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● Tin GDNN / Đào Tạo Nghề ●  

Chính Sách 

 

Có Thể Đào Tạo 20 Ngành, Nghề Mới Chưa Từng Xuất Hiện Ở Việt Nam 

 

Ngày 10/12, Tổng cục GDNN (Bộ LĐ-TB&XH) tổ chức cuộc họp lấy ý kiến các bên về “Một số 

chủ trương, định hướng chiến lược phát triển GDNN và khuyến nghị của Ủy ban Kinh tế của 

Quốc hội, các chuyên gia về chính sách tài khóa - tiền tệ hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất và hỗ trợ 

cho đào tạo nghề”. Tại cuộc họp, ông Trương Anh Dũng, Tổng cục trưởng Tổng cục GDNN, nói 

sẽ đào tạo khoảng 20 ngành nghề, kỹ năng phục vụ cho tương lai. Đây là những ngành nghề mà 

thị trường lao động hiện nay có thể chưa có. Trong 20 ngành nghề được đề cập tới thì sẽ bám vào 

các lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ mới. Ông Dũng cho biết hiện nay nhân lực qua đào tạo 

đạt 24,6% theo chiến lược và mong muốn quy mô này có thể nâng lên gấp đôi trong 5 năm tới và 

gấp 3 trong 10 năm tới. Bên cạnh đào tạo lao động chất lượng cao, ông Dũng cho hay, cũng phải 

tập trung cho đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đào tạo nghề cho người dân tộc thiểu số, 

người nghèo,... Hiện nay, hệ thống GDNN có 1.908 trường và trung tâm đào tạo. Trong đó, có 

khoảng 900 trường cao đẳng và trung cấp, còn lại là hơn 1.000 trung tâm GDNN - giáo dục 

thường xuyên. (VietnamNet, Giao Duc, Zing News Ngày 11/12) 

 

Khuyến Nghị Đầu Tư 22.970 Tỷ Đồng Cơ Sở Vật Chất Cho Đào Tạo Nghề 

 

Tại "Diễn đàn Kinh tế Việt Nam năm 2021 - Phục hồi và phát triển bền vững" diễn ra ngày 5/12 

mới đây do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì, các đại biểu tham dự đã đề xuất những 

kiến nghị, gợi ý quan trọng về xây dựng Chương trình tổng thể phục hồi kinh tế - xã hội sau đại 

dịch Covid-19. Trong đó, có hai khuyến nghị liên quan đến GDNN là đầu tư cơ sở vật chất cho 

đào tạo nghề là 22.970 tỷ đồng, chiếm 0,28% GDP năm 2021 và hỗ trợ cho đào tạo nghề 6.800 

tỷ đồng, chiếm 0,08% GDP năm 2021. Phát biểu tham luận tại Diễn đàn, Tổng cục trưởng Tổng 

cục GDNN Trương Anh Dũng cho rằng cần bổ sung thêm chính sách và nguồn lực để đặt hàng 

đào tạo kỹ năng, tay nghề ngắn hạn cho học sinh, sinh viên và người lao động không thuộc đối 

tượng đào tạo từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp. Về trung hạn và dài hạn, cần ưu tiên ngân sách để 

đẩy nhanh tiến độ đầu tư đồng bộ cho 70 trường chất lượng cao, 150 nghề trọng điểm; 20 nghề, 

kỹ năng tương lai theo Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. (Dan Tri, Tap Chi Tai 

Chinh Ngày 8/12) 

 

Công Nghiệp 4.0 Là Nghề Gì Mà Doanh Nghiệp Sẵn Sàng Tuyển Dụng Ngay? 

 

Theo tiến sĩ Nguyễn Chí Trường, Vụ trưởng Vụ Kỹ năng nghề, Tổng cục GDNN, Việt Nam lần 

đầu tiên và cũng là quốc gia đầu tiên tổ chức thi kỹ năng nghề với công nghệ 4.0 nhằm đón đầu 

xu hướng. Tiến sĩ Trường cho biết, công nghiệp 4.0 là nghề kết nối, điều khiển, lập trình các dữ 

liệu nhằm xử lý, giải quyết nhiều vấn đề trong các lĩnh vực. Là đại diện của một doanh nghiệp 

được Tổng cục GDNN hợp tác để tổ chức thi nghề công nghiệp 4.0, ông Trương Ngọc Hoàng, 

Giám đốc Công ty Festo Việt Nam, nhận định rằng các doanh nghiệp sẵn sàng tuyển dụng ngay 

https://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/sap-trinh-thu-tuong-chien-luoc-phat-trien-giao-duc-nghe-nghiep-800386.html
https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/se-thi-diem-dao-tao-20-nganh-nghe-co-the-chua-tung-co-o-viet-nam-post223050.gd#related
https://zingnews.vn/co-the-dao-tao-20-nganh-nghe-moi-chua-tung-xuat-hien-o-viet-nam-post1282839.html#related
https://dantri.com.vn/giao-duc-huong-nghiep/khuyen-nghi-dau-tu-22970-ty-dong-co-so-vat-chat-cho-dao-tao-nghe-20211208083900298.htm
https://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-kinh-doanh/dau-tu-co-so-vat-chat-cho-dao-tao-nghe-de-ho-tro-phuc-hoi-va-phat-trien-kinh-te-343097.html#related
https://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-kinh-doanh/dau-tu-co-so-vat-chat-cho-dao-tao-nghe-de-ho-tro-phuc-hoi-va-phat-trien-kinh-te-343097.html#related


 

 

 

với sinh viên tốt nghiệp nghề công nghiệp 4.0 vì sinh viên nghề này chắc chắn có tư duy liên 

ngành rất tốt và làm được rất nhiều việc. (Thanh Nien Ngày 12/12) 

 

Tuyên Dương Học Sinh, Sinh Viên Các Cơ Sở GDNN Xuất Sắc, Tiêu Biểu: Động Lực Thúc 

Đẩy Chất Lượng GDNN 

 

Năm 2021, là lần thứ hai Bộ LĐ-TB&XH tổ chức Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên các cơ sở 

GDNN (GDNN) xuất sắc, tiêu biểu. Tổng cục GDNN đã nhận được 183 hồ sơ hợp lệ từ các tỉnh, 

thành xét chọn tuyên dương. Trong đó có 175 SV, 8 HS. (Bao Dan Toc Ngày 13/12) 

 

● Tin Kinh Doanh & Thị Trường Lao Động ● 

Hợp tác Nước Ngoài 

 

Khóa Tập Huấn Trực Tuyến Về “Cơ Hội Và Yêu Cầu Đối Với Di Cư Có Tay Nghề Tới 

Đức” Chương Trình Di Cư & Ngoại Kiều 

 

Ngày 25/11, Chương trình Di cư & Ngoại Kiều – Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) đã phối 

hợp với Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ LĐ-TB&XH tổ chức Khóa tập huấn trực tuyến 

về “Cơ hôi và Yêu cầu đối với di cư có tay nghề tới Đức” nhằm cung cấp thông tin đầy đủ về 

những thay đổi chính trong Luật Nhập cư cho Lao động có tay nghề (năm 2020) và các yêu cầu 

xin thị thực và giấy phép cư trú khác nhau cho mục đích học tập và làm việc.  Khóa tập huấn đã 

thu hút được sự tham gia của 42 học viên bao gồm đại diện của Cục Quản lý Lao động Ngoài 

nước, các Sở LĐ-TB&XH và các cán bộ tư vấn của các Văn phòng Thông tin di cư, các Trung 

tâm Giới thiệu Việc làm của 12 tỉnh thành gồm có Thái Bình, Nam Định, Hưng Yên, Bắc Ninh, 

Thanh Hóa, Phú Thọ, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Huế, Vĩnh Long và Cần Thơ. Sau hai bài 

trình bày của Bà Michaelle Nintcheu và Bà Alenxadra tới từ Viện Kinh tế Đức cung cấp nhiều 

thông tin, các học viên tham gia tích cực vào phần thực hành để ôn lại các kiến thức lý thuyết, 

thông tin tiếp thu được về Luật nhập cư cho lao động có tay nghề và các yêu cầu xin các loại 

giấy phép cư trú. Đặc biệt, hoạt động thảo luận nhóm về các trường hợp di cư và tập đóng vai tư 

vấn cho người di cư tiềm năng giúp học viên hiểu đầy đủ hơn về các tình huống di cư khác nhau 

trong thực tế. Hoạt động này, hơn thế nữa, giúp cho học viên thực hành được các kĩ năng tìm 

kiếm thông tin để tư vấn đầy đủ hơn cho người di cư tiềm năng. Đây cũng là mục đích chính của 

khóa học này như ông Tomislav Ikic, Quản lý dự án GIZ-PMD đã đề cập đến trong bài phát biểu 

khai mạc khóa đào tạo này. (TVET Ngày 7/12) 

 

Công Bố 33 Công Ty Xuất Khẩu Lao Động Bị Tạm Dừng Đăng Ký Hợp Đồng 

 

Vừa qua, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) đã rà soát giấy phép hoạt động 

của các doanh nghiệp dịch vụ trong lĩnh vực đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp 

đồng.  Theo đó, Cục Quản lý lao động ngoài nước đã tạm dừng đăng ký hợp đồng đối với 33 

doanh nghiệp có giấy phép hết hiệu lực. Bộ LĐ-TB&XH đã có thông báo bằng văn bản danh 

sách các doanh nghiệp có giấy phép hết hiệu lực tới các Ủy Ban nhân dân cấp tỉnh nơi doanh 

nghiệp đặt trụ sở chính. Danh sách 33 doanh nghiệp có giấy phép hết hiệu lực gồm: 

 

https://thanhnien.vn/cong-nghiep-4-0-la-nghe-gi-ma-doanh-nghiep-san-sang-tuyen-dung-ngay-post1410775.html
https://baodantoc.vn/tuyen-duong-hoc-sinh-sinh-vien-cac-co-so-giao-duc-nghe-nghiep-xuat-sac-tieu-bieu-dong-luc-thuc-day-chat-luong-giao-duc-nghe-nghiep-1639372503679.htm
https://www.tvet-vietnam.org/vi/archives/news/khoa-tap-huan-truc-tuyen-ve-co-hoi-va-yeu-cau-doi-voi-di-cu-co-tay-nghe-toi-duc-chuong-trinh-di-cu-ngoai-kieu


 

 

 

 

 
 

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, 33 doanh nghiệp trên chỉ được phép tiếp tục thực hiện 

các hợp đồng cung ứng đã được Cục Quản lý lao động ngoài nước thẩm định trước ngày 

15/8/2021. (Vietnam Plus Ngày 10/12) 

 

https://www.vietnamplus.vn/cong-bo-33-cong-ty-xuat-khau-lao-dong-bi-tam-dung-dang-ky-hop-dong/760075.vnp


 

 

 

Tận Dụng Thời Gian Dịch COVID-19, Đào Tạo Nghề Cho Người Lao Động 

 

Ngay sau khi dịch COVID-19 bùng phát, dự báo được tình hình, Trường Cao đẳng Nghề An 

Giang đã chủ động đề xuất và được Tổ chức GIZ đồng ý hỗ trợ kinh phí triển khai các lớp đào 

tạo ngắn hạn cho người lao động. Cụ thể, học viên theo học không chỉ được miễn học phí nghề 

mà còn được hỗ trợ tiền ăn trưa, tiền đi lại và học bổng với điều kiện duy nhất là hoàn thành 

chương trình, được cấp Chứng chỉ. Trong năm 2021, Trường Cao đẳng Nghề An Giang tổ chức 

11 lớp với hơn 200 học viên. (Lao Dong Ngày 13/12) 

 

Nhật Bản Mở Rộng Đầu Tư Tại Đồng Nai 

 

Ông Mizushima Kozo, Chủ tịch Hiệp hội DN Nhật Bản tại TP.HCM cho hay: “Hiệp hội có hơn 

1.000 DN hội viên, trong đó, số DN đầu tư kinh doanh tại tỉnh Đồng Nai là 138 công ty với hơn 

60.000 người lao động. (Bao Dong Nai Ngày 12/12) 

 

Bộ Trưởng Lao Động Ký Hiệp Định Về Bảo Hiểm Xã Hội Với Hàn Quốc 

 

Ngày 14/12, tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc, dưới sự chứng kiến của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình 

Huệ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và lãnh đạo một số cơ quan của Quốc hội, thay mặt Chính 

phủ Việt Nam, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung cùng Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi 

Xã hội Hàn Quốc Kwon Deok Cheol đã ký hiệp định song phương về bảo hiểm xã hội giữa Việt 

Nam và Hàn Quốc. Cụ thể, Hiệp định được hai bên thống nhất gồm 5 phần với 24 điều khoản 

quy định về phạm vi áp dụng quy định liên quan tới chế độ hưu trí và tử tuất theo Luật Bảo hiểm 

xã hội năm 2014 của Việt Nam và Luật Hưu trí quốc gia của Hàn Quốc; quy định nguyên tắc đối 

xử bình đẳng giữa công dân Việt Nam và Hàn Quốc làm việc trên lãnh thổ nước kia như đối với 

công dân nước sở tại trong việc xác định các điều kiện đóng, hưởng, chi trả các chế độ BHXH. 

Một trong những nội dung quan trọng của Hiệp định là quy định cách tính thời gian làm căn cứ 

để xác định chế độ hưu trí đối với người lao động là tính tổng thời gian mà người lao động đã 

tham gia đóng BHXH ở cả hai nước (cộng dồn). Ông Kim Seong Jae, Phó Chủ tịch Cơ quan Phát 

triển Nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD), cho biết hiện có khoảng 19.000 lao động Việt Nam theo 

chương trình EPS đang sinh sống-làm việc hợp pháp tại Hàn Quốc. (Dan Tri Ngày 14/12) 

 

Đẩy Mạnh Hợp Tác Giữa Một Số Địa Phương Việt Nam Và Liên Minh Châu Âu 

 

Ngày 12/12, Bộ Ngoại giao tổ chức Tọa đàm “Đẩy mạnh hợp tác giữa một số địa phương Việt 

Nam và Liên minh châu Âu” nhằm tiếp tục khai thác hiệu quả Hiệp định thương mại tự do Việt 

Nam-EU (EVFTA) và thúc đẩy hợp tác giữa địa phương Việt Nam với khu vực châu Âu. Đại 

biểu dự tọa đàm đã tập trung trao đổi về các giải pháp tăng cường phối hợp, thúc đẩy hợp tác 

trong các lĩnh vực địa phương Việt Nam có thế mạnh và tiềm năng hợp tác, đặc biệt trong 5 lĩnh 

vực: thúc đẩy xuất khẩu và đầu tư trong nông sản; tăng cường hợp tác sơ chế, bảo quản, vận 

chuyển sản phẩm hoa quả xuất khẩu; trao đổi kinh nghiệm đẩy mạnh hợp tác về biến đổi khí hậu, 

hợp tác công nghệ cao, kinh tế số, kinh tế xanh; hợp tác về đào tạo, xuất khẩu lao động; hợp tác 

trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, bảo vệ môi trường... (VTV, Vietnam Plus, Vnanet, TBTCVN 

Ngày 13/12) 

https://laodong.vn/cong-doan/tan-dung-thoi-gian-dich-covid-19-dao-tao-nghe-cho-nguoi-lao-dong-983928.ldo
http://baodongnai.com.vn/kinhte/202112/mo-rong-giao-thuong-voi-nhat-ban-3093683/
https://dantri.com.vn/an-sinh/bo-truong-lao-dong-ky-hiep-dinh-ve-bao-hiem-xa-hoi-voi-han-quoc-20211214091742525.htm
https://vtv.vn/kinh-te/du-dia-de-viet-nam-day-manh-hop-tac-voi-eu-con-rat-lon-20211212235615344.htm
https://www.vietnamplus.vn/day-manh-hop-tac-giua-mot-so-dia-phuong-viet-nam-va-lien-minh-chau-au/760453.vnp#related
https://vnanet.vn/vi/anh/anh-thoi-su-trong-nuoc-1014/day-manh-hop-tac-giua-cac-dia-phuong-viet-nam-va-eu-5816029.html#related
https://thoibaotaichinhvietnam.vn/con-nhieu-du-dia-hop-tac-giua-cac-dia-phuong-viet-nam-va-eu-97086.html#related


 

 

 

 

"Bắt Tay" Hợp Tác Để Chuẩn Bị Cho Sinh Viên Việt Nam Sẵn Sàng Với Tương Lai 5G 

 

Ngày 9/12, Ericsson và Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne (RMIT) công bố sự hợp tác 

của hai đơn vị trong một sáng kiến giáo dục về công nghệ 5G tại Việt Nam nhằm giúp đào tạo về 

5G và các công nghệ mới nổi khác cho sinh viên Việt Nam. Theo Biên bản ghi nhớ (MoU) được 

hai đơn vị công bố, ngoài việc hợp tác với RMIT trong các lĩnh vực như giảng viên thỉnh giảng, 

các dự án nghiên cứu, thực tập, các dự án công nghiệp cũng như tạo cơ hội thích hợp để sinh 

viên có thể hưởng lợi từ công nghệ và vị thế hàng đầu về 5G của Ericsson, Ericsson sẽ mở nền 

tảng giáo dục Ericsson Educate của mình cho sinh viên RMIT sử dụng. Nội dung từ nền tảng 

Giáo dục Ericsson sẽ được sử dụng để bổ trợ cho các khóa học về khoa học, công nghệ và kỹ 

thuật của sinh viên đại học RMIT. Hoạt động hợp tác này của chương trình có khả năng tiếp cận 

tới 1300 sinh viên. Giáo sư Brett Kirk, Hiệu trưởng Trường Khoa học, Kỹ thuật và Công nghệ, 

Đại học RMIT chia sẻ, cơ hội tiếp cận công nghệ 5G và môi trường công nghiệp cùng các 

chương trình từ sự hợp tác với Ericsson này sẽ giúp các sinh viên của chúng tôi xây dựng nền 

tảng kiến thức và sẵn sàng tham gia vào ngành này. Việc hợp tác này cũng sẽ tạo điều kiện cho 

sinh viên đóng góp vào các sáng kiến số hóa và Công nghiệp 4.0 của Việt Nam. Ông Denis 

Brunetti, Tổng giám đốc Ericsson Việt Nam, Myanmar, Campuchia và Lào, cho biết, việc hợp 

tác với RMIT trong đào tạo 5G thể hiện một bước tiến quan trọng trong định hướng xây dựng lực 

lượng lao động sẵn sàng cho thị trường tại Việt Nam, thông qua các quan hệ đối tác ngành - học 

thuật chiến lược. (Cong Thuong, www.ericsson.com, SGGP, vn.trangcongnghe.com Ngày 9/12) 

 

ĐH Đà Nẵng: Hợp Tác Phát Triển Nhân Lực Ngành Sức Khỏe Với Đối Tác Nhật Bản 

 

Sáng 7/12, ĐH Đà Nẵng và Công ty SG Crossing (Nhật Bản) đồng chủ trì trực tuyến Lễ ký kết 

Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) về phát triển nguồn nhân lực ngành y tế, điều dưỡng. Theo đó, 

phía SG Crossing sẽ giới thiệu và tạo điều kiện tiếp nhận sinh viên Khoa Y Dược - ĐH Đà Nẵng 

thực tập, có cơ hội được tuyển dụng sau khi tốt nghiệp, làm việc trong các cơ sở y tế, điều 

dưỡng, chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi như Bệnh viện Keiju (thuộc Tập đoàn Y tế 

Tousenkai). Bên cạnh đó, hợp tác trao đổi chuyên gia, giảng viên, sinh viên giữa Khoa Y Dược - 

ĐH Đà Nẵng và các bệnh viện, doanh nghiệp trong lĩnh vực y tế, điều dưỡng của Nhật Bản với 

sự kết nối, giới thiệu của Công ty SG Crossing. Các đối tác sẽ trao học bổng cho sinh viên Khoa 

Y Dược - ĐH Đà Nẵng học ngôn ngữ, tìm hiểu văn hoá Nhật Bản, tham gia góp ý, xây dựng, 

phản biện góp phần nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo của Khoa. (Giao Duc Thoi 

Dai, Bao Da Nang, www.udn.vn Ngày 8/12) 

 

Apple Tìm Kiếm Nhân Sự Cấp Cao Tại Việt Nam 

 

Trên mạng xã hội Linkedin, Apple đăng tin tìm kiếm nhân sự cho 12 vị trí tại Việt Nam, như 

Giám đốc tiếp thị sản phẩm, Giám đốc thiết kế sản phẩm... Một số vị trí quan trọng, Apple yêu 

cầu trình độ học vấn từ thạc sĩ trở lên, ví dụ vị trí kỹ sư hay quản lý sản phẩm. Đại diện một cửa 

hàng ủy quyền của Apple tại Hà Nội nhận định, đây có thể là bước đi quan trọng trong việc đẩy 

mạnh kinh doanh và xem xét mở Apple Store đầu tiên tại Việt Nam của hãng. Đây không phải 

lần đầu Apple tuyển nhân sự quy mô lớn ở Việt Nam. Lần gần nhất là cuối tháng 7 khi hãng 

https://congthuong.vn/bat-tay-hop-tac-de-chuan-bi-cho-sinh-vien-viet-nam-san-sang-voi-tuong-lai-5g-168901.html
https://www.ericsson.com/en/press-releases/2/2021/12/ericsson-and-rmit-university-collaborate-to-prepare-vietnamese-students-for-a-5g-ready-future#related
https://www.sggp.org.vn/ericsson-va-dai-hoc-rmit-hop-tac-san-sang-voi-tuong-lai-5g-780979.html#related
https://vn.trangcongnghe.com/tin-tuc-cong-nghe/tin-ict/241306-ericsson-cung-rmit-hop-tac-ho-tro-sinh-vien-viet-nam-san-sang-voi-5g.html#related
https://giaoducthoidai.vn/ket-noi/dh-da-nang-hop-tac-phat-trien-nhan-luc-nganh-suc-khoe-voi-doi-tac-nhat-ban-eyHyaThng.html
https://giaoducthoidai.vn/ket-noi/dh-da-nang-hop-tac-phat-trien-nhan-luc-nganh-suc-khoe-voi-doi-tac-nhat-ban-eyHyaThng.html
https://baodanang.vn/channel/5411/202112/dai-hoc-da-nang-ky-ket-bien-ban-ghi-nho-hop-tac-voi-cong-ty-sg-crossing-3897857/#related
http://www.udn.vn/tin-tuc/chi-tiet/dai-hoc-da-nang-ky-ket-bien-ban-ghi-nho-hop-tac-voi-cong-ty-sg-crossing-nhat-ban-ve-phat-trien-nguon-nhan-luc-cac-nganh-y-te-dieu-duong#related


 

 

 

đăng tuyển 25 vị trí thuộc mảng vận hành, cung ứng, nhân viên bán hàng và kỹ sư phần cứng. 

(VnExpress, Dan Tri Ngày 8/12) 

 

Tăng Cường Trao Đổi Trong Hoạt Động Công Đoàn Giữa Việt Nam Và Lào 

 

Ngày 7/12, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hội đàm với Trung ương Liên hiệp 

Công đoàn Lào. Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang và Chủ tịch 

Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào Aly Vong Nor Boun Tham chủ trì hội đàm. Chủ tịch Tổng 

LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang bày tỏ vui mừng trước những thành tựu về chính trị, kinh tế - xã 

hội mà nhân dân các bộ tộc Lào dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách 

mạng Lào đã đạt được trong thời gian qua. Trong những thành tích chung đó có sự đóng góp 

không nhỏ của đội ngũ đoàn viên, người lao động Lào. Ông Aly Vong Nor Boun Tham đánh giá 

cao mối quan hệ hợp tác giữa Công đoàn Lào và Công đoàn Việt Nam, thường xuyên bồi đắp 

cho mối quan hệ hợp tác ở các cấp; luôn ủng hộ nhau trên các diễn đàn quốc tế, đồng thời cảm 

ơn Tổng LĐLĐVN và Công đoàn Công thương Việt Nam đã có sự hỗ trợ, giúp đỡ Trung ương 

Liên hiệp Công đoàn Lào trong thời gian dịch COVID-19. Hai bên đề nghị tiếp tục thực hiện tốt 

thoả thuận đã ký tháng 10.2018. Bên cạnh đó, hai bên tiếp tục triển khai linh hoạt các hoạt động 

để chào mừng năm kỉ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Lào (năm 

2022). (Lao Dong, Vietnam Plus English, Cong Doan, Vietnam Plus, Lao Dong Thu Do Ngày 

7/12) 

 

Tin Trong Nước 

 

Có Đến 45% Doanh Nghiệp Tin Có Thể Phục Hồi Trong 1 Đến 6 Tháng Tới 

 

Theo kết quả khảo sát 3.440 doanh nghiệp và 8.835 người lao động trong tháng 10/2021 do Ban 

Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) báo cáo Thủ tướng Chính phủ, 45% doanh 

nghiệp cho biết nếu các địa phương thực hiện đúng Nghị quyết 128/2021/NQ-CP thì doanh 

nghiệp sẽ phục hồi trong khoảng thời gian từ 1 tháng đến dưới 6 tháng. Hơn 22% doanh nghiệp ở 

diện “đang hoạt động” cho biết đã phục hồi như trước dịch và 43% lãnh đạo các doanh nghiệp ở 

diện “đang hoạt động” vẫn luôn “tỏ ra lạc quan để chèo lái doanh nghiệp”. Có 30% số doanh 

nghiệp trả lời cho biết họ gặp khó khăn trong việc tuyển dụng lao động nói chung và đặc biệt các 

lao động có trình độ chuyên môn. Hơn 45% doanh nghiệp phải đưa ra mức thu nhập cao hơn so 

với trước dịch để thu hút lao động trở lại. Số lao động trả lời đang có việc là 47%, tăng gần 10 

điểm phần trăm so với tỷ lệ người có việc ở khảo sát tháng 8. Có 59,3% lao động tham gia khảo 

sát cho biết, không có nguồn tiết kiệm để hỗ trợ cuộc sống trong bối cảnh dịch, phải dựa vào vay 

nợ hoặc trông chờ sự hỗ trợ từ gia đình/xã hội; 41% không tìm được việc; 59% mong muốn được 

ký hợp đồng lao động nếu có việc mới, 54% muốn đề nghị doanh nghiệp phải có cam kết đóng 

bảo hiểm xã hội, bảo hiệm thất nghiệp. Trưởng ban IV Trương Gia Bình đã tiếp tục đề nghị 

Chính phủ tạo lập môi trường làm việc an toàn và năng lực y tế trong doanh nghiệp để duy trì 

liên tục sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, kiến nghị Chính phủ, Bộ LĐ-TB&XH và các bộ, 

ngành, địa phương liên quan xem xét cải thiện các quy định pháp luật hiện hành liên quan đến 

thời gian, chế độ làm việc của người lao động trong bối cảnh dịch; đặc biệt quy định về giờ làm 

thêm của người lao động. Bên cạnh việc mở lại các đường bay nội địa, doanh nghiệp đề xuất 

Chính phủ sớm mở lại đường bay thương mại quốc tế, vừa hỗ trợ ngành hàng không phục hồi, 

https://vnexpress.net/apple-tim-kiem-nhan-su-cap-cao-tai-viet-nam-4400037.html
https://dantri.com.vn/suc-manh-so/tuyen-dung-loat-nhan-su-ban-hang-apple-store-sap-mo-cua-tai-viet-nam-20211207204913124.htm#related
https://laodong.vn/cong-doan/hoi-dam-truc-tuyen-giua-tong-ldldvn-va-trung-uong-lien-hiep-cong-doan-lao-981791.ldo
https://en.vietnamplus.vn/vietnam-laos-forge-trade-union-cooperation/216792.vnp#related
http://www.congdoan.vn/tin-tuc/hoat-dong-cong-doan-3569/hoi-dam-truc-tuyen-giua-tong-ldldvn-va-trung-uong-lien-hiep-cong-doan-lao-604560.tld#related
https://www.vietnamplus.vn/tang-cuong-trao-doi-trong-hoat-dong-cong-doan-giua-viet-nam-va-lao/758503.vnp#related
https://laodongthudo.vn/tong-lien-doan-lao-dong-viet-nam-hoi-dam-voi-trung-uong-lien-hiep-cong-doan-lao-133738.html#related


 

 

 

vừa giúp đẩy mạnh giao thương. Cuối cùng, về hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua các khó khăn về tài 

chính và khó khăn khác để phục hồi, phát triển, Ban IV kiến nghị Chính phủ thiết kế các gói hỗ 

trợ đủ sâu, đủ rộng, có tính toán tới đặc thù của từng ngành và triển khai ngay trong đầu năm 

2022. (Dau Tu, Saigon Times, Tuoi Tre, VnExpress Ngày 9/12) 

 

Thủ Tướng Yêu Cầu Khắc Phục Tình Trạng Nhiều Cán Bộ Y Tế Nghỉ Việc Tại TP. HCM 

Và Hà Nội 

 

Văn phòng Chính phủ đã có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm 

Minh Chính yêu cầu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long tiếp tục triển khai, thực hiện có 

hiệu quả các giải pháp phòng chống dịch Covid-19. Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Y tế có giải 

pháp phù hợp để kịp thời khắc phục tình trạng không ít cán bộ y tế đang nghỉ việc, nhất là ở các 

thành phố lớn như Hà Nội và TP. HCM. Từ đầu năm 2021 đến nay, TPHCM có gần 1.000 nhân 

viên y tế nghỉ việc và xu hướng nghỉ việc trong lĩnh vực y tế tiếp tục gia tăng. Trước đó, cuối 

tháng 11, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế TP. HCM cho biết, năm 2020 ở 

Thành phố có 597 nhân viên y tế xin nghỉ việc, còn trong 10 tháng đầu năm 2021, con số này là 

968. The VnExpress, một số nhân viên y tế tại TP HCM cho rằng tình trạng kiệt sức, lương thấp 

và thiếu cơ hội nâng cao chuyên môn là những lý do khiến họ nghỉ việc. Hiện TPHCM đang phải 

vật lộn với tình trạng thiếu nhân lực y tế tuyến cơ sở do dân cư đông đúc với tỷ lệ 2,31 nhân viên 

y tế trên 10.000 dân, thấp nhất trên toàn quốc. (Dan Tri, Bao Quoc Te, Lao Dong, Tien Phong, 

Thanh Nien, VietnamNet, Dan Viet Ngày 10/12) 

 

Hà Nội Tuyển Sinh GDNN Ước Đạt 143.000 Người 

 

Sở LĐ-TB&XH Hà Nội cho biết, 11 tháng năm 2021, 380 cơ sở GDNN, hoạt động GDNN ở Hà 

Nội tuyển sinh, đào tạo nghề cho 143.000 người, giảm 26,7% so với cùng kỳ năm 2020. Nguyên 

nhân là do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thành phố Hà Nội và nhiều địa phương thực hiện 

giãn cách xã hội trong thời gian dài, khiến công tác tư vấn, tuyển sinh gặp nhiều khó khăn. Trong 

tháng cuối năm, các cơ quan chức năng triển khai nhiều giải pháp nhằm thu hút người dân, người 

lao động tham gia học nghề, nhất là những người bị ảnh hưởng về việc làm do dịch COVID-19. 

Ước trong năm 2021, Hà Nội tuyển sinh GDNN ước đạt 220.500 người. Kết quả này góp phần 

nâng cao tỷ lệ lao động đang làm việc qua đào tạo ở Hà Nội tăng từ 70,25% vào cuối năm 2020, 

lên khoảng 71,1% vào cuối năm 2021. (Hanoi Moi Ngày 11/12) 

 

Hải Phòng Tạm Dừng Tuyển Lao Động Chưa Tiêm Đủ 2 Mũi Vaccine COVID-19 

 

Ngày 10/12, UBND thành phố Hải Phòng có công văn hỏa tốc gửi các đơn vị liên quan chỉ đạo 

về việc rà soát người chưa tiêm phòng vaccine COVID-19. Để giảm số ca mắc chuyển nặng và 

tử vong, UBND thành phố yêu cầu Ban Quản lý khu kinh tế, Sở Công Thương khẩn trương rà 

soát, lập danh sách công nhân, người lao động tại khu, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh 

doanh chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ 2 mũi vaccine gửi Sở Y tế. Đáng chú ý, UBND thành phố 

Hải Phòng yêu cầu tạm dừng tuyển dụng người lao động chưa tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng 

COVID-19. UBND thành phố giao UBND các quận, huyện khẩn trương rà soát, lập danh sách 

công nhân và người lao động tại các công trường xây dựng, người lao động tự do, người trong 

https://baodautu.vn/co-den-45-doanh-nghiep-tin-co-the-phuc-hoi-trong-1-den-6-thang-toi-d157199.html
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https://tuoitre.vn/nang-ganh-chi-phi-xet-nghiem-doanh-nghiep-kho-tuyen-lao-dong-20211209145819528.htm#related
https://vnexpress.net/doanh-nghiep-can-nao-voi-bai-toan-thieu-lao-dong-sau-dich-4400653.html#related
https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/thu-tuong-yeu-cau-khac-phuc-tinh-trang-nhieu-can-bo-y-te-nghi-viec-20211212094235218.htm
https://baoquocte.vn/thu-tuong-yeu-cau-khac-phuc-tinh-trang-nhieu-can-bo-y-te-nghi-viec-tai-tp-hcm-va-ha-noi-167688.html#related
https://laodong.vn/thoi-su/nhieu-can-bo-y-te-nghi-viec-thu-tuong-yeu-cau-bo-y-te-co-giai-phap-983709.ldo#related
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https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/thu-tuong-yeu-cau-bo-truong-y-te-co-giai-phap-khac-phuc-can-bo-y-te-nghi-viec-800203.html#related
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khu nhà trọ, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ 2 mũi vaccine 

gửi Sở Y tế. (Zing Ngày 10/12) 

 

Bắc Ninh: Năm 2021 Đào Tạo Nghề Cho 2.500 Lao Động 

 

Theo Kế hoạch năm 2021, toàn tỉnh Bắc Ninh đào tạo nghề cho 2.500 lao động, trong đó: Đào 

tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng cho lao động nông thôn, phụ nữ, người khuyết tật 

là 1.800 người; đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ là 700 người. 

(Dan Sinh Ngày 12/12) 

 

Vĩnh Phúc: Các Khu Công Nghiệp Thu Hút Gần 110.000 Lao Động 

 

Toàn tỉnh Vĩnh Phúc hiện có 8 khu công nghiệp đi vào hoạt động với 328 doanh nghiệp đang sản 

xuất kinh doanh, thu hút gần 110.000 lao động, mức thu nhập của lao động phổ thông tại các khu 

công nghiệp từ 6 triệu đến 8 triệu đồng/người/tháng. (Dan Sinh Ngày 12/12) 

 

Thanh Hóa Xây Dựng Nhiều Giải Pháp Hỗ Trợ Lao Động Về Từ Vùng Dịch 

 

Đến thời điểm hiện tại, Thanh Hóa đã có khoảng 205.000 người trở về từ vùng dịch, với gần 

161.000 người trong độ tuổi lao động, trong số đó có 42.566 lao động có nhu cầu giải quyết việc 

làm, đào tạo nghề. Bà Vũ Thị Hương, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thanh Hóa cho biết: 

“Nhìn chung, thị trường lao động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cơ bản được phục hồi; đã có 1.300 

doanh nghiệp đăng ký trở lại hoạt động, 2.800 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và nhiều 

doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng thêm lao động để phục hồi và phát triển sản xuất, với 

khoảng 35.000 người. Đến nay, đã có 34.230 lao động trở về từ vùng dịch được tạo việc làm trên 

địa bàn tỉnh; trên 24.500 lao động trở lại làm việc ở tỉnh ngoài. (Dan Sinh Ngày 10/12) 

 

Thanh Hóa Hỗ Trợ Lao Động Trở Về Từ Vùng Dịch 

 

Theo thống kê của tỉnh, đến thời điểm hiện tại, có khoảng 205.000 người Thanh Hóa trở về từ 

vùng dịch, với gần 161.000 người trong độ tuổi lao động. Trong số đó, có 42.566 lao động có 

nhu cầu giải quyết việc làm, đào tạo nghề với tổng số vốn đề nghị vay là trên 169 tỉ đồng. Đến 

nay, đã có 34.230 lao động trở về từ vùng dịch được tạo việc làm; 1.080 lao động được đào tạo, 

chuyển đổi nghề nghiệp; trên 24.500 lao động trở lại làm việc ở tỉnh ngoài; hỗ trợ 346 dự án vay 

vốn giải quyết việc làm. (VietnamNet Ngày 11/12) 

 

Bình Thuận: Xét Tuyển 109 Học Sinh DTTS Để Đào Tạo Nghề 

 

Trong năm 2021, có 109 học sinh DTTS đăng ký và được Hội đồng tuyển sinh cấp huyện, tỉnh 

Bình Thuận xét duyệt trúng tuyển cho 109/109 học sinh DTTS với các ngành, nghề phù hợp. 

(Bao Dan Toc Ngày 13/12) 

 

Năm 2022, TP.HCM Cần Tới Hơn 250.000 Chỗ Làm Mới 
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Theo ông Đỗ Thanh Vân - Phó Giám đốc FALMI TP.HCM - năm 2022, về nhu cầu nhân lực 

trong thời gian tới có 2 kịch bản. Kịch bản thứ nhất, tình hình dịch bệnh diễn biến theo chiều 

hướng phức tạp, ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế - xã hội, dự kiến nhu cầu nhân lực năm 2022 

cần khoảng 255.000 - 280.000 chỗ làm việc. Cụ thể, nhu cầu nhân lực quý I cần khoảng 71.500 - 

78.500 chỗ làm việc; quý II cần khoảng 59.600 - 65.500 chỗ làm việc; quý III cần khoảng 60.600 

- 66.500 chỗ làm việc; quý IV cần khoảng 63.300 - 69.500 chỗ làm việc. Kịch bản thứ hai, tình 

hình dịch bệnh được kiểm soát, diễn biến theo chiều hướng tích cực, dự kiến nhu cầu nhân lực 

năm 2022 cần khoảng 280.000 - 310.000 chỗ làm việc. Trong đó, nhu cầu nhân lực quý I cần 

khoảng 78.500 - 86.900 chỗ làm việc; quý II cần khoảng 65.500 - 72.500 chỗ làm việc; quý III 

cần khoảng 66.500 - 73.500 chỗ làm việc; quý IV cần khoảng 69.500 - 77.100 chỗ làm việc. 

(Lao Dong Ngày 11/12) 
 

PGS TS Trần Hoàng Ngân: 'Kinh Tế TP HCM Đang Phục Hồi' 

 

Theo PGS. TS Trần Hoàng Ngân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP HCM, tính đến 

ngày 13/12, nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất tại TP HCM đã khôi phục hoạt động 98% với 

328.000 lao động làm việc. Theo ông Ngân, sau khi thành phố phủ xong vaccine, kiểm soát được 

dịch Covid-19 và chuyển sang thích ứng an toàn linh hoạt, hiện đã có 88 dự án trong khu công 

nghệ cao với khoảng 48.000 lao động khôi phục 100% hoạt động. Trong khi đó, có 1.408/1.412 

doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu chế xuất cũng hoạt động với trên 280.000 lao 

động, chỉ còn 4 doanh nghiệp vẫn tạm ngừng. (VnExpress Ngày 13/12) 

 

TP HCM Dự Kiến Thu Ngân Sách Vượt Kế Hoạch 

 

Sau một năm chịu tác động nặng nề bởi Covid-19, UBND TP HCM đề ra 19 chỉ tiêu cho năm 

mới. Trong đó, tạo 140.000 việc làm mới; tỷ lệ thất nghiệp đô thị dưới 4%; tỷ lệ lao động qua 

đào tạo nghề đạt trên 86%, và tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân đạt 7%/năm. 

(VnExpress Ngày 7/12) 

 

42% Lao Động Về Quê Không Quay Lại Thành Phố Dù Lương Tăng 10% 

 

Theo báo cáo thị trường lao động phổ thông trong và hậu giãn cách của trang vieclamtot.com 

vừa công bố với nghiên cứu hơn 4.000 người trong dịch và khoảng 2.000 lao động sau dịch 

COVID-19, 58% người lao động đã về quê có dự định quay trở lại TP.HCM làm việc, 42% còn 

lại đều khẳng định sẽ không quay lại thành phố. Số lao động doanh nghiệp đăng tuyển dụng tăng 

gấp 3 ngày thường và lương tăng 7 - 10%. Tính đến thời điểm hiện tại, TP Hồ Chí Minh vẫn 

đang có nhu cầu tuyển dụng khoảng 50.000 lao động. Báo cho hay, đã có ít nhất 1,3 triệu người 

dân rời các thành phố lớn đề về quê tránh dịch. Ngày hôm nay (7/12), thông tin mới nhất từ 

UBND tỉnh Đắk Lắk và một số địa phương, hiện đã có khoảng 10.000 lao động trở lại TP Hồ 

Chí Minh và Bình Dương. (VTV, Thanh Nien, Nha Dau Tu, sctv.vn) 
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Doanh Nghiệp Bình Dương Cần 25.000 Lao Động Cho Dịp Cuối Năm 

 

Trong những tháng cuối năm, nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn 

tỉnh Bình Dương khoảng 25.000 người. Những vị trí việc làm đang có nhu cầu cao như: lao động 

phổ thông, kế toán, nhân sự, thợ sơn, thợ hàn, bảo trì, IT, nhân viên kinh doanh, phiên dịch, nhân 

viên kho… Trong đó, lao động phổ thông là vị trí hầu hết doanh nghiệp đều có nhu cầu. (Tin Tuc 

Ngày 9/12) 
 

Hỗ Trợ Người Lao Động Quay Lại Đồng Nai Làm Việc 

 

Qua khảo sát nhanh tại hơn 300 DN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, hiện các DN đang có nhu cầu 

tuyển dụng khoảng 35-40 ngàn lao động. Tình trạng thiếu hụt lao động số lượng lớn dự báo sẽ 

còn tiếp diễn trong quý IV-2021 và quý I-2022. Tỉnh hiện có trên 38 ngàn DN, trong đó khoảng 

1,5 ngàn DN có vốn đầu tư nước ngoài, các DN trên địa bàn tỉnh sử dụng khoảng 1,2 triệu lao 

động, trong đó lao động làm việc trong các khu công nghiệp tập trung khoảng 600 ngàn lao 

động. (Bao Dong Nai Ngày 12/12) 

 

An Giang Nỗ Lực Tạo Việc Làm Cho Lao Động Địa Phương 

 

Năm 2021, tỉnh An Giang phấn đấu giải quyết việc làm cho khoảng 27.000 lao động, trong đó, 

giải quyết việc làm thông qua chương trình tín dụng đối với hộ nghèo và cận nghèo; các dự án 

phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố; Chương trình Mục tiêu Quốc 

gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững… là 18.700 lao động. (Dan Sinh Ngày 

11/12) 

 
 

https://baotintuc.vn/van-de-quan-tam/doanh-nghiep-binh-duong-can-25000-lao-dong-cho-dip-cuoi-nam-20211208182622072.htm
http://www.baodongnai.com.vn/bandoc/202112/ho-tro-nguoi-lao-dong-quay-lai-dong-nai-lam-viec-3093679/
https://baodansinh.vn/an-giang-no-luc-tao-viec-lam-cho-lao-dong-dia-phuong-20211210221431.htm

