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I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 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 quý 6 tháng đầu  năm 2020, số lượt người lao động đăng ký tìm việc 

làm qua hệ thống Trung tâm Dịch vụ việc làm là 2.647 lao động (nữ: 1.664). Cụ thể 

như sau:   

+ Trình độ Đại học có 894 lao động đăng ký tìm việc, chiếm tỷ lệ 33,77%. 

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

bảo hiểm 286 lao động (31,99%); Kinh doanh, marketing, bán hàng 137 lao động 

(15,32%); Nông nghiệp, nông lâm, sinh học 93 lao động (10,40%); Giáo viên 76 lao 

động (8,50%); Quản lý, hành chính văn phòng 73 lao động (8,17%);  

+ Trình độ Cao đẳng có 468 lao động đăng ký tìm việc, chiếm tỷ lệ 17,68%. 

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

bảo hiểm 141 lao động (30,13%); Điện, điện tử, cơ khí, kỹ thuật 72 lao động 

(15.38%); Du lịch, nhà hàng, khách sạn, dịch vụ 60 lao động (12,82%); Giáo viên 

44 lao động chiếm 9, 40%; 

+ Trình độ Trung cấp có 228 lao động đăng ký tìm việc, chiếm tỷ lệ 8,61%. 

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

bảo hiểm 62 lao động (27,19%); Dược sỹ, y sỹ, bác sỹ 50 (21.93%); Điện, điện tử, 

cơ khí, kỹ thuật 48 lao động (21,5%); Du lịch, nhà hàng, khách sạn, dịch vụ 21 lao 

động (9,21%); Nông nghiệp, nông lâm, sinh học 12 (5,26%); 

+ Công nhân kỹ thuật có 71 lao động đăng ký tìm việc, chiếm tỷ lệ 2,68%. 

Nhu cầu tập trung tìm việc chủ yếu ở các nhóm ngành như: Bảo vệ, vệ sỹ, lái xe 37 

lao động (67,61%); Du lịch, nhà hàng, khách sạn, dịch vụ 11 (15,49%); 

+ Lao động phổ thông có 986 lượt lao động tìm việc, chiếm tỷ lệ 37,25%.  

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

STT Nhóm ngành 
Tổng 

số 
Nữ 

Trình độ chuyên môn 

ĐH CĐ TC CNKT LĐPT 

1 Bảo vệ, vệ sỹ, lái xe 53 7 0 2 3 48   

2 Điện, điện tử, cơ khí , kỹ thuật 167 15 44 72 48 3   

3 Du lịch, nhà hàng, khách sạn, dịch vụ 137 107 45 60 21 11   

4 Dược sỹ, y sỹ, bác sỹ 77 91 8 18 50 1   

5 Giáo viên 127 120 76 44 7 0   

6 Hóa, hóa thực phẩm, KCS 65 46 52 9 4 0   

7 Kinh doanh, marketing, bán hàng 202 149 137 61 4 0   

8 Kế toán, tài chính, ngân hàng, BH 491 432 286 141 62 2   

9 Lao động phổ thông 986 497 0 0 0 0 986 

10 May mặc, dệt đan, se sợi 5 18 0 3 1 1   

11 Nông nghiệp, nông lâm, sinh học 129 82 93 22 12 2   

12 Quản lý, hành chính văn phòng 81 63 73 7 0 1   

13 Tin học, công nghệ thông tin, VT 69 31 34 26 7 2   

14 Xây dựng, kiến trúc, thiết kế, GTVT 58 6 46 3 9 0   

TỔNG 2.647 1.664 894 468 228 71 986 

1.2. Về nhu cầu tuyển dụng lao động: 

Có 1.919 doanh nghiệp trong tỉnh tham gia tuyển dụng qua hệ thống Trung 

tâm Dịch vụ việc làm, đã thu thập được 9.199 (nữ: 4.645) vị trí việc làm trống, cụ 

thể như sau:  

+ Trình độ Đại học có 474 vị trí việc làm trống, chiếm tỷ lệ 5.15 %. Nhu cầu 

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

hiểm 154 vị trí (32.49%); Kinh doanh, marketing, bán hàng 93 vị trí (19.62%); Du 

lịch, nhà hàng, khách sạn, dịch vụ 78 vị trí (16.46%); Nông nghiệp, nông lâm, sinh 

học 44 vị trí (9.28%); Tin học, công nghệ thông tin, viễn thông 28 vị trí (5.91%);  

+ Trình độ Cao đẳng có 626 vị trí việc làm trống, chiếm tỷ lệ 6.81%. Nhu 

cầu tuyển dụng tập trung ở các nhóm ngành như: Kinh doanh, marketing, bán hàng 

109 vị trí (17.41%); Kế toán, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm 103 vị trí (16.45%); 

Nông nghiệp, nông lâm, sinh học 89 vị trí (14,22%); Du lịch, nhà hàng, khách sạn, 

dịch vụ chiếm 85 vị trí (13,58%); Điện, điện tử, cơ khí, kỹ thuật 74 vị trí (11,82%); 

+ Trình độ Trung cấp có 431 vị trí việc làm trống, chiếm tỷ lệ 4,69%. Nhu 

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

vụ chiếm 105 vị trí (24,36%); Kế toán, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm 89 vị trí 

(20,65%); Kinh doanh, marketing, bán hàng 82 vị trí (19,3%); Điện, điện tử, cơ khí, 

kỹ thuật có 32 vị trí (7,42%); 

+ Công nhân kỹ thuật có 938 vị trí việc làm trống, chiếm tỷ lệ 10,20%. Nhu 

cầu tuyển dụng tập trung ở các nhóm ngành như: May mặc, dệt đan, se sợi 252 vị trí 

(26,87%); Du lịch, nhà hàng, khách sạn, dịch vụ chiếm 246 vị trí (26,23%); Bảo vệ, 

vệ sĩ, lái xe 178 ( 18,98%); Điện, điện tử, cơ khí, kỹ thuật có 142 vị trí (15,14%); 

+ Lao động phổ thông có 67,73 vị trí việc làm trống, chiếm tỷ lệ 73,16%. 

 

 



           

3 

 

Bảng biểu: Nguồn cầu lao động  

ST

T 
Nhóm ngành 

Tổng 

số 
Nữ 

Trình độ chuyên môn 

ĐH CĐ TC CNKT LĐPT 

1 Bảo vệ, vệ sỹ, lái xe 201 6 0 0 23 178   

2 Điện, điện tử, cơ khí , kỹ thuật 265 7 17 74 32 142   

3 Du lịch, nhà hàng, khách sạn, dịch vụ 514 350 78 85 105 246   

4 Dược sỹ, y sỹ, bác sỹ 59 25 7 34 18 0   

5 Giáo viên 17 12 9 8 0 0   

6 Hóa, hóa thực phẩm, KCS 73 43 6 49 18 0   

7 Kinh doanh, marketing, bán hàng 284 253 93 109 82 0   

8 Kế toán, tài chính, ngân hàng, BH 346 283 154 103 89 0   

9 Lao động phổ thông 6.73 3307 0 0 0 0 6.730 

10 May mặc, dệt đan, se sợi 300 233 2 1 45 252   

11 Nông nghiệp, nông lâm, sinh học 141 84 44 89 4 4   

12 Quản lý, hành chính văn phòng 39 24 17 9 1 12   

13 Tin học, công nghệ thông tin, VT 64 11 28 27 0 9   

14 Xây dựng, kiến trúc, thiết kế, GTVT 166 7 19 38 14 95   

TỔNG 9.199 4.645 474 626 431 938 6.730 

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: 474 (5,15%), Cao đẳng: 626 

(6,81%), Trung cấp: 431(4,69%), CNKT: 938 (10,20%), LĐPT: 6.730 (73,16%) 

tương đương nguồn cung các trình độ này là 894 (33,77%), 468 (17,68%), 228 

(8,61%), 71 (2,68%), 986 (37,25%), trình độ Đại học cung vượt cầu 1.9 lần, trong 

khi đó trình độ CĐ, TC, CNKT, LĐPT cầu vượt cung 1.9 đến 16.6 lần.  

Biểu đồ: Cung – Cầu theo trình độ 
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1.3.2. Phân theo ngành nghề: 

1.3.2.1. Trình độ Đại học: 

  Nhóm ngành Du lịch, nhà hàng, khách sạn, dịch vụ cầu vượt cung 7.3 lần; 

các nhóm ngành còn lại cung vượt cầu từ 1.1 đến 8.7 lần, trong đó 5 nhóm ngành 

cung vượt xa cầu: Kế toán, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm; Giáo viên; Quản lý, 

hành chính văn phòng; Nông nghiệp, nông lâm, sinh học; Hóa, hóa thực phẩm, 

KCS.Error! Not a valid link. 

 

 

 

 

 

 

1.3.2.2. Trình độ Cao đẳng: 

Bậc trình độ Cao đẳng ngược lại chỉ có hai nhóm ngành: Kế toán, Tài chính, 

ngân hàng, bảo hiểm và Giáo viên cung vượt cầu 1.4 đến 5.5 lần, các nhóm ngành 

còn lại cầu lại vượt cung từ 1.0 đến 12.7 lần, trong đó 5 nhóm ngành cầu vượt xa so 

với cung: Du lịch, nhà hàng, khách sạn, dịch vụ; Xây dựng, kiến trúc, thiết kế, giao 

thông vận tải; Hóa, Hóa thực phẩm, KCS; Kinh doanh, maketting, bán hàng; Nông 

nghiệp, nông lâm, sinh học. 

 

 

 

 

 

- Trình độ trung cấp: 

Các nhóm ngành: Điện, điện tử, cơ khí , kỹ thuật; Dược sỹ, y sỹ, bác sỹ; 

Nông nghiệp, nông lâm, sinh học; Giáo viên; Tin học, công nghệ thông tin, viễn 

thông cung vượt cầu từ 1,5 đến 7 lần; các nhóm ngành còn lại cầu vượt cung từ 1.4 

đến 20.5 lần, trong đó 5 nhóm ngành cầu vượt xa so với cung: Xây dựng, kiến trúc, 

thiết kế, giao thông vận tải; Kế toán, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm; Kinh doanh, 

maketting, bán hàng; Hóa, hóa thực Phẩm, KCS; Du lịch, nhà hàng, khách sạn, dịch 

vụ. 
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- Trình độ CNKT: 

Bạc trình độ chuyên môn kỹ thuật hầu hết các nhóm ngành cầu đều vượt 

cung, trong đó 5 nhóm ngành cầu vượt xa so với cung: Bảo vệ, vệ sỹ, lái xe; Điện, 

điện tử, cơ khí , kỹ thuật; Du lịch, nhà hàng, khách sạn, dịch vụ; May mặc, dệt đan, 

se sợi; Tin học, công nghệ thông tin, viễn thông;  

 

 

 

 

 

 

2. Bảo hiểm thất nghiệp: 

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Số lượng người thất nghiệp đến nộp hồ sơ là 

4.042 người, tăng 50,09% so với cùng kỳ năm 2019 (2.693 người). Số người có 

quyết định hưởng TCTN là 3.443 người, tăng 42,09% so với cùng kỳ năm 2019 

(2.423 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 2.938 người, chiếm 72,69%. 

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

không có bằng cấp chứng chỉ, chiếm 50,47%, nghề nghiệp trước khi người lao động 

thất nghiệp chủ yếu là lao động giản đơn, chiếm 78,70%, ngành nghề thất nghiệp 

tập trung nhiều vào các ngành: Nhà hàng, khách sạn, du lịch; May, dệt, nhuộm; 

Thiết kế thời trang; Giày da. 

Bảng biểu: Bảo hiểm thất nghiệp 

Nội dung Số người Tỷ lệ (%) 

Danh mục nguyên nhân thất nghiệp: 4.042 100 

Mất việc làm do DN, tổ chức giải thể, phá sản, … 262 6.48 

Hết hạn hợp đồng, hai bên thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ 58 1.43 

NLĐ bị xử lý kỷ luật, sa thải theo quy  2.938 72.69 

NLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ theo quy định 10 0.25 

Mất việc làm do nguyên nhân khác 774 19.15 

Trình độ chuyên môn của người hưởng TCTN: 4.042 100 

Người lao động không có bằng cấp chứng chỉ 2.040 50.47 

Người lao động có chứng nhận, chứng chỉ nghề sơ cấp 123 3.04 

Trung cấp nghề, trung học chuyên nghiệp 431 10.66 

Cao đẳng nghề, cao đẳng chuyên nghiệp 550 13.61 

Đại học và trên đại học 898 22.22 

Nghề nghiệp trước khi người lao động thất nghiệp: 4.042 100 

Các nhà lãnh đạo trong các ngành, các cấp và các đơn vị 16 0.4 
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Chuyên môn kỹ thuật bậc cao  16 0.4 

Chuyên môn kỹ thuật bậc  51 1.26 

Nhân viên  673 16.65 

Công nhân có kỹ thuật 105 2.60 

Lao động giản đơn 3.181 78.70 

Ngành làm việc trước khi NLĐ hưởng TCTN: 4.042 100 

Công nghệ thông tin - viễn thông 119 2.94 

Tài chính - kế toán - Ngân hàng - Kiểm toán 147 3.64 

May - Giày da - dệt- nhuộm - thiết kế thời trang 485 12 

Luật - Bảo hiểm - Tư vấn - Bảo vệ - Vận tải 176 4.35 

Nhà hàng- khách sạn -Du lịch 792 19.59 

Cơ khí - Công nghệ, lắp ráp ô tô , xe máy 138 3.41 

Điện - điện tử - điện lạnh - Lắp ráp điện tử - Tự động hóa 164 4.06 

Hóa - CNTP, sinh học - chế biến -hóa chất - môi trường 309 7.64 

Xây dựng - kiến trúc - Gỗ - trang trí nội thất 186 4.60 

Giáo dục 223 5.52 

Y tế - chăm sóc sức khỏe - dược 139 3.44 

Nông nghiệp - Lâm nghiệp - Bảo vệ thực vật - KS 318 7.87 

Nhựa - In - bao bì - In 97 2.40 

Ngành khác 749 18.53 

II. THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG  6 THÁNG CUỐI NĂM 2020 

Dự báo nhu cầu tuyển dụng lao động 6 tháng cuối năm 2020 có 2.000 doanh 

nghiệp tuyển dụng lao động, với khoảng 10.000 vị trí việc làm trống, tập trung các 

nhóm ngành: Kinh doanh, marketing, bán hàng; Công nghệ thông tin; Điện, điện tử, 

cơ khí , kỹ thuật; Kế toán, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm; Nông nghiệp, nông lâm, 

sinh học. 

Trong 6 tháng cuối năm, Trung tâm Dịch vụ việc làm sẽ tiếp tục triển khai 

các giải pháp phát triển thị trường lao động, kết nối cung-cầu lao động và cung ứng 

nhân lực trên thị trường lao động. Theo đó, Trung tâm sẽ rà soát, nắm chắc tình 

hình lao động, việc làm của các doanh nghiệp, hợp tác xã, các doanh nghiệp để có 

giải pháp hỗ trợ, cung ứng lao động; phối hợp với các ban ngành liên quan tổ chức 

các Phiên GDVL chuyên đề tại các huyện, giúp người lao động tại địa phương dễ 

dàng tiếp cận được thông tin, tìm kiếm được việc làm phù hợp, tổ chức đào tạo, liên 

kết đào tạo các lớp nghề phù hợp với nhu cầu với thị trường lao động giúp lao động 

thất nghiệp sớm quay trở lại thị trường lao động./. 

Trung tâm Dịch vụ việc làm Lâm Đồng 


