID-19, khu cách ly tập trung, cách ly 

y tế vùng có dịch, hỗ trợ người nhiễm COVID-19 tại nhà;… (Bao Chinh Phu, Health Ministry, 

Lao Dong, NLD, Dan Viet Ngày 23/9) 

 

● Tin Kinh Doanh & Thị Trường Lao Động ●  

Hợp tác Nước Ngoài 

 

Ra Mắt 2 Trung Tâm Hướng Nghiệp Pháp Ngữ Đầu Tiên Tại Việt Nam 

 

Ngày 24/9, hai trung tâm Hướng nghiệp Pháp ngữ (CEF) đầu tiên tại Việt Nam vừa ra mắt tại Hà 

Nội và TP.HCM. Được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế, hai trung tâm hướng nghiệp Pháp ngữ 

tại Việt Nam triển khai hoạt động trong 4 lĩnh vực chính: Tư vấn, cung cấp thông tin và hướng 

dẫn, hỗ trợ tìm việc làm; đào tạo các kỹ năng mềm; chứng chỉ nghề nghiệp; khởi nghiệp. 

(VietnamNet, Tin Tuc, PLO, Nhan Dan Ngày 27/9) 

 

Nestlé Chỉ Ra Việt Nam Thu Hút Các Nhà Đầu Tư Nước Ngoài Bền Vững 

 

Tại buổi Tọa đàm “Covid-19 và FDI: Tác động và triển vọng” được tổ chức bởi Cổng thông tin 

điện tử Chính phủ vào chiều 27/9, ông Binu Jacob, Tổng Giám đốc Nestlé Việt Nam, chỉ ra các 

yếu tố giúp Việt Nam thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tư nước ngoài trong tầm nhìn dài hạn và bền 

https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc/dung-30-000-ty-dong-tu-ket-du-quy-bao-hiem-that-nghiep-ho-tro-nguoi-lao-dong-bi-anh-huong-boi-covid-672186
http://news.chinhphu.vn/Home/Govt-rolls-out-US131-billion-support-package-for-the-unemployed/20219/45583.vgp#related
https://nld.com.vn/thoi-su/nguoi-lao-dong-duoc-ho-tro-cao-nhat-33-trieu-dong-tu-30000-ti-dong-quy-bao-hiem-that-nghiep-20210925125728627.htm#related
http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/1013034/su-dung-khoang-30000-ty-dong-tu-ket-du-quy-bao-hiem-that-nghiep-ho-tro-nguoi-lao-dong#related
http://baochinhphu.vn/Suc-khoe/Bo-sung-COVID19-la-benh-nghe-nghiep-duoc-huong-BHXH/447442.vgp
https://moh.gov.vn/web/phong-chong-benh-nghe-nghiep/thong-tin-hoat-dong/-/asset_publisher/xjpQsFUZRw4q/content/danh-muc-benh-nghe-nghiep-uoc-huong-bao-hiem-xa-hoi?inheritRedirect=false#related
https://laodong.vn/y-te/de-xuat-benh-covid-19-la-benh-nghe-nghiep-duoc-bhxh-chi-tra-955957.ldo#related
https://nld.com.vn/suc-khoe/de-xuat-covid-19-la-benh-nghe-nghiep-duoc-huong-bhxh-20210921230329705.htm#related
https://danviet.vn/bo-y-te-de-xuat-bo-sung-covid-19-la-benh-nghe-nghiep-duoc-huong-bao-hiem-xa-hoi-20210922015936272.htm#related
https://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/ra-mat-hai-trung-tam-huong-nghiep-phap-ngu-dau-tien-tai-viet-nam-778394.html
https://baotintuc.vn/giao-duc/ra-mat-hai-trung-tam-huong-nghiep-phap-ngu-dau-tien-tai-viet-nam-20210927220305952.htm#related
https://plo.vn/kinh-te/doanh-nghiep-cong-dong/ra-mat-2-trung-tam-huong-nghiep-phap-ngu-dau-tien-tai-viet-nam-1018061.html#related
https://nhandan.vn/tin-tuc-giao-duc/ra-mat-hai-trung-tam-huong-nghiep-phap-ngu-dau-tien-tai-viet-nam-666926/#related


 
vững. Trong đó, Việt Nam có nguồn lao động trẻ dồi dào. Quy mô dân số hiện nay của Việt Nam 

xấp xỉ gần 100 triệu người, nằm trong nhóm 15 quốc gia đông dân nhất thế giới mà có “cấu trúc 

dân số vàng”. Nestlé đã đầu tư vào Việt Nam đến nay là 730 triệu USD, với quy mô 4 nhà máy 

và 2 trung tâm phân phối, tạo công ăn việc làm cho 2.200 lao động. (CafeF, VietnamFinance, 

CafeBiz, Tuoi Tre Ngày 28/9) 

 

Thêm 2,6 Triệu Liều Vắc Xin Đức Tặng Về Đến TP.HCM 

 

Ngày 27-9, lễ bàn giao lô 2,6 triệu liều vắc xin nói trên đã được tổ chức tại trụ sở Bộ Ngoại giao 

Việt Nam, với sự có mặt của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng, đại diện Bộ Y tế, và Đại 

sứ Đức tại Việt Nam Guido Hildner. Theo thông cáo của Đại sứ quán Đức tại Việt Nam, hôm 

26-9, lô vắc xin gồm 2,6 triệu liều của Hãng AstraZeneca nói trên đã về đến TP.HCM. Lĩnh vực 

hợp tác phát triển giữa Đức và Việt Nam cũng góp phần vào việc ứng phó với đại dịch COVID-

19. Một khoản kinh phí lên đến 104 triệu euro sẽ được sử dụng để triển khai các dự án hiện tại và 

tương lai trong các lĩnh vực đào tạo nghề, phòng chống dịch bệnh, Một Sức khỏe (One Health), 

Phục hồi xanh (Green Recovery), mạng lưới an sinh xã hội và số hóa. (Tuoi Tre, Cong An 

TPHCM, Thanh Nien, Cong An TPHCM 1, VietnamNet Ngày 27/9) 

 

Tin Trong Nước 

 

TP.HCM Dự Kiến Nới Lỏng Nhiều Hoạt Động Từ Ngày 1/10 

 

Từ 0h ngày 1/10, TP.HCM dự kiến từng bước nới lỏng giãn cách xã hội. Về hoạt động giáo dục - 

đào tạo, tiếp tục tổ chức dạy - học gián tiếp. Với GDNN, người học phải đảm bảo đã đủ liều 

vaccine; hoặc đã tiêm một mũi vaccine và có xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính còn hạn 

trong 72 giờ. Các môn lý thuyết tổ chức học gián tiếp; bố trí giờ học thực hành lệch nhau và mỗi 

ca dạy thực hành tối đa 10 học sinh, sinh viên/buổi, đảm bảo quy tắc 5K; không tổ chức các hoạt 

động ngoài trời. (VietnamNet, PLO, VTV, Tin Tuc, VTV 1, VietnamNews, Dan Tri English, 

hcdc.vn Ngày 27/9) 

 

VCCI: 93,9% Doanh Nghiệp Chịu Tác Động Tiêu Cực Bởi Covid-19 

 

Báo cáo tại buổi gặp mặt, Chủ tịch VCCI, ông Phạm Tấn Công cho biết, dịch bệnh và giãn cách 

xã hội kéo dài đã khiến tất cả các thành phần kinh tế, các ngành nghề đều bị ảnh hưởng, với 

93,9% doanh nghiệp chịu tác động tiêu cực. Trong đó, 3 ngành bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất 

là du lịch, chế biến thuỷ sản, giao thông vận tải. Còn về lao động, theo khảo sát của VCCI, trung 

bình có 90,8% doanh nghiệp đã giảm quy mô lao động trong thời kỳ diễn ra dịch bệnh. (CafeF, 

Dien Dan Doanh Nghiep, VnEconomy Ngày 26/9) 

 

TS Nguyễn Sỹ Dũng: Lãnh Đạo Áp Lực Trách Nhiệm, Địa Phương 'Khóa Cứng' 

 

Tại tọa đàm tham vấn chuyên gia về kinh tế - xã hội sáng 27/9, TS Nguyễn Sỹ Dũng, nguyên 

Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, nhận định, nhiều lãnh đạo địa phương chịu áp lực về trách 

nhiệm, nên khi xuất hiện ca nhiễm nCoV thì thực hiện phong tỏa, "khóa cứng" địa bàn lại. Nhắc 

https://cafef.vn/tong-giam-doc-nestle-viet-nam-chi-ra-4-yeu-to-giup-viet-nam-thu-hut-cac-nha-dau-tu-nuoc-ngoai-ben-vung-20210927215008662.chn
https://vietnamfinance.vn/nen-chinh-tri-on-dinh-la-yeu-to-hang-dau-thu-hut-nha-dau-tu-fdi-20180504224259193.htm#related
https://cafebiz.vn/tong-giam-doc-nestle-viet-nam-chi-ra-4-yeu-to-giup-viet-nam-thu-hut-cac-nha-dau-tu-nuoc-ngoai-ben-vung-20210928084603453.chn#related
https://tuoitre.vn/nestle-viet-nam-no-luc-ung-pho-voi-dai-dich-vi-muc-tieu-phat-trien-ben-vung-20210927154309317.htm#related
https://tuoitre.vn/them-26-trieu-lieu-vac-xin-duc-tang-ve-den-tphcm-20210927190650256.htm#related
https://congan.com.vn/tin-chinh/duc-ho-tro-viet-nam-them-26-trieu-lieu-vac-xin-astrazeneca_120744.html#related
https://congan.com.vn/tin-chinh/duc-ho-tro-viet-nam-them-26-trieu-lieu-vac-xin-astrazeneca_120744.html#related
https://thanhnien.vn/thoi-su/viet-nam-nhan-them-26-trieu-lieu-vac-xin-astrazeneca-do-duc-vien-tro-song-phuong-1455661.html#related
https://congan.com.vn/tin-chinh/duc-ho-tro-viet-nam-them-26-trieu-lieu-vac-xin-astrazeneca_120744.html#related
https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/viet-nam-va-the-gioi/duc-ho-tro-bo-sung-2-6-trieu-lieu-vac-xin-cho-viet-nam-778468.html#related
https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/tp-hcm-du-kien-noi-long-nhieu-hoat-dong-tu-ngay-1-10-778366.html
https://plo.vn/thoi-su/tphcm-se-ban-hanh-chi-thi-moi-tu-0-gio-ngay-110-1017884.html#related
https://vtv.vn/xa-hoi/tu-0h-ngay-1-10-tp-ho-chi-minh-du-kien-thuc-hien-tung-buoc-noi-long-gian-cach-xa-hoi-20210927211809167.htm#related
https://baotintuc.vn/van-de-quan-tam/tp-ho-chi-minh-se-co-chi-thi-moi-ve-viec-mo-cua-nen-kinh-te-truoc-ngay-110-20210926203024049.htm#related
https://vtv.vn/xa-hoi/tp-ho-chi-minh-viec-thao-go-rao-chan-sau-1-10-dang-duoc-nghien-cuu-ky-2021092622553386.htm#related
https://vietnamnews.vn/society/1049315/hcm-city-plans-to-resume-some-activities-from-october-1.html#related
http://dtinews.vn/en/news/017004/76021/hcm-city-plans-to-reopen-some-activities-from-october-1.html#related
https://hcdc.vn/category/van-de-suc-khoe/covid19/ban-tin-hang-ngay/ban-tin-covid19-toi-279-tphcm-ghi-nhan-them-4134-ca-nhiem-moi-375f025f13773a3d4b18f0bf53b4d52f.html#related
https://cafef.vn/vcci-939-doanh-nghiep-chiu-tac-dong-tieu-cuc-boi-covid-19-chi-co-the-cam-cu-them-toi-da-6-thang-nua-20210926115500618.chn
https://diendandoanhnghiep.vn/93-9-phan-tram-doanh-nghiep-chiu-tac-dong-tieu-cuc-boi-covid-19-207080.html#related
https://vneconomy.vn/suc-khoe-doanh-nghiep-bi-tan-pha-nang-ne-boi-covid-19.htm#related


 
đến vấn đề việc làm, TS Nguyễn Sỹ Dũng cho rằng việc thiếu hụt lao động, nghịch lý lao động là 

"nơi thiếu cứ thiếu, nơi thừa cứ thừa" khi nhiều địa phương như TP.HCM, Đồng Nai, Bình 

Dương... thiếu lao động, người dân về quê chưa biết bao giờ quay trở lại. Ông lo ngại nếu không 

có chính sách lôi kéo lao động thì việc thiếu hụt lao động càng trở nên trầm trọng khi người dân 

về quê sống cuộc sống tự cung tự cấp, gây ảnh hưởng lớn đến kinh tế. (Zing News Ngày 27/9) 

 

90% Số Hộ Giảm Thu Nhập, Đồng Loạt 6 Làng Nghề Gỗ Nổi Tiếng Miền Bắc Than Khó 

 

Theo khảo sát của Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam (VIFOREST) cùng các hiệp hội gỗ khác ở 

các địa phương và Tổ chức Forest Trends tại 6 làng nghề sản xuất gỗ truyền thống vùng Đồng 

bằng sông Hồng (Đồng Kỵ - Bắc Ninh, Hữu Bằng - Hà Nội, La Xuyên - Nam Định, Liên Hà - 

Hà Nội, Thụy Lân - Hưng Yên và Vạn Điểm - Hà Nội), do tác động của dịch Covid-19, gần 90% 

số hộ giảm thu nhập. So với trước giãn cách, lượng lao động làm thuê tại các làng nghề giảm 

73%, lao động của bản thân hộ giảm 36%.(Dan Viet, Bao Chinh Phu, VnEconomy) 

 

Mạng Xã Hội Nào Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Tuyển Dụng Tốt Nhất? 

 

Theo bà Phạm Lan Khanh, người sáng lập kiêm CEO nền tảng FreelancerViet, Facebook, 

Twitter, LinkedIn hay Instagram đều là những mạng xã hội phổ biến nhất mà nhà tuyển dụng lẫn 

ứng viên sử dụng để gặp nhau. Với sự phổ biến về người dùng, Facebook được xem là công cụ 

linh hoạt trong một chiến dịch tuyển dụng lớn cho những doanh nghiệp lớn. Kết quả các nghiên 

cứu cho thấy, sự phổ biến của Facebook với nhóm tuổi từ 18 đến 65 khiến nó trở thành một nền 

tảng xã hội đặc biệt hữu ích khi nhà tuyển dụng muốn thu hút các ứng viên từ nhiều nhóm nhân 

khẩu học. Facebook cũng có nhược điểm là độ tin cậy không cao. Cho đến nay thì LinkedIn vẫn 

là mạng xã hội chuyên nghiệp phổ biến nhất được sử dụng cho tuyển dụng kỹ thuật số. Một báo 

cáo chính thức gần đây cho thấy 86% nhà tuyển dụng xem LinkedIn là kênh tuyển dụng tốt nhất. 

Một phần lý do là vì LinkedIn là một mạng xã hội chuyên nghiệp - đó là một nền tảng trực tuyến 

nơi các chuyên gia trình bày lịch sử nghề nghiệp của họ, kết nối với những người khác và tìm 

kiếm cơ hội việc làm mới, biến nó thành nơi săn lùng ứng viên hoàn hảo cho các nhà tuyển dụng. 

Còn với Twitter, mạng xã hội này không thật sự phổ biến tại Việt Nam. Twitter là kết hợp các 

tính năng tốt nhất của mạng xã hội cá nhân và mạng chuyên nghiệp, tạo điều kiện cho nhà tuyển 

dụng tìm và liên hệ với ứng viên chuyên nghiệp trong một môi trường rộng lớn, ít rào cản hơn. 

Nếu nhà tuyển dụng muốn có được danh sách ứng viên trẻ, thế hệ giỏi về công nghệ, ngoại ngữ 

và các kỹ năng nghề nghiệp hiện đại khác thì chọn Instagram. Instagram không thực sự phổ biến 

với các nhà tuyển dụng nhưng nền tảng có hơn 1 tỉ người dùng này có đến 67% người dùng từ 18 

đến 29 tuổi sử dụng thường xuyên. Điều đó khiến nó trở thành một mạng xã hội tuyển dụng tiềm 

năng tập trung vào các ngành công nghiệp sáng tạo. (NLD Ngày 24/9) 

 

Cả nước Có 256.685 Biên Chế Công Chức Hưởng Lương Từ Ngân Sách Năm 2022 

 

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 1575/QĐ-TTg phê duyệt 256.685 biên chế 

công chức hưởng lương từ ngân sách năm 2022. Theo Quyết định, tổng biên chế công chức năm 

2022 của các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, Cơ quan Đại diện của Việt Nam ở nước 

ngoài (không bao gồm biên chế của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và cán bộ, công chức cấp xã), 

https://zingnews.vn/ts-nguyen-sy-dung-lanh-dao-ap-luc-trach-nhiem-dia-phuong-khoa-cung-post1266616.html#related
https://danviet.vn/90-so-ho-giam-thu-nhap-dong-loat-6-lang-nghe-go-noi-tieng-mien-bac-than-kho-20210922182800877.htm
http://baochinhphu.vn/Kinh-te/Lang-nghe-go-va-co-hoi-ket-noi-thi-truong-xuat-khau/447540.vgp#related
https://vneconomy.vn/cac-lang-nghe-go-dang-thoi-thop-nhieu-ho-san-xuat-phai-di-vay-tin-dung-den.htm#related
https://nld.com.vn/cong-doan/mang-xa-hoi-nao-ho-tro-doanh-nghiep-tuyen-dung-tot-nhat-2021092409245835.htm


 
biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước và biên chế công 

chức dự phòng là 256.685 biên chế. (VietnamNet, Bao Chinh Phu, NLD, VnExpress Ngày 23/9) 

 

Xuất Khẩu Dệt May, Da Giày Đều Khó Phục Hồi Nhanh 

 

Từ nay tới hết năm, khi nền kinh tế dần mở cửa trở lại sau đại dịch, hoạt động sản xuất dần được 

khôi phục thì việc bị huỷ các đơn hàng XK cộng với thiếu nhân lực là khó khăn mấu chốt khiến 

DN XK dệt may, da giày “đau đầu”. Dự báo, sản xuất, XK các ngành hàng này khó có thể phục 

hồi nhanh chóng. Theo ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam, thiếu nhân lực 

khi mở cửa kinh tế trở lại là thách thức rất lớn đối với cộng đồng DN. Nếu TPHCM và các tỉnh 

thành phía Nam mở cửa trở lại trong tháng 10/2021, rất khó để công nhân quay trở lại làm việc 

vì chỉ còn vài tháng nữa sẽ đến tết Dương lịch và Tết Nguyên đán. Ngoài ra, Chỉ thị 16 vẫn đang 

được áp dụng tại nhiều địa phương là rào cản trong vấn đề tìm nguồn lao động thay thế. Thâm 

hụt lao động từ nay đến cuối năm sẽ vào khoảng từ 35-37%. (Hai Quan Online Ngày 22/9) 

 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp đại diện bạn bè Hoa Kỳ 

 

Tiếp tục các hoạt động tại Hoa Kỳ nhân dịp tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 76 từ 

ngày 20 - 25/9, tại thành phố New York, ngày 21/9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp 

thân mật các bạn bè Hoa Kỳ, do bà Merle Ratner, Điều phối viên của tổ chức Vận động Cứu trợ 

nạn nhân chất độc da cam Việt Nam tại Hoa Kỳ làm trưởng đoàn. Bà Merle Ratner khẳng định 

đã làm việc trong nhiều năm để Chính phủ Hoa Kỳ thực hiện trách nhiệm đối với các nạn nhân 

chất độc da cam Việt Nam bằng cách hỗ trợ các nạn nhân về mọi mặt, từ chăm sóc sức khỏe, đào 

tạo nghề, làm sạch chất độc da cam còn tồn dư ở Việt Nam. (Tin Tuc, Tin Tuc 1, Vietnam Plus 

English, Vietnam Plus, Bao Ve Phap Luat, Bao Quoc Te, Nhan Dan, NLD, Vietnam Plus 1, 

VTV, VOV English Ngày 22/9) 

 

'Mở Cửa Lại' Trường Nghề 

 

Các trường nghề và người học đang mong được quay lại học trực tiếp khi hầu hết đều đã hoàn 

thành các bài học lý thuyết và đang chờ các bài học thực hành. Trương Anh Dũng, Tổng Cục 

trưởng Tổng cục GDNN, cho biết nhiều địa phương sắp khôi phục lại các hoạt động kinh tế xã 

hội trong điều kiện bình thường mới, do đó nên cho phép mở lại hình thức học trực tiếp tại các 

trường nghề. Ông cho rằng học tập trực tiếp là một hình thức quan trọng để chống thiếu hụt lao 

động có kỹ năng và hạn chế sự đứt gãy chuỗi cung ứng lao động. Ông cũng đề nghị tiêm vắc xin 

cho người học và giáo viên dạy nghề. (VTV Ngày 23/9) 

 

Nâng Cao Năng Lực Nội Tại Và Tính Chủ Động Cho Nền Kinh Tế 

 

Trong bối cảnh kinh tế, chính trị thế giới có nhiều bất định, cùng với những tác động tiêu cực từ 

đại dịch COVID-19, các quốc gia phải chủ động trong việc nâng cao năng lực nội tại và tính tự 

chủ của nền kinh tế. Mạng lưới cơ sở Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) được sắp xếp tinh gọn, 

đảm bảo tính bao phủ toàn quốc, đa dạng về loại hình, trình độ đào tạo và mô hình hoạt động. Số 

lượng và kỹ năng nghề, nghiệp vụ sư phạm của hệ thống giáo viên và cán bộ quản lý GDNN 

https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/bo-truong-noi-vu-ly-giai-tong-bien-che-nam-2022-them-hon-7-000-cong-chuc-777342.html
http://baochinhphu.vn/Nhan-su/Thu-tuong-phe-duyet-bien-che-cong-chuc-nam-2022/447403.vgp#related
https://nld.com.vn/thoi-su/ca-nuoc-co-256685-bien-che-cong-chuc-huong-luong-tu-ngan-sach-nam-2022-20210923091835867.htm#related
https://vnexpress.net/tong-bien-che-cong-chuc-tang-hon-7-000-4360549.html#related
https://haiquanonline.com.vn/xuat-khau-det-may-da-giay-deu-kho-phuc-hoi-nhanh-152746-152746.html
https://baotintuc.vn/thoi-su/chu-tich-nuoc-nguyen-xuan-phuc-tiep-ban-be-canh-ta-hoa-ky-20210922074742841.htm
https://baotintuc.vn/thoi-su/chu-tich-nuoc-nguyen-xuan-phuc-tiep-dai-dien-ban-be-hoa-ky-20210922074353548.htm#related
https://en.vietnamplus.vn/president-nguyen-xuan-phuc-receives-us-friends-in-new-york/208413.vnp#related
https://en.vietnamplus.vn/president-nguyen-xuan-phuc-receives-us-friends-in-new-york/208413.vnp#related
https://www.vietnamplus.vn/chu-tich-nuoc-nguyen-xuan-phuc-tiep-ban-be-canh-ta-hoa-ky/742293.vnp#related
https://baovephapluat.vn/thoi-su/chu-tich-nuoc-nguyen-xuan-phuc-tiep-ban-be-canh-ta-hoa-ky-112563.html#related
https://baoquocte.vn/chu-tich-nuoc-nguyen-xuan-phuc-tiep-dai-dien-ban-be-hoa-ky-159306.html#related
https://nhandan.vn/tin-tuc-su-kien/chu-tich-nuoc-tiep-than-mat-ban-be-hoa-ky-666079/#related
http://nld.com.vn/chinh-tri/chu-tich-nuoc-quoc-hoi-my-ngay-cang-quan-tam-giai-quyet-hau-qua-dioxin-o-viet-nam-20210922073355866.htm#related
https://www.vietnamplus.vn/chu-tich-nuoc-nguyen-xuan-phuc-tiep-dai-dien-ban-be-hoa-ky/742292.vnp#related
https://vtv.vn/chinh-tri/chu-tich-nuoc-tiep-dai-dien-ban-be-hoa-ky-nhan-ky-niem-60-nam-tham-hoa-da-cam-o-viet-nam-2021092208293273.htm#related
https://english.vov.vn/en/politics/diplomacy/vietnam-expects-additional-us-assistance-to-wartime-dioxin-victims-892499.vov#related
https://vtvgo.vn/tin-tuc/mo-cua-lai-truong-nghe-viet-nam-hom-nay-841754.html


 
được tăng lên và nâng cao. Quá trình xã hội hóa GDNN có nhiều chuyển biến tích cực, tăng tính 

chủ động, linh hoạt cho hoạt động của hệ thống GDNN. Hợp tác quốc tế lĩnh vực GDNN được 

đẩy mạnh cả về quy mô, hiệu quả, hình thức và đa dạng hóa về nội dung. (Bao Chinh Phu Ngày 

27/9) 

 

Cơ Hội Cho Thí Sinh Rớt Đại Học Đợt 1 

 

Chỉ tiêu vào ĐH năm nay chỉ hơn 544.000 TS trong khi có cả triệu TS tốt nghiệp THPT. Như 

vậy, có ít nhất hơn 300.000 em sẽ lựa chọn vào học tại các trường nghề theo hệ cao đẳng (CĐ) 

hoặc trung cấp. (PLO Ngày 23/9) 

 

Nguyên Giám Đốc Trung Tâm Dạy Nghề Lập Khống Hồ Sơ, Hưởng Lợi Hơn 200 Triệu 

 

Ông Phạm Văn Chiến, Phó Giám đốc Trung tâm GDNN- Giáo dục thường xuyên (GDNN-

GDTX) huyện Hưng Nguyên (nguyên Giám đốc Trung tâm Dạy nghề huyện) bị tố cáo có nhiều 

sai phạm khi làm việc tại Trung tâm Dạy nghề cũ. Ông bị tố cáo dựng khống hồ sơ lên lớp của 3 

năm (từ 2015 – 2017) tại Trung tâm để trục lợi cá nhân 206.655.000 đồng. (Lao Dong Ngày 

23/9) 

 

TS Hoàng Công Dụng: Trường Nghề Đào Tạo “Ôm Đồm” Rất Khó Đảm Bảo Chất Lượng 

 

Với thời gian khoảng 2,5 năm vừa học nghề lại vừa học 7 môn học, người học sẽ bị quá tải và 

khó hoàn thành mục tiêu cũng như bảo đảm chất lượng đào tạo, cũng như hạn chế trong cơ sở 

vật chất, Tiến sĩ Hoàng Công Dụng, Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung 

ứng nhân lực, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết. Ông cho rằng nếu tiếp tục muốn học tập, người 

học có thể tiếp tục học lên trình độ cao đẳng nghề hoặc dự thi tốt nghiệp Trung học phổ thông để 

lấy bằng Tốt nghiệp Trung học phổ thông và có cơ hội thi, xét tuyển cao đẳng, đại học. Học sinh 

có thể học theo chương trình giáo dục thường xuyên hoặc chương trình giáo dục phổ thông với 

lợi thế là các môn học văn hóa đã học được bảo lưu. (Giao Duc Viet Nam Ngày 22/9) 

 

Thẩm Định Chương Trình Bồi Dưỡng Cán Bộ Quản Lý Về GDNN 

 

Chiều ngày 24/9/2021, Tổng cục GDNN đã tổ chức họp thẩm định chương trình bồi dưỡng cán 

bộ quản lý về GDNN với sự tham gia của các chuyên gia, các nhà khoa học có kinh nghiệm, 

chuyên môn sâu trong lĩnh vực GDNN. Theo đó, 100% thành viên của Hội đồng đã đồng ý thông 

qua chương trình và đề nghị cấp có thẩm quyền ban hành chương trình đào tạo để sớm đưa vào 

sử dụng trong các khóa bồi dưỡng cán bộ quản lý GDNN. (GDNN Ngày 27/9) 

 

Đề Xuất Quy Định Về Y Tế Trường Học Trong Cơ Sở Giáo Dục Đại Học, Nghề Nghiệp 

 

Bộ Y tế đang lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư quy định về y tế trường học trong cơ sở 

giáo dục đại học và cơ sở GDNN, bao gồm: Quy định về vệ sinh trường học, các điều kiện bảo 

đảm công tác y tế trường học; quản lý, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe y tế trường học. (Bao Chinh 

Phu, Dan Sinh Ngày 23/9) 

http://baochinhphu.vn/Kinh-te/Can-lam-gi-de-nang-cao-nang-luc-noi-tai-va-tinh-chu-dong-cho-nen-kinh-te/447802.vgp
https://plo.vn/giao-duc/co-hoi-cho-thi-sinh-rot-dai-hoc-dot-1-1017157.html
https://laodong.vn/ban-doc/nguyen-giam-doc-trung-tam-day-nghe-lap-khong-ho-so-huong-loi-hon-200-trieu-956563.ldo
https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/ts-hoang-cong-dung-truong-nghe-dao-tao-om-dom-rat-kho-dam-bao-chat-luong-post221194.gd
http://gdnn.gov.vn/AIAdmin/News/View/tabid/66/newsid/38787/seo/Tham-dinh-chuong-trinh-boi-duong-can-bo-quan-ly-ve-giao-duc-nghe-nghiep/Default.aspx
http://baochinhphu.vn/Chinh-sach-moi/De-xuat-quy-dinh-ve-y-te-truong-hoc-trong-co-so-giao-duc-dai-hoc-nghe-nghiep/447350.vgp
http://baochinhphu.vn/Chinh-sach-moi/De-xuat-quy-dinh-ve-y-te-truong-hoc-trong-co-so-giao-duc-dai-hoc-nghe-nghiep/447350.vgp
https://baodansinh.vn/de-xuat-quy-dinh-ve-y-te-truong-hoc-trong-co-so-giao-duc-dai-hoc-nghe-nghiep-20210922225741655.htm


 
 

Điều Tra Vụ Nữ Sinh Lớp 10 Bị Bạn Học Hành Hung Dã Man, Tung Clip Lên Mạng  

 

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đơn vị này đang phối hợp với các cơ quan chức năng vào cuộc 

xác minh làm rõ thông tin một nữ sinh lớp 10 Trường Cao đẳng nghề Phú Thọ liên tiếp bị các nữ 

sinh khác hành hung. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định nữ sinh bị đánh trong clip là 

N.T.Y.N. (SN 2006), học khoa Du lịch khách sạn và dịch vụ của Trường Cao đẳng nghề Phú 

Thọ. Cụ thể, ngày 13-9, nữ sinh N. bị các bạn học cùng khoa là N.T.L., Đ.T.B.T. và N.T.A.T. 

(đều SN 2005) dùng tay đánh vào người, mặt. Các học sinh tham gia đánh em N. đa phần là 

những học sinh cá biệt, đã từng tham gia đánh nhau và bị lưu ban 1 năm. (NLD Ngày 21/9) 

 

Nâng Cao Hiệu Quả Dạy Và Học Trực Tuyến Tại Trường Nghề 

 

Ngày 22/9, tại Trường Cao đẳng Du lịch Huế đã diễn ra hội thảo khoa học “Nâng cao hiệu quả 

dạy và học trực tuyến” với sự tham gia của nhiều nhà quản lý, giảng viên. Tham dự hội thảo, các 

đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ tình hình áp dụng mô hình đào tạo trực tuyến hiện nay, kết 

quả đạt được và những khó khăn khi triển khai. Bên cạnh đó, nhiều giải pháp nhằm đổi mới 

phương thức giảng dạy, cách lựa chọn, đẩy nhanh việc số hóa các nội dung học tập đồng thời với 

việc thiết kế, xây dựng chương trình giảng dạy trực tuyến đối với các môn học, mô đun, tín chỉ 

phù hợp trong chương trình đào tạo chuyên môn ngành, nghề… áp dụng công nghệ thông tin 

trong xây dựng hệ thống quản lý để nâng cao hiệu đào tạo trực tuyến cũng đã được đề xuất, phân 

tích. (Dan Sinh Ngày 23/9) 

 

Đào Tạo Nghề Và Giải Quyết Việc Làm Ở Lào Cai: Dấu Ấn 30 Năm 

 

Sau 30 năm kể từ khi tái lập (1991), tỉnh Lào Cai đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp đào tạo 

nghề, giải quyết việc làm cho người lao động, đặc biệt là lao động nông thôn, từng bước mang 

lại hiệu quả tích cực; góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh 

xã hội trên địa bàn. Toàn tỉnh có 19 cơ sở dạy nghề và trên 20 cơ sở, HTX, hộ gia đình thực hiện 

dạy và kèm cặp nghề cho 80,000 lao động. Theo thống kê, trong 10 năm (2011-2020), toàn tỉnh 

đã tổ chức, tuyển sinh và đào tạo và bồi dưỡng nghề cho hơn 145 nghìn người và tạo việc làm 

tăng thêm cho trên 132 nghìn lao động. Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh tăng 

lên 56,8% năm 2020. (Dang Cong San Ngày 22/9) 

 

Tuyên Quang Phấn Đấu Giảm Tỷ Lệ Thất Nghiệp Chung Dưới 2% Vào Năm 2025 

 

Tỉnh Tuyên Quang phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ thất nghiệp chung dưới 2%, tỷ lệ thất nghiệp 

khu vực thành thị dưới 3%; tỷ lệ lao động làm việc trong ngành nông nghiệp khoảng 42% và 

tăng lên khoảng 35,5% vào năm 2030. Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân giai 

đoạn 2021 - 2030 khoảng 7%/năm. Về mục tiêu cụ thể, tỉnh Tuyên Quang phấn đấu đến năm 

2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ 30% và đến năm 2030 tỷ lệ lao động qua đào 

tạo có bằng, chứng chỉ khoảng 40%; 100% học viên tham gia đào tạo tại các cơ sở GDNN có các 

kỹ năng công nghệ thông tin. (Dan Sinh Ngày 22/9) 

 

https://nld.com.vn/phap-luat/dieu-tra-vu-nu-sinh-lop-10-lien-tiep-bi-ban-hoc-hanh-hung-da-man-tung-clip-len-mang-xa-hoi-20210921181223337.htm
https://baodansinh.vn/nang-cao-hieu-qua-day-va-hoc-truc-tuyen-tai-truong-nghe-20210923082552002.htm
https://dangcongsan.vn/xa-hoi/dao-tao-nghe-va-giai-quyet-viec-lam-o-lao-cai-dau-an-30-nam-591708.html
https://baodansinh.vn/tuyen-quang-phan-dau-giam-ty-le-that-nghiep-chung-duoi-2-vao-nam-2025-20210921224321149.htm


 
Hà Tĩnh: Phấn Đấu Giải Quyết Việc Làm Mới Cho 100.000 Lao Động Trong 2021 – 2025 

  

Tỉnh Hà Tĩnh phấn đấu giải quyết việc làm mới cho 100.000 người trong giai đoạn 2021 – 2025. 

Cụ thể, sẽ giải quyết việc làm cho 40.000 người thông qua các chương trình, dự án phát triển 

kinh tế - xã hội của địa phương nhằm ổn định việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp xuống dưới 3%. 

Phát huy hiệu quả nguồn vốn cho vay Quỹ quốc gia về việc làm và nguồn ngân sách tỉnh ủy thác 

qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng 

chính sách khác là 7.500 người. Tư vấn, giới thiệu việc làm thông qua các Trung tâm Dịch vụ 

việc làm, các doanh nghiệp dịch vụ việc làm và các phiên giao dịch việc làm hàng năm tại các 

địa phương là 52.500 người; trong đó, xuất khẩu lao động 37.500 người; đào tạo nghề gắn với 

giải quyết việc làm 10.000 người; đi làm việc ngoại tỉnh 5.000 người. (Dan Sinh Ngày 22/9) 

 

Tuyên Quang Tập Trung Phát Triển Thị Trường Lao Động 

 

Trong 9 tháng năm 2021, toàn tỉnh Tuyên Quang đã tạo việc cho 18.570 lao động, đạt 88,4% kế 

hoạch. Trong đó, tạo việc làm trong các ngành kinh tế tại tỉnh 13.104 người; lao động đi làm việc 

tại các tỉnh, thành phố trong nước 5.214 người; lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 

252 người. (Cong Thuong Ngày 27/9) 

 

Hơn 10.000 Việc Làm Chờ Người Lao Động 

 

Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên TP HCM (trực thuộc Thành Đoàn TP) sẽ thực hiện 

chương trình "Combo 3 trong 1: Nhà trọ không đồng - Test nhanh miễn phí - Có việc làm ngay" 

trong thời gian từ ngày 1-10 đến 30-11-2021. Chương trình có sự phối hợp của tổ chức Đoàn 63 

tỉnh, thành trong cả nước và 150 doanh nghiệp (DN) với hơn 10.000 chỉ tiêu tuyển dụng vị trí 

việc làm sau khi tình hình dịch bệnh ổn định và TP trở lại trạng thái bình thường mới. (NLD 

Ngày 29/8) 

 

Nghệ An Thu Ngân Sách 1.027 Tỷ Đồng Từ Các Khu Công Nghiệp 

 

Báo cáo của UBND tỉnh Nghệ An cho thấy, trong 7 tháng đầu năm 2021, các doanh nghiệp trên 

địa bàn tỉnh này đạt doanh thu khoảng 18.794 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước 1.027 tỷ đồng. 

Các Khu công nghiệp và cụm công nghiệp ở Nghệ An đang tạo việc làm cho khoảng 32.114 

người. (Dan Sinh Ngày 27/9) 

 

Hà Tĩnh Tuyển Dụng 2.277 Vị Trí Việc Làm 

 

Qua khảo sát, trong tháng 9 có 63 doanh nghiệp tại địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đang có nhu cầu tuyển 

dụng 2.277 lao động. Trong đó, chiếm số lượng lớn nhất là 7 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực may 

mặc cần tuyển dụng 1.454 lao động; doanh thuộc các lĩnh vực khác tuyển dụng 733 lao động. 

Theo báo cáo của Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, từ tháng 7- 

8/2021 các doanh nghiệp trên địa bàn đã tiếp nhận trên 18.866 lao động trở về từ TP Hồ Chí 

Minh, các tỉnh phía Nam và tỉnh đang thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg. (Dan Tri, Dan Sinh Ngày 

28/9) 

https://baodansinh.vn/ha-tinh-phan-dau-giai-quyet-viec-lam-moi-cho-100000-lao-dong-giai-doan-2021-2025-20210921222105656.htm
https://congthuong.vn/tuyen-quang-tap-trung-phat-trien-thi-truong-lao-dong-164790.html
https://nld.com.vn/cong-doan/hon-10000-viec-lam-cho-nguoi-lao-dong-20210927195125981.htm
https://baodansinh.vn/nghe-an-thu-ngan-sach-1027-ty-dong-tu-cac-khu-cong-nghiep-20210927113209537.htm
https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/18000-lao-dong-ve-que-2300-co-hoi-viec-lam-moi-20210925112901333.htm#dt_source=Cate_LaoDongViecLam&dt_campaign=MainList&dt_medium=2
https://baodansinh.vn/ha-tinh-tuyen-dung-2277-vi-tri-viec-lam-20210926065929079.htm


 
 

Năm 2021, Tỉnh Bến Tre Thiếu Khoảng 8 Ngàn Lao Động 

 

Dự báo năm 2021, tỉnh Bến Tre thiếu khoảng 8 ngàn lao động. Về thị trường lao động, việc làm 

Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Bến Tre Nguyễn Thị Thủy cho biết, hiện tỉnh có khoảng 

11 ngàn người lao động thất nghiệp và đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, trong đó có 3,3 

ngàn người là lao động từ các tỉnh trở về quê. Để sớm đưa người lao động trở lại với thị trường 

lao động, Trung tâm Dịch vụ việc làm Bến Tre có một số giải pháp như: Thúc đẩy đơn vị phối 

hợp nhanh chóng xây dựng phần mềm, cập nhất số liệu thực tế để kết nối cung - cầu thị trường 

lao động; liên hệ trên 2,7 ngàn học sinh để tìm hiểu nhu cầu làm việc, học nghề đối với những 

em không vào đại học, cao đẳng. Theo đại diện Ban Quản lý các khu công nghiệp, hiện có 38/44 

doanh nghiệp đã hoạt động trở lại, với 14,7 ngàn công nhân đang làm việc (trong khoảng 35 

ngàn công nhân làm việc trước khi có dịch Covid-19 xảy ra vào tháng 7/2021). (Dan Sinh Ngày 

26/9) 

 

Nhiều Doanh Nghiệp Mở Rộng Sản Xuất, Cơ Hội Cho Hàng Ngàn Lao Động 

 

Theo ông Võ Mạnh Sơn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa, hiện nay trên địa bàn 

tỉnh có khoảng 50 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng với hơn 35.000 lao động, chủ yếu tập 

trung vào các lĩnh vực sản xuất giày da, may mặc. (Dan Tri Ngày 24/9) 

 

Long An: Phân Luồng Học Sinh, Phát Triển Nhân Lực Có Kỹ Năng Nghề 

 

Các cơ sở GDNN tại Long An đã có nhiều hoạt động góp phần nâng cao nhận thức của học sinh 

và phụ huynh về vị trí, vai trò của GDNN, từ đó thu hút học sinh vào học nghề. Hiện nay, trên 

địa bàn tỉnh có 25 cơ sở GDNN (10 cơ sở công lập, chiếm 40%; 15 cơ sở ngoài công lập, chiếm 

60%), trong đó có 3 trường Cao đẳng, 7 trường Trung cấp, 7 Trung tâm GDNN và 8 cơ sở khác 

tham gia GDNN. Năm 2020, các cơ sở GDNN đã tuyển sinh đào tạo 26.561/25.285 lao động, đạt 

hơn 105% so với chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020 được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt. 

(VietnamPlus Ngày 23/9) 

 

Doanh Nghiệp Ngoài Nhà Nước Sẽ Được Hỗ Trợ Vắcxin Hayat-Vax Cho Người Lao Động 

 

Tính đến thời điểm hiện tại, các doanh nghiệp đang hoạt động thuộc khối ngành kinh tế ngoài 

nhà nước có 811.538 doanh nghiệp, với số lượng lao động từ 18 tuổi trở lên, đang làm việc hàng 

năm 44.777.400 người, chiếm 48,1% dân số cả nước. (Kinh Te Nong Thon Ngày 21/9) 

 

 

 

 

https://baodansinh.vn/nam-2021-tinh-ben-tre-thieu-khoang-8-ngan-lao-dong-20210926135021334.htm
https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/nhieu-doanh-nghiep-mo-rong-san-xuat-co-hoi-cho-hang-ngan-lao-dong-20210507100740426.htm#dt_source=Cate_LaoDongViecLam&dt_campaign=MainList&dt_medium=2
https://www.vietnamplus.vn/long-an-phan-luong-hoc-sinh-phat-trien-nhan-luc-co-ky-nang-nghe/742588.vnp
https://kinhtenongthon.vn/doanh-nghiep-ngoai-nha-nuoc-se-duoc-ho-tro-vacxin-hayat-vax-tiem-chung-cho-nguoi-lao-dong-post45603.html

