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Chính Sách 

 

Chiến Lược Phát Triển GDNN Giai Đoạn 2021-2030 

 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định số 2239/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát 

triển GDNN giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Quyết định số 2222/QĐ-TTg phê 

duyệt Chương trình Chuyển đổi số trong GDNN giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 

2030. (Bao Chinh Phu, Bao Chinh Phu Ngày 2/1) 

 

Phạt Đến 30 Triệu Đồng Nếu Phân Biệt Đối Xử Về Giới 

 

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 125/2021/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực bình đẳng giới. Cụ thể, phạt từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành 

vi đặt ra và thực hiện các quy định, quy chế lao động có sự phân biệt đối xử về giới. Phạt tiền từ 

10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với các hành vi sau đây: phân biệt đối xử về giới trong bảo 

đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động; ép buộc hoặc nghiêm cấm người khác lựa chọn việc 

làm, nơi làm việc, nghề nghiệp vì định kiến giới; phân biệt đối xử về giới trong phân công công 

việc dẫn đến chênh lệch về thu nhập; từ chối tuyển dụng hoặc tuyển dụng hạn chế người lao 

động thuộc một giới tính nhất định. Bên cạnh đó, phạt tiền từ 5 trăm nghìn đồng đến 1 triệu đồng 

đối với hành vi ép buộc hoặc cản trở người khác lựa chọn môn học, ngành, nghề học tập, đào tạo 

vì lý do giới tính; phạt từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với các hành vi vận động, ép buộc 

người khác nghỉ học vì lý do giới tính… Nghị định có hiệu lực từ ngày 1-1-2022. (CAND, Bao 

Chinh Phu Ngày 30/12) 

 

Tuyên Dương Các Điển Hình Tiêu Biểu Của Chương Trình 75 Nghìn Sáng Kiến 

 

Sáng 28.12, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức lễ tuyên dương các điển hình xuất sắc 

tiêu biểu trong Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển”. Bằng việc sử dụng nền 

tảng công nghệ số triển khai Chương trình, sau 80 ngày thi đua cao điểm, đã có 250.177 sáng 

kiến tham gia. Phần lớn các sáng kiến tham gia chương trình được đánh giá bằng kết quả làm lợi 

cụ thể, với tổng giá trị ước đạt 148.967 tỉ đồng. Từ thành công của Chương trình “75 nghìn sáng 

kiến, vượt khó, phát triển”, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã triển khai 

Chương trình “1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch 

COVID-19” trong đoàn viên, người lao động cả nước từ tháng 9.2021 đến năm 2023. (Lao 

Dong, Tap Chi Bao Hiem Xa Hoi, MOIT, Bao Xay Dung, Hanoi Moi Ngày 28/12) 

 

Việt Nam Hỗ Trợ 68,9 Nghìn Tỷ Đồng Cho Người Bị Ảnh Hưởng COVID-19 Năm 2021 

 

http://baochinhphu.vn/Giao-duc/Chien-luoc-phat-trien-giao-duc-nghe-nghiep-giai-doan-20212030/457833.vgp
http://baochinhphu.vn/Giao-duc/Chuyen-doi-so-trong-giao-duc-nghe-nghiep/457835.vgp
https://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/phat-den-30-trieu-dong-neu-phan-biet-doi-xu-ve-gioi-i639894/
https://baochinhphu.vn/Tin-noi-bat/Phan-biet-doi-xu-ve-gioi-trong-lao-dong-bi-phat-toi-30-trieu-dong/457572.vgp#related
https://baochinhphu.vn/Tin-noi-bat/Phan-biet-doi-xu-ve-gioi-trong-lao-dong-bi-phat-toi-30-trieu-dong/457572.vgp#related
https://laodong.vn/cong-doan/tuyen-duong-cac-dien-hinh-tieu-bieu-cua-chuong-trinh-75-nghin-sang-kien-989095.ldo
https://laodong.vn/cong-doan/tuyen-duong-cac-dien-hinh-tieu-bieu-cua-chuong-trinh-75-nghin-sang-kien-989095.ldo
http://tapchibaohiemxahoi.gov.vn/vi/tin-chi-tiet-tuyen-duong-cac-dien-hinh-xuat-sac-tieu-bieu-trong-lao-dong-sang-tao-7abd9aca.aspx#related
https://moit.gov.vn/tin-tuc/hoat-dong/chuong-trinh-tuyen-duong-75-nghin-sang-kien-vuot-kho-phat-trien-.html#related
https://baoxaydung.com.vn/vinh-danh-dien-hinh-xuat-sac-tieu-bieu-trong-chuong-trinh-75-nghin-sang-kien-vuot-kho-phat-trien-323157.html#related
https://hanoimoi.com.vn/ban-in/Xa-hoi/1021171/tuyen-duong-75-nghin-sang-kien-vuot-kho-phat-trien#related


 

 

 

Theo Tổng cục Thống kê, tính đến ngày 15/12/2021 tổng kinh phí từ nguồn ngân sách Trung 

ương đã hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021; Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 

06/8/2021 và Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 8/10/2021 của Chính phủ; Quyết định số 

23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ là gần 31,4 nghìn tỷ đồng cho 28,8 

triệu lượt người và 337,9 nghìn đơn vị sử dụng lao động/hộ kinh doanh. Bên cạnh đó, theo Nghị 

quyết 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ đã hỗ trợ 37,5 nghìn tỷ đồng cho gần 22,3 triệu 

lượt người và 363,6 nghìn đơn vị sử dụng lao động/hộ kinh doanh. (GSO Ngày 29/12) 

 

Số Người Tham Gia BHXH Tự Nguyện Tiếp Tục Tăng 

 

Tính đến hết ngày 31-12-2021, số người tham gia BHXH hơn 16,5 triệu người, tăng 2,1% so với 

năm 2020, đạt 33,75% lực lượng lao động trong độ tuổi. Trong đó, số người tham gia BHXH tự 

nguyện là hơn 1,4 triệu người, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2020. Số tham gia BH thất nghiệp 

đạt khoảng 13,438 triệu người, tăng 95.000 người (0,7%) so với năm 2020, chiếm 27,4% lực 

lượng lao động trong độ tuổi. Phối hợp với ngành LĐ-TB&XH giải quyết cho 857.000 người 

hưởng các chế độ BH thất nghiệp, trong đó có khoảng 839.220 người hưởng trợ cấp thất nghiệp 

và khoảng 17.800 người hưởng chế độ hỗ trợ học nghề. (Hanoi Moi, Tap Chi Bao Hiem Xa Hoi, 

Bao Hiem Xa Hoi Ngày 1/1) 

 

● Tin Kinh Doanh & Thị Trường Lao Động ●  

Hợp tác Nước Ngoài 

 

Hơn 1.100 Lao Động Việt Nam Xuất Cảnh Trong Năm 2021 

 

Theo Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Bá Hoan, năm 2021, Trung tâm Lao động ngoài nước 

(Bộ LĐ-TB&XH) đã hoàn tất hồ sơ và tổ chức xuất cảnh được hơn 1.100 lao động. Trong số hơn 

1.100 lao động xuất cảnh, có 959 lao động sang Hàn Quốc làm việc; 85 thực tập sinh đi thực tập 

kỹ thuật theo chương trình IM Japan, 70 điều dưỡng viên ngành chăm sóc người già chương 

trình đưa điều dưỡng viên đi học tập và làm việc tại Cộng hòa liên bang Đức. (Thoi Dai Ngày 

3/1) 

 

Khởi Công Trung Tâm Đào Tạo Bồi Dưỡng Lao Động Xuất Khẩu 

 

Chiều 29/12/2021, tại Hà Nội, Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) tổ chức khởi 

công xây dựng dự án Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng lao động xuất khẩu. Dự án dự kiến hoàn 

thành và đưa vào sử dụng trong năm 2024. Từ khi thành lập đến nay, Trung tâm đã tuyển chọn, 

đào tạo và đưa được gần 120.000 người lao động đi làm việc có thời hạn theo hợp đồng tại Hàn 

Quốc, Nhật Bản, Đức, Đài Loan. Tuy nhiên, Trung tâm hiện đang thuê cơ sở đào tạo của 6 

trường, dẫn đến việc thiếu chủ động, ảnh hưởng lớn đến chất lượng đào tạo và công tác quản lý 

chung. (Nhan Dan, Lao Dong Xa Hoi, MoLISA Ngày 29/12) 

 

Hợp Tác Với Australia Để Nâng Cao Kỹ Năng Cho Lực Lượng Lao Động 

 

https://www.gso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2021/12/bao-cao-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-quy-iv-va-nam-2021/
https://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/1021523/10-su-kien-noi-bat-nganh-bao-hiem-xa-hoi-viet-nam-nam-2021
http://tapchibaohiemxahoi.gov.vn/vi/tin-chi-tiet-vung-tin-thuc-hien-nhiem-vu-nam-2022-1bc9e393.aspx#related
https://baohiemxahoi.gov.vn/tintuc/Pages/hoat-dong-he-thong-bao-hiem-xa-hoi.aspx?ItemID=17884&CateID=0#related
https://thoidai.com.vn/hon-1100-lao-dong-viet-nam-xuat-canh-trong-nam-2021-160682.html
https://nhandan.vn/tin-tuc-xa-hoi/khoi-cong-trung-tam-dao-tao-boi-duong-lao-dong-xuat-khau-679096/
http://laodongxahoi.net/khoi-cong-du-an-trung-tam-dao-tao-boi-duong-lao-dong-xuat-khau-1322261.html#related
http://www.molisa.gov.vn/Pages/tintuc/chitiet.aspx?tintucID=230040#related


 

 

 

Việc tăng cường kỹ năng của lực lượng lao động thông qua GDNN chất lượng cao đang ngày 

càng trở nên quan trọng, khi Việt Nam tới trở thành một nền kinh tế công nghiệp hóa hiện đại 

hóa. Việt Nam và Australia đang phát triển một mối quan hệ hợp tác tin cậy và hiệu quả trong 

lĩnh vực GDNN. Năm 2018, một biên bản ghi nhớ đã được ký kết nhằm tăng cường và thúc đẩy 

hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục, nghiên cứu và phát triển nghề nghiệp. Kể từ đó, Việt Nam 

và Australia đã và đang làm việc cùng nhau trên nhiều lĩnh vực khác nhau để tăng cường GDNN. 

Tiêu biểu là chương trình Aus4Skills HRD, qua đó chính phủ Australia sẽ cung cấp tới 95 triệu 

đô la trong 10 năm (2016-2025) để hỗ trợ Việt Nam tiếp cận và sử dụng kiến thức, kỹ năng và 

năng lực chuyên môn cao, góp phần vào sự phát triển kinh tế và xã hội bền vững của đất nước. 

(VIR Ngày 2/1) 

Tin Trong Nước 

 

5 Điểm Nhấn Của GDNN Năm 2021 

 

Năm 2021, hệ thống GDNN đã có nhiều hoạt động nổi bật và đạt được những thành tựu quan 

trọng. Thứ nhất là việc nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý; hoàn thiện thể chế, xây dựng 

chiến lược, quy hoạch, đề án, dự án tạo động lực mới để phát triển GDNN. Thứ hai, linh hoạt, 

sáng tạo, thích ứng trong tuyển sinh, đào tạo duy trì chuỗi cung ứng lao động có kỹ năng nghề 

cho phục hồi và phát triển kinh tế. Thứ ba, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển 

đổi số trong các hoạt động quản lý Nhà nước và dạy học nghề. Thứ tư, tổ chức thành công, an 

toàn các hoạt động chuyên môn và vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Thứ 

năm, Chủ tịch nước gửi thư kêu gọi đồng hành nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam (4/10). 

(VietnamNet Ngày 2/1) 

 

Cả Nước Có 1,900 Cơ Sở GDNN Trong 11 Tháng Đầu Năm 2021 

 

Tính đến tháng 11 năm 2021, cả nước có 1.904 cơ sở GDNN, bao gồm: 407 trường cao đẳng 

(trong đó có 310 trường công lập); 439 trường trung cấp (208 trường công lập); 1.058 trung tâm 

GDNN (698 trung tâm công lập). Dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến công tác tuyển sinh và đào 

tạo của cả hệ thống GDNN. Năm 2021, đào tạo nghề đã tuyển mới được 1.896,8 nghìn người, 

đạt 80% kế hoạch năm, trong đó: Trình độ cao đẳng, trung cấp tuyển sinh được 482,4 nghìn 

người; trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác tuyển sinh được 1.414,4 

nghìn người. Số học sinh, sinh viên tốt nghiệp là 1.658,4 nghìn người, đạt 80% kế hoạch năm, 

trong đó: Trình độ cao đẳng, trung cấp tuyển sinh 314,7 nghìn người; trình độ sơ cấp và các 

chương trình đào tạo nghề nghiệp khác 1.343,7 nghìn người. (GSO Ngày 29/12) 

 

Lực Lượng Lao Động Việt Nam Đạt 50,7 Triệu Người Trong Quý IV/2021 

 

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

Nam ước tính đạt 50,7 triệu người trong quý 4 năm 2021, giảm 1,4% so với cùng kỳ năm trước. 

Ước tính cả năm 2021, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đạt 50,5 triệu người, giảm 0,8%. Tỷ 

lệ lao động tham gia là 67,7%, giảm 1,9 điểm phần trăm. Số người có việc làm ở độ tuổi 15 trở 

lên là 49,1 triệu trong Q4, tăng 1,8 triệu so với quý trước. Con số này bao gồm 14,3 triệu lao 

động trong khu vực nông-lâm-thủy sản (chiếm 29,2%), 16,9 triệu trong khu vực công nghiệp-xây 

https://vir.com.vn/collaborating-with-australia-to-upskill-the-workforce-90373.html
https://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/5-diem-nhan-cua-giao-duc-nghe-nghiep-nam-2021-805955.html
https://www.gso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2021/12/bao-cao-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-quy-iv-va-nam-2021/


 

 

 

dựng (34,3%) và 17,9 triệu trong khu vực dịch vụ (36,5%). Năm 2021, số lao động từ 15 tuổi trở 

lên có việc làm là 49 triệu người, trong đó khu vực nông - lâm - thủy sản là 14,2 triệu người, tăng 

0,3% so với cùng kỳ năm ngoái; Khu vực công nghiệp-xây dựng là 16,2 triệu USD, giảm 1,5% 

so với cùng kỳ năm trước; và khu vực dịch vụ là 18,6 triệu người, giảm 4,1%. Tỷ lệ thất nghiệp 

chung năm 2021 là 3,22% (2,42% trong Q1, 2,62% trong Q2, 3,98% trong Q3 và 3,22% trong 

Q4), dao động từ 4,42% ở khu vực thành thị đến 2,48% ở khu vực nông thôn. Tỷ lệ thất nghiệp 

của thanh niên (từ 15 đến 24 tuổi) là 8,48%, dao động trong khoảng 11,91% ở khu vực thành thị 

và 6,76% ở khu vực nông thôn. Tỷ lệ thiếu việc làm năm 2021 là 3,1% (quý 1 là 2,2%, quý 2 là 

2,6%, quý 3 là 4,46% và quý 4 là 3,37%), dao động từ 3,33% ở thành thị đến 2,96% ở nông thôn. 

Năng suất lao động của Việt Nam đạt 171,3 triệu đồng trên mỗi lao động vào năm 2021, tăng 

538 USD so với cùng kỳ năm trước. Tổng cục cũng cho biết 24,7 triệu người bị ảnh hưởng bởi 

đại dịch COVID-19, bao gồm 2,3 triệu người mất việc làm, 12,4 triệu người tạm ngừng kinh 

doanh, 8,8 triệu người cắt giảm giờ làm việc và 16,9 triệu người bị giảm thu nhập. (VTV, GSO 

Ngày 29/12) 

 

Năm 2021: Bình Quân Thu Nhập Quý IV Đạt 6,1 Triệu Đồng/Tháng 

 

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý IV và năm 2021 của Tổng cục Thống kê, thu nhập 

bình quân tháng của lao động làm công hưởng lương quý IV/2021 là 6,1 triệu đồng/tháng, tăng 

140 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 6,5 triệu đồng/tháng, lao động nữ là 5,6 triệu đồng/tháng. Tính 

chung năm 2021, thu nhập bình quân tháng của lao động làm công hưởng lương ước tính là 6,6 

triệu đồng/tháng, giảm 45 nghìn đồng so với năm trước. Tỷ lệ lao động có việc làm phi chính 

thức ngoài hộ nông, lâm nghiệp, thủy sản quý I/2021 là 57,1%; quý II là 57,4%; quý III ước tính 

là 54,5% và quý IV ước tính là 55,1%. Tính chung năm 2021, tỷ lệ lao động có việc làm phi 

chính thức ngoài hộ nông, lâm nghiệp, thủy sản ước tính là 56,2%. Tỷ lệ này tính riêng trong khu 

vực thành thị năm 2021 là 48,0% và trong khu vực nông thôn là 63,3%.(Cong Luan, GSO, 

aFamily Ngày 29/12) 

 

Việt Nam Có 116,837 Doanh Nghiệp Thành Lập Mới Trong Năm 2021 

 

Tính chung năm 2021, cả nước có 116,837 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn 

đăng ký là 1.611,1 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký gần 854 nghìn lao động, giảm 

13,4% về số doanh nghiệp, giảm 27,9% về vốn đăng ký và giảm 18,1% về số lao động so với 

năm trước. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2021 đạt 13,8 tỷ 

đồng, giảm 16,8% so với năm trước. (GSO Ngày 29/12) 

 

Doanh Nghiệp Đẩy Mạnh Tìm Kiếm Lao Động Khi Tết Đến Gần 

 

'Quý 1 hằng năm thường là thời điểm tuyển dụng sôi nổi nhất. Càng gần Tết, nhu cầu tuyển dụng 

càng lớn, tập trung ở lao động bán thời gian, làm theo ca kíp như đóng gói bao bì, vận chuyển, 

nhân viên ở trung tâm thương mại...'. Đó là chia sẻ của ông Vũ Quang Thành - phó giám đốc 

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội (Sở LĐ-TB&XH Hà Nội) - tại phiên giao dịch việc làm kết 

nối 6 tỉnh thành phố gồm Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hải Dương, Sơn La, Lạng Sơn thu 

https://vtv.vn/xa-hoi/khoang-22-trieu-nguoi-da-di-chuyen-ve-que-20211229114916699.htm
https://www.gso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2021/12/hop-bao-cong-bo-so-lieu-thong-ke-kinh-te-xa-hoi-quy-iv-va-nam-2021/#related
https://congluan.vn/thu-nhap-trung-binh-cua-nguoi-viet-nam-trong-nam-2021-dat-42-trieu-dong-thang-post174777.html
https://www.gso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2021/12/hop-bao-cong-bo-so-lieu-thong-ke-kinh-te-xa-hoi-quy-iv-va-nam-2021/#related
https://afamily.vn/bien-dong-thu-nhap-lao-dong-viet-nam-nam-2021-binh-quan-quy-4-dat-61-trieu-dong-thang-vay-ca-nam-tang-hay-giam-20211229141829856.chn#related
https://www.gso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2021/12/bao-cao-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-quy-iv-va-nam-2021/


 

 

 

hút hơn 100 doanh nghiệp lớn nhỏ. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng là khoảng 8.000 lao động. Mức 

lương 5-20 triệu đồng/người/tháng. (Tuoi Tre Ngày 30/12) 

 

Bộ Trưởng Thăm Và Làm Việc Tại Trường Cao Đẳng Nghề Kỹ Thuật Công Nghệ 

 

Ngày 29/12/2021, tham dự lễ động thổ khởi công xây dựng Dự án Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng 

lao động xuất khẩu (Đông Anh, Hà Nội), Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung đã thăm 

và làm việc với cán bộ, giảng viên Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ. Báo cáo với Bộ 

trưởng Đào Ngọc Dung, thầy Đặng An Bình, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công 

nghệ cho biết, năm học 2021 - 2022, trường đã tuyển được 1.119 học sinh - sinh viên, vượt trên 

30% so với kế hoạch. Trường đang tổ chức đào tạo 3 khóa với tổng số 2.439 học sinh - sinh viên. 

(Dan Sinh Ngày 30/12) 

 

Hà Nội: Giải Quyết Việc Làm Đạt Hơn 112% Kế Hoạch Trong Năm 2021 

 

Năm 2021, toàn thành phố Hà Nội triển khai nhiều giải pháp, nhằm giải quyết việc làm cho 

người lao động. Các cơ quan chức năng, địa phương giải quyết việc làm cho 179.648 lao động, 

đạt hơn 112% kế hoạch cả năm. (Dan Sinh Ngày 29/12) 

 

Liên Kết Đào Tạo Nghề Cho Người Lao Động 

 

Năm 2021, Hà Nội tuyển sinh GDNN được 220.500 người, hoàn thành chỉ tiêu đề ra. Sau học 

nghề, gần 90% số người có việc làm hoặc làm nghề cũ. (Hanoi Moi Ngày 31/12) 

 

400 Công Nhân Ở Ninh Bình Đồng Loạt Nghỉ Việc Vì Bị "Cắt" Thưởng Tết 

 

Những ngày qua, hơn 400 CNLĐ tại Công ty TNHH Gtwill Việt Nam (Cụm công nghiệp Gia 

Vân, huyện Gia Viễn, Ninh Bình) đã đồng loạt nghỉ việc để yêu cầu phía công ty này phải thực 

hiện đúng cam kết về chế độ thưởng Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cho CNLĐ tại công ty. 

Theo phản ánh của CNLĐ, vào ngày 29.4.2021, lãnh đạo Công ty TNHH Gtwill Việt Nam có ra 

thông báo bằng văn bản đến toàn thể CNLĐ đang làm việc tại công ty về việc thưởng Tết. Theo 

đó, mức thưởng Tết là 50% của tháng lương cơ bản được ghi trong hợp đồng lao động. Tuy 

nhiên, đến ngày 28.12, lãnh đạo Công ty TNHH Gtwill Việt Nam lại có thông báo bằng văn bản 

tới toàn thể CNLĐ đang làm việc tại công ty với nội dung là công ty không thưởng Tết Nguyên 

đán Nhâm Dần 2022 cho CNLĐ tại công ty. (Lao Dong, Dan Tri Ngày 31/12) 

 

38 SV Trường Nghề Hà Tĩnh Chính Thức Học Tại Trung Tâm Đào Tạo Vinfast 

 

38 sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh đã vượt qua kỳ thi chuyển giai đoạn, chính 

thức vào học tại Trung tâm Đào tạo VinFast. Những sinh viên này nằm trong danh sách hơn 100 

sinh viên đã theo học chương trình hợp tác đào tạo song hành giữa Trường Cao đẳng Công nghệ 

Hà Tĩnh và Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh Vinfast (Tập đoàn VinGroup) từ tháng 

9/2020. (Bao Ha Tinh Ngày 31/12) 

 

https://tuoitre.vn/doanh-nghiep-day-manh-tim-kiem-lao-dong-khi-tet-den-gan-20211230150657078.htm
https://baodansinh.vn/bo-truong-dao-ngoc-dung-tham-va-lam-viec-tai-truong-cao-dang-nghe-ky-thuat-cong-nghe-20211230120312.htm
https://baodansinh.vn/ha-noi-giai-quyet-viec-lam-dat-hon-112-ke-hoach-trong-nam-2021-20211229102713.htm
http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/1021401/lien-ket-dao-tao-nghe-cho-nguoi-lao-dong
https://laodong.vn/cong-doan/ninh-binh-cong-ty-cat-thuong-tet-hon-400-cnld-dong-loat-nghi-viec-990251.ldo
https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/400-cong-nhan-o-ninh-binh-dong-loat-nghi-viec-vi-bi-cat-thuong-tet-20211231132250761.htm#related
https://baohatinh.vn/lao-dong-viec-lam/38-sv-truong-nghe-ha-tinh-chinh-thuc-hoc-tai-trung-tam-dao-tao-vinfast/225106.htm


 

 

 

Hà Tĩnh Đẩy Nhanh Đào Tạo Nghề, Giải Quyết Việc Làm Cho Lao Động Hồi Hương  

 

Năm 2021, Hà Tĩnh có 55.000 người dân từ các địa phương có dịch COVID-19 trở về quê. Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu đề nghị Sở LĐ-TB&XH đẩy nhanh công tác đào tạo nghề, 

giải quyết việc làm cho người dân. (Bao Ha Tinh Ngày 30/12) 

 

Phú Yên Tìm Giải Pháp Giải Quyết Việc Làm Cho Hơn 60.000 Lao Động 

 

Thống kê của Sở LĐ-TB&XH Phú Yên cho thấy do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, hiện tỉnh 

này có đến gần 66.400 lao động đang cần việc làm. Trong khi đó, nhu cầu sử dụng lao động của 

các doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn tỉnh này chỉ khoảng 2.200 lao động. Do vậy, số lao 

động dôi dư lên gần 64.200 người. Trước tình hình này, Sở LĐ-TB&XH Phú Yên đang lên kế 

hoạch phối hợp với các trung tâm GDNN tổ chức đào tạo nghề cho người lao động, yêu cầu 2 

trung tâm dịch vụ việc làm thường xuyên tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động, cung 

ứng lao động cho các doanh nghiệp thông qua việc tiếp nhận hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp. Sở LĐ-

TB&XH Phú Yên cũng đang phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh này cho 

vay vốn hỗ trợ tạo việc làm để người lao động khởi nghiệp, ổn định cuộc sống. (Nguoi Lao Dong 

Ngày 30/12) 

 

Quảng Nam Tuyển 16.000 Lao Động Nhưng Rất Ít Người Đăng Ký 

 

Dù Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Nam cho biết 17 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đang 

cần 16.000 lao động, tuy nhiên nhiều người về quê tránh dịch COVID-19 lại không đăng ký xin 

việc mà họ quyết định chờ qua Tết Nguyên đáng sẽ quay lại TPHCM và các tỉnh phía Nam để 

tìm việc phù hợp. (Lao Dong Ngày 1/1) 

 

Hơn 46,8% Lao Động Ở Thành Phố Hồ Chí Minh Bị Ảnh Hưởng Bởi COVID-19 

 

Theo Trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động Thành phố Hồ Chí 

Minh, tác động của dịch COVID-19 đối với thị trường lao động của thành phố rất lớn. Theo khảo 

sát gián tiếp về nhu cầu sử dụng lao động của hơn 15.600 lượt doanh nghiệp, với tổng số hơn 

385.700 lao động đang làm việc, có hơn 180.800 người bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, chiếm 

46,88% tổng số lao động trong doanh nghiệp. Cụ thể, lao động giãn việc, nghỉ luân phiên từ khi 

dịch COVID-19 bùng phát đến nay là hơn 110.500 người, chiếm 61,15% tổng số lao động bị ảnh 

hưởng; lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc cho thôi việc là hơn 42.300 người, chiếm 

23,4%. Lao động tạm hoãn hợp đồng lao động gần 11.000 người, chiếm 6,06%; lao động tạm 

nghỉ việc có hưởng một phần lương hơn 10.800 người, chiếm 5,97%; lao động tạm nghỉ việc 

không hưởng lương là 6.188 người, chiếm 3,42%. Kết quả khảo sát cũng cho thấy trong thời gian 

gần đây, nhất là những tháng cuối năm 2021, có khoảng 6.400 doanh nghiệp thực hiện cắt giảm 

lao động dưới nhiều hình thức khác nhau, chiếm 41%. Thành phố Hồ Chí Minh dự báo sẽ có 

khoảng 255.000 đến 310.000 vị trí việc làm trong năm 2022. (Vietnam Plus, Vnanet Ngày 4/1) 

 

TP HCM Cần Hơn 300.000 Lao Động Năm 2022 

 

https://baohatinh.vn/lao-dong-viec-lam/day-nhanh-dao-tao-nghe-giai-quyet-viec-lam-cho-lao-dong-hoi-huong-do-anh-huong-dich-covid-19/225041.htm
https://nld.com.vn/thoi-su/phu-yen-tim-giai-phap-giai-quyet-viec-lam-cho-hon-60000-lao-dong-20211230211505219.htm
https://laodong.vn/cong-doan/quang-nam-tuyen-16000-lao-dong-nhung-rat-it-nguoi-dang-ky-990721.ldo
https://www.vietnamplus.vn/hon-468-lao-dong-o-thanh-pho-ho-chi-minh-bi-anh-huong-boi-covid19/766568.vnp
https://ncov.vnanet.vn/tin-tuc/hon-46-8-lao-dong-thanh-pho-ho-chi-minh-bi-anh-huong-boi-dich-covid-19/df0de01e-081c-4dd5-9757-9a568cea5616#related


 

 

 

Khảo sát của Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP HCM 

(Falmi) mới đây, thị trường lao động thành phố có 2 kịch bản tùy vào diễn biến của dịch. Theo 

đó, nếu dịch Covid-19 được kiểm soát, các doanh nghiệp cần tuyển 280.000-310.000 lao động. 

Trong đó nhu cầu nhân lực của quý 1 gần 87.000 người, con số này ở quý 2 trên 72.000; quý 3 

gần 74.000 và quý 4 khoảng 77.000. Trường hợp dịch vẫn phức tạp, nhu cầu nhân lực của thành 

phố khoảng 255.000 – 280.000 người. Trong đó, cao nhất là 3 tháng đầu năm với trên 78.000 lao 

động. Khu vực thương mại, dịch vụ là nhóm ngành có nhu cầu tuyển dụng tăng mạnh trong năm 

2022 chiếm đến gần 66% bao gồm thương nghiệp, vận tải kho bãi, lưu trú, ăn uống, thông tin 

truyền thông, kinh doanh bất động sản... Các doanh nghiệp chủ yếu tìm nguồn lao động có trình 

độ dưới đại học, chiếm trên 86% nhu cầu tuyển dụng. Theo tính toán của đơn vị này, năm nay 

lực lượng lao động của thành phố sẽ đạt mức gần 5 triệu người. Trong đó, hơn 3 triệu người làm 

việc trong các doanh nghiệp, nhà máy. (VnExpress, Nguoi Lao Dong, Doanh Nhan Sai Gon 

Ngày 2/1) 

 

Bạc Liêu Chi Hơn 230 Tỷ Đồng Phát Triển GDNN Đào Tạo 54.000 Người 

 

Ngày 2/1, UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết, HĐND tỉnh này đã thông qua chương trình phát triển 

GDNN giai đoạn 2022-2025. Theo đó, trong 4 năm, chỉ tiêu của tỉnh là tuyển sinh, đào tạo cho 

54.000 người (trong đó trình độ cao đẳng, trung cấp 6.000 người, còn lại là trình độ sơ cấp và 

dưới 3 tháng); phấn đấu trên 82% người lao động qua đào tạo nghề nghiệp có việc làm; cuối năm 

2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 73,35% (trong đó có văn bằng, chứng chỉ đạt trên 28,6%). 

Theo UBND tỉnh Bạc Liêu, tổng kinh phí dự kiến để thực hiện chương trình này là hơn 230 tỷ 

đồng (trong đó Trung ương 208 tỷ đồng, địa phương 22 tỷ đồng) từ ngân sách Nhà nước và các 

nguồn huy động hợp pháp khác. (Dan Tri Ngày 2/1) 

 

https://vnexpress.net/tp-hcm-can-hon-300-000-lao-dong-nam-2022-4411375.html
http://nld.com.vn/cong-doan/tp-hcm-hon-300000-vi-tri-viec-lam-cho-nguoi-lao-dong-trong-nam-2022-20220103082312506.htm#related
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https://dantri.com.vn/giao-duc-huong-nghiep/chi-hon-230-ty-dong-phat-trien-giao-duc-nghe-nghiep-dao-tao-54000-nguoi-20220102194323450.htm

