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Chính Sách 

 

Bộ LĐ-TB&XH Triển Khai Nhiệm Vụ Năm 2022 

 

Ngày 12/1, Bộ LĐ-TB&XH tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ lao động, người có 

công và xã hội năm 2022. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là phát triển GDNN, tăng cường 

đào tạo thường xuyên, đào tạo lại lao động và tăng cường chuẩn hóa chất lượng lao động trình độ 

kỹ năng nghề giúp người lao động có cơ sở và cơ hội thuận lợi học tập nâng cao trình độ kỹ năng 

đáp ứng nhu cầu phục hồi và phát triển kinh tế bảo đảm đáp ứng nhu cầu nhân lực có chất lượng 

cao, có kỹ năng cho thị trường lao động và yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, 

góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh của nền kinh tế. 

(MoLISA Ngày 12/1) 

 

Đề Xuất Tăng Giờ Làm Thêm Tất Cả Ngành Nghề 

 

Bộ LĐ-TB&XH vừa kiến nghị Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị 

quyết về tăng giờ làm thêm trong năm. Theo đó, số giờ làm thêm tối đa trong tháng được đề xuất 

tăng lên 72 thay vì 40 như hiện nay; mức trần 300 giờ làm thêm trong năm được áp dụng cho tất 

cả ngành nghề, do chủ sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận. Hiện nay, luật chỉ mở 

rộng khung giờ làm thêm tối đa 300 giờ mỗi năm cho một số ngành nghề, gồm: Diêm nghiệp, 

điện, điện tử, bên cạnh các nghề hiện hành là sản xuất gia công xuất khẩu hàng dệt may, da giày, 

chế biến nông lâm, thủy sản, sản xuất và cung cấp điện, viễn thông, lọc dầu, cấp thoát nước. 

Trước mắt, chính sách dự kiến áp dụng tới 31/12/2022. (VnExpress, NDH, Thanh Nien, 

VnEconomy Ngày 11/1) 

 

Chủ Quản Không Nên Tham Gia Quá Sâu, GDNN Nên Để Trường Tự Quyết 

 

Dù đã có những quy định trong Luật GDNN 2014 nhưng các trường cao đẳng hiện nay vẫn gặp 

phải nhiều vướng mắc khi thực hiện tự chủ. Ông Đồng Văn Ngọc – Hiệu trưởng Trường Cao 

đẳng Cơ điện Hà Nội cho rằng, các trường cần có hành lang pháp lý cho việc tự chủ trong tuyển 

sinh hay mở mã ngành nghề theo xu thế chung của xã hội. Tiến sĩ Phạm Văn Tân - Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội cho rằng, bản chất của tự chủ trong giáo dục không phải là tự túc 

về mặt tài chính. Muốn đẩy nhanh tự chủ tại các trường cao đẳng y thì Nhà nước cần đầu tư 

mạnh mẽ hơn nữa về cơ sở vật chất, cấp nhiều kinh phí hơn để trang bị các thiết bị phục vụ đào 

tạo. Bên cạnh đó, lãnh đạo các bộ, ngành phải theo dõi, đánh giá năng lực đào tạo của từng 

trường để tránh đầu tư lãng phí. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội chia sẻ, có rất nhiều 

hướng dẫn về tự chủ tài chính, các trường được phép tự chi. Tuy nhiên, những năm gần đây, 

nhiều trường cao đẳng y tuyển sinh ảm đạm và hầu như không đạt chỉ tiêu đề ra, kéo theo nguồn 

http://www.molisa.gov.vn/Pages/tintuc/chitiet.aspx?tintucID=230083
https://vnexpress.net/de-xuat-tang-gio-lam-them-tat-ca-nganh-nghe-4414917.html
https://ndh.vn/thoi-su/de-xuat-tang-gio-lam-them-tat-ca-nganh-nghe-1307703.html#related
https://thanhnien.vn/de-xuat-tang-gio-lam-them-tu-40-gio-len-72-gio-thang-post1420173.html#related
https://vneconomy.vn/de-xuat-tang-gio-lam-them-khong-qua-300-gio-nam-cho-moi-nganh-nghe.htm#related


 

 

 

thu từ học phí giảm. Không có nguồn thu, những hướng dẫn tự chủ khó đi vào thực tiễn. (Giao 

Duc Thoi Dai Ngày 16/1) 

 

Ngày 18/1, Khai Mạc Phiên Thứ 7 Của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội Khóa XV 

 

Trong hai ngày 18 và 19/1, tại Phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội sẽ diễn ra 

phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV. Tại phiên họp này, về công tác xây 

dựng pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến về: việc giải trình, tiếp thu, 

chỉnh lý dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi); đề nghị bổ sung dự thảo Nghị quyết của 

Quốc hội thí điểm mô hình tổ chức lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại 

giam vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022; xem xét, quyết định việc thực hiện 

trang phục xét xử của Hội thẩm nhân dân. (CAND, Quoc Hoi, Tin Tuc, Vietnam Plus, VOV, 

VTV Ngày 18/1) 

 

105 Cuộc Tranh Chấp Dẫn Đến Ngừng Việc Tập Thể Trong Năm 2021 

 

Ngày 11/1, tại hội nghị Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ 10, khóa XII, ông Trần 

Thanh Hải, Phó chủ tịch Tổng liên đoàn lao động (LĐLD) Việt Nam, cho biết, trong năm 2021, 

cả nước xảy ra 105 cuộc tranh chấp lao động dẫn đến ngừng việc tập thể, giảm 20 cuộc so với 

năm 2020. Các cuộc ngừng việc tập thể chủ yếu diễn ra vào dịp trước và sau Tết Nguyên đán 

Tân Sửu năm 2021. Nguyên nhân chủ yếu của các cuộc ngừng việc là do người lao động chưa 

đồng tình với cơ chế trả lương của doanh nghiệp, đặc biệt là vào dịp Tết. Nhiều doanh nghiệp 

chậm lương, chậm thưởng hoặc chi trả lương, thưởng chưa hợp lý và chất lượng bữa ăn ca chưa 

đảm bảo. (Dan Tri, Thanh Nien, Tin Tuc Ngày 11/1) 

 

ILO Dự Báo 1,3 Triệu Lao Động Việt Nam Sẽ Thất Nghiệp Năm 2022 

 

Theo dự báo của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), số lao động thất nghiệp tại Việt Nam trong 

năm 2022 khoảng 1,3 triệu người, so với khoảng 1,2 triệu người của năm 2021. Đến năm 2023, 

số lượng thất nghiệp sẽ giảm về mức tương tự năm 2021 nhưng vẫn cao hơn thời điểm năm 2019 

(khoảng 1,1 triệu người). Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, Việt Nam có 1,4 triệu người 

trong độ tuổi lao động bị thất nghiệp năm 2021, tăng 203.700 người so với cùng kỳ năm trước. 

(Tuoi Tre, PLO Ngày 18/1) 

 

● Tin Kinh Doanh & Thị Trường Lao Động ●  

Hợp tác Nước Ngoài 

 

Xây Dựng Chương Trình Việc Làm Bền Vững Và Thỏa Đáng Mới Giữa ILO Và Việt Nam 

 

Dự kiến Chương trình Quốc gia về Việc làm Bền vững và Thỏa đáng (DWCP) 2022-2026 sẽ 

được thẩm định, phê duyệt và triển khai vào cuối quý I hoặc đầu quý II năm 2022. Chương trình 

DWCP giai đoạn 2022-2026 là chương trình hợp tác lần thứ tư của Việt Nam và ILO nhằm mở 

ra thêm nhiều cơ hội cho phụ nữ và nam giới được tiếp cận việc làm thỏa đáng và hiệu suất cao 

https://giaoducthoidai.vn/trao-doi/can-hanh-lang-phap-ly-dong-bo-J2JxhT1ng.html
https://giaoducthoidai.vn/trao-doi/can-hanh-lang-phap-ly-dong-bo-J2JxhT1ng.html
https://cand.com.vn/thoi-su/ngay-18-1-khai-mac-phien-thu-7-cua-uy-ban-thuong-vu-quoc-hoi-khoa-xv-i641689/
https://quochoi.vn/tintuc/Pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?ItemID=61881#related
https://baotintuc.vn/chinh-tri/khai-mac-phien-hop-thu-7-cua-uy-ban-thuong-vu-quoc-hoi-20220118091120878.htm#related
https://www.vietnamplus.vn/ngay-181-khai-mac-phien-thu-7-cua-uy-ban-thuong-vu-quoc-hoi-khoa-xv/768581.vnp#related
https://vov.vn/chinh-tri/hom-nay-khai-mac-phien-hop-thu-7-cua-uy-ban-thuong-vu-quoc-hoi-post918972.vov#related
https://vtv.vn/chinh-tri/hom-nay-18-1-khai-mac-phien-hop-thu-7-cua-uy-ban-thuong-vu-quoc-hoi-khoa-xv-20220118070032863.htm#related
https://dantri.com.vn/an-sinh/105-cuoc-tranh-chap-dan-den-ngung-viec-tap-the-trong-nam-2021-20220111151318910.htm
https://thanhnien.vn/ca-nuoc-xay-ra-105-cuoc-ngung-viec-tap-the-chu-yeu-lien-quan-den-luong-thuong-post1420206.html#related
https://baotintuc.vn/thoi-su/doanh-nghiep-va-nguoi-lao-dong-can-chia-se-thuc-hien-dung-che-do-chinh-sach-ve-luong-thuong-20220111212526446.htm#related
https://tuoitre.vn/ilo-du-bao-1-3-trieu-lao-dong-viet-nam-se-that-nghiep-nam-2022-20220118102535958.htm
https://plo.vn/kinh-te/nam-2022-viet-nam-se-co-13-trieu-lao-dong-that-nghiep-1039597.html#related


 

 

 

trong điều kiện tự do, bình đẳng, được đảm bảo an ninh và nhân phẩm tại Việt Nam. (Bao Dan 

Sinh Ngày 14/1) 

 

Hiệp Định Thương Mại Tự Do Việt Nam – Isreal Dự Kiến Hoàn Tất Trong Năm Nay 

 

Theo Đại sứ Israel tại Việt Nam, ông Nadav Eshca, việc hoàn tất ký kết Hiệp định thương mại tự 

do (FTA) Việt Nam – Isreal dự kiến trong năm nay sẽ tạo động lực phát triển mạnh mẽ cho hai 

nền kinh tế. Liên quan đến Hiệp định hợp tác lao động mà hai nước khởi động đàm phán từ đầu 

năm 2021 nhằm đưa người lao động Việt Nam sang làm việc tại Israel trong lĩnh vực nông 

nghiệp, Đại sứ Nadav cho biết hai bên đang tiến hành đàm phán một cách cẩn trọng, tiến tới sự 

đồng thuận cao, đặc biệt phải đảm bảo tốt quyền lợi đầy đủ của người lao động. (BNews Ngày 

18/1) 

 

Nhiều Cơ Hội Cho Lao Động Việt Nam Sang Làm Việc Tại Singapore 

 

Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ LĐ-TB&XH cho biết, theo thông tin từ Bộ Nhân lực 

Singapore, từ tháng 8/2021 đến tháng 8/2022, Bộ Nhân lực Singapore thực hiện thí điểm tiếp 

nhận lao động Việt Nam làm việc tại Singapore các ngành xây dựng, hàng hải và chế biến dưới 

hình thức visa Work Permit (giấy phép lao động). Về lương cơ bản và phụ cấp cố định, theo 

thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore, mức lương trung bình (bao gồm lương cơ bản 

và phụ cấp cố định) ngành xây dựng của lao động Việt Nam theo chương trình thí điểm hiện 

đang được trả tương đương với lao động Thái Lan là 768-840 SGD/tháng. Người lao động được 

cung cấp chỗ ở miễn phí. Trước đây, Singapore chỉ cấp visa cho lao động Việt Nam làm việc tại 

nước này dưới hình thức visa Employment Pass (chương trình thị thực lao động dành cho các 

chuyên gia nước ngoài có kỹ năng chuyên môn) và S Pass (cho lao động lành nghề). Theo Cục 

quản lý lao động ngoài nước, Việt Nam đã đưa 713 lao động sang Singapore năm 2021. 

(VnEconomy Ngày 12/1) 

 

Viện Friedrich-Ebert-Stiftung Tại Việt Nam Thăm Và Làm Việc Tại Học Viện Chính Trị 

 

Chiều ngày 14/1, tại Hà Nội, PGS,TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc 

gia Hồ Chí Minh chủ trì buổi tiếp và làm việc với ông Axel Blaschke, Trưởng đại diện Viện 

Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) tại Việt Nam. PGS,TS Dương Trung Ý đề xuất trong năm 2022, 

hai bên cùng phối hợp tổ chức Hội thảo “Vai trò và sứ mệnh của giai cấp công nhân trong bối 

cảnh cách mạng 4.0: Lý luận và thực tiễn – Kinh nghiệm của Đức và Việt Nam”; đồng thời 

mong muốn Viện FES hỗ trợ và giúp đỡ trong quá trình chuẩn bị và tổ chức cho đoàn công tác 

của GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia 

Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đến thăm và làm việc tại Cộng hòa Liên 

bang Đức dự kiến vào tháng 5 sắp tới. Tại buổi tiếp, hai bên cũng đã trao đổi về những khả năng 

hợp tác trong tương lai và việc ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bên giai đoạn 2023-

2025. (HCMA Ngày 15/1) 

 

Nghệ An Chào Đón Năm Mới 2022 Với Dự Án FDI Nửa Tỷ USD 

 

https://baodansinh.vn/xay-dung-chuong-trinh-quoc-gia-ve-viec-lam-ben-vung-va-thoa-dang-moi-de-dinh-huong-hop-tac-giua-ilo-va-viet-nam-20220113183441.htm
https://baodansinh.vn/xay-dung-chuong-trinh-quoc-gia-ve-viec-lam-ben-vung-va-thoa-dang-moi-de-dinh-huong-hop-tac-giua-ilo-va-viet-nam-20220113183441.htm
https://bnews.vn/hiep-dinh-thuong-mai-tu-do-viet-nam-isreal-du-kien-hoan-tat-trong-nam-nay/229209.html
https://vneconomy.vn/nhieu-co-hoi-cho-lao-dong-viet-nam-sang-lam-viec-tai-singapore.htm
https://hcma.vn/tintuc/pages/tin-tuc-su-kien.aspx?ItemID=32060&CateID=240


 

 

 

Tập đoàn Goertek (Hồng Kong) đã quyết định đầu tư tăng thêm 400 triệu USD vào dự án nhà 

máy chế tạo các sản phẩm điện tử, phương tiện thiết bị mạng và các sản phẩm âm thanh đa 

phương tiện tại KCN WHA, nâng tổng vốn đầu tư của dự án lên 500 triệu USD, trở thành dự án 

FDI có quy mô vốn đầu tư lớn nhất tỉnh Nghệ An hiện nay. Dự án được khởi công xây dựng vào 

ngày 21/1. Dự kiến đến tháng 6/2022, Dự án sẽ hoàn thành xây dựng giai đoạn 1 và đi vào hoạt 

động sản xuất, tạo việc làm cho khoảng 5.000 lao động. Giai đoạn 2, dự kiến Dự án sẽ hoàn 

thành vào giữa năm 2023, tạo việc làm cho hơn 30.000 lao động. (Nguoi Dua Tin, Bao Nghe An, 

Phap Luat Plus, Nhan Dan Ngày 12/1) 

 

Ra Mắt Sản Phẩm Đầu Tiên Của Dự Án Làm Nguyên Liệu Pin Mặt Trời 

 

Ngày 10/1, tại Quảng Ninh, Công ty TNHH Công nghiệp Jinko Solar (Việt Nam) tổ chức lễ khởi 

động sản xuất và ra mắt sản phẩm đầu tiên của dự án công nghệ tấm silic Jinko Solar Việt Nam. 

Dự án có quy mô đầu tư trên 8.380 tỷ đồng (tương đương 365,6 triệu USD). Dự kiến khi đi vào 

hoạt động chính thức vào tháng 4/2022, dự án sẽ tạo cơ hội việc làm cho 2.200 lao động địa 

phương. (Nang Luong Sach Vietnam Ngày 11/1) 

Tin Trong Nước 

 

2,25 Triệu Người Tốt Nghiệp GDNN Năm 2021 

 

Theo Tổng cục GDNN (Bộ LĐ-TB&XH), năm 2021 có 2.249.500 người tốt nghiệp GDNN, 

trong đó trình độ cao đẳng trung cấp là 501.500 người, trình độ sơ cấp và các chương trình đào 

tạo khác là 1.748.000 người. Dự kiến năm 2022 có khoảng 1.877 cơ sở GDNN (trong đó: 409 

trường cao đẳng; 438 trường trung cấp và 1.030 trung tâm GDNN), số cơ sở GDNN công lập là: 

1.184, giảm 4% so với năm 2021 (là 1.221 cơ sở) và số cơ sở GDNN ngoài công lập chiếm 

khoảng 37%.Thay mặt Lãnh đạo Tổng cục, Phó Tổng cục trưởng Đỗ Năng Khánh báo cáo tình 

hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 và kết quả thực hiện 

Nghị quyết Hội nghị công chức năm 2020, trong đó nhấn mạnh các kết quả đạt được như: Hoàn 

thiện, nâng cao chất lượng thể chế, chính sách về GDNN, đảm bảo tính đồng bộ, khả thi, hiện đại 

và hội nhập quốc tế; nhiều chương trình, đề án, dự án lớn, quan trọng được thông qua nhất là 

Chiến lược Phát triển GDNN giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2045; Chương trình chuyển 

đổi số trong lĩnh vực GDNN đến năm 2025; Đẩy mạnh cải cách hành chính; đào tạo theo yêu cầu 

của thị trường và người sử dụng lao động;… (Bao Dan Sinh, TVET Ngày 17/1) 

 

Bộ Trưởng Đào Ngọc Dung: 'Các Cơ Sở GDNN Vẫn Còn Lạc Hậu' 

 

Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ GDNN năm 2022 do Tổng cục GDNN tổ chức sáng 18-1, Bộ 

trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung cho rằng dù có những bước tiến trong thời gian qua 

nhưng cần nhìn nhận thẳng thắn rằng hiện nay vị thế của GDNN trong xã hội còn thấp. Ông nhìn 

nhận, phương thức đào tạo chủ yếu đổi mới ở các trường có kỹ năng, các trường chất lượng cao 

nhưng nhìn chung các cơ sở GDNN của chúng ta vẫn còn đang lạc hậu. Chất lượng đào tạo 

nguồn nhân lực của chúng ta còn thấp. Nên vừa rồi một số tập đoàn lớn cần nhân lực thì không 

có, đã phải rút đi. Trong năm 2022, bộ trưởng cho rằng cần đặt mục tiêu phát triển và phát triển 

thật nhanh GDNN nhằm giải quyết chuyển đổi cơ cấu và đáp ứng được nhu cầu của thị trường 

http://antt.nguoiduatin.vn/nghe-an-chao-don-nam-moi-2022-voi-du-an-fdi-nua-ty-usd-332393.htm
https://baonghean.vn/du-an-che-tao-cac-san-pham-dien-tu-tai-nghe-an-tang-von-dau-tu-len-500-trieu-usd-300798.html#related
https://www.phapluatplus.vn/du-an/trao-giay-chung-nhan-dau-tu-cho-du-an-fdi-co-quy-mo-von-dau-tu-lon-nhat-tinh-nghe-an-d174606.html#related
https://nhandan.vn/tin-tuc-kinh-te/mot-du-an-fdi-tai-nghe-an-tang-von-dau-tu-len-500-trieu-usd-681943/#related
https://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Ra-mat-san-pham-dau-tien-cua-du-an-lam-nguyen-lieu-pin-mat-troi-6-165-14911
https://baodansinh.vn/tong-cuc-giao-duc-nghe-nghiep-to-chuc-hoi-nghi-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-20220116082157.htm
http://gdnn.gov.vn/AIAdmin/News/View/tabid/66/newsid/39018/seo/Tong-cuc-Giao-duc-nghe-nghiep-to-chuc-Hoi-nghi-can-bo-cong-chuc-vien-chuc/Default.aspx#related


 

 

 

lao động. Đặc biệt, cần nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ GDNN trong tình hình mới. Đặc biệt, 

doanh nghiệp sẽ có vai trò dẫn dắt đào tạo, có thể tiến đến mô hình doanh nghiệp sẽ trả tiền cho 

các trường. Cần dựa vào dự báo thị trường, cung cầu lao động để triển khai đào tạo, không thể 

"tiện gì thì đào tạo đó". Năm 2021, cả nước giảm 8 cơ sở GDNN và tăng 1 trung tâm GDNN. 

Theo đó, cả nước hiện có 1.904 cơ sở GDNN. Thống kê của Tổng cục GDNN cho thấy tính đến 

ngày 31-12, cả nước tuyển sinh được 1,9 triệu người, đạt 85,14% kế hoạch. Theo ông Vũ Xuân 

Hùng, việc phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THPT vào học tại các cơ sở GDNN hiện mới đạt 

tỉ lệ 16,3%. Con số này thấp hơn rất nhiều so với mục tiêu được đề ra đến năm 2020 là 40%. 

(Tuoi Tre Ngày 18/1) 

 

Những Kết Quả Hỗ Trợ Người Lao Động Bị Ảnh Hưởng Bởi COVID-19 

 

Theo báo cáo của Bộ LĐTBXH, năm 2021, Trung ương và các địa phương đã dành tổng kinh 

phí 74.102 tỷ đồng thực hiện các chính sách hỗ trợ 741.930 lượt người sử dụng lao động; trên 

43,77 triệu lượt người lao động và các đối tượng khác gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. 

Theo báo cáo của Sở LĐTBXH của 63 tỉnh, thành phố, tổng kinh phí thực hiện Nghị quyết 68, 

Quyết định 23 toàn quốc là 35.987 tỷ đồng, hỗ trợ trên 31,28 triệu lượt đối tượng. Trong tổng 

kinh phí hỗ trợ, có 15,1% từ các chính sách bảo hiểm; 78,5% từ các chính sách bằng tiền và 

6,4% từ các chính sách cho vay. Bảo hiểm xã hội Việt Nam về cơ bản đã hoàn thành xong việc 

xác định số giảm đóng cho 363.600 đơn vị sử dụng lao động, tương ứng 9,68 triệu lao động với 

số tiền tạm tính được điều chỉnh giảm đóng (từ tháng 10/2021 đến tháng 9/2022) khoảng 7.595 

tỷ đồng. Đã giải quyết hưởng hỗ trợ cho 12.868.602 lao động (gồm 11.778.559 lao động đang 

tham gia bảo hiểm thất nghiệp và 1.090.043 người đã dừng tham gia) với số tiền hỗ trợ 30.519,9 

tỷ đồng, việc chi trả đa số thực hiện qua tài khoản cá nhân. (MoLISA Ngày 12/1) 

 

Thưởng Tết Âm Lịch Năm 2022 Giảm, Trung Bình Chưa Tới Một Tháng Lương 

 

Bộ LĐ-TB&XH vừa có báo cáo về tình hình tiền lương, thưởng Tết năm 2022 của người lao 

động trong các doanh nghiệp. Về thưởng Tết Âm lịch Nhâm Dần năm 2022, có khoảng 62,7% 

doanh nghiệp trong tổng số 42.159 doanh nghiệp báo cáo có kế hoạch thưởng Tết Âm lịch, với 

mức thưởng bình quân bằng gần 1 tháng lương (6,17 triệu đồng), bằng 97% so với thưởng dịp 

Tết Âm lịch của năm 2021. Trong đó, Công ty TNHH Một thành viên do Nhà nước nắm giữ 

100% vốn điều lệ là 5,59 triệu đồng/người, bằng 96% so với năm 2021. Doanh nghiệp dân doanh 

là 5,92 triệu đồng/người, bằng 98% so với năm 2021. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 

6,66 triệu đồng/người, bằng 95% so với năm 2021. Đối với thưởng Tết Dương lịch năm 2022, có 

khoảng 55,2% doanh nghiệp trong tổng số 41.826 doanh nghiệp báo cáo có kế hoạch thưởng Tết 

Dương lịch, với mức thưởng bình quân là 1,36 triệu đồng/người, chỉ bằng 58% so với thưởng dịp 

Tết Dương lịch năm 2021. Về tiền lương trong năm 2021, Bộ LĐ-TB&XH cho biết, tiền lương 

bình quân của người lao động ước đạt 7,84 triệu đồng/tháng, tăng 4% so với năm 2020. (An 

Ninh Thu Do, Lao Dong, Tin Tuc, VOV Ngày 18/1) 

 

'Doanh Nghiệp Quân Đội Đóng Góp Khoảng 5% GDP' 

 

https://tuoitre.vn/bo-truong-dao-ngoc-dung-cac-co-so-giao-duc-nghe-nghiep-van-con-lac-hau-202201181340364.htm
http://www.molisa.gov.vn/Pages/tintuc/chitiet.aspx?tintucID=230085
https://www.anninhthudo.vn/thuong-tet-am-lich-nam-2022-giam-trung-binh-chua-toi-mot-thang-luong-post493269.antd
https://www.anninhthudo.vn/thuong-tet-am-lich-nam-2022-giam-trung-binh-chua-toi-mot-thang-luong-post493269.antd
https://laodong.vn/cong-doan/thuong-tet-nguyen-dan-2022-thap-hon-moi-nam-996066.ldo#related
https://baotintuc.vn/xa-hoi/muc-thuong-tet-am-lich-2022-binh-quan-hon-61-trieu-dong-giam-nhe-so-voi-nam-2021-20220118122841344.htm#related
https://vov.vn/kinh-te/chi-hon-60-doanh-nghiep-co-ke-hoach-thuong-tet-am-lich-muc-tien-thuong-giam-post919062.vov#related


 

 

 

Khi góp ý nội dung sửa đổi Luật Doanh nghiệp (trong dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của 8 luật) sáng 10/1, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội - Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt 

cho biết, doanh nghiệp quân đội mỗi năm đóng góp khoảng 15-20 tỷ USD, tức 5% GDP Việt 

Nam, thu nộp ngân sách khoảng 25% tổng số các doanh nghiệp Nhà nước nộp, tạo việc làm và 

thu nhập ổn định cho khoảng 150.000 lao động. (QDND, VnExpress, Bien Phong Ngày 10/1) 

 

Lập Quy Hoạch Bảo Vệ, Khai Thác Nguồn Lợi Thủy Sản Tầm Nhìn Đến Năm 2050 

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 

2050. Những thành tựu của ngành thủy sản đã góp phần bảo đảm an ninh lương thực, bảo vệ chủ 

quyền biển đảo quốc gia và giải quyết việc làm cho khoảng 800.000 lao động trực tiếp trên biển 

và gần 4 triệu lao động dịch vụ hậu cần kèm theo. (Cong Thuong Ngày 17/1) 

 

Hà Nội Đã Hỗ Trợ Hơn 577.000 Lao Động Tự Do 

 

Theo Sở LĐ-TB&XH Hà Nội, từ đầu tháng 7-2021 đến nay, toàn thành phố đã quyết định hỗ trợ 

tiền mặt và cho vay hơn 5,51 triệu lượt đối tượng khó khăn ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, với 

tổng kinh phí gần 6.827 tỷ đồng. Các chính sách hỗ trợ đặc thù của thành phố đã đến với hơn 1 

triệu lượt người, trong đó có hơn 577.000 lao động tự do. (Hanoi Moi Ngày 17/1) 

 

Hà Nam Đối Thoại Tháo Gỡ Khó Khăn Cho Doanh Nghiệp FDI 

 

Chiều 13/1, tỉnh Hà Nam tổ chức buổi gặp mặt đối thoại với đại diện các doanh nghiệp có vốn 

đầu tư nước ngoài (FDI) trên địa bàn. Các doanh nghiệp đề nghị tỉnh Hà Nam cần rút ngắn hơn 

nữa thời gian giải quyết một số thủ tục hành chính; hỗ trợ doanh nghiệp thu hút lao động vào làm 

việc; kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành tạo điều kiện để doanh nghiệp xuất, nhập khẩu máy 

móc, nguyên liệu, trang thiết bị, nhập cảnh chuyên gia được thuận lợi, kịp thời... Doanh nghiệp 

cũng mong muốn tỉnh khắc phục tình trạng mất điện, điện yếu, tăng cường bảo đảm trật tự an 

toàn giao thông trong các khu công nghiệp; bố trí bãi đỗ xe tập trung cho xe container ra, vào 

khu công nghiệp vận chuyển hàng hóa. (Nhan Dan Ngày 13/1) 

 

Ninh Bình Phấn Đấu Tạo Việc Làm Mới Cho Trên 19.000 Lao Động 

 

Năm 2022, tỉnh Ninh Bình phấn đấu tạo việc làm mới cho 19.400 lao động. Trong đó xuất khẩu 

lao động 1.400 người, tuyển sinh đào tạo nghề cho 17.500 lao động. (Dan Tri Ngày 18/1) 
 

Năm 2021: Vĩnh Phúc Giải Quyết Việc Làm Cho Gần 19.000 Lao Động 

 

Theo báo cáo của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Vĩnh Phúc, năm 2021 toàn tỉnh đã giải quyết việc làm 

cho 18.986 lao động, trong đó có 355 lao động đi làm việc ở nước ngoài (vượt kế hoạch tỉnh 

Đảng bộ đề ra là giải quyết việc làm cho từ 16.000 - 17.000 lao động). (Dan Sinh Ngày 16/1) 

 

https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc/can-thiet-phai-hoan-thien-chinh-sach-doi-voi-doanh-nghiep-quoc-phong-va-an-ninh-trong-luat-doanh-nghiep-683002
https://vnexpress.net/doanh-nghiep-quan-doi-dong-gop-khoang-5-gdp-4414441.html#related
https://www.bienphong.com.vn/can-thiet-phai-hoan-thien-chinh-sach-doi-voi-doanh-nghiep-quoc-phong-va-an-ninh-trong-luat-doanh-nghiep-post447221.html#related
https://congthuong.vn/lap-quy-hoach-bao-ve-khai-thac-nguon-loi-thuy-san-tam-nhin-den-nam-2050-170845.html
http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/1022639/ha-noi-da-ho-tro-hon-577000-lao-dong-tu-do
https://nhandan.vn/tin-tuc-kinh-te/ha-nam-doi-thoai-thao-go-kho-khan-cho-doanh-nghiep-fdi-682199/
https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/phan-dau-tao-viec-lam-moi-cho-tren-19000-lao-dong-20220118114820004.htm
https://baodansinh.vn/nam-2021-vinh-phuc-giai-quyet-viec-lam-cho-gan-19000-lao-dong-20220115191018.htm


 

 

 

May 10 Khánh Thành Nhà Máy May 5 Tầng Hiện Đại Tại Thái Bình 

 

Ngày 11/1, Tổng Công ty May 10 tổ chức khánh thành dự án mở rộng năng lực sản xuất Xí 

nghiệp May Hưng Hà. Với tổng vốn đầu tư gần 150 tỷ đồng, dự kiến tạo việc làm cho thêm 

2.000 lao động. (BNews, thaibinhtv, Kinh Te Do Thi Ngày 11/1) 

 

Thừa Thiên-Huế: Năm 2021 Giải Quyết Việc Làm Cho Hơn 15.900 Lao Động 

 

Trong năm 2021, Thừa Thiên Huế đã giải quyết việc làm cho 15.939 lao động đạt 99,6% so với 

kế hoạch đề ra. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 66,8%. Hệ thống GDNN trên địa bàn tỉnh Thừa 

Thiên Huế đã tuyển sinh 14.400 lao động học nghề. (Dan Sinh Ngày 17/1) 

 

Quảng Ngãi Tạo Việc Làm Mới Cho 7.219 Lao Động Trong Năm 2021 

 

Theo báo cáo của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Ngãi, năm 2021, số lao động có việc làm tăng 

thêm khoảng 7.219 lao động, đạt 72% kế hoạch năm. Lao động đi làm việc ở nước ngoài theo 

hợp đồng là 200 lao động, đạt 67% kế hoạch năm. (Dan Sinh Ngày 14/1) 
 

Phú Yên Nỗ Lực Giải Quyết Việc Làm Cho Người Lao Động Bị Ảnh Hưởng Bởi COVID-

19 

 

Theo khảo sát của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Phú Yên, toàn tỉnh hiện có 66.382 lao động có nhu cầu 

tìm việc làm. Trong số hơn 41.800 người về từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, 

có 54% lao động muốn trở lại nơi cũ để làm việc; 46% lao động muốn làm việc ngay tại địa 

phương. Nắm bắt nhu cầu này, Trung tâm Dịch vụ giới thiệu việc làm đã kết nối với nhiều doanh 

nghiệp trong và ngoài tỉnh có nhu cầu tuyển dụng để giới thiệu cho người lao động. (Tin Tuc 

Ngày 17/1) 

 

TP. HCM Đề Xuất Cho Cao Đẳng, Trung Cấp Tổ Chức Dạy Học Trực Tiếp Từ 14/2 

 

Sau hơn 2 tuần thí điểm tại 5 trường cao đẳng và trung cấp, Sở LĐ-TB&XH TP.HCM đề xuất 

toàn bộ cơ sở GDNN được tổ chức dạy học trực tiếp trở lại từ 14/2. (Thanh Nien Ngày 12/1)  

 

Hội GDNN TP. HCM Tiếp Nhận Phần Mềm Hỗ Trợ Tuyển Sinh 

 

Ngày 15/1, Hội GDNN TP. HCM và Công ty Cổ phần Vận tải Fclass Việt Nam tổ chức ký kết 

biên bản hợp tác toàn diện về đào tạo và kết nối giữa nhà trường với doanh nghiệp. Dịp này, 

thông qua Hội GDNN TPHCM, Fclass Việt Nam đã tài trợ phần mềm quản lý QR ACCESS để 

triển khai đến các trường thành viên nhằm hỗ trợ công tác tuyển sinh, nhập học, quản lý sinh 

viên, giảng viên… Tổng giá trị phầm mềm khoảng 400 triệu đồng. (SGGP Ngày 15/1) 

 

Sóc Trăng Đào Tạo Nghề Cho 13.000 Lao Động Trong Năm 2021  

 

https://bnews.vn/may-10-khanh-thanh-nha-may-may-5-tang-hien-dai-tai-thai-binh/228447.html
http://thaibinhtv.vn/news/21/72115/le-khanh-thanh-du-an-mo-rong-nang-luc-san-xuat-xi-nghiep-may-hung-ha#related
https://kinhtedothi.vn/may-10-mo-rong-san-xuat-phat-trien-cong-nghiep-dia-phuong.html#related
https://baodansinh.vn/thua-thien-hue-nam-2021-giai-quyet-viec-lam-cho-hon-15900-lao-dong-20220117175547.htm
https://baodansinh.vn/nganh-ld-tbxh-quang-ngai-no-luc-hoan-thanh-nhiem-vu-20220114145539.htm
https://baotintuc.vn/xa-hoi/no-luc-giai-quyet-viec-lam-cho-nguoi-lao-dong-bi-anh-huong-boi-covid19-20220117153727108.htm
https://thanhnien.vn/de-xuat-cho-truong-cao-dang-trung-cap-to-chuc-day-hoc-truc-tiep-tu-14-2-post1420427.html
https://www.sggp.org.vn/hoi-giao-duc-nghe-nghiep-tphcm-tiep-nhan-phan-mem-ho-tro-tuyen-sinh-788682.html


 

 

 

Theo ông Võ Thanh Quang, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Sóc Trăng, năm qua công tác đào tạo dù 

chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh đã nỗ lực tổ chức 

tuyển sinh, đào tạo nghề cho 13.000 lao động, góp phần thực hiện đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch đề 

ra. (Dan Sinh Ngày 15/1) 

 

https://baodansinh.vn/soc-trang-dao-tao-nguon-lao-dong-chat-luong-cao-gop-phan-giam-ngheo-ben-vung-20220115100859.htm

