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● Tin Tiêu Điểm ●

● Tin GDNN / Đào Tạo Nghề ●
Chính Sách
Lập Hội Đồng Thẩm Định Quy Hoạch Mạng Lưới Cơ Sở GDNN
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 2089/QĐ-TTg ngày 12/12/2021 về
việc thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch mạng lưới cơ sở GDNN thời kỳ 2021 - 2030, tầm
nhìn đến năm 2045. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam làm Chủ tịch Hội đồng. (Chinh Phu
Ngày 12/12)
Huy Động Hiệu Quả Các Nguồn Lực Cho Phát Triển GDNN
Chỉ riêng trong giai đoạn 2011-2019, nguồn ngân sách nhà nước chi cho GDNN chiếm khoảng
85,65%; đóng góp của người dân thông qua học phí khoảng 10,41%; thu từ dịch vụ sự nghiệp
của các cơ sở dạy nghề là 1,08%; đầu tư, tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước
khoảng 2,86%. Số liệu thống kê cho thấy, tổng các nguồn lực của xã hội thu hút vào khối ngoài
công lập hiện mới có trên 3.200 dự án đầu tư với số vốn đăng ký trên 53.000 tỷ đồng. Để khắc
phục những tồn tại, hạn chế và huy động hiệu quả các nguồn lực cho phát triển GDNN, thời gian
tới, các cơ quan quản lý nhà nước về GDNN cần rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn
bản, chính sách liên quan đến xã hội hóa GDNN, tạo hành lang pháp lý đầy đủ, thuận lợi; tập
trung cho các cơ sở GDNN tại các vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên
giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa; thúc đẩy hợp tác công - tư (PPP) trong GDNN; tập trung nguồn
vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài đầu tư cho các cơ sở GDNN trọng điểm; đẩy mạnh hợp tác
giữa cơ sở GDNN với doanh nghiệp. (Tap Chi Tai Chinh Ngày 17/12)
Đề Xuất Đưa Học Viên Trường Nghề Vào Doanh Nghiệp Vừa Học, Vừa Làm
Ông Trương Anh Dũng, Tổng cục trưởng Tổng cục GDNN, đề xuất cung ứng lao động tạm thời
cho các doanh nghiệp bằng lực lượng là học sinh, sinh viên trường nghề theo hình thức thực
hành, thực tập, vừa học, vừa làm trong bối cảnh Covid-19. Để đào tạo, phát triển GDNN, ông
Dũng đề xuất 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 nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực có kỹ năng nghề của thị trường lao động, nhất là khu
vực, địa bàn thành thị tập trung nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất…(VietnamNet Ngày
15/12)
Cung Cấp Nhiều Phim, Tình Huống Để Hiểu Về Giới Tính Và Sức Khỏe Tình Dục Thời 4.0
Sáng 16/12, lễ công bố chương trình giáo dục giới tính và sức khỏe tình dục toàn diện cho người
học trong các cơ sở GDNN đã được Tổng cục GDNN (Bộ LĐ-TB&XH) phối hợp với Quỹ Dân

số Liên Hiệp Quốc tổ chức. Đây là chương trình học trực tuyến thông qua website
giaoducgioitinh.online, gồm 20 bộ phim ngắn tương tác, 30 bài học lý thuyết, 50 bài đọc thêm và
35 nội dung khác liên quan đến giáo dục giới tính. (GDNN Ngày 16/12)
Thí Điểm Tổ Chức Lao Động, Hướng Nghiệp, Dạy Nghề Cho Phạm Nhân Ngoài Trại Giam
Bộ Công an đã chủ trì xây dựng, hoàn thành dự thảo Nghị quyết tạo cơ sở pháp lý để thống nhất
tổ chức lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam và tổ chức lấy ý kiến
đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Dự thảo Nghị quyết cũng nêu rõ sẽ ưu tiên lựa chọn
ngành nghề có dây chuyền sản xuất, phương thức tổ chức vận hành ổn định, có hàm lượng kỹ
thuật, công nghệ cao, tạo điều kiện để phạm nhân có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm sau khi chấp
hành xong án phạt tù. Ngành nghề tổ chức lao động, hướng nghiệp, dạy nghề không thuộc danh
mục các ngành nghề có mức độ điều kiện lao động độc hại, nguy hiểm từ mức độ V trở lên theo
quy định Thông tư số 11/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 của Bộ LĐ-TB&XH về việc
Ban hành Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt
nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. (MPS Ngày 16/12)
Lao Động Nhiễm COVID-19 Được Hỗ Trợ 1,5 Đến 3 Triệu Đồng
Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam quyết định hỗ trợ 1,5 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với các
đoàn viên, người lao động bị nhiễm COVID-19. Theo đó, đoàn viên, người lao động nhiễm
COVID-19 sẽ được hỗ trợ tối đa là 3.000.000 đồng/người nếu có triệu chứng bệnh nặng, phải
điều trị từ 21 ngày trở lên tại bệnh viện, cơ sở y tế được thu dung điều trị. Còn các trường hợp bị
nhiễm nếu phải điều trị ngoại trú từ 21 ngày trở lên hoặc điều trị nội trú dưới 21 ngày tại bệnh
viện, cơ sở y tế được thu dung sẽ được hỗ trợ tối đa là 1.500.000 đồng/người. (Tien Phong Ngày
17/12)
Lao Động Thời Vụ Làm Thêm Không Quá 40 Giờ/Tháng
Bộ LĐ-TB&XH vừa ban hành trong Thông tư 18/2021/TT-BLĐTBXH quy định về thời giờ làm
việc, nghỉ ngơi với người lao động làm công việc sản xuất thời vụ, gia công theo đơn đặt hàng,
chính thức được áp dụng kể từ ngày 1/2/2022. Theo đó, tổng số giờ làm thêm trong một tháng sẽ
không quá 40 giờ thay vì không quá 32 giờ như quy định hiện hành. Về tiêu chuẩn và số giờ làm
thêm đối với lao động làm công việc thời vụ trên, thông tư nêu rõ, rổng số giờ làm việc tiêu
chuẩn và số giờ làm thêm trong một ngày không quá 12 giờ. Tổng số giờ làm thêm trong một
năm đối với mỗi người lao động không quá 300 giờ. Về thời giờ nghỉ ngơi, thông tư quy định,
hằng tuần, người lao động được nghỉ ít nhất một ngày (24 giờ liên tục). Quy định này được áp
dụng với người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn
từ đủ 12 tháng đến 36 tháng và hợp đồng lao động không xác định thời hạn làm công việc gồm:
Sản xuất có tính thời vụ trong ngành nông - lâm - ngư - diêm nghiệp, đòi hỏi phải thu hoạch
ngay hoặc sau khi thu hoạch phải chế biến ngay không để lâu dài được; gia công hàng theo đơn
đặt hàng, bị phụ thuộc vào thời điểm chủ hàng yêu cầu. (VnEconomy, Dan Tri Ngày 17/12)
● Tin Kinh Doanh & Thị Trường Lao Động ●

Hợp tác Nước Ngoài
Giảng Viên LILAMA 2 Nghề Cơ Khí Xây Dựng Tham Gia Kỳ Đánh Giá Thử Về Năng Lực
Từ ngày 8 đến ngày 12/11, kỳ đánh giá thử về năng lực chuyên môn dành cho 12 giảng viên
nghề Cơ khí xây dựng đã diễn ra tại Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2
(LILAMA 2). Kỳ đánh giá này là bước quan trọng để các giảng viên thử sức với kiến thức và kỹ
năng đã có, cũng như chuẩn bị và luyện tập cho Kỳ đánh giá thực tế sắp tới. Kỳ đánh giá thử này
được thiết kế dựa trên hình thức và cấu trúc của một kỳ thi hoàn chỉnh dành cho kỹ thuật viên
lành nghề trong lĩnh vực Cơ khí xây dựng tại Đức. Kỳ đánh giá có 2 phần, mỗi phần đều bao
gồm đầy đủ các câu hỏi lý thuyết cũng như các bài tập thực hành. Qua đó, kiến thức và kỹ năng
của các giảng viên được đánh giá một cách toàn diện, đồng thời hiểu thêm về quá trình chuẩn bị
và triển khai các kỳ đánh giá năng lực. Trong tương lai, các giảng viên có thể tự triển khai các kỳ
thi, đánh giá năng lực tương tự trong công tác giảng dạy của mình. Ông Andreas Fischer –
Chuyên gia Phát triển tại LILAMA 2 và chịu trách nhiệm đảm bảo chất lượng cho kỳ đánh giá
thử này – cho biết: “Không có kết quả đạt hay không đạt cho kỳ đánh giá thử này.” Mục đích
chính là các giảng viên nhận ra những điểm cần cải thiện và tìm ra phương hướng cho các hoạt
động phát triển trong thời gian sắp tới. Sau kỳ đánh giá thử này, các giảng viên đã xác định được
kiến thức và kỹ năng hiện tại của bản thân để có sự chuẩn bị chu đáo nhất cho kỳ đánh giá năng
lực thực tế dự kiến tổ chức vào năm sau. Bên cạnh đó, các giảng viên cũng bày tỏ mong muốn sẽ
có nhiều khóa đào tạo hơn nữa trong tương lai để nâng cao năng lực giảng dạy, cũng như trau dồi
kiến thức chuyên môn của bản thân. Kỳ đánh giá thử này được tổ chức trong khuôn khổ Hợp
phần “Hỗ trợ các Cơ sở GDNN Chất lượng cao”, thuộc Chương trình Hợp tác Việt-Đức “Đổi
mới Đào tạo nghề tại Việt Nam”. Chương trình được tài trợ bởi Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển
Liên bang Đức (BMZ), đồng thực hiện bởi Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) và Bộ LĐTB&XH Việt Nam. (TVET Ngày 16/12)
Tăng Cường Quan Hệ Việt Nam- Anh
Theo Đại sứ Việt Nam tại Anh - ông Nguyễn Hoàng Long, Việt Nam và Anh có thể thúc đẩy 2
lĩnh vực trong hợp tác giáo dục đào tạo là đào tạo phổ thông và đào tạo nghề trong thời gian tới
Đối với đào tạo phổ thông, Anh có nhiều trường Đại học đẳng cấp, thương hiệu lớn tồn tại từ
600-700 năm. Họ đưa chất lượng, chương trình, thương hiệu đó hợp tác với các trường Đại học,
công ty của Việt Nam để xây dựng trường đó tại Việt Nam. Trong lĩnh vực đào tạo nghề, Anh
chú trọng đào tạo nghề xanh, tức là những ngành nghề phục vụ phát triển kinh tế xanh và bền
vững. Khi phía Anh tăng cường hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế xanh, sẽ có nhiều
dự án đầu tư vào Việt Nam, cần phải có công nhân, thợ lành nghề làm những việc đó. Đó cũng sẽ
là tiền đề tốt để phát triển nền kinh tế xanh Việt Nam. (VOV, Bao Giao Thong Ngày 18/12)
Thúc Đẩy, Mở Rộng Hợp Tác Lao Động Việt Nam - Hàn Quốc
Chiều 14/12, tại Seoul, trong khuôn khổ chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ
tới Hàn Quốc, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung đã có cuộc làm việc với Bộ trưởng
Bộ Lao động và Việc làm Hàn Quốc An Kyung Duk về hợp tác trên lĩnh vực lao động, việc làm.

Cùng trao đổi về việc thực hiện chương trình cấp phép cho lao động nước ngoài (EPS), Bộ
trưởng An Kyung Duk chia sẻ, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, việc đưa lao
động Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn. Ông khẳng định tiếp tục quan tâm, ưu tiên tạo điều kiện
để lao động Việt Nam sang Hàn Quốc làm việc, cam kết thúc đẩy hợp tác giữa hai Bộ trên nhiều
lĩnh vực. Để việc nhập cảnh cho lao động được an toàn, Bộ trưởng An Kyung Duk đề nghị Việt
Nam quan tâm để lao động Việt Nam trước khi xuất cảnh sang Hàn Quốc làm việc đều được
tiêm vaccine phòng Covid -19. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh những kết quả hợp tác đạt
được giữa hai bên. Trong đó có việc hợp tác thuyền viên tàu cá gần bờ, với gần 10.000 lao động
Việt Nam đang làm việc tại Hàn Quốc; việc triển khai các hợp đồng cung ứng lao động giữa các
doanh nghiệp hai nước; các dự án ODA do Bộ Lao động và Việc làm Hàn Quốc tài trợ Việt Nam
trong các lĩnh vực GDNN, việc làm, quan hệ lao động, an toàn vệ sinh lao động. Bộ trưởng đề
nghị Bộ Lao động và Việc làm Hàn Quốc nghiên cứu, mở rộng các ngành nghề mới mà phía bạn
có nhu cầu tiếp nhận. Kết thúc buổi làm việc, hai Bộ trưởng thống nhất tiếp tục tăng cường trao
đổi song phương giữa hai Bộ hàng năm, sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát, để cùng đánh giá
các hợp tác giữa hai bên. Bộ trưởng An Kyung Duk và Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhất trí xem
xét ký kết lại Bản thỏa thuận (MOU) về hợp tác lao động việc làm giữa Bộ LĐ-TB&XH Việt
Nam và Bộ Lao động và Việc làm Hàn Quốc. (Dan Tri, MoLISA, Bao Dan Sinh Ngày 15)
ILO Và Hà Lan Ký Thỏa Thuận Hỗ Trợ Ngành Dệt May Việt Nam
Ngày 16/12, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) ký thỏa thuận với Chính phủ Hà Lan để thực hiện
một dự án mới hỗ trợ Việt Nam dự báo và giải quyết nhu cầu kỹ năng trong tương lai trong
ngành dệt may. Trong khuôn khổ dự án mới kéo dài hai năm kể từ tháng 1 năm 2022, ILO sẽ hỗ
trợ Chính phủ, các tổ chức của người sử dụng lao động và người lao động tại Việt Nam để tìm
hiểu những kỹ năng mà ngành và người lao động trong ngành cần có hiện nay và trong tương lai.
Dự án sẽ chú trọng tới nhóm lao động có nguy cơ mất việc làm cao nhất do khủng hoảng
COVID-19 và do việc tăng cường tự động hóa và số hóa trong ngành. Theo số liệu của Bộ Công
thương, ngành này sử dụng khoảng 2,7 triệu lao động, trong đó phần đông là nữ. (BNews, Bao
Dan Sinh, VnEconomy Ngày 16/12)
Philips Hỗ Trợ Đại Học Nam Cần Thơ Đào Tạo Nhân Lực Y Tế
Philips Việt Nam ký kết bản ghi nhớ hợp tác đào tạo với Trường ĐH Nam Cần Thơ từ năm 2022
đến 2024 nhằm xây dựng nguồn nhân lực y tế, hỗ trợ công tác chẩn đoán và điều trị tại TP.Cần
Thơ và khu vực ĐBSCL, nhân dịp DNC sắp khánh thành Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ vào
đầu năm 2022. Theo chương trình hợp tác này, các sinh viên năm cuối thuộc khối ngành sức
khỏe bao gồm kỹ thuật viên hình ảnh y học và bác sĩ đa khoa sẽ tham gia chương trình đào tạo từ
cơ bản đến nâng cao về kỹ thuật chụp cộng hưởng từ (MRI), kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính (CT),
hình ảnh học can thiệp và siêu âm cũng như các sử dụng thiết bị hồi sức tích cực và cấp cứu
trong thực hành lâm sàng. (Saigon Times, Giao Duc Thoi Dai, Thanh Nien, VnExpress Ngày
16/12)
Tin Trong Nước

90% Người Lao Động Bị Mất Việc Làm Ngừng Tìm Việc Mới
Theo nghiên cứu chung của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB), khoảng 90% số lao động Việt
Nam bị mất việc làm trong quý III đã ngừng tìm việc mới. Cụ thể, 4,4% người lao động (NLĐ)
được tuyển dụng chính thức đã bị mất việc làm theo ghi nhận hồi quý III-2021, tương ứng 1,8
triệu người mất việc, tăng 620.000 người so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số đó, khoảng 90% ra
khỏi lực lượng lao động. (NLD, Doanh Nhan Sai Gon Ngày 18/12)
Hơn 70.000 Sinh Viên Chậm Tốt Nghiệp Do Đại Dịch: Ưu Tiên Tháo Gỡ
Cần kịp thời hỗ trợ hơn 70.000 sinh viên (SV) chậm tốt nghiệp do ảnh hưởng của dịch bệnh và
tăng cường năng lực đào tạo, đưa các trường đại học hoạt động trở lại bình thường để giải quyết
được nguồn nhân lực trước mắt cho năm 2022 – 2023, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT nhấn mạnh tại
Diễn đàn cấp cao thường niên lần thứ ba về công nghiệp 4.0. (Dan Sinh Ngày 18/12)
Hơn 17.000 Vị Trí Việc Làm Dành Cho Người Lao Động
Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội (Sở LĐ-TB&XH Hà Nội) phối hợp với cơ quan chức năng
của một số địa phương, ngày 16-12 tổ chức phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối thị trường
lao động giữa Hà Nội với 6 tỉnh: Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Phú Thọ và
Hải Dương. Phiên giao dịch việc làm thu hút gần 100 doanh nghiệp tham gia, với 17.000 chỉ tiêu
tuyển dụng. Trong đó, hệ thống sàn giao dịch việc làm trên địa bàn Hà Nội có 30 doanh nghiệp
cần tìm kiếm hơn 1.200 lao động. (HanoiMoi, VOV, VietnamPlus Ngày 16/12)
Thanh Hoa Thí Điểm Đào Tạo 30.000 Lao Động Chất Lượng Cao Cho Doanh Nghiệp
Thanh Hóa là một trong những địa phương đầu tiên được Bộ LĐ-TB&XH cho phép ký kết hợp
tác với đơn vị cung ứng lao động để tuyển chọn, đào tạo 30.000 lao động chất lượng cao cung
ứng cho doanh nghiệp. Dự án tuyển chọn 30.000 lao động chất lượng cao, theo mô hình dịch
chuyển lao động quốc tế gắn với đào tạo kỹ năng nghề đã được ký kết giữa Sở LĐ-TB&XH tỉnh
Thanh Hóa với Công ty cổ phần Tập đoàn cung ứng nguồn nhân lực JHL Việt Nam (JHL), chiều
16/12. Đại diện JHL cho biết dự án sẽ tuyển chọn 30.000 lao động ở Thanh Hóa để đào tạo, cung
ứng 10.000 vị trí việc làm tại các doanh nghiệp FDI; 10.000 lao động cho các doanh nghiệp
trong nước; 5.000 lao động cho thị trường Nhật Bản và 5.000 lao động cho thị trường Đài Loan.
30.000 lao động được tuyển chọn sẽ được JHL đào tạo tác phong, kỹ năng nghề và ngôn ngữ và
trong thời gian đào tạo được giới thiệu đến các doanh nghiệp FDI trong nước có hưởng lương (từ
6 - 10 triệu đồng/tháng), song song với việc trau dồi tay nghề và làm quen với môi trường sản
xuất chuyên nghiệp. Khi tích lũy đủ kinh nghiệm, tài chính, nếu có nhu cầu sẽ được JHL phái cử
đi làm việc tại Nhật Bản, Đài Loan với mức thu nhập 35 - 40 triệu đồng/tháng. (Tuoi Tre Ngày
16/12)
Quảng Bình: Trên 80% Lao Động Nông Thôn Học Nghề Có Việc Làm

Trong 10 năm qua, toàn tỉnh Quảng Bình có trên 125.000 lao động nông thôn đã tham gia học
nghề, trong đó, gần 38.000 lao động nông thôn được hỗ trợ đào tạo nghề theo chính sách của Đề
án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020". Gần 80% lao động sau đào tạo nghề
có việc làm. (Dan Sinh Ngày 18/12)
Quảng Trị Đào Tạo Nghề Cho Lao Động Nông Thôn Gắn Với Xây Dựng Nông Thôn Mới
Sau 10 năm tỉnh Quảng Trị đã tổ chức tuyển sinh và dạy nghề cho hơn 57.482 lao động nông
thôn, trong đó, dạy nghề: 33.424 người; dạy nghề phi nông nghiệp 24.058 người; trên 80% lao
động sau khi đào tạo đã có việc làm nhằm ổn định cuộc sống. (Dan Sinh Ngày 17/12)
Trường Trung Cấp Đầu Tiên Tại TP.HCM Cho Học Viên Đến Trường Học Trực Tiếp
Chiều 20/12, những học sinh, sinh viên đầu tiên của Trường trung cấp nghề Kỹ thuật Hùng
Vương (Q.5, TP.HCM) đã đến trường hoàn tất những học phần thực hành còn 'nợ' do COVID19. Đây là một trong 5 cơ sở GDNN vừa được UBND TP.HCM chấp thuận đề xuất của Sở LĐTB&XH, cho phép tổ chức thí điểm dạy và học trực tiếp tại trường. 4 cơ sở GDNN còn lại là các
trường cao đẳng, gồm Trường cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, Trường cao đẳng Lý Tự Trọng
TP.HCM, Trường cao đẳng nghề TP.HCM, Trường cao đẳng Đại Việt Sài Gòn. (Tuoi Tre Ngày
20/12)
TP. HCM Phân Bổ 360 Tỷ Đồng Cho Vay Hỗ Trợ Tạo Việc Làm
UBND TP.HCM phê duyệt phân bổ chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2021 của chương trình cho
vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho TP Thủ Đức và các quận, huyện bằng
nguồn vốn do Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam cấp với số tiền là 360 tỷ đồng. (Dan Sinh
Ngày 18/12)
Người Lao Động Và Hộ Kinh Doanh TPHCM ‘Mất’ Hơn 220.000 Tỉ Đồng Vì Giãn Cách
Nhóm nghiên cứu của trường công bố nghiên cứu mới về ước tính mức độ thiệt hại khi áp dụng
các biện pháp giãn cách xã hội tại TPHCM nói riêng và các tỉnh thành phía Nam nói chung trong
làn sóng dịch Covid-19 lần thứ tư vừa qua, theo đó, toàn bộ thiệt hại về tiền lương của người lao
động và thu nhập của hộ kinh doanh do dịch Covid-19 ước khoảng 220.900 tỉ đồng, tương đương
15,4% GRDP của TPHCM. Ước tính thiệt hại trực tiếp bằng tiền đối với nhóm người lao động
(mất việc, giảm việc giảm lương) trong 6 tháng (từ tháng 5, tức thời điểm làn sóng dịch Covid19 lần thứ tư bùng phát) là khoảng 174.000 tỉ đồng. Tương tự, số tiền thiệt hại đối với thu nhập
hộ kinh doanh (tự trả công lao động và tiền lời) là khoảng 47.000 tỉ đồng. Chia sẻ tại tọa đàm,
ông Nguyễn Văn Lâm, Phó giám đốc Sở LĐ-TB&XH TPHCM, cho biết làn sóng dịch Covid-19
đã khiến cho khoảng 545.378 lao động làm việc trong các loại hình doanh nghiệp ngừng việc,
tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương. Có hơn 1 triệu lao động không có
giao kết hợp đồng lao động, lao động gặp khó khăn bị mất việc làm (lao động tự do). Đồng thời,
có khoảng 21.335 điểm, sạp của thương nhân tại các chợ truyền thống bị ảnh hưởng, 23.363 hộ
kinh doanh cá thể bị ảnh hưởng. Trong bối cảnh này, thành phố đã thực hiện nhiều gói an sinh xã

hội. Liên quan đến các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, nhóm nghiên cứu Đại học UEH dẫn lại
báo cáo đánh giá của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), đánh giá hiệu quả
các chính sách hỗ trợ là rất hạn chế về khả năng tiếp cận và hiệu quả chính sách. Hiện các dự báo
về thị trường lao động trong ngắn hạn là khá tiêu cực. Dự kiến lực lượng lao động tại TPHCM sẽ
bị thu hẹp, kể cả lao động nhập cư và lao động tại địa phương. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động
của dân số trẻ từ 15-24 tuổi sẽ giảm xuống do tình trạng thất nghiệp gia tăng. (Saigon Times
Ngày 17/12)
Khoảng 370.000 Lao Động Chưa Định Quay Lại TP HCM
Theo nghiên cứu của Khoa Kinh tế, Trường Kinh tế, Luật và Quản lý Nhà nước (Đại học Kinh tế
TP HCM) nêu tại Tọa đàm trực tuyến "Chính sách lao động - việc làm trong điều kiện bình
thường mới" ngày 17/12, khoảng 230.000 người chưa có kế hoạch và 140.000 người không quay
lại thành phố. Trong giai đoạn từ quý IV/2020 đến quý III/2021, có khoảng 1,3 triệu lao động đã
rời thành phố. Nhóm nghiên cứu dự báo 520.000 người quay lại thành phố sau Tết. (VnExpress
Ngày 19/12)
TP.HCM Hiện Thiếu 30.000 Lao Động, Sau Tết Cần Khoảng 75.000 Lao Động
Ông Nguyễn Văn Lâm, phó giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM, cho biết nhu cầu lao động hiện
nay của TP là 30.000 lao động tập trung ở các ngành như may mặc, điện tử… Trong đó, nhu cầu
về lao động có tay nghề chiếm khoảng 40% trên tổng số lao động cần. Sau Tết, số lao động cần
tuyển mới tăng lên khoảng 70.000 - 75.000 để bù vào số người chưa trở lại doanh nghiệp, trong
đó lao động có tay nghề chiếm khoảng 36%. (Tuoi Tre, VietnamNet Ngày 16/12)
Bạc Liêu Chi Hơn 240 Tỷ Đồng Nhằm Giải Quyết Việc Làm Cho 94.000 Lao Động
Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã thống nhất thông qua chương trình việc làm giai đoạn 20212025. Theo đó, giai đoạn 2021-2025, tỉnh sẽ giải quyết việc làm cho 94.000 lao động. Cụ thể,
tỉnh sẽ đưa 1.500 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Phấn đấu đến năm 2025, tỉnh
đưa tỷ lệ thất nghiệp thành thị là 2,36% và ở nông thôn là 2,62%, 100% người lao động đến
Trung tâm dịch vụ việc làm được tư vấn về chính sách, việc làm và học nghề (trong đó có trên
50% người lao động được giới thiệu việc làm)… Để thực hiện mục tiêu này, theo UBND tỉnh
Bạc Liêu, tổng kinh phí dành cho chương trình việc làm 5 năm là hơn 241 tỷ đồng, trong đó ngân
sách tỉnh bỏ ra là gần 110 tỷ đồng. (Dan Tri Ngày 20/12)

