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Chính Sách 

 

'Nhất Nghệ Tinh’ Trước Ngưỡng Cửa 4.0 

 

Những người học nghề đang trở thành những tấm gương thành công ở Việt Nam như Nguyễn 

Tiến Quỳnh, Nguyễn Xuân Phúc, Chìu Cắm Dưỡng, Nguyễn Xuân Lực, Trương Thế Diệu. 

Nhiều trường nghề đã mạnh dạn đầu tư, xây dựng hệ thống đào tạo trực tuyến chuyên nghiệp bao 

gồm việc học tập trực tuyến (e-learning), hệ thống quản lý học tập trực tuyến (LMS – Learning 

Management System), hệ thống quản lý nội dung học tập (LCMS – Learning Content 

Management System) và tăng cường liên kết với doanh nghiệp. TS. Juergen Hartwig, Giám đốc 

Chương trình Đổi mới đào tạo nghề Việt Nam, GIZ cho biết: Tại Đức có mô hình Trung tâm đào 

tạo và thực hành nghề liên doanh nghiệp. Theo đó, học viên học tập trong quá trình làm việc tại 

các doanh nghiệp, trung tâm đào tạo liên doanh nghiệp và tại các cơ sở GDNN với thời gian đào 

tạo 3 năm cho 1 nghề; trong đó thời gian thực hành tại doanh nghiệp chiếm 50%; đào tạo tại 

trường là 30% và 20% ở trung tâm đào tạo liên doanh nghiệp. Trong đó, mỗi sinh viên có 2 

tháng/năm học tập ở trung tâm đào tạo liên doanh nghiệp được vận hành bởi hội, ngành. Về kinh 

phí đào tạo, kinh phí từ Chính phủ chiếm 40%, doanh nghiệp 35% và người được đào tạo 25%. 

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, đến quý II/2021, số lao động Việt Nam chưa qua đào tạo 

có văn bằng chứng chỉ, chưa được công nhận trình độ (kỹ năng, đào tạo) là 73,9%. Theo tính 

toán, thị trường lao động trong mô hình tăng trưởng mới ở Việt Nam đến năm 2025 có 66 triệu 

người, trong đó, 75% làm việc trong khu vực công nghiệp, dịch vụ. Theo đánh giá của Tổng cục 

GDNN, Bộ LĐ-TB&XH, nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực có trình độ, kỹ năng tay nghề cao, bên 

cạnh đào tạo nghề đại trà, Bộ đã chủ trương phát triển các ngành nghề đào tạo chất lượng cao, 

trường nghề chất lượng cao. Ông Juergen Hartwig khuyến nghị, các cơ sở đào tạo nghề Việt 

Nam gắn đào tạo lý thuyết và thực hành theo nhu cầu ở mọi trình độ và loại hình; đào tạo nâng 

cao cho đội ngũ giáo viên GDNN và cán bộ đào tạo tại doanh nghiệp (cả thực hành và phương 

pháp sư phạm). Đồng thời đào tạo theo hình thức hợp tác, đào tạo nâng bậc kỹ năng cho người 

lao động về công nghệ, kỹ năng kỹ thuật số và kỹ năng chuyển đổi. Tổng cục đang tiến hành 

nghiên cứu, khảo sát, đánh giá thực trạng kỹ năng của người lao động tại các doanh nghiệp theo 

các lĩnh vực, ngành, nghề chịu tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 để nhanh 

chóng xây dựng các chương trình đào tạo và đào tạo lại. Dự kiến, 20 nghề sẽ được lên chương 

trình trong năm nay và sang năm 2022 bắt đầu tuyển sinh. (Tin Tuc, Tin Tuc, Tin Tuc Ngày 

4/10) 

 

Thấy Gì Trong Hoạt Động GDNN Và Giáo Dục Đại Học Của Việt Nam? 

 

Chính sách phân luồng học sinh THCS vào các trường nghề của Việt Nam đã thất bại sau 8 năm 

thực hiện. Vấn đề là sự chồng chéo trong quản lý hoạt động dạy nghề và giáo dục đại học. Căn 

cứ vào số liệu thực chi năm 2019, có thể thấy GDNN đã được phân bổ khoảng 8,36% tổng ngân 

https://baotintuc.vn/xa-hoi/nhat-nghe-tinh-truoc-nguong-cua-40-bai-1-nhung-tam-guong-gop-phan-thay-doi-nhan-thuc-ve-hoc-nghe-20211002122358928.htm
https://baotintuc.vn/xa-hoi/nhat-nghe-tinh-truoc-nguong-cua-40-bai-2-chuyen-dong-cua-cac-truong-nghe-20211002123131981.htm
https://baotintuc.vn/xa-hoi/nhat-nghe-tinh-truoc-nguong-cua-40-bai-3-nang-tam-ky-nang-nghe-20211002123806190.htm


 
sách chi cho giáo dục và đào tạo trong khi đầu tư cho giáo dục đại học chỉ chiếm khoảng 

6,1%.(GDVN, GDVN Ngày 29/9) 

 

Gắn Tín Dụng Chính Sách Xã Hội Với Chuyển Giao KHCN, Đào Tạo Nghề 

 

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh ký Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 40-

CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư TW Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với tín 

dụng chính sách xã hội. Nhiệm vụ tiếp theo đẩy mạnh việc gắn kết chính sách tín dụng, chính 

sách xã hội với các hoạt động hỗ trợ chuyển giao khoa học và công nghệ, các chương trình 

khuyến nông, lâm, ngư, diêm nghiệp, đào tạo nghề, các mô hình, chương trình, dự án phát triển 

kinh tế-xã hội của địa phương để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tín dụng chính sách xã hội,… 

(VietnamPlus Ngày 30/9) 

 

Thúc Đẩy Sản Xuất, Kinh Doanh, Phục Hồi Kinh Tế Do Tác Động Của COVID-19 

 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có bài viết “Một số cơ chế, chính sách cấp thiết nhằm thúc 

đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, phục hồi kinh tế do tác động của đại dịch COVID-19”. Một 

trong số đó là tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách theo Nghị 

quyết số 63-NQ/CP, Nghị quyết số 68/NQ-CP và các văn bản có liên quan, nhất là những chính 

sách mới (như hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề, giảm mức đóng bảo 

hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, giảm cước viễn thông...). (Tap Chi Cong San Ngày 

2/10) 

 

Dự Kiến Năm 2022: GDP Khoảng 6 - 6,5%, Tỷ Lệ Lao Động Qua Đào Tạo Đạt 67% 

 

Ủy ban Kinh tế Quốc hội tại phiên họp toàn thể lần thứ hai đã tiến hành thẩm tra Báo cáo của 

Chính phủ về “Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và dự kiến kế 

hoạch năm 2022”. Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Trần Quốc Phương cho biết, dự kiến đến năm 2022 

tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 67%, trong đó có bằng, chứng chỉ đạt khoảng 27-27,5%. 

Song song đó, cũng bởi tác động nặng nề của đại dịch, ảnh hưởng đến tốc độ tăng năng suất lao 

động xã hội ước 3,7% (mục tiêu là 4,8%); tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp 

vào tăng trưởng ước 28% (mục tiêu từ 45-47%). Đặc biệt, giai đoạn 2016- 2020, tốc độ tăng 

năng suất lao động bình quân đạt 5,79%, đóng góp của năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) vào 

tăng trưởng đạt bình quân 45,42%.(Bao Dan Sinh Ngày 30/9) 

 

Lực Lượng Lao Động Quý III/2021 Là 49,2 Triệu Người 

 

Theo số liệu mới nhất của Tổng cục Thống kê (GSO), lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của 

cả nước quý III/2021 ước tính là 49,2 triệu người, giảm 1,9 triệu người so với quý trước và giảm 

2,1 triệu người so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng năm 2021, lực lượng lao động từ 

15 tuổi trở lên là 50,4 triệu người, giảm 0,2 triệu người so với cùng kỳ năm trước. Lao động 15 

tuổi trở lên có việc làm trong quý III/2021 ước tính là 47,5 triệu người, bao gồm 14,5 triệu người 

đang làm việc ở khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, chiếm 30,6% tổng số; khu vực công 

nghiệp và xây dựng 15,8 triệu người, chiếm 33,3%; khu vực dịch vụ 17,2 triệu người, chiếm 

https://giaoduc.net.vn/goc-nhin/thay-gi-trong-hoat-dong-giao-duc-nghe-nghiep-va-giao-duc-dai-hoc-cua-viet-nam-post221369.gd
https://giaoduc.net.vn/goc-nhin/nghi-quyet-29-nq-tw-khong-cho-nao-noi-truong-nghe-co-nhiem-vu-day-pho-thong-post221370.gd
https://www.vietnamplus.vn/gan-tin-dung-chinh-sach-xa-hoi-voi-chuyen-giao-khcn-dao-tao-nghe/743857.vnp
https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/media-story/-/asset_publisher/V8hhp4dK31Gf/content/mot-so-co-che-chinh-sach-cap-thiet-nham-thuc-day-phat-trien-san-xuat-kinh-doanh-phuc-hoi-kinh-te-do-tac-dong-cua-dai-dich-covid-19
https://baodansinh.vn/du-kien-nam-2022-gdp-khoang-6-65-ty-le-lao-dong-qua-dao-tao-dat-67-20210930134554.htm


 
36,1%.Tính chung 9 tháng năm nay, lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc là 49,1 triệu 

người, bao gồm 14,1 triệu người đang làm việc ở khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng 

2,6% so với cùng kỳ năm trước; khu vực công nghiệp và xây dựng là 16,2 triệu người, giảm 

1,4%; khu vực dịch vụ là 18,8 triệu người, giảm 2,3%.Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ 

tuổi 9 tháng là 2,91% (quý I là 2,42%; quý II là 2,62%; quý III là 3,72%), trong đó khu vực 

thành thị là 3,78%; khu vực nông thôn là 2,39%. Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên (từ 15-24 tuổi) 

9 tháng năm 2021 ước tính là 7,85%, trong đó khu vực thành thị là 10,62%; khu vực nông thôn 

là 6,54%.Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi quý I/2021 là 2,20%; quý II là 2,60%; 

quý III ước tính là 4,39%. Tính chung 9 tháng năm nay, tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong 

độ tuổi ước tính là 3,04%, trong đó tỷ lệ thiếu việc làm khu vực thành thị là 3,0%; tỷ lệ thiếu việc 

làm khu vực nông thôn là 3,07%. (NLD, VOV, GSO Ngày 29/9) 

 

Thu Nhập Bình Quân Tháng Của Lao Động Làm Công Quý Iii/2021 Là 6 Triệu Đồng 

 

Thu nhập bình quân tháng của lao động làm công hưởng lương quý III/2021 là 6 triệu 

đồng/tháng, giảm 780 nghìn đồng so với quý trước và giảm 510 nghìn đồng so với cùng kỳ năm 

trước, trong đó thu nhập của lao động nam là 6,4 triệu đồng/tháng, lao động nữ là 5,5 triệu 

đồng/tháng. Tính chung 9 tháng năm 2021, thu nhập bình quân tháng của lao động làm công 

hưởng lương ước tính là 6,7 triệu đồng/tháng, giảm 11 nghìn đồng so với cùng kỳ năm trước. 

Tính chung 9 tháng năm 2021 tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức ngoài hộ nông, lâm 

nghiệp, thủy sản ước tính là 55,9%. (Lao Dong, GSO Ngày 29/9) 

 

Giải Quyết Tình Trạng Thiếu Lao Động Giúp Doanh Nghiệp Đón Đà Phục Hồi 

 

Thông qua nhiều chính sách đang được triển khai, Bộ LĐ-TB&XH nhận định, cả nước có thể đạt 

mục tiêu giải quyết việc làm mới cho hơn 1 triệu người lao động trong năm 2021. Đợt giãn cách 

xã hội kéo dài tại nhiều tỉnh, thành phố trong thời gian qua để phòng, chống dịch COVID-19 đã 

ảnh hưởng lớn đến thị trường lao động. Từ đầu năm 2021 đến nay, gần 13 triệu người trong độ 

tuổi lao động của cả nước đã bị ảnh hưởng về việc làm, thu nhập. Đặc biệt, từ cuối tháng 6 đến 

đầu tháng 8, các địa phương ghi nhận gần 10% số đơn vị, doanh nghiệp phải tạm dừng sản xuất, 

kinh doanh, tương đương gần 4 triệu lao động phải tạm ngừng việc. Dự kiến số lao động về quê 

quay trở lại làm việc chỉ còn khoảng 60-70% sẽ tạo nên một nghịch lý lớn về cung-cầu lao động. 

(Vietnam Plus, VietnamNews Ngày 29/9) 

 

VASEP Kiến Nghị Tăng Khung Giờ Làm Thêm Để Bù Đắp Thiếu Hụt Lao Động 

 

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH về việc 

đóng góp ý kiến xây dựng Nghị quyết về thời gian làm thêm để đảm bảo bù đắp cho việc thiếu 

hụt lao động trầm trọng do dịch bệnh Covid-19 gây ra. VASEP nhất trí bỏ quy định trần số giờ 

làm thêm trong 1 tháng để tạo điều kiện linh hoạt cho sản xuất, nhằm đáp ứng đơn hàng và đối 

ứng với tình trạng thiếu hụt lao động do dịch bệnh Covid-19. Hiệp hội cũng đề nghị tăng khung 

giờ làm thêm tối đa trong 1 năm từ 300 giờ lên 400 giờ không phụ thuộc vào ngành nghề sản 

xuất. VASEP cũng kiến nghị bỏ tạm thời quy định Thông báo về việc tổ chức làm thêm giờ theo 

Điều 62, Nghị định 145/2020/NĐ-CP. Khi doanh nghiệp có kế hoạch làm thêm giờ chỉ cần dựa 

https://nld.com.vn/cong-doan/ti-le-that-nghiep-tang-cao-20210929192606109.htm
https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/do-anh-huong-cua-dich-covid-19-ty-le-that-nghiep-trong-9-thang-la-267-894260.vov#related
https://www.gso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2021/09/bao-cao-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-quy-iii-va-9-thang-nam-2021/#related
https://laodong.vn/xa-hoi/thi-truong-lao-dong-gan-400000-nguoi-tu-15-24-tuoi-that-nghiep-quy-ii-957789.ldo
https://www.gso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2021/09/bao-cao-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-quy-iii-va-9-thang-nam-2021/#related
https://www.vietnamplus.vn/giai-quyet-tinh-trang-thieu-lao-dong-giup-doanh-nghiep-don-da-phuc-hoi/743222.vnp
https://vietnamnews.vn/economy/1050341/vn-to-bring-a-million-back-to-work-by-year-end.html#related


 
trên thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động. (Nong Nghiep, Tien Phong, 

Saigon Times Ngày 29/9) 

 

Chủ Tịch Nước Gửi Thư Kêu Gọi Nâng Tầm Kỹ Năng Lao Động 

 

Nhân Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam 4/10, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc có Thư kêu gọi 

đồng hành nâng tầm kỹ năng lao động "Vì một Việt Nam chiến thắng dịch bệnh và phát triển 

thịnh vượng.” Ông kêu gọi toàn thể người lao động trong cả nước không ngừng học tập, rèn 

luyện kỹ năng nghề nghiệp, liên tục sáng tạo để cải thiện năng suất và nâng cao hiệu quả lao 

động trong công việc, nhất là trong dịch COVID-19. Chủ tịch nước cũng đề nghị Quốc hội, 

Chính phủ, ngành LĐ-TB&XH cùng các các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức có 

liên quan ưu tiên nguồn lực, cơ chế chính sách và hành động quyết liệt để đẩy mạnh phát triển 

nguồn nhân lực có kỹ năng, tay nghề cao, phổ cập nghề cho thanh niên. Ông cũng mong rằng 

cộng đồng doanh nghiệp và người sử dụng lao động tiếp tục tham gia tích cực vào sự nghiệp hỗ 

trợ đào tạo nâng cao kỹ năng nghề cho người lao động, đặc biệt là đối với người lao động bị ảnh 

hưởng bởi dịch bệnh. (VietnamNews, Vietnam Plus, Lao Dong, SGGP Ngày 4/10) 

 

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Tấn Dũng nhấn mạnh, trong bối cảnh hiện nay, khi 

đại dịch Covid-19 đang diễn biến và thế giới cũng đã xác định sống chung với covid-19 thì vai 

trò nâng tầm kỹ năng lao động là một chiến lược cần ưu tiên để nhanh chóng khôi phục lại thị 

trường lao động, đảm bảo chuỗi cung ứng lao động không bị đứt gãy và chuẩn bị cho công cuộc 

phục hồi nền kinh tế sau Covid-19. Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp và Đề án "Nâng 

tầm kỹ năng lao động Việt Nam có một số quan điểm, định hướng phát triển lực lượng lao động 

có kỹ năng. Ông cũng cho rằng thay vì tư duy đào tạo một lần để làm việc suốt đời, chúng ta cần 

thay đổi chuyển từ đào tạo một lần sang học tập thường xuyên, học tập suốt đời để không ngừng 

nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp. Thứ trưởng cũng nhấn mạnh rằng nâng tầm kỹ năng 

lao động không phải là nhiệm vụ riêng của một ai, mà là của toàn Đảng, toàn dân, toàn xã hội. 

(Dan Tri Ngày 4/10) 

 

● Tin Kinh Doanh & Thị Trường Lao Động ●  

Hợp tác Nước Ngoài 

 

Kinh Nghiệm Tổ Chức Đào Tạo Trực Tuyến/Kết Hợp Trong GDNN 

 

Trong khuôn khổ hợp tác về GDNN giữa Việt Nam và Úc, Đại sứ quán Úc tại Việt Nam phối 

hợp với Tổng cục GDNN tổ chức chuỗi hội thảo trực tuyến chia sẻ kinh nghiệm phương pháp 

đào tạo trực tuyến/kết hợp trong GDNN. Chuỗi hội thảo diễn ra trong thời gian từ ngày 30/9 đến 

ngày 11/11/2021. Tham dự chuỗi hội thảo có gần 200 đại biểu được lựa chọn từ 44 trường trong 

hệ thống. Tại buổi khai mạc, các đại biểu được nghe bà Jen Bahen, Đại sứ quán Úc tại Việt Nam 

giới thiệu và chia sẻ về GDNN của Úc đang diễn biến như thế nào trong bối cảnh dịch bệnh 

Covid; quá trình chuyển đổi số, xây dựng hệ thống và chuyển đổi phương thức tổ chức đào tạo, 

đánh giá kết quả học tập của học sinh, sinh viên mà cơ sở GDNN Úc đã triển khai. (GDNN Ngày 

1/10) 

 

https://nongnghiep.vn/vasep-kien-nghi-tang-khung-gio-lam-them-de-bu-dap-thieu-hut-lao-dong-d303828.html
https://tienphong.vn/kien-nghi-tang-so-gio-lam-them-len-400-gio-trong-1-nam-post1380589.tpo#related
https://thesaigontimes.vn/vasep-de-xuat-tang-thoi-gian-lam-them-len-400-gio-nam/#related
https://vietnamnews.vn/politics-laws/1052520/president-calls-for-enhancement-of-labour-skills.html#related
https://www.vietnamplus.vn/chu-tich-nuoc-gui-thu-keu-goi-nang-tam-ky-nang-lao-dong/744555.vnp#related
https://laodong.vn/thoi-su/chu-tich-nuoc-nguyen-xuan-phuc-gui-thu-keu-goi-nang-tam-ky-nang-lao-dong-959972.ldo#related
https://www.sggp.org.vn/chu-tich-nuoc-nguyen-xuan-phuc-gui-thu-keu-goi-nang-tam-ky-nang-lao-dong-766006.html#related
https://dantri.com.vn/giao-duc-huong-nghiep/nang-cao-suc-manh-noi-sinh-cho-dat-nuoc-bang-nhan-luc-co-ky-nang-nghe-20211004002933865.htm#dt_source=Cate_GiaoDucHuongNghiep&dt_campaign=MainList&dt_medium=3
http://gdnn.gov.vn/AIAdmin/News/View/tabid/66/newsid/38794/seo/Kinh-nghiem-to-chuc-dao-tao-truc-tuyenket-hop-trong-giao-duc-nghe-nghiep/Default.aspx


 
Đào Tạo Nhân Lực Cho Đổi Mới Sáng Tạo Và Phát Triển Hệ Sinh Thái Khởi Nghiệp 

 

Ngày 1/10, Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ 

(USAID) công bố chương trình hoạt động liên quan đến “Nguồn nhân lực cho đổi mới sáng tạo 

và hệ sinh thái khởi nghiệp - WISE". Hoạt động sẽ được thực hiện trong 2 năm. WISE được tài 

trợ bởi USAID với ngân sách khoảng 2 triệu USD, triển khai bởi Công ty Nathan, MBI và các 

đối tác trên cơ sở hợp tác với Chính phủ Việt Nam. Hoạt động nằm trong khuôn khổ Chương 

trình Hỗ trợ Tăng trưởng Kinh tế ở châu Á của USAID (US-SEGA). WISE hướng đến 5 mục 

tiêu cơ bản, đó là: (1) Đào tạo kỹ năng số cơ bản cho sinh viên và đối tượng mới gia nhập thị 

trường lao động; (2) xây dựng một thị trường năng động, chất lượng về đào tạo nâng cao và đào 

tạo lại về kỹ năng số; (3) thúc đẩy đổi mới các sản phẩm tài chính sáng tạo cho giáo dục; (4) 

nâng cao năng lực cho các tổ chức, doanh nghiệp tham gia phát triển nguồn nhân lực cho đổi mới 

sáng tạo và chuyển đổi số; (5) xây dựng, vận hành hiệu quả Chương trình Đối tác phát triển 

nguồn nhân lực đổi mới sáng tạo và cuộc cách mạng công nghiệp (CMCN) lần thứ tư. (Bao 

Chinh Phu, Vietnam Plus, ICT News, Dang Cong San, Saigon Times, VnEconomy, Kinh Te va 

Du Bao, CafeLand, Nhan Dan, Tuoi Tre, TBTCVN Ngày 2/10) 

 

Việt Nam Là Điểm Đến Quan Trọng Của Doanh Nghiệp Đức 

 

TS. Guido Hildner, Đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam, cho biết, Việt Nam đã trở 

thành một điểm đến quan trọng ở châu Á đối với các công ty Đức. Đức cũng hỗ trợ Việt Nam 

các dự án phát triển cụ thể liên quan đến Covid-19 trong khuôn khổ Tổ chức Hợp tác Phát triển 

Đức. Một khoản tiền trị giá 104 triệu euro được sử dụng để thực hiện các hoạt động đang và sẽ 

diễn ra trong các lĩnh vực đào tạo kỹ thuật và dạy nghề, phòng chống đại dịch, cải thiện sức 

khỏe, phục hồi xanh, an sinh xã hội và số hóa. (Dau Tu Ngày 30/9) 

 

Chủ Tịch SCCI: Nhiều Doanh Nghiệp Nhật Bản Muốn Mở Rộng Đầu Tư Ở Việt Nam 

 

Tại buổi tọa đàm giữa ông Nguyễn Hồng Hà, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Osaka, với ban lãnh đạo 

SCCI và chính quyền thành phố Sakai, tỉnh Osaka (Nhật Bản), vào ngày 27/9, Chủ tịch Phòng 

Thương mại và Công nghiệp Sakai (SCCI) Kazumasa Kuzumura khẳng định rằng nhiều doanh 

nghiệp thành viên của SCCI đang đầu tư và kinh doanh ở Việt Nam đều có nhận xét rất tốt về 

Việt Nam và muốn mở rộng quy mô đầu tư ở đây trong thời gian tới. Bên cạnh đó, ông 

Kuzumura cũng đánh giá cao người lao động Việt Nam, đồng thời cho biết hiện nay, nhu cầu 

tuyển dụng lao động Việt Nam, đặc biệt là du học sinh, của các doanh nghiệp thành viên SCCI 

rất lớn. Liên quan tới vấn đề thực tập sinh, Tổng lãnh sự Nguyễn Hồng Hà đề nghị các doanh 

nghiệp Nhật Bản tìm hiểu, lựa chọn đối tác tin cậy, có trách nhiệm trong lựa chọn, đào tạo tiếng 

Nhật và tay nghề trước khi phái cử sang Nhật Bản. (Vietnam Plus English, doanhnhanphaply.vn, 

Tin Tuc Ngày 28/9) 

 

Nhiều Cơ Hội Cho Ứng Viên Điều Dưỡng, Hộ Lý Việt Nam Sang Làm Việc Tại Nhật Bản 

 

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) vừa thông báo tuyển chọn 240 ứng viên 

điều dưỡng, hộ lý (khoá 10 năm 2021). Cục Quản lý lao động ngoài nước nhận hồ sơ đến ngày 

http://baochinhphu.vn/Khoa-giao/Dao-tao-nguon-nhan-luc-cho-doi-moi-sang-tao-va-phat-trien-he-sinh-thai-khoi-nghiep/448415.vgp
http://baochinhphu.vn/Khoa-giao/Dao-tao-nguon-nhan-luc-cho-doi-moi-sang-tao-va-phat-trien-he-sinh-thai-khoi-nghiep/448415.vgp
https://www.vietnamplus.vn/khoi-dong-nguon-nhan-luc-cho-doi-moi-sang-taohe-sinh-thai-khoi-nghiep/744178.vnp#related
https://ictnews.vietnamnet.vn/khoi-nghiep/khoi-thong-nguon-nhan-luc-cho-doi-moi-sang-tao-va-he-sinh-thai-khoi-nghiep-393884.html#related
https://dangcongsan.vn/kinh-te/nguon-nhan-luc-cho-doi-moi-sang-tao-he-sinh-thai-khoi-nghiep-592758.html#related
https://thesaigontimes.vn/khoi-dong-du-an-nguon-nhan-luc-cho-doi-moi-sang-tao-he-sinh-thai-khoi-nghiep/#related
https://vneconomy.vn/hoa-ky-ho-tro-dao-tao-nguon-nhan-luc-cho-doi-moi-sang-tao.htm#related
https://kinhtevadubao.vn/thoi-co-vang-phat-trien-nguon-nhan-luc-doi-moi-sang-tao-viet-nam-19541.html#related
https://kinhtevadubao.vn/thoi-co-vang-phat-trien-nguon-nhan-luc-doi-moi-sang-tao-viet-nam-19541.html#related
https://cafeland.vn/doanh-nhan/doanh-nhan/hoa-ky-ho-tro-dao-tao-nguon-nhan-luc-cho-doi-moi-sang-tao-28155.html#related
https://nhandan.vn/nhan-dinh/dao-tao-nguon-nhan-luc-cong-nghe-cao-cho-giai-doan-binh-thuong-moi-667565/#related
https://tuoitre.vn/my-ho-tro-viet-nam-thuc-day-tang-truong-kinh-te-thong-qua-chuyen-doi-cong-nghe-2021100118293447.htm#related
http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/xa-hoi/2021-10-01/viet-nam-hoa-ky-hop-tac-thuc-day-tang-truong-kinh-te-thong-qua-chuyen-doi-cong-nghe-112035.aspx#related
https://baodautu.vn/viet-nam-la-diem-den-quan-trong-cua-doanh-nghiep-duc-d152347.html
https://en.vietnamplus.vn/japanese-firms-want-to-expand-investment-in-vietnam-scci-chairman/208795.vnp
https://doanhnhanphaply.vn/chu-tich-scci-nhieu-doanh-nghiep-nhat-ban-muon-mo-rong-dau-tu-o-viet-nam-d13863.html#related
https://baotintuc.vn/kinh-te/chu-tich-scci-nhieu-doanh-nghiep-nhat-ban-muon-mo-rong-dau-tu-o-viet-nam-20210928181024524.htm#related


 
30/10/2021. Sau 8 năm triển khai chương trình (2012-2020), Cục Quản lý lao động ngoài nước 

phối hợp với phía Nhật Bản đã thực hiện 9 khóa với chọn 1.920 chỉ tiêu, trong đó 1.340 điều 

dưỡng, hộ lý đã sang làm việc tại các cơ sở tiếp nhận của Nhật Bản. (Dang Cong San, 

dolab.gov.vn, Ngày 5/10) 

 

Úc Sẽ Hỗ Trợ Việt Nam Nâng Cao Kỹ Năng Nghề 

 

Tham tán giáo dục và nghiên cứu, Đại sứ quán Úc tại Hà Nội Jen Bahen tại Hội thảo quốc tế về 

nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam trong tình hình mới diễn ra chiều 4-10 cho biết Úc sẽ hỗ 

trợ Việt Nam nâng cao kỹ năng nghề. Bà Jen Bahen nhấn mạnh người lao động ngày nay cần 

phải có kỹ năng số để thích nghi với kỷ nguyên số, cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Bà khuyến 

nghị Việt Nam cần có các cơ quan chức năng cùng trung tâm dữ liệu quốc gia chuyên phân tích 

thị trường lao động, dự báo kỹ năng người lao động, đưa ra chính sách chung cho toàn bộ Việt 

Nam. Bà chia sẻ rằng Việt Nam và Úc đã có những chương trình hợp tác trong lĩnh vực logistics. 

Trên cơ sở đó, hai bên sẽ có hợp tác khác, hướng phát triển kỹ năng nghề cho lao động Việt Nam 

trong thời gian tới. Tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Lao động, thương binh và xã hội (LĐ-TB&XH) 

Nguyễn Thị Hà cho biết Bộ LĐ-TB&XH đang phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở 

đào tạo để tổ chức Kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia năm 2021 (dự kiến vào tháng 12). Trong dịp 

này, Bộ LĐ-TB&XH đã công bố bổ sung 19 tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia, tổng số nghề đã 

ban hành tiêu chuẩn lên con số 199 và đánh giá kỹ năng nghề quốc gia cho 11.000 người lao 

động (trước đó là 62.000 người đã được đánh giá). (Tuoi Tre, Vietnam Plus English, Bao Chinh 

Phu, TVET, Bao Dan Toc Ngày 4/10) 

 

Tin Trong Nước 

 

Đào Tạo Nghề Đã Tuyển Mới Được 995 Nghìn Người Trong 8 Tháng Đầu Năm  

 

Tính chung 8 tháng năm 2021, đào tạo nghề đã tuyển mới được 995 nghìn người, đạt 41,9% so 

với kế hoạch năm, trong đó trình độ cao đẳng, trung cấp tuyển sinh được 95 nghìn người; trình 

độ sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác tuyển sinh được 900 nghìn người (trong 

đó số lao động nông thôn được đào tạo 450 nghìn người). Tính đến tháng 8 năm 2021, cả nước 

có 1.909 cơ sở GDNN, trong đó 409 trường cao đẳng (312 trường công lập); 442 trường trung 

cấp (211 trường công lập); 1.058 trung tâm GDNN (698 trung tâm công lập). Tổng số cơ sở 

GDNN tư thục là 688 cơ sở (chiếm 36%). (GSO Ngày 29/9) 

 

Doanh Nghiệp Đăng Ký Thành Lập Mới Đạt 3.899 Trong 9 Tháng Đầu Năm 

 

Tính chung 9 tháng năm 2021, cả nước có 85,5 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với 

tổng số vốn đăng ký là 1.195,8 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 648,8 nghìn lao 

động, giảm 13,6% về số doanh nghiệp, giảm 16,3% về vốn đăng ký và giảm 16,6% về số lao 

động so với cùng kỳ năm trước. Quy mô vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới 

đạt 14 tỷ đồng, giảm 3,1%.  (GSO Ngày 29/9) 

 

https://dangcongsan.vn/xa-hoi/nhieu-co-hoi-cho-ung-vien-dieu-duong-ho-ly-viet-nam-sang-lam-viec-tai-nhat-ban-593004.html
http://dolab.gov.vn/
https://tuoitre.vn/australia-se-ho-tro-viet-nam-nang-cao-ky-nang-nghe-2021100419451262.htm
https://en.vietnamplus.vn/skilling-up-vietnam-in-new-situation/209147.vnp#related
http://baochinhphu.vn/Khoa-giao/Dao-tao-ky-nang-nghe-de-thich-ung-thi-truong-viec-lam-hau-COVID19/448585.vgp#related
http://baochinhphu.vn/Khoa-giao/Dao-tao-ky-nang-nghe-de-thich-ung-thi-truong-viec-lam-hau-COVID19/448585.vgp#related
http://gdnn.gov.vn/AIAdmin/News/View/tabid/66/newsid/38805/seo/Giai-phap-nao-cho-lao-dong-Viet-Nam-trong-boi-canh-dai-dich-Covid-19-/Default.aspx#related
https://baodantoc.vn/hoi-thao-quoc-te-ve-nang-tam-ky-nang-lao-dong-viet-nam-trong-tinh-hinh-moi-1633345378660.htm#related
https://www.gso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2021/09/bao-cao-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-quy-iii-va-9-thang-nam-2021/
https://www.gso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2021/09/bao-cao-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-quy-iii-va-9-thang-nam-2021/


 
Linh Hoạt Trong Đào Tạo Nghề 

 

Tổng cục trưởng Tổng cục GDNN Trương Anh Dũng cho rằng, việc bảo đảm chất lượng đào tạo 

nghề là nhiệm vụ quan trọng nhất của GDNN. Vì thế, các nhà trường cần tiếp tục ứng dụng công 

nghệ thông tin, công nghệ số để nâng cao hiệu quả đào tạo trực tuyến. Các nhà giáo cần phát huy 

hơn nữa tinh thần chủ động, sáng tạo để có phương pháp giảng dạy phù hợp với bối cảnh mới. 

Tổng cục GDNN tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế, liên kết với các tập đoàn, doanh nghiệp, tạo 

điều kiện cho hoạt động GDNN, dù theo hình thức nào cũng bảo đảm có việc làm cho đại đa số 

người học sau khi tốt nghiệp. (Hanoi Moi Ngày 29/9) 

 

Khai Mạc Vòng Bán Kết Cuộc Thi Ý Tưởng Khởi Nghiệp Học Sinh, Sinh Viên GDNN 2021 

 

Vừa qua tại Hà Nội, Tổng cục GDNN, Bộ LĐ-TB&XH phối hợp với Quỹ Dân số Liên Hợp 

Quốc - UNFPA tổ chức khai mạc Vòng bán kết Cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh 

viên GDNN" - Startup Kite 2021 từ nguồn tài trợ của Chính phủ Nhật Bản. Ông Đỗ Năng 

Khánh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục GDNN cho biết sau 3 tháng phát động, tổ chức cuộc thi, 

vòng sơ tuyển cuộc thi tại các cơ sở GDNN được diễn ra hết sức sôi nổi với 1.518 ý tưởng, dự án 

của các em học sinh, sinh viên GDNN; các cơ sở GDNN đã lựa chọn được hơn 205 dự án thuộc 

59 cơ sở GDNN tại 33 tỉnh, thành phố vào vòng bán kết. (VTV Ngày 5/10) 

 

Dự Báo Thị Trường Lao Động Vùng Kinh Tế Trọng Điểm Phía Nam 

 

Tại các tỉnh, thành phố thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam như Thành phố Hồ Chí Minh, 

Đồng Nai, Bình Dương, dịch COVID-19 đã được kiểm soát, tạo đà cho các hoạt động khôi phục 

sản xuất, kinh doanh gắn với đảm bảo an toàn, phòng dịch hiệu quả. Tăng cường thông tin về thị 

trường lao động, đa dạng hình thức kết nối cung-cầu nhân lực gắn với tổ chức sản xuất, kinh 

doanh phù hợp giai đoạn "bình thường mới" đang được các địa phương trong vùng chú trọng 

triển khai. Theo ông Phan Kỳ Quan Triết, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và 

thông tin thị trường lao động Thành phố Hồ Chí Minh, trong 3 tháng cuối năm 2021, nhu cầu 

nhân lực tại thành phố cần khoảng trên 43.600-56.800 chỗ làm việc. Nhu cầu nhân lực có xu 

hướng tăng ở các nhóm nghề mang tính thế mạnh của thành phố “đầu tàu” kinh tế như kinh 

doanh thương mại dịch vụ, công nghệ thông tin, cơ khí-tự động hóa, vận tải-cảng-kho bãi, du 

lịch-nhà hàng-khách sạn... Nhu cầu tuyển dụng lao động qua đào tạo tiếp tục chiếm tỷ lệ cao với 

khoảng trên 87% tổng nhu cầu nhân lực. Ông Phạm Văn Tuyên, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH 

tỉnh Bình Dương cho biết, dự báo trong thời gian tới tỉnh Bình Dương có thể thiếu khoảng 

40.000-50.000 lao động. Ông Mai Hữu Tín - chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương 

- cho hay các doanh nghiệp không chỉ gặp khó khăn do giãn cách xã hội mà nguy cơ thiếu hụt 

lao động rất rõ. Đã có nhiều người lao động về quê, cộng thêm với số lao động đang về và muốn 

về, tới đây các nhà máy có thể chỉ còn khoảng 50% công nhân. Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch 

UBND tỉnh Bình Dương khẳng định đến nay trên 85% doanh nghiệp trong KCN đã đi vào hoạt 

động. (Vietnam Plus, Thanh Nien, Tuoi Tre Ngày 4/10) 

 

Đã Hỗ Trợ Hơn 15.000 Tỷ Trong Gói 26.000 Tỷ Theo Nghị Quyết 68 

 

http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Giao-duc/1013268/linh-hoat-trong-dao-tao-nghe
https://vtv.vn/giao-duc/khai-mac-vong-ban-ket-cuoc-thi-y-tuong-khoi-nghiep-hoc-sinh-sinh-vien-giao-duc-nghe-nghiep-2021-20211005132502855.htm
https://www.vietnamplus.vn/du-bao-thi-truong-lao-dong-vung-kinh-te-trong-diem-phia-nam/744671.vnp
https://thanhnien.vn/binh-duong-khong-con-xa-phuong-vung-do-va-85-doanh-nghiep-trong-kcn-hoat-dong-lai-post1386309.html#related
https://tuoitre.vn/doanh-nghiep-dau-dau-san-don-lao-dong-2021100323282249.htm#related


 
Tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 2/10, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Văn Thanh cho 

biết, với Nghị quyết 68 (gói 26.000 tỷ đồng), tính đến 1/10, trên cả nước đã hỗ trợ 15.300 tỷ 

đồng cho 18,32 triệu đối tượng. Về tiền mặt, tổng số kinh phí đã hỗ trợ là 10.000 tỷ đồng và 

chính sách cho vay vốn hỗ trợ 461,1 tỷ đồng. Với người có bảo hiểm thất nghiệp, người lao động 

và người sử dụng lao động được hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt với tổng số tiền là 3.000 tỷ đồng. 

Về gạo, đã có tổng cộng 156.349 tấn gạo được xuất hỗ trợ cho 2,4 triệu hộ gia đình trên 30 tỉnh. 

Thứ trưởng cũng cho biết, cố gắng trong vòng 45 ngày triển khai xong gói hỗ trợ 38.000 tỷ đồng 

cho người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng Covid-19. (Dan Tri, VnEconomy, 

Van Phong Chinh Phu Ngày 2/10) 

 

Việt Nam Dự Kiến Có Hơn 200.000 Căn NOXH Tại Đô Thị 5 Năm Tới 

 

Bộ Xây dựng đang lấy góp ý dự thảo quyết định chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 

2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2040. Giai đoạn 2021- 2025, cả nước phấn đấu thực hiện đầu tư 

xây dựng khoảng 222.500 căn nhà ở xã hội đáp ứng cho khoảng 890.000 người thu nhập thấp tại 

đô thị; khoảng 163.500 căn nhà lưu trú đáp ứng cho khoảng 654.000 công nhân làm việc tại các 

khu công nghiệp, khu chế xuất. (VietnamBiz Ngày 1/10) 

 

LG Chiêu Mộ Nhân Tài Ngành Ô Tô Về Làm Việc Tại Đà Nẵng 

 

Mới đây, LG Vehicle Component Solutions Development Center Vietnam (LG VS DCV), một 

công ty chuyên phát triển giải pháp về linh kiện xe hơi tại Việt Nam thuộc Tập đoàn LG (Hàn 

Quốc) đang bắt đầu đẩy mạnh tuyển dụng nhân sự trong mảng IT tại TP Đà Nẵng. Đáng chú ý, 

theo thông tin tuyển dụng, mức lương dành cho nhân viên kỹ sư phần mềm (C/C++ Software 

Engineer) mà LG đưa ra khởi điểm là 550 USD/tháng và có thể lên 2.000 USD/tháng. 

(VietnamBiz Ngày 1/10) 

 

Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam Phấn Đấu Đến Hết Năm 2023 Có 12 Triệu Đoàn Viên 

 

Sáng 30-9, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc 

về Triển khai kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS) đến năm 2023 và 

công tác tuyên giáo 9 tháng đầu năm, triển khai các nhiệm vụ 3 tháng cuối năm và định hướng 

nhiệm vụ năm 2022. Tổng LĐLĐ Việt Nam phấn đấu đến hết năm 2023 có 12 triệu đoàn viên và 

đặt chỉ tiêu đến hết năm 2023, cả nước tăng thêm 1,6 triệu đoàn viên. (NLD, Lao Dong, Dang 

Cong San, Nhan Dan, Hanoi Moi Ngày 30/9) 

 

Nhiều Đề Xuất "Nóng" Giải Bài Toán Nhân Lực Lao Động Cho TP HCM Sau Đại Dịch 

 

Theo báo cáo kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2021 của Sở LĐ-TB&XH TP HCM, toàn thành 

phố có 4.818.901 lao động đang làm việc, trong đó lao động đang làm việc đã qua đào tạo chiếm 

85,12%. Theo Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP HCM, 

dự kiến nhu cầu nhân lực quý IV năm 2021 cần khoảng 43.654 – 56.869 chỗ làm việc. Ông Lê 

Minh Tấn, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP HCM, cho biết, về thị trường lao động của TP HCM, 

hiện có trên 470.000 DN đang đăng ký hoạt động, trong đó trên 15.000 DN FDI với trên 3,2 triệu 

https://dantri.com.vn/an-sinh/thu-truong-le-van-thanh-co-gang-45-ngay-trien-khai-xong-goi-38000-ty-dong-20211002184942470.htm
https://vneconomy.vn/thu-truong-le-van-thanh-da-ho-tro-hon-15-000-ty-trong-goi-26-000-ty-theo-nghi-quyet-68.htm#related
http://vpcp.chinhphu.vn/Home/Hop-bao-Chinh-phu-thuong-ky-thang-9-Lam-ro-nhieu-van-de-bao-chi-quan-tam/202110/30560.vgp#related
https://vietnambiz.vn/viet-nam-du-kien-co-hon-200000-can-noxh-tai-do-thi-5-nam-toi-20211001104433958.htm
https://vietnambiz.vn/lg-chieu-mo-nhan-tai-nganh-o-to-ve-lam-viec-tai-da-nang-manh-tay-phat-luong-len-toi-2000-usd-thang-20210930173427414.htm
https://nld.com.vn/cong-doan/tong-lien-doan-phan-dau-den-het-nam-2023-co-12-trieu-doan-vien-20210930111445085.htm
https://laodong.vn/cong-doan/tong-ldldvn-phan-dau-den-het-nam-2023-co-12-trieu-doan-vien-958781.ldo#related
https://dangcongsan.vn/thoi-su/thuc-hien-nghi-quyet-02-nq-tw-den-nam-2023-ca-nuoc-co-12-trieu-doan-vien-cong-doan-592533.html#related
https://dangcongsan.vn/thoi-su/thuc-hien-nghi-quyet-02-nq-tw-den-nam-2023-ca-nuoc-co-12-trieu-doan-vien-cong-doan-592533.html#related
https://nhandan.vn/tin-tuc-xa-hoi/phan-dau-het-nam-2023-co-12-trieu-doan-vien-cong-doan-667335/#related
http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/1013439/phan-dau-den-het-nam-2023-tang-them-16-trieu-doan-vien-cong-doan#related


 
công nhân. Trong 5 tháng qua, chỉ có 70 DN hoạt động "3 tại chỗ" với 600.000 lao động, trong 

khi đó 1,7 triệu lao động phải tạm nghỉ việc, giãn việc không hưởng lương. Về cung ứng lao 

động, 5 tháng qua tỉ lệ lao động nghỉ làm hưởng bảo hiểm thất nghiệp khoảng trên 100.000 

người và 500.000 lao động nghỉ làm. Theo Ban Quản lý các KCX-KCN TP HCM (Hepza), đầu 

năm 2021, tổng số người lao động làm việc trong các KCX-KCN tại TP HCM là 288.000. Khi 

dịch bệnh bùng phát và phải thực hiện sản xuất "3 tại chỗ" thì chỉ có 720 DN thực hiện sản xuất 

"3 tại chỗ" với 64.000 người lao động tham gia. Thống kê của Hepza cho thấy có khoảng 31.000 

lao động làm việc tại các KCX-KCN của TP HCM đã về quê, trong đó chủ yếu là những người 

lao động về quê lân cận như Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Bà Rịa-Vũng Tàu... Như vậy, với 

khoảng cách địa lý không quá xa, số lao động này có khả năng quay lại làm việc là khả quan. TP 

HCM có 1500 nhà máy, doanh nghiệp lớn, trong đó có 700 nhà máy áp dụng "3 tại chỗ" với 

70.000 công nhân để tiếp tục sản xuất. (NLD Ngày 1/10) 

 

Phần Lớn Sinh Viên Tốt Nghiệp Có Việc Làm: Thu Nhập Từ 7 Triệu Đồng Trở Lên 

 

Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nguồn nhân lực - Bộ GD&ĐT vừa hoàn thành nghiên cứu 

việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp. Nghiên cứu này đã khảo sát tình hình việc làm trong 

khoảng 12 tháng kể từ khi tốt nghiệp của 1.619 sinh viên đến từ 15 trường đại học (ĐH), học 

viện trên cả nước.Kết quả khảo sát cho thấy tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đã có việc làm chiếm 

88,3% trong tổng số người trả lời phỏng vấn. Nếu tỷ lệ có việc làm của sinh viên tốt nghiệp loại 

trung bình chỉ là 77,8% thì tỷ lệ có việc làm của sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc là 94,5%.Vấn 

đề thu nhập của sinh viên cũng được nhóm nghiên cứu khảo sát. Mức thu nhập chủ yếu của sinh 

viên là từ hơn 7 triệu đồng đến 10 triệu đồng/tháng (35,5%), tiếp đến là hai mức từ hơn 10 triệu 

đồng đến 15 triệu đồng/tháng và từ hơn 5 triệu đồng đến 7 triệu đồng/tháng (21,5%). (Tien 

Phong Ngày 30/9) 

 

Hà Nội: Hơn 116.000 Lao Động Được Giải Quyết Việc Làm 

 

Theo Sở LĐ-TB&XH Hà Nội, trong 9 tháng năm 2021, Thành phố đã giải quyết việc làm cho 

116.100 lao động, đạt 72,5% kế hoạch giao trong năm. Trong tháng 8 và tháng 9 chỉ có 4.384 

người được tạo việc làm, chủ yếu là qua hình thức vay vốn và tư vấn, kết nối trực tuyến. Cũng 

trong 9 tháng năm nay, Thành phố đã tiếp nhận, xét duyệt và ra quyết định hưởng trợ cấp Bảo 

hiểm thất nghiệp cho 55.000 người với số tiền 1,3 nghìn tỷ đồng; hỗ trợ học nghề cho hơn 1,2 

nghìn người với số tiền 3,8 tỷ đồng. Tính đến tháng 9 năm 2021, Hà Nội có 1,7 triệu người tham 

gia BHXH bắt buộc, giảm 5,1% so với cùng kỳ năm trước. Lao động đang làm việc trong các 

doanh nghiệp công nghiệp thời điểm cuối tháng 9 ước tính tăng 0,1% so với tháng trước và giảm 

1,1% so với cùng kỳ năm trước. (Bao Dan Sinh, Bao Chinh Phu, Bao Chinh Phu 1 Ngày 30/9) 

 

Bộ Y Tế: Lao Động Đã Tiêm Đủ Vaccine Không Cần Xét Nghiệm Ncov 

 

Ngày 30/9, Bộ Y tế có văn bản khẩn gửi các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương về việc hướng dẫn xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh. 

Theo đó, người lao động đã tiêm đủ liều vaccine đã qua 14 ngày, hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 

trong vòng 6 tháng không cần xét nghiệm nCoV. (Zing News Ngày 30/9) 
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Tập Đoàn Công Nghệ Hàn Quốc Tuyển Hơn 300 Nhân Sự IT Tại Việt Nam 

 

Giám đốc nhân sự của tập đoàn Naver (Hàn Quốc) Hwang Song Bae mới đây đã thông báo về 

việc tuyển dụng trên 300 nhân sự tại Trung tâm lập trình của Naver tại Việt Nam đến năm 2023. 

Sau khi gia nhập Naver, những nhân sự này sẽ được sắp xếp vào các bộ phận như Front-End 

(FE), Back-End (BE), Android App Development và iOS App Development, tùy thuộc vào năng 

lực cá nhân, tiềm năng phát triển và nhu cầu việc làm. (ICT News, Thanh Nien Ngày 28/9) 

 

Hơn 34.000 Người Đã Rời TPHCM, Các Doanh Nghiệp Đang Rất Cần Người Lao Động 

 

Thượng tá Trần Thanh Giang - Phó Trưởng phòng Tham mưu, Công an TPHCM cho biết từ 

ngày 1-3/10, có khoảng 34.000 lượt người đã đi qua địa bàn TPHCM về các tỉnh miền Tây và 

Đông Nam Bộ. Ông cho biết công an thành phố phụ trách cửa ngõ sẽ hỗ trợ dẫn đường, đảm bảo 

cho người dân di chuyển thành đoàn, không xé lẻ, tự phát trên đường. Khi đến địa phận các tỉnh, 

lực lượng chức năng sẽ bàn giao cho các tỉnh, để bà con lại các tỉnh trong trật tự, có tổ chức, 

không để xảy ra tình trạng xé lẻ làm lây lan dịch bệnh. Tuy nhiên, khảo sát của Trung tâm dịch 

vụ việc làm tại một số địa phương cho thấy, nhu cầu xin việc của những người hồi hương từ 

TPHCM về là rất ít. Trong số ít những người tìm việc cũng chỉ muốn làm tạm thời, bởi hết dịch 

họ lại vào TPHCM và các tỉnh phía Nam. (Lao Dong, Lao Dong 1 Ngày 4/10) 

 

TP HCM Thiếu Lao Động 

 

TP. Hồ Chí Minh đang có tổng cộng lao động tại khu chế xuất, khu công nghiệp khoảng 

135.000, chỉ bằng 46% so với trước đây, ông Phạm Đức Hải - phó trưởng Ban chỉ đạo phòng, 

chống dịch COVID-19 TP.HCM cho biết. Liên quan nhu cầu tìm người lao động của các doanh 

nghiệp trên địa bàn, ông Nguyễn Văn Lâm, Phó giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 

TP HCM cho biết theo khảo sát của Trung tâm dự báo nhu cầu nguồn nhân lực, trong quý 3, 

thành phố có hơn 42.700 người có nhu cầu tìm việc làm. Trong khi đó, nhu cầu lao động của các 

doanh nghiệp trên địa bàn là 43.600-56.800 người. (VnExpress, Tuoi Tre, Dan Tri, Sai Gon Dau 

Tu, SGGP Ngày 4/10) 

 

Các Tỉnh, Thành Nào Được Khuyến Nghị Người Dân Không Nên Tự Ý Về Quê? 

 

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cho biết, theo thống kê, hiện có 3,5 triệu người các tỉnh, 

thành trong cả nước làm việc tại TP Hồ Chí Minh, Long An, Bình Dương, Đồng Nai. Trong đó 

có 2,1 triệu người có nguyện vọng về quê. (VnExpress, Tuoi Tre, QDND Ngày 30/9) 

 

Tháng 9/2021, Dịch Covid-19 Ảnh Hưởng Đến Thị Trường Lao Động Hải Dương 

 

Theo báo cáo từ Sở LĐ-TB&XH Hải Dương, trong tháng 9/2021, toàn tỉnh có có 13 doanh 

nghiệp với 13.512 lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19; trong đó, số lao động ngừng việc có 

thời hạn là 974 người, số tạm hoãn hợp đồng lao động là 135 người. Trong tháng 9/2021, trên địa 
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bàn tỉnh Hải Dương có 32 doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ tuyển dụng 1.081 lao động, trong đó số 

lao động phổ thông là 658 người. (Dan Sinh Ngày 29/9) 

 

9 Tháng Đầu Năm, Sơn La Giải Quyết Việc Làm Cho 14.800 Lao Động 

 

Theo báo cáo của Sở LĐ-TB&XH Sơn La, trong 9 tháng năm 2021, toàn tỉnh đã giải quyết việc 

làm cho khoảng 14.800 lao động, đạt 74,0% chỉ tiêu năm 2021. Chất lượng nguồn nhân lực từng 

bước được nâng lên, tỷ lệ lao động qua đào tạo khoảng 56,1%. Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành 

thị còn khoảng 3,78%. Trong 9 tháng năm 2021, toàn tỉnh đã tổ chức tư vấn cho 8.273 lượt 

người và kết nối việc làm thành công cho 1.311 lao động đi làm việc ở các khu công nghiệp 

trong nước. (Dan Sinh Ngày 29/9) 

 

Tiếp Nhận Hơn 7.000 Hồ Sơ Đề Nghị Hưởng Trợ Cấp Thất Nghiệp 

 

Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Thái Nguyen đã tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, 

lập thủ tục giải quyết chế độ hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) cho hơn 7.000 người lao động, 

tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, Sở đã hỗ trợ học nghề cho 209 người; tuyển 

sinh và tổ chức 3 lớp đào tạo nghề cho 55 lao động nông thôn; tổ chức 10 hội nghị định hướng 

nghề nghiệp cho học sinh THCS, THPT, học sinh, sinh viên trường nghề và trung tâm giáo dục 

thường xuyên và giáo dục nghề. (Thai Nguyen Ngày 30/9) 

 

Sáp Nhập Trường CĐ Bình Định Vào Trường CĐ Kỹ Thuật Công Nghệ Quy Nhơn 

 

Sáng 1-10, UBND tỉnh Bình Định đã tổ chức lễ công bố quyết định sáp nhập Trường CĐ Bình 

Định vào Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn. Sau khi sáp nhập, Trường CĐ Kỹ thuật 

Công nghệ Quy Nhơn sẽ có quy mô tuyển sinh hơn 10.700 học sinh, sinh viên. Trong đó, trình 

độ CĐ 5.400 sinh viên, trung cấp hơn 5.100 học sinh. Số ngành nghề trọng điểm dự kiến đến 

năm 2025 gồm 4 nghề cấp độ quốc tế, 4 nghề cấp độ khu vực ASEAN, 4 nghề cấp độ quốc gia. 

Về cơ chế tự chủ, Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn phấn đấu đến năm 2025 đạt mức 

độ tự chủ về tài chính là 50%. (NLD Ngày 1/10) 

 

Quảng Bình Cần Tuyển Hơn 4.500 Lao Động Cho Việc Làm Mới 

 

Ngày 4/10, Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Bình Nguyễn Thanh Phương cho 

biết, hiện dịch bệnh ở trong tỉnh cơ bản được kiểm soát, nhiều doanh nghiệp trở lại hoạt động và 

gửi yêu cầu Trung tâm tuyển dụng cho hơn 4.500 lao động vào làm việc, nhất là ưu tiên các lao 

động trở về từ các tỉnh, thành phố phía nam. Qua thống kê sơ bộ đến cuối tháng 9/2021, toàn tỉnh 

có khoảng 5.000 lao động làm việc ở các doanh nghiệp tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông 

Nam Bộ trở về quê tránh dịch. (Nhan Dan Ngày 4/10) 

 

Giữa Làn Sóng 'Ồ Ạt Về Quê', Long An Giữ Chân Người Lao Động Thế Nào? 

 

Từ 15-9, Long An bước vào giai đoạn 1 kế hoạch phục hồi sản xuất. Sau hai tuần, đã có 63.489 

lao động trở lại sản xuất. Từ 1-10, thêm hơn 200 DN với 25.486 công nhân trở lại hoạt động 
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trong các khu công nghiệp... Tỉnh đặt mục tiêu tới khoảng cuối tháng 11-2021, hơn 80% lao 

động sẽ sản xuất trong điều kiện bình thường mới. (Tuoi Tre Ngày 4/10) 

 

Thanh Hóa: 17.000 Lao Động Mất Việc Được Hưởng Trợ Cấp Thất Nghiệp 

 

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Thanh Hóa, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tiếp nhận hồ 

sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp cho gần 17.000 lao động bị mất việc làm; thẩm định hồ sơ 

và ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho hơn 17.000 người. Trong tổng số người lao động 

nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, nhóm lao động phổ thông không có bằng cấp, chứng chỉ 

nghề chuyên môn chiếm tỷ trọng cao nhất. Số người lao động bị mất việc do dịch chiếm hơn 

60%. (VietnamPlus Ngày 4/10) 
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