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● Tin Tiêu Điểm ●  

 

● Tin GDNN / Đào Tạo Nghề ●  

Chính Sách 

 

Triển Khai Chuyển Đổi Số Nâng Cao Chất Lượng GDNN 

 

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ LĐ-TB&XH trong đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng 

dụng công nghệ thông tin nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý, nâng cao chất lượng 

GDNN, hướng tới hệ sinh thái số trong hoạt động GDNN, Tổng cục GDNN đã đẩy mạnh ứng 

dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, góp phần nâng cao chất lượng GDNN. Một số ứng 

dụng nổi bật bao gồm Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 20, hệ điều hành 

eGDNN, phần mềm cơ sở dữ liệu GDNN, dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. (Dan Sinh Ngày 

22/1) 

 

Tăng Mức Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Về Tiền Lương 

 

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 12/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực lao động, BHXH, người lao động (NLĐ) Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp 

đồng. Cụ thể, phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với người sử dụng lao động không 

công bố công khai tại nơi làm việc trước khi thực hiện: thang lương, bảng lương; mức lao động; 

quy chế thưởng. Như vậy, so với mức phạt trước đây tại khoản 1 Điều 16 Nghị định 

28/2020/NĐ-CP, mức phạt mới tại Nghị định 12/2022/NĐ-CP đã tăng gấp đôi. Ngoài ra, mức 

phạt này cũng áp dụng với các vi phạm tương tự khác liên quan đến trả lương cho người lao 

động như: Không xây dựng thang lương, bảng lương hoặc định mức lao động; không áp dụng 

thử mức lao động trước khi ban hành chính thức; Không tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện 

người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở khi xây dựng 

thang lương, bảng lương; định mức lao động; quy chế thưởng; Không thông báo bảng kê trả 

lương hoặc có thông báo bảng kê trả lương cho người lao động nhưng không đúng theo quy 

định; Không trả lương bình đẳng hoặc phân biệt giới tính đối với người lao động làm công việc 

có giá trị như nhau. Bên cạnh đó, phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng nếu phạt tiền, cắt 

lương thay việc xử lý kỷ luật lao động. Trong khi đó, trước đây mức phạt áp dụng với hành vi 

này là từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng (theo điểm b khoản 3 Điều 19 Nghị định 28/2020/NĐ-

CP). Mức phạt trên còn áp dụng với các hành vi sau: Xâm phạm sức khỏe, danh dự, tính mạng, 

uy tín hoặc nhân phẩm của người lao động khi xử lý kỷ luật lao động nhưng chưa đến mức truy 

cứu trách nhiệm hình sự; Xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động có hành vi vi phạm 

không được quy định trong nội quy lao động hoặc không thỏa thuận trong hợp đồng lao động đã 

giao kết hoặc pháp luật về lao động không quy định; Áp dụng nhiều hình thức kỷ luật lao động 

đối với một hành vi vi phạm kỷ luật lao động; Xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động 

đang trong thời gian sau đây: Nghỉ ốm đau; nghỉ điều dưỡng; nghỉ việc được sự đồng ý của 

người sử dụng lao động; đang bị tạm giữ; đang bị tạm giam; đang chờ kết quả của cơ quan có 

thẩm quyền điều tra…(NLD, Nguoi Dua Tin, NLD 1, ANTT Jan 23) 

https://baodansinh.vn/trien-khai-chuyen-doi-so-nang-cao-chat-luong-giao-duc-nghe-nghiep-20220121183104.htm
https://nld.com.vn/cong-doan/cat-luong-thay-viec-xu-ly-ky-luat-doanh-nghiep-se-bi-phat-den-80-trieu-dong-20220123112758297.htm
https://www.nguoiduatin.vn/dn-bi-phat-den-20-trieu-neu-khong-cong-khai-quy-che-luong-thuong-a541058.html#related
https://nld.com.vn/cong-doan/tang-muc-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-ve-tien-luong-20220124200409059.htm#related
http://antt.vn/doanh-nghiep-bi-phat-den-20-trieu-neu-khong-cong-khai-quy-che-luong-thuong-333129.htm#related


 

 

 

 

Ngược Đãi Người Giúp Việc Gia Đình Bị Phạt Đến 75 Triệu Đồng 

 

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 12/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài 

theo hợp đồng. Theo đó, người sử dụng lao động có hành vi ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng 

bức lao động hoặc dùng vũ lực đối với người giúp việc gia đình nhưng chưa đến mức truy cứu 

trách nhiệm hình sự sẽ bị phạt tiền từ 50-75 triệu đồng. Người sử dụng lao động bị phạt cảnh cáo 

nếu không thực hiện giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản với người giúp việc gia đình, 

không trả tiền tàu xe đi đường khi lao động giúp việc gia đình thôi việc về nơi cư trú, trừ trường 

hợp người giúp việc chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn. Mức phạt từ 10-15 triệu đồng 

áp dụng với người sử dụng lao động nếu giữ giấy tờ tùy thân của người giúp việc gia đình; 

không trả tiền để lao động mua bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Mức phạt từ 50-75 triệu đồng 

cho người sử dụng lao động với các hành vi sử dụng người từ 13 tuổi đến dưới 15 tuổi làm công 

việc ngoài danh mục Bộ luật lao động cho phép; sử dụng người từ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi 

làm công việc bị cấm hoặc làm việc tại nơi bị cấm nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm 

hình sự…(Bao Chinh Phu, Tuoi Tre, Thuong Hieu Cong Luan Jan 19) 

 

Tăng Cường Phối Hợp Phòng, Chống Tội Phạm Trong Lĩnh Vực Bảo Hiểm  

 

Ngày 21/1, Bộ Công an và Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã tổ chức Lễ ký Quy chế phối 

hợp về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh 

phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp 

(BHTN). Từ năm 2017 đến năm 2021, các cơ quan, đơn vị của hai ngành đã phối hợp thanh tra, 

kiểm tra liên ngành đối với gần 6.000 đơn vị sử dụng lao động, cơ sở khám chữa bệnh, góp phần 

chủ động phòng ngừa, phát hiện và kịp thời đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, 

nhất là các hành vi gian lận, trục lợi trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN. (MPS, BHXH Ngày 

21/1) 

 

Hàng Quán Đóng - Mở Liên Tục: Lao Động Tự Do, Ngoại Tỉnh Thiệt Thòi Nhất 

 

Ông Vũ Trọng Bình - cục trưởng Cục Việc làm (Bộ LĐ-TB&XH) - cho rằng lao động tự do thiệt 

thòi nhiều nhất khi hàng quán đóng - mở liên tục do các địa phương thay đổi cấp độ dịch. Ông 

cho biết lao động tự do không có bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp nên dễ tổn thương, thiệt 

thòi hơn cả khi hàng quán đóng - mở liên tục, nhất là lao động ngoại tỉnh, tập trung ở các đô thị 

lớn, khu công nghiệp, có thể làm cắt tóc, làm nail, phục vụ quán cà phê, bưng bê ở quán bia… 

Để giải quyết vấn đề này, ông Bình cho biết các địa phương cần nghiên cứu phương án phòng 

dịch, cấp độ dịch, ra quyết định đóng hay mở cửa nhà hàng, khách sạn, quán cà phê… hợp lý để 

các cơ sở đó được phục hồi, hoạt động tuân thủ quy định phòng dịch COVID-19 hơn là cấm các 

cơ sở đó hoạt động. (Tuoi Tre Ngày 22/1) 

 

● Tin Kinh Doanh & Thị Trường Lao Động ● 

Hợp tác Nước Ngoài 

 

https://baochinhphu.vn/nguoc-dai-nguoi-giup-viec-gia-dinh-bi-phat-den-75-trieu-dong-102220119204521652.htm
https://tuoitre.vn/phat-den-75-trieu-dong-neu-nguoc-dai-nguoi-giup-viec-gia-dinh-20220120075356812.htm#related
https://thuonghieucongluan.com.vn/su-dung-nguoi-chua-du-15-tuoi-lam-them-gio-lam-viec-vao-ban-dem-bi-phat-den-25-trieu-dong-a161628.html#related
http://www.mps.gov.vn/tin-hoat-dong-cua-bo/tang-cuong-phoi-hop-phong-chong-toi-pham-trong-linh-vuc-bao-hiem-xa-hoi-bao-hiem-y-te-bao-hiem-that-nghiep-t30936.html
https://baohiemxahoi.gov.vn/tintuc/Pages/hoat-dong-he-thong-bao-hiem-xa-hoi.aspx?ItemID=17981&CateID=0
https://tuoitre.vn/hang-quan-dong-mo-lien-tuc-lao-dong-tu-do-ngoai-tinh-thiet-thoi-nhat-20220122180713959.htm


 

 

 

Liên Minh Châu Âu - Việt Nam: Hướng Nghiệp, Đào Tạo Nghề Và Khởi Nghiệp 

 

Aide et Action và Trung tâm Hợp tác Phát triển Tây Bắc đã tổ chức trực tuyến sự kiện giới thiệu 

ba bộ tài liệu “Hướng nghiệp - Đào tạo nghề - Khởi nghiệp”. Đây là một trong những hoạt động 

chính trong khuôn khổ dự án “Tăng cường tiếp cận cơ hội sinh kế cho thanh thiếu niên dân tộc 

thiểu số”, do Liên minh châu Âu tài trợ, giai đoạn 2020-2023. Buổi giới thiệu Bộ tài liệu có sự 

tham gia của đại diện Tổng cục GDNN, Bộ LĐ-TB&XH, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở LĐ-

TB&XH, Hội liên hiệp Thanh niên tỉnh, các trường THPT, Trung tâm dạy nghề, và một số 

Phòng/Ban khác tại các huyện, thuộc hai tỉnh dự án Lào Cai và Hòa Bình, Tổ chức Lao động 

quốc tế ILO, đại diện nhà tài trợ và cơ quan truyền thông. (DDDN Ngày 20/1) 

 

Đại Sứ Các Nước Bắc Âu Thăm, Làm Việc Tại Học Viện Chính Trị 

 

Ngày 18/1, 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 Đại sứ các nước Bắc Âu (Thụy Điển, Na Uy, Phần 

Lan, Đan Mạch) tại Việt Nam. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Giám đốc Học viện đề 

nghị, trong năm 2022, các bên tiếp tục thúc đẩy, triển khai các hoạt động trao đổi, toạ đàm, chia 

sẻ tri thức, tiến hành các nghiên cứu chung giữa các chuyên gia, nhà khoa học Bắc Âu và Việt 

Nam, tập trung vào các chủ đề mà hai bên quan tâm. Trong đó, trọng tâm là: i) các nội dung về 

hoàn thiện thể chế phát triển, nhất là thể chế pháp luật về chuyển đổi số, cải cách thể chế hành 

chính, quản trị số; ii) phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh 

đạo, quản lý và công chức trung cao cấp; iii) mô hình tăng trưởng xanh và phát triển bền vững 

trong kỷ nguyên số và hậu Covid-19. Với thông điệp phục hồi xanh hơn, bền vững hơn, Đại sứ 

các nước Bắc Âu đề nghị, trong kế hoạch hợp tác 2022 cần ưu tiên triển khai các nghiên cứu 

chung về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bảo vệ quyền lợi và trách nhiệm của người lao 

động hậu Covid; các vấn đề về bảo vệ môi trường, trong đó nhấn mạnh trách nhiệm, sự tham góp 

của khu vực kinh tế tư nhân. (HCMA Ngày 18/1) 

 

Bộ Ngoại Giao Tích Cực Hỗ Trợ Lao Động Việt Tại Đài Loan (Trung Quốc) 

 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, Việt Nam mong muốn là phía Đài 

Loan tạo điều kiện thuận lợi để tiếp nhận lao động Việt Nam. Bà nhấn mạnh rằng, thị trường lao 

động Đài Loan là một thị trường quan trọng hàng đầu đối với lao động Việt Nam. Hai bên đang 

duy trì trao đổi để sớm đưa lao động Việt Nam trở lại thị trường này. Liên quan đến các chuyến 

bay đưa lao động Việt Nam tại Đài Loan (Trung Quốc) về nước, Người phát ngôn cho biết theo 

số liệu của Cục Hàng không Việt Nam từ ngày 1-19/1/2022, đã tổ chức tổng cộng 17 chuyến bay 

và đưa 1.700 công dân Việt Nam tại Đài Loan về nước. (Bao Quoc Te, MOFA Ngày 20/1) 

 

Chủ Tịch Nước Tiếp Lãnh Sự Danh Dự Đầu Tiên Của Việt Nam Tại Thụy Sĩ 

 

Tối 22/1, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Tiến sỹ Philipp Rosler, Lãnh sự danh dự đầu 

tiên của Việt Nam tại Thụy Sĩ. Tiến sỹ Philipp Rosler, Lãnh sự danh dự đầu tiên của Việt Nam 

tại Thụy Sĩ, nguyên Phó Thủ tướng Đức, là người Việt Nam ở nước ngoài về nước tham dự 

chương trình Xuân Quê hương 2022. Về tiềm năng phát triển của Việt Nam, ông nói: "Tôi đánh 

https://diendandoanhnghiep.vn/lien-minh-chau-au-viet-nam-huong-nghiep-dao-tao-nghe-va-khoi-nghiep-215773.html
https://hcma.vn/tintuc/pages/tin-tuc-su-kien.aspx?ItemID=32077&CateID=240
https://baoquocte.vn/bo-ngoai-giao-tich-cuc-ho-tro-lao-dong-viet-tai-dai-loan-trung-quoc-171581.html
https://www.mofa.gov.vn/tt_baochi/nr140808202328/ns220120204516#related


 

 

 

giá tiềm năng phát triển của Việt Nam rất lớn, cả thế giới đều quan tâm đến Việt Nam vì có dân 

số trẻ, nhiều người được đào tạo bài bản, có tinh thần doanh nghiệp. Để phát huy được nhân lực 

trẻ của Việt Nam, ông cho rằng một trong những việc có thể làm là chuyển giao công nghệ giữa 

Việt Nam và Châu Âu, đặc biệt trong lĩnh vực y tế. (Dan Viet, Vietnam Plus English, VTV, Lao 

Dong, Bao Chinh Phu Ngày 22/1) 

 

Đưa Ngành Muối Trở Về Đúng Vị Thế 

 

Bà Marion Chaminade, Tham tán nông nghiệp Pháp tại Việt Nam đã chia sẻ những kinh nghiệm 

trong việc phát triển ngành muối của Pháp để các cơ quan quản lý, đơn vị sản xuất muối Việt 

Nam tham khảo, nghiên cứu, áp dụng vào việc thúc đẩy sự phát triển ngành muối Việt Nam 

trong thời gian tới. Hiện nay cả nước có hơn 14.000 hộ sản xuất muối, tương ứng với hơn 33.600 

lao động, trong đó chủ yếu là người già, phụ nữ, trẻ em… Số cơ sở chế biến quy mô nhỏ chiếm 

80,3%, công nghệ sản xuất, máy móc, thiết bị thường dùng là máy nghiền trục, nghiền búa, 

nghiền cối xay và ly tâm gián đoạn nên chất lượng muối chế biến không ổn định, phụ thuộc vào 

chất lượng muối nguyên liệu và tỷ lệ thu hồi muối trong chế biến thấp. (Nong Nghiep, Cong 

Thuong Ngày 22/1) 

 

Hơn 93.000 Lao Động Nước Ngoài Đang Làm Việc Tại Việt Nam 

 

Bộ LĐ-TB&XH cho biết, hiện cả nước có hơn 93.000 lao động nước ngoài thuộc diện được cấp 

giấy phép lao động làm việc tại Việt Nam. Lao động nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam đến 

từ 110 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó phần lớn là từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản... 

Riêng tại Hà Nội, Sở LĐ-TB&XH đã cấp mới và cấp lại giấy phép cho hơn 10.000 lao động, 

bằng 11% số lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên phạm vi cả nước. (VTV Ngày 

24/1) 

Tin Trong Nước 

 

Năm 2021, Lương Trung Bình Khối Doanh Nghiệp Nhà Nước Dẫn Đầu 

 

Theo báo cáo của Cục Tiền lương (Bộ LĐ-TB&XH), năm 2021 trên cơ sở báo cáo tổng hợp của 

60 tỉnh, thành phố tại 41.339 doanh nghiệp, tương ứng với 3,83 triệu lao động (chiếm 15,9% 

tổng số lao động làm công hưởng lương trên cả nước). Theo đó, tiền lương bình quân của người 

lao động trong năm 2021 ước đạt 7,84 triệu đồng/tháng, tăng 4% so với năm 2020 (7,54 triệu 

đồng/tháng) và tăng 0,9% so với năm 2019 (7,77 triệu đồng/tháng). Cụ thể, ở nhóm công ty 

TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, mức tiền lương bình quân đạt 

9,13 triệu đồng/tháng, doanh nghiệp dân doanh là 7,5 triệu đồng/tháng, doanh nghiệp có vốn đầu 

tư nước ngoài là 8,26 triệu đồng/tháng. Sở dĩ tiền lương bình quân của người lao động tăng như 

vậy được đại diện Bộ LĐ-TB&XH lý giải từ 2 nguyên nhân. Việt Nam là được ghi nhận là nước 

có thành tựu đặc biệt trong công tác phòng chống dịch và vẫn có tăng trưởng dương. Ngoài ra, 

các cơ chế chính sách tiền lương của doanh nghiệp cũng thường có xu hướng là người lao động 

được tăng lương theo hàng năm. (ANTD, Lao Dong, VietnamNet, VTV Ngày 24/1) 

 

https://danviet.vn/cuu-pho-thu-tuong-duc-goc-viet-philipp-roeslerca-the-gioi-deu-quan-tam-den-viet-nam-20220122145142991.htm
https://en.vietnamplus.vn/state-leader-welcomes-honorary-consul-of-vietnam-in-switzerland/221125.vnp#related
https://vtv.vn/chinh-tri/chu-tich-nuoc-tiep-lanh-su-danh-du-dau-tien-cua-viet-nam-tai-thuy-si-20220123192642153.htm#related
https://laodong.vn/doi-ngoai/nguyen-pho-thu-tuong-duc-goc-viet-cam-xuc-khac-khi-ve-viet-nam-dip-tet-997662.ldo#related
https://laodong.vn/doi-ngoai/nguyen-pho-thu-tuong-duc-goc-viet-cam-xuc-khac-khi-ve-viet-nam-dip-tet-997662.ldo#related
https://baochinhphu.vn/thu-tuong-tiep-chuyen-gia-kinh-te-philipp-rosler-102253206.htm#related
https://nongnghiep.vn/dua-nganh-muoi-tro-ve-dung-vi-the-d314064.html
https://congthuong.vn/phat-trien-nganh-muoi-phai-theo-tin-hieu-thi-truong-171097.html#related
https://congthuong.vn/phat-trien-nganh-muoi-phai-theo-tin-hieu-thi-truong-171097.html#related
https://vtv.vn/xa-hoi/hon-93000-lao-dong-nuoc-ngoai-dang-lam-viec-tai-viet-nam-20220124201844934.htm
https://www.anninhthudo.vn/nam-2021-luong-trung-binh-khoi-doanh-nghiep-nha-nuoc-dan-dau-post493881.antd
https://laodong.vn/cong-doan/tien-luong-binh-quan-cua-nguoi-lao-dong-trong-nam-qua-997894.ldo#related
https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/thi-truong/tien-luong-binh-quan-nam-2021-811574.html#related
https://vtv.vn/kinh-te/lam-o-dau-de-luong-cao-20220125093519656.htm#related


 

 

 

22% Lao Động Sẽ Nghỉ Việc Nếu Doanh Nghiệp Không Thưởng Tết 

 

Ngày 21/1, Chuyên trang Việc Làm Tốt (vieclamtot.com) đã công bố kết quả khảo sát về lương 

thưởng Tết 2022 ngành lao động phổ thông. Khảo sát cho thấy có đến 22% lao động sẽ nghỉ việc 

sau Tết nếu doanh nghiệp không có thưởng Tết và lương tháng 13. Cũng theo khảo sát, có 64% 

người thất nghiệp vẫn ở tại nơi thành phố hoặc địa phương làm việc trước đó và khoảng 20% 

người tìm việc hiện vẫn ở quê và đang tìm kiếm cơ hội để quay trở lại các thành phố, khu công 

nghiệp lớn. (NLD Ngày 21/1) 

 

90% Lao Động Hà Nội Thất Nghiệp Sẽ Được Giới Thiệu Việc Làm Miễn Phí 

 

Hà Nội đặt mục tiêu, 70% người lao động thất nghiệp được giới thiệu việc làm thành công trong 

giai đoạn 2026 - 2030. Bên cạnh đó tăng tỷ lệ người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp được 

hỗ trợ học nghề, bồi dưỡng kỹ năng nghề lên 20%; có 10% người lao động đang tham gia bảo 

hiểm thất nghiệp được hỗ trợ đào tạo để duy trì việc làm. Theo Sở LĐ-TB&XH Hà Nội, năm 

2021, toàn thành phố giải quyết việc làm cho 179.648/160.000 lao động, đạt 110% kế hoạch. Tỷ 

lệ thất nghiệp toàn thành phố năm 2021 là 2,6% (tăng 0,27 điểm % so với năm 2020). (An Ninh 

Thu Do Ngày 23/1) 

 

Thái Nguyên: Lao Động Nộp Hồ Sơ Hưởng Bảo Hiểm Thất Nghiệp Tăng 

 

Chỉ riêng trong năm 2021, đã có gần 10.000 lao động nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại 

các trung tâm dịch vụ việc làm của tỉnh Thái Nguyên, tăng 2,27% so với năm 2020. Theo thống 

kê, hiện đã có hơn 9.700 trường hợp được cơ quan chức năng quyết định chi trả hưởng bảo hiểm 

thất nghiệp, với tổng số tiền gần 164 tỉ đồng. Đặc biệt, đã có 2.251 lao động được giới thiệu việc 

làm mới sau khi nhận trợ cấp thất nghiệp. 5 ngành có tỉ lệ lao động thất nghiệp cao là: Công 

nghiệp chế biến, chế tạo 68,6%; giáo dục và đào tạo 7,62%; hoạt động dịch vụ khác 6,64%; xây 

dựng 2,46%; nông - lâm nghiệp, thủy sản 1,43%... (Lao Dong Ngày 24/1) 

 

Quảng Trị Giải Quyết Việc Làm Cho Hơn 11.130 Lao Động Trong Năm 2021 

 

Năm 2021, toàn tỉnh Quảng Trị giải quyết việc làm mới cho 11.134 lượt lao động trong đó: 

8.556 lượt lao động làm việc trong tỉnh,1.800 lượt lao động làm việc ngoài tỉnh và 778 lao động 

làm việc ở nước ngoài. Trong năm, các cơ sở giáo dục trên địa bàn Quảng Trị đã tuyển sinh, đào 

tạo nghề cho 8.837 lao động. Đến cuối năm 2021, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 68,5%; tỷ lệ lao 

động qua đào tạo nghề đạt 48,5%; lao động qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ đạt 32%. (Dan 

Sinh Ngày 21/1) 

 

Quảng Trị: Hơn 34.300 Người Lao Động Gặp Khó Khăn Do COVID-19 Được Hỗ Trợ 

 

Tỉnh Quảng Trị đã triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao 

động gặp khó khăn do dịch COVID-19. Hơn 34.300 người được hỗ trợ với số tiền hơn 18,7 tỷ 

đồng. (Dan Tri Ngày 22/1) 

 

https://nld.com.vn/cong-doan/22-lao-dong-se-nghi-viec-neu-doanh-nghiep-khong-thuong-tet-20220121104644357.htm
https://www.anninhthudo.vn/90-lao-dong-that-nghiep-se-duoc-gioi-thieu-viec-lam-mien-phi-post493800.antd
https://www.anninhthudo.vn/90-lao-dong-that-nghiep-se-duoc-gioi-thieu-viec-lam-mien-phi-post493800.antd
https://laodong.vn/cong-doan/thai-nguyen-lao-dong-nop-ho-so-huong-bao-hiem-that-nghiep-tang-998019.ldo
https://baodansinh.vn/quang-tri-giai-quyet-viec-lam-cho-hon-11130-lao-dong-trong-nam-2021-20220121162401.htm
https://baodansinh.vn/quang-tri-giai-quyet-viec-lam-cho-hon-11130-lao-dong-trong-nam-2021-20220121162401.htm
https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/hon-34300-nguoi-lao-dong-gap-kho-khan-do-covid19-duoc-ho-tro-20220121184404574.htm


 

 

 

Đà Nẵng Phấn Đấu 2030 Có 80% Thanh Niên Được Tư Vấn Hướng Nghiệp, Việc Làm 

 

UBND TP. Đà Nẵng vừa phê duyệt Quyết định ban hành Chương trình phát triển thanh niên TP. 

Đà Nẵng giai đoạn 2021 - 2030. Đến năm 2030, TP. Đà Nẵng phấn đấu 80% thanh niên được tư 

vấn hướng nghiệp và việc làm; 60% thanh niên được đào tạo nghề gắn với tạo việc làm, ưu tiên 

việc làm tại chỗ. (Dan Sinh Ngày 23/1) 

 

TP.HCM: Người Lao Động Ở Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ Được Đào Tạo Nghề Miễn Phí 

 

UBND TP.HCM vừa ban hành chính sách hỗ trợ đào tạo nghề đối với lao động đang làm việc 

trong doanh nghiệp vừa và nhỏ. Cụ thể, người lao động khi tham gia các khóa đào tạo nghề trình 

độ sơ cấp hoặc chương trình đào tạo dưới ba tháng được hỗ trợ 100% chi phí đào tạo nhưng tối 

đa không quá hai triệu đồng/người/khóa, mỗi người chỉ được hưởng chính sách hỗ trợ này một 

lần. (Dan Sinh Ngày 22/1) 

 

Đầu Năm 2022, Doanh Nghiệp Bình Dương Cần Tuyển Thêm 40.000-50.000 Lao Động 

 

Các doanh nghiệp ở Bình Dương đang hồi phục mạnh mẽ, mở rộng sản xuất, tuyển thêm lao 

động. Đầu năm 2022, doanh nghiệp ở Bình Dương cần tuyển thêm khoảng 40.000-50.000 lao 

động. (Lao Dong Ngày 20/1) 

 

Chủ Tịch Quốc Hội Vương Đình Huệ Thăm Người Lao Động Ở Bình Dương 

 

Chiều 23/1, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu đoàn công tác đến thăm lãnh đạo và 

công nhân Công ty Wanek (KCN VSIP II, P.Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương). Đây là 

doanh nghiệp sản xuất đồ gỗ có vốn đầu tư nước ngoài, xây dựng 5 nhà máy lớn tại Bình Dương, 

với trên 8.500 người lao động. Dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng 50 phần quà (1 

triệu đồng/phần) cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn của Công ty Wanek. (Thanh Nien Ngày 

24/1) 

 

Phó Thủ Tướng Lê Minh Khái Thăm, Tặng Quà Người Lao Động Tại Bình Phước 

 

Ngày 23/1, Phó thủ tướng Lê Minh Khái dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết gia đình 

chính sách, người dân chịu ảnh hưởng dịch COVID-19 và công nhân, người lao động có hoàn 

cảnh khó khăn tại Bình Phước. Ngoài 75 phần quà cho gia đình chính sách, người dân chịu ảnh 

hưởng của dịch COVID-19, Phó thủ tướng đã đến thăm, chúc Tết và tặng 60 phần quà cho công 

nhân, người lao động tại Công ty cổ phần Kim Tín MDF (KCN Nam Đồng Phú) và Công ty 

TNHH New Apparel Far Eastern (KCN Bắc Đồng Phú), huyện Đồng Phú. (Tuoi Tre Ngày 23/1) 

 

An Giang Nỗ Lực Giải Quyết Việc Làm Cho Hơn 100.000 Lao Động Hồi Hương 

 

Ông Trần Anh Thư - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, một trong những nhiệm vụ 

trọng tâm của An Giang trong năm 2022 là giải quyết việc làm cho hơn 100.000 lao động hồi 

hương. Tỉnh An Giang phấn đấu giải quyết việc làm cho nhóm lao động hồi hương đạt từ 80 - 

https://baodansinh.vn/da-nang-phan-dau-den-nam-2030-co-80-thanh-nien-duoc-tu-van-huong-nghiep-va-viec-lam-20220123084242.htm
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90%. Thời gian qua, các cấp các ngành nỗ lực phối hợp với các ngành lao động ở TP HCM, các 

tỉnh Đồng Nai, Bình Dương… để sau Tết liên kết đưa thêm 10.000 lao động trở về các địa 

phương này lao động. (Dan Tri Ngày 21/1) 

 

https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/an-giang-no-luc-giai-quyet-viec-lam-cho-hon-100000-lao-dong-hoi-huong-20220121154138760.htm

