
           

 

 

 

 

 

 

 

     PHẦN 1. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ VÀ THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG 

Lâm Đồng là tỉnh miền núi phía Nam Tây Nguyên với diện tích tự nhiên 

9.772,19 km
2
; nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam – là khu vực năng động, 

có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và là thị trường có nhiều tiềm năng lớn. Toàn tỉnh có 

thể chia thành 3 vùng với 5 thế mạnh: Phát triển cây công nghiệp dài ngày, lâm 

nghiệp, khoáng sản, du lịch - dịch vụ và chăn nuôi gia súc. 

1. Một số chỉ tiêu cơ bản về kinh tế và phát triền doanh nghiệp (*): 

Năm 2019, kinh tế - xã hội của tỉnh duy trì mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ; 

GRDP tăng trưởng khá: 8,5% (KH 8,5 - 9%), Tất cả (17/17) chỉ tiêu về kinh tế - xã hội 

đạt và vượt kế hoạch. Thu nhập và đời sống của nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp 

tục được cải thiện. 

 Lĩnh vực nông, lâm, thủy: Tốc độ tăng trưởng đạt kế hoạch đề ra, tăng 5,3% 

(KH: 5 - 5,5%). Việc áp dụng mạnh mẽ các tiến bộ khoa học đã nâng cao năng suất 

chất lượng sản phẩm, đặc biệt là các loại cây ngắn ngày chủ lực như rau, hoa. Diện 

tích sản xuất nông nghiệp công nghệ cao ước đạt 57.714 ha (tăng 3.237 ha so với năm 

2018), chiếm 19,5% đất canh tác. Diện tích tái canh cà phê 8.919 ha, tăng 16% so với 

kế hoạch. Tổng diện tích áp dụng VietGAP, GlobalGAP, 4C... là 77.619 ha. 

Tốc độ tăng trưởng chung ngành công nghiệp - xây dựng (theo giá so sánh năm 

2010) đạt khá, tăng 12,3%, trong đó: công nghiệp tăng 13,3%, xây dựng tăng 10,2%. 

Nâng cao hiệu quả công tác lập, thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch.  

Hoạt động thương mại dịch vụ tiếp tục phát triển, lượng hàng phong phú, giá cả 

tương đối ổn định; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 58.025 tỷ đồng, 

tăng 14,9%, đạt 100% kế hoạch. Kim ngạch xuất khẩu năm 2019 ước đạt 720 triệu 

USD, đạt tăng 14,1% so cùng kỳ, các mặt hàng xuất khẩu chủ lực đều tăng trưởng khá.  

Tình hình doanh nghiệp, kinh tế tập thể: Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới 

năm đạt 1.130 doanh nghiệp, tăng 12%, số doanh nghiệp giải thể, tạm dừng hoạt động 

giảm so cùng kỳ. Tính đến cuối năm 2019, tổng số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đạt 

8.980 doanh nghiệp; có 03 Liên hiệp hợp tác xã; 324 Hợp tác xã (tăng 38 hợp tác xã so 

với năm 2018). 

=>Trước những tín hiệu tích cực từ kinh tế đã tạo thuận lợi, góp phần thúc 

đẩy thị trường lao động phát triển, tạo được nhiều việc làm cho người lao động 

 

(*). Nguồn số liệu: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 

2019; nhiệm vụ, giải pháp năm 2020 của UNBD tỉnh Lâm Đồng. 

BẢN TIN CẬP NHẬT 

THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG LÂM ĐỒNG 
 

Số 01 

Năm 

2020 

Bản tin cập nhật thị trường lao động Lâm Đồng cung cấp thông tin thị trường lao 

động của tỉnh trong năm 2019, xu thế thị trường lao động  quý I năm 2020. 



           

2. Dân số và lực lượng lao động (**): 

Tên chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019

Dân số (người) 1,261,371 1,271,315 1,281,339 1,291,441 1,299,335

Nam 633,713 640,743 645,538 650,499 654,297

Nữ 627,658 630,572 635,800 640,942 645,038

Thành thị 491,556 498,229 503,438 514,252 509,043

Nông thôn 769,815 773,087 777,901 777,189 790,292

Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên 

(người)
723,411 742,448 767,938 792,636 817,196

Nam 384,276 391,412 405,012 414,945 425,703

Nữ 339,135 351,036 362,926 377,691 391,494

Thành thị 271,930 280,922 285,672 296,492 305,163

Nông thôn 451,481 461,526 482,266 496,144 512,033

Tỷ lệ thất nghiệp lao động

trong độ tuổi  - %
1.12 1.07 1.11 1.08 1.09

Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm 

việc hàng năm đã qua đào tạo - %
15.3 16.1 16.9 17.6 18.3

Nam 16.7 17.5 17.9 18.1 18.8

Nữ 13.8 14.6 15.8 15.2 15.7

Lao động đang làm việc trong các ngành 

kinh tế (người)
715,655 735,021 759,812 784,711 811,077

Khu vực I 474,032 485,115 500,412 514,770 529,632

Khu vực II 59,089 59,536 62,381 63,562 66,509

Khu vực III 182,534 190,370 197,019 206,379 214,936  

Giai đoạn 2015-2919, lực lượng lao động của tỉnh Lâm Đồng tăng nhanh, từ 

723,411 người năm 2015 lên 817,196 người năm 2019, tăng hơn 93, 785 người. Trung 

bình mỗi năm tăng 23,446 người. Tính đến năm 2019 dân số vẫn tập trung chủ yếu ở 

khu vực nông thôn, chiếm trên 63%, mặc dù nữ giới có xu hướng tăng trong trong giai 

đoạn 2015 đến 2019 (nữ tăng: 52,359, trong khi nam giới chỉ tăng: 41,427) tuy nhiên 

nam vẫn chiếm tỷ lệ cao hơn nữ: 52:48. Đây được coi là một lợi thế cho tỉnh Lâm 

Đồng khi có nguồn lao động dồi dào đáp ứng cho yêu cầu của phát triển kinh tế 

của địa phương. 

Qua bảng số liệu cho thấy, lực lượng lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật 

đang làm việc trong năm 2019 chỉ chiếm 18.3%, vẫn còn nhiều lao động chưa qua 

đào tạo, bằng cấp. Tỷ lệ lao động thất  nghiệp trong độ tuổi lao động chiếm 1.09%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(**). Nguồn số liệu: Ước tính điều tra lao động – Việc làm  hằng năm của Cục Thống 

Kê  tỉnh Lâm Đồng. 



           

PHẦN 2: KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỘT SỐ CHÍNH SÁCH VỀ THỊ TRƯỜNG 

LAO ĐỘNG TẠI LÂM ĐỒNG QUA TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM (***). 

 1.Kết nối cung cầu lao động: 

 1.1 Nhu cầu tìm việc làm: 

 Trong năm 2019, số lượt người lao động đăng ký tìm việc làm qua hệ thống 

Trung tâm là 7.195 lao động (nữ: 4.593), tăng 12.37 % so cùng kỳ năm 2018. Cụ thể 

như sau:   

+ Trình độ Đại học có 2.759 lao động đăng ký tìm việc, chiếm tỷ lệ 38.35%. Nhu 

cầu tìm việc tập trung ở các nhóm ngành như: Kế toán, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm 

812 lao động (29.43%); Kinh doanh, marketing, bán hàng 376 lao động (13.63%); 

Giáo viên 369 (13.37%); Quản lý, hành chính văn phòng 301(10.91%). Nông nghiệp, 

nông lâm, sinh học 285 lao động (10.33%);  

+ Trình độ Cao đẳng có 1.188 lao động đăng ký tìm việc, chiếm tỷ lệ 16.51%. 

Nhu cầu tìm việc tập trung ở các nhóm ngành như: Kế toán, tài chính, ngân hàng, bảo 

hiểm 401 lao động (33.75%); Giáo viên 204 lao động (17.17%); Điện, điện tử, cơ khí, 

kỹ thuật 128 lao động (10.77%); Du lịch, nhà hàng, khách sạn, dịch vụ 116 lao động 

(9.76%); Kinh doanh, marketing, bán hàng 111 lao động (9.34%);  

+ Trình độ Trung cấp có 544 lao động đăng ký tìm việc, chiếm tỷ lệ 7.56%. Nhu 

cầu tìm việc tập trung ở các nhóm ngành như: Kế toán, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm 

227 lao động (41.73%); Điện, điện tử, cơ khí , kỹ thuật 83 lao động (15.26%); Dược 

sỹ, y sỹ, bác sỹ 81 lao động (14.89%); Du lịch, nhà hàng, khách sạn, dịch vụ 43 lao 

động (7.90%); 

+ Công nhân kỹ thuật có 251 lao động đăng ký tìm việc, chiếm tỷ lệ 3.49%. Nhu 

cầu tập trung tìm việc chủ yếu ở các nhóm ngành như: Bảo vệ, vệ sỹ, lái xe 198 lao 

động (78.88%); Điện, điện tử, cơ khí, kỹ thuật 13 lao động (15.18%); 

+ Lao động phổ thông có 2.453 lượt lao động tìm việc, chiếm tỷ lệ 34.09 %. 

                             Bảng biểu: Nguồn cung lao động 

TT Nhóm ngành Tổng số Nữ 
Trình độ chuyên môn 

ĐH CĐ TC CNKT LĐPT 

1 Bảo vệ, vệ sỹ, lái xe 199 1 0 0 1 198  

2 Điện, điện tử, cơ khí , kỹ thuật 299 9 75 128 83 13  

3 Du lịch, nhà hàng, khách sạn, dịch vụ 244 168 71 116 43 14  

4 Dược sỹ, y sỹ, bác sỹ 136 88 15 37 81 3  

5 Giáo viên 589 498 369 204 14 2  

6 Hóa, hóa thực phẩm, KCS 369 278 273 67 16 13  

7 Kinh doanh, marketting, bán hàng 491 353 376 111 4 0  

8 Kế toán, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm 1442 1234 812 401 227 2  

9 Lao động phổ thông 2453 1463 0 0 0 0 2453 

10 May mặc, dệt đan, se sợi 10 9 0 4 1 5  

11 Nông nghiệp, nông lâm, sinh học 355 222 285 42 28 0  

12 Quản lý, hành chính văn phòng 332 239 301 17 13 1  



           

13 Tin học, công nghệ thông tin, viễn thông 117 24 49 43 25 0  

14 XD, kiến trúc, thiết kế, giao thông vận tải 159 7 133 18 8 0  

TỔNG 7.195 4.593 2.759 1.188 544 251 2.453  

  

ĐH
38%

CĐ
17%

TC
8%

CNKT
3%

LĐPT
34%

 
Biểu đồ: Chỉ số cung lao động phân theo trình độ 

 

1.2. Về nhu cầu tuyển dụng lao động: 

Có 4.230 doanh nghiệp trong tỉnh tham gia tuyển dụng qua hệ thống Trung 

tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, tăng 17.57 %  (3.598) , đã thu thập được 22.535 vị trí 

việc làm trống, giảm 3% so với cùng kỳ (23.265), cụ thể như sau:  

+ Trình độ Đại học có 2.777 vị trí việc làm trống, chiếm tỷ lệ 12.32%. 

Nhu cầu tuyển dụng tập trung ở các nhóm ngành như: Du lịch, nhà hàng, khách 

sạn, dịch vụ 409 vị trí (14.73%); Kinh doanh, marketing, bán hàng 384 vị trí 

(13.83%); Kế toán, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm 338 vị trí (12.17%); Nông 

nghiệp, nông lâm, sinh học 324 vị trí (11.67%); Quản lý, Hành chính văn phòng 

270 vị trí (9.72%);  

+ Trình độ Cao đẳng có 3.379 vị trí việc làm trống, chiếm tỷ lệ 14.99 %. 

Nhu cầu tuyển dụng tập trung ở các nhóm ngành như: Du lịch, nhà hàng, khách 

sạn, dịch vụ chiếm 668 vị trí (19.77%); Kinh doanh, maketing, bán hàng 594 vị 

trí (17.58%); Kế toán, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm 542 vị trí (16.04%); Nông 

nghiệp, nông lâm, sinh học 239 vị trí (7.07%); Quản lý, Hành chính văn phòng 

229 vị trí (6.78%); 

+ Trình độ Trung cấp có 3.601 vị trí việc làm trống, chiếm tỷ lệ 15.98%. 

Nhu cầu tuyển dụng tập trung ở các nhóm ngành như: Kế toán, tài chính, ngân 

hàng, bảo hiểm 646 vị trí (17.94%); Du lịch, nhà hàng, khách sạn, dịch vụ chiếm 

641vị trí (17.80%); Kinh doanh, maketing, bán hàng 517 vị trí (14.36%); Điện, 

điện tử, cơ khí, kỹ thuật 310 vị trí (8.61%); Tin Học, công nghệ thông tin, viễn 

thông 196 (5.44%); 



           

+ Công nhân kỹ thuật có 3.282 vị trí việc làm trống, chiếm tỷ lệ  14.56%. 

Nhu cầu tuyển dụng tập trung ở các nhóm ngành như: Bảo vệ, vệ sĩ, lái xe; May 

mặc, dệt đan, se sợi; 

+ Lao động phổ thông có 9.496 vị trí việc làm trống, chiếm tỷ lệ 42.14%. 

Bảng biểu: Nguồn cầu lao động  

TT Nhóm ngành 
Tổng 

số 
Nữ 

Trình độ chuyên môn 

ĐH CĐ TC CNKT LĐPT 

1 Bảo vệ, vệ sỹ, lái xe 355     355  

2 Điện, điện tử, cơ khí , kỹ thuật 940 31 181 198 310 251  

3 

Du lịch, nhà hàng, khách sạn, dịch 

vụ 1999 1235 409 668 641 281  

4 Dược sỹ, y sỹ, bác sỹ 539 432 178 180 181   

5 Giáo viên 397 541 88 118 191   

6 Hóa, hóa thực phẩm, KCS 747 356 193 190 186 178  

7 Kinh doanh, marketting, bán hàng 1701 919 384 594 517 206  

8 

Kế toán, tài chính, ngân hàng, bảo 

hiểm 1705 1287 338 542 646 179  

9 Lao động phổ thông 9496 5218     9496 

10 May mặc, dệt đan, se sợi 1161 1219 0 0 178 983  

11 Nông nghiệp, nông lâm, sinh học 943 412 324 239 192 188  

12 Quản lý, hành chính văn phòng 683 432 270 229 184   

13 

Tin học, công nghệ thông tin, viễn 

thông 787 11 186 227 196 178  

14 

Xây dựng, kiến trúc, thiết kế, giao 

thông vận tải 1082 9 226 194 179 483  

TỔNG 22.535 12.102 2.777 3.379 3.601 3.282 9.496  

 

Biểu đồ: Chỉ số cầu lao động phân theo trình độ 

 

 

1.3. Kết nối, nhận định cung, cầu lao động.  

1.3.1 Phân theo trình độ:  

Nhu cầu tuyển dụng ở trình độ Đại học: 2.777 (12.32%), Cao đẳng: 3.379 

(14.99%), Trung cấp: 3.601 (15.98%), CNKT: 3.282 (14.56%), LĐPT: 9.496 



           

(42.14%) tương đương với nguồn cung các trình độ này là 2.759 (38.35%), 

1.188 (16.51%), 544 (7.56%), 251(3.49%), 2.453(34.09%), cầu vượt cung từ 1 

đến 13 lần.  

Biểu đồ: Cung – Cầu theo trình độ 

2759

1188
544 251

24532777
3379 3601 3282

9496

ĐH CĐ TC CNKT LĐPT

Cung Cầu 

 

1.3.2. Phân theo ngành nghề: 

1.3.2.1. Những nhóm ngành có cầu vượt cung: 

- Trình độ đại học: 

75

71

15

49

133

181

409

178

186

226

Điện, điện tử, cơ khí , kỹ thuật

Du lịch, nhà hàng, khách sạn, dịch vụ

Dược sỹ, y sỹ, bác sỹ

Tin học, công nghệ thông tin, viễn thông

Xây dựng, kiến trúc, thiết kế, giao thông vận 
tải

Cầu

Cung

 

- Trình độ cao đẳng: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           

- Trình độ trung cấp: 

 

 

 

 

 

 

-  Công nhân kỹ thuật: 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tư vấn, Giới thiệu việc làm: 

- Tư vấn chính sách lao động việc làm: 16.159 lượt lao động, đạt 161% so 

với kế hoạch. Giới thiệu việc làm: 6.399 lượt lao động, đạt 128% so với kế 

hoạch. 

- Tư vấn chính sách lao động việc làm:  16.159 lượt lao động, đạt 161% 

so với kế hoạch. Giới thiệu việc làm: 6.399 lượt lao động, đạt 128% so với kế 

hoạch.Tư vấn thị trường lao động cho hơn 1.000 sinh viên năm cuối các trường 

Cao đẳng sư phạm Đà Lạt, Cao đẳng nghề Lâm Đồng, Đại học Đà Lạt…; Tư 

vấn hướng nghiệp cho hơn 200 học sinh cuối khóa huyện Bảo Lâm, 500 học 

sinh các trường THPT tại huyện Cát Tiên; Tư vấn 317 hộ gia đình. 

- Tổ chức 52 Phiên GDVL, đạt 116% kế hoạch. Trong đó có 44 Phiên 

GDVL định kỳ tổ chức tại Trung tâm và văn phòng Bảo Lộc. Phối với phòng 

LĐTB&XH các huyện Di Linh, Đức Trọng, Lạc Dương, Lâm Hà, Đơn Dương, 

Cát Tiên, Đại học Đà Lạt, Tỉnh đoàn Lâm Đồng tổ chức được 8 phiên GDVL 

chuyên đề. Lượt lao động được tư vấn việc làm tại Phiên: 2.009 lượt, tăng 7% so 

với cùng kỳ. Lượt lao động được giới thiệu việc làm tại Phiên: 1.768 lượt, giảm 

2% so với cùng kỳ. 

- Chính sách đưa người lao động đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng 

được quan tâm, nhằm góp phần giải quyết việc làm cho lao động của Tỉnh. 

Trong năm 2019 với việc đẩy mạnh tuyên truyền qua nhiều hình thức: Băng rôn, 

tuyên truyền trên đài truyền hình, lắp đặt các bản tin… và nhiều đơn hàng làm 

83

43

4

227

28

310

641

517

646

192

Điện, điện tử, cơ khí , kỹ thuật

Du lịch, nhà hàng, khách sạn, dịch vụ

Kinh doanh, marketing, bán hàng

Kế toán, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm

Nông nghiệp, nông lâm, sinh học

Cầu

Cung



           

việc phong phú nên đã thu hút nhiều lao động đăng ký đi làm việc nước ngoài. 

Cụ thể đã tổ chức được 3 lớp học tiếng Nhật tạo nguồn XKLĐ cho 94 lao động, 

đạt 100% kế hoạch. Số lao động  đã qua sơ tuyển là 214 người, tăng 38% so với 

cùng kỳ, số lao động đã xuất cảnh và trúng tuyển chính thức  tính tới thời điểm 

30/10 là 83 người, tăng 46% với cùng kỳ; số đang học và đợi phỏng vấn từ giờ 

đến cuối năm là 34 người 

3. Bảo hiểm thất nghiệp: 

Nội dung Số người Tỷ lệ (%) 

Danh mục nguyên nhân thất nghiệp: 6123   100.00  

Mất việc làm do DN, tổ chức giải thể, phá sản, … 261       4.26  

Hết hạn hợp đồng, hai bên thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ 155       2.53  

NLĐ bị xử lý kỷ luật, sa thải theo quy  24       0.39  

NLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ theo quy định 5276     86.17  

Mất việc làm do nguyên nhân khác 407       6.65  

Trình độ chuyên môn của người hưởng TCTN: 6123   100.00  

Người lao động không có bằng cấp chứng chỉ 3142     51.31  

Người lao động có chứng nhận, chứng chỉ nghề sơ cấp 191       3.12  

Trung cấp nghề, trung học chuyên nghiệp 691     11.29  

Cao đẳng nghề, cao đẳng chuyên nghiệp 734     11.99  

Đại học và trên đại học 1365     22.29  

Nghề nghiệp trước khi người lao động thất nghiệp: 6123    100.00  

Các nhà lãnh đạo trong các ngành, các cấp và các đơn vị 15       0.24  

Chuyên môn kỹ thuật bậc cao  41       0.67  

Chuyên môn kỹ thuật bậc  130       2.12  

Nhân viên  1224     19.99  

Công nhân có kỹ thuật 453       7.40  

Lao động giản đơn 4260     69.57  

Ngành làm việc trước khi NLĐ hưởng TCTN: 6123    100.00  

Công nghệ thông tin - viễn thông 203       3.32  

Tài chính - kế toán - Ngân hàng - Kiểm toán 206       3.36  

May - Giày da - dệt- nhuộm - thiết kế thời trang 971     15.86  

Luật - Bảo hiểm - Tư vấn - Bảo vệ - Vận tải 470       7.68  

Nhà hàng- khách sạn -Du lịch 518       8.46  

Cơ khí - Công nghệ, lắp ráp ô tô , xe máy 171       2.79  

Điện - điện tử - điện lạnh - Lắp ráp điện tử - Tự động hóa 282       4.61  

Hóa - CNTP, sinh học - chế biến -hóa chất - môi trường 593       9.68  

Xây dựng - kiến trúc - Gỗ - trang trí nội thất 341       5.57  

Giáo dục 457       7.46  

Y tế - chăm sóc sức khỏe - dược 225       3.67  

Nông nghiệp - Lâm nghiệp - Bảo vệ thực vật - KS 635     10.37  

Nhựa - In - bao bì - In 121       1.98  

Ngành khác 930     15.19  



           

Trong năm 2019, Số lượng người thất nghiệp đến nộp hồ sơ là 6.123 người, 

tăng 4.89% so với cùng kỳ năm 2018 (5837 người). Số người có quyết định hưởng 

TCTN là 6.046 người, tăng 5.49% so với cùng kỳ năm 2018 (5731 người).  

Nguyên nhân thất nghiệp chủ yếu là do người lao động đơn phương chấm dứt 

HĐLĐ/HĐLV theo đúng quy định của pháp luật là 5276 người, chiếm 86.17%. Trình 

độ chuyên môn của người hưởng trợ cấp thất nghiệp chủ yếu là lao động không có 

bằng cấp chứng chỉ, chiếm 51.31%, nghề nghiệp trước khi người lao động thất nghiệp 

chủ yếu là lao động giản đơn, chiếm 69.57%, ngành nghề thất nghiệp tập trung nhiều 

vào các ngành May - Giày da - dệt- nhuộm - thiết kế thời trang. 

PHẦN 3. THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG QUÝ I NĂM 2020 

Thị trường lao động tiếp tục phát triển theo xu hướng đổi mới công nghệ, 

nâng cao năng lực quản lý; phát triển quy mô sản xuất kinh doanh, quy mô 

doanh nghiệp tạo nhiều chỗ việc làm mới thu hút lao động vào làm việc với 

nhiều ngành nghề đa dạng, đặc biệt nhu cầu việc làm chất lượng cao. Dự kiến 

quý I/2020 cần tuyển thêm khoảng 6.000 lao động, nhằm bù đắp một phần 

nguồn lao động biến động sau tết Nguyên Đán, một số ngành nghề tiếp tục tuyển 

dụng nhiều như: May mặc, Kinh doanh, Du Lịch, Xây dựng. Nhu cầu tuyển 

dụng tăng cao đồng nghĩa với việc mở ra nhiều cơ hội việc làm cho lao động, 

tuy nhiên sẽ khó khăn hơn cho các doanh nghiệp tuyển dụng lao động nếu như 

các doanh nghiệp không có mức lương, chế độ ưu đãi, phúc lợi xã hội tốt để thu 

hút lao động vào làm việc./. 

Trung tâm Dịch vụ việc làm Lâm Đồng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           

           (***). Nguồn số liệu: Từ Trung tâm Dịch vụ việc làm Lâm Đồng 


	Trong năm 2019, số lượt người lao động đăng ký tìm việc làm qua hệ thống Trung tâm là 7.195 lao động (nữ: 4.593), tăng 12.37 % so cùng kỳ năm 2018. Cụ thể như sau:
	1.2. Về nhu cầu tuyển dụng lao động:
	+ Trình độ Đại học có 2.777 vị trí việc làm trống, chiếm tỷ lệ 12.32%. Nhu cầu tuyển dụng tập trung ở các nhóm ngành như: Du lịch, nhà hàng, khách sạn, dịch vụ 409 vị trí (14.73%); Kinh doanh, marketing, bán hàng 384 vị trí (13.83%); Kế toán, tài chín...
	+ Trình độ Cao đẳng có 3.379 vị trí việc làm trống, chiếm tỷ lệ 14.99 %. Nhu cầu tuyển dụng tập trung ở các nhóm ngành như: Du lịch, nhà hàng, khách sạn, dịch vụ chiếm 668 vị trí (19.77%); Kinh doanh, maketing, bán hàng 594 vị trí (17.58%); Kế toán, t...
	+ Trình độ Trung cấp có 3.601 vị trí việc làm trống, chiếm tỷ lệ 15.98%. Nhu cầu tuyển dụng tập trung ở các nhóm ngành như: Kế toán, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm 646 vị trí (17.94%); Du lịch, nhà hàng, khách sạn, dịch vụ chiếm 641vị trí (17.80%); Ki...
	+ Công nhân kỹ thuật có 3.282 vị trí việc làm trống, chiếm tỷ lệ  14.56%. Nhu cầu tuyển dụng tập trung ở các nhóm ngành như: Bảo vệ, vệ sĩ, lái xe; May mặc, dệt đan, se sợi;
	+ Lao động phổ thông có 9.496 vị trí việc làm trống, chiếm tỷ lệ 42.14%.
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