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I. THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG 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 2021, số lượt người lao động đăng ký tìm việc làm 

qua Trung tâm Dịch vụ việc làm là 2.520 lao động (nữ: 1.638). Cụ thể như sau:   

+ Lượt lao động tìm việc ở bậc trình độ đại học là 915 (36%) tập trung chủ yếu 

các nhóm ngành như: Kế toán, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm 336 (37%); kinh doanh, 

marketting, bán hàng 133 (15%); giáo viên 91 (10%); hóa, hóa thực phẩm, KCS 88  

(9.6%); quản lý, hành chính văn phòng 83 (9%); 

+ Lượt lao động tìm việc ở trình độ cao đẳng là 357 (14%) tập trung chủ yếu các 

nhóm ngành như: Kế toán, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm 131 (37%); giáo viên 43 

(12%); điện, điện tử, cơ khí, kỹ thuật 39 (11%); du lịch, nhà hàng, khách sạn, dịch vụ 

38 (11%); kinh doanh, marketting, bán hàng 36 (10%). 

+ Lượt lao động tìm việc ở trình độ trung cấp là 187 (7%) tập trung chủ yếu các 

nhóm ngành như: Kế toán, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm 54 (29%); điện, điện tử, cơ 

khí, kỹ thuật 32 (17%); dược sỹ, y sỹ, bác sỹ 29 (16%); du lịch, nhà hàng, khách sạn, 

dịch vụ 27 (14%); giáo viên (6%); 

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

 

Bảng biểu: Nguồn cung lao động 

Nhóm ngành Tổng Nữ 
Trình độ chuyên môn 

ĐH CĐ TC CNKT LĐPT 

Bảo vệ, vệ sỹ, lái xe 77 1 3 4 5 65 0 

Điện, điện tử, cơ khí , kỹ thuật 107 16 34 39 32 2 0 

Du lịch, nhà hàng, khách sạn, dịch vụ 113 84 42 38 27 6 0 

Dược sỹ, y sỹ, bác sỹ 50 35 8 11 29 2 0 

Giáo viên 148 131 91 43 11 3 0 
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Hóa, hóa thực phẩm, KCS 100 65 88 6 4 2 0 

Kinh doanh, marketting, bán hàng 176 141 133 36 7 0 0 

Kế toán, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm 524 471 336 131 54 3 0 

Lao động phổ thông 971 558 0 0 0 0 971 

May mặc, dệt đan, se sợi 4 4 0 0 4 0 0 

Nông nghiệp, nông lâm, sinh học 54 44 37 12 3 2 0 

Quản lý, hành chính văn phòng 97 73 83 14 0 0 0 

Tin học, công nghệ thông tin, viễn thông 43 7 15 18 5 5 0 

Xây dựng, kiến trúc, thiết kế, giao thông vận tải 56 8 45 5 6 0 0 

TỔNG 2.520 1.638 915 357 187 90 971 

1.2. Nhu cầu tuyển dụng lao động: 

Có 996 đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh tham gia tuyển dụng qua hệ thống Trung 

tâm Dịch vụ việc làm, đã thu thập được 12.152 vị trí việc làm trồng, , cụ thể như sau: 

+ Trình độ đại học có 628 vị trí việc làm trống, chiếm tỷ lệ 5%, nhu cầu tuyển 

dụng tập trung ở các nhóm ngành như: Giáo viên 114 (18%); hóa, hóa thực phẩm, 

KCS 112 (18%); xây dựng, kiến trúc, thiết kế, giao thông vận tải 106 (17%); quản lý, 

hành chính văn phòng 62 (10%); kế toán, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm 56 (9%); 

kinh doanh, marketing, bán hàng 54 (9%); 

+ Trình độ cao đẳng có 1.362 vị trí việc làm trống, chiếm tỷ lệ 11%, nhu cầu 

truyển dụng tập trung ở các nhóm ngành như: Xây dựng, kiến trúc, thiết kế, giao 

thông vận tải 402 (30%); kế toán, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm 222 (16%); du lịch, 

nhà hàng, khách sạn, dịch vụ 182 (13%); nông nghiệp, nông lâm, sinh học 166 (12%); 

kinh doanh, marketing, bán hàng 142 (10%); giáo viên 110 (8%); 

+ Trình độ trung cấp có 196 vị trí việc làm trống, chiếm tỷ lệ 2%, nhu cầu tuyển 

dụng tập trung ở nhóm ngành: Bảo Vệ, vệ Sĩ, lái xe 168 (86%); 

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

 

 

 

 

 

Bảng biểu: Nguồn cầu lao động  

Nhóm ngành 
Tổng nhu cầu Trình độ 

Tổng Nữ ĐH CĐ TC CNKT LĐPT 

Bảo vệ, vệ sĩ, lái xe 168 22 0 0 168 0 0 

Điện, điện tử, cơ khí, kỹ thuật 322 6 0 42 2 278 0 

Du lịch, nhà hàng, khách sạn, dịch vụ 422 132 8 182 26 206 0 
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Dược sĩ, Y sĩ, bác sĩ 184 54 54 18 0 112 0 

Giáo viên 248 190 114 110 0 24 0 

Hóa, hóa thực thẩm, KCS 246 58 112 0 0 134 0 

Kinh doanh, maketting, bán hàng 816 264 54 142 0 620 0 

Kế toán, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm 836 620 56 222 0 558 0 

Lao động phổ thông 7694 3010 0 0 0 0 7694 

May mặc, dệt đan, se sợi 0 0 0 0 0 0 0 

Nông nghiệp, nông lâm, sinh học 378 36 54 166 0 158 0 

Quản lý, hành chính văn phòng 214 100 62 76 0 76 0 

Tin học, công nghệ thông tin, viễn thông 74 0 8 2 0 64 0 

Xây dựng, kiến trúc, thiết kế, giao thông vận tải 550 0 106 402 0 42 0 

TỔNG 12.152 4.492 628 1.362 196 2.272 7.694 

1.3. Kết nối cung - cầu lao động.  

Nhu cầu tuyển dụng ở trình độ Đại học: 628 (5%), Cao đẳng: 1.362 (11%), 

Trung cấp: 196 (2%), CNKT: 2.272 (19%), LĐPT: 7.694 (63%) tương đương nguồn 

cung các trình độ này là 915 (36%), 357 (14%), 187 (7%), 90 (4%), 971 (39%).  

Biểu đồ: Cung – Cầu theo trình độ 

 

 

 

 

 

2. Bảo hiểm thất nghiệp: 

Trong 6 tháng đầu năm 2021, số lương người thất nghiệp đến nộp hồ sơ là 

3.206 người, giảm 20.68% so với cùng kỳ năm 2020 (4.042 người). Số người có quyết 

định hưởng TCTN là 2.922 người, giảm 15.13% so với cùng kỳ năm 2020 (3.443 

người). 

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

HĐLD/HĐLV theo đúng quy định của pháp luật là 2.887 người, chiếm 90.05%. Trình 

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

bằng cấp chứng chỉ, chiếm 56.7%, nghề nghiệp trước khi người lao động thất nghiệp 

chủ yếu là lao động giản đơn chiếm 57.6%, 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. 

Nội dung Số người Tỷ lệ 

(%) 

Danh mục nguyên nhân thất nghiệp 3.206 100 
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Do doanh nghiệp, tổ chức giải thể, phá sản, thay đổi cơ cấu… 42 1.31 

Hết hạn hợp đồng lao động/hợp đồng là việc 20 0.62 

Chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc trước thời hạn 2.887 90.05 

NLĐ bị kỷ luật, sa thải 7 0.22 

Do đơn phương chấm dứt HĐLĐ/HĐLV HDH trái pháp luật 0 0 

Mất việc làm do nguyên nhân khác 250 7.80 

Trình độ chuyên môn của người hưởng TCTN 3.206 100 

Người lao động không có bằng cấp chứng chỉ 1.819 56.7 

Người lao động có chứng nhận, chứng chỉ sơ cấp nghề 37 1.2 

Trung cấp nghề, trung học chuyên nghiệp 278 8.7 

Cao đẳng nghề, cao đẳng chuyên nghiệp 380 11.9 

Đại học và trên đại học 692 21.6 

Nghề nghiệp trước khi người lao động thất nghiệp 3.206 100 

Các nhà lãnh đạo trong các ngành, các cấp và các đơn vị 10 0.3 

Chuyên môn kỹ thuật bậc cao 19 0.6 

Chuyên môn kỹ thuật bậc 67 2.1 

Nhân viên 627 19.6 

Công nhân có kỹ thuật 636 19.8 

Lao động giản đơn 1.847 57.6 

Ngành làm việc trước khi NLĐ hưởng TCTN: 3.206 100 

Công nghệ thông tin – viễn thông 54 1.7 

Tài chính – Kế toán – Ngân hàng – Kiểm toán 91 2.8 

May – Giày da – dệt – nhuộm – thiết kế thời trang 468 14.6 

Luật – Bảo hiểm – Tư vấn – Bảo vệ - Vận tải 144 4.5 

Nhà hàng – khách sạn – Du lịch 216 6.7 

Cơ khí – Công nghệ, lắp ráp ô tô, xe máy 69 2.2 

Điện – điện tử - điện lạnh – Lắp ráp điện tử - Tự động hóa 115 3.6 

Hóa – CNTP, sinh học – chế biến – hóa chất – môi trường 149 4.6 

Xây dựng – kiến trúc – Gỗ - trang trí nội thất 104 3.2 

Giáo dục 122 3.8 

Y tế - chăm sóc sức khỏe – dược 62 1.9 

Nông nghiệp –Lâm nghiệp – bảo vệ thực vật – KCS 206 6.4 

Nhựa – In – bao bì - In 29 0.9 

Ngành khác 1.377 43 

II. THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG  6 THÁNG CUỐI NĂM 2021 

Tuy làn sóng dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh, thành phố 

đã tác động tiêu cực đến đời sống người dân, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất, 

kinh doanh trên nhiều lĩnh vực. Song, đã có sự chỉ đạo kịp thời, sát sao thực hiện tốt 

“mục tiêu kép”: vừa phát triển kinh tế-xã hội; vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh, 

nên tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát tốt. Tỉnh ta có những thuận lợi 

riêng, do dịch Covid-19 trên địa bàn được kiểm soát tốt,  các hoạt động kinh tế dự báo 

có nhiều khởi sắc trong thời gian tới, nhất là những tháng cao điểm của mùa du lịch; 

môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện mạnh mẽ, một số dự án hạ tầng 

lớn sẽ được khởi công, tạo động lực thúc đẩy kinh tế phát triển.Với những điều kiện 

khách quan về các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế là điều kiện phát triển thị 

trường lao động của tỉnh trong các năm tới, dự kiến nhu cầu nhân lực 6 tháng cuối 

năm cần khoảng 15.000 chỗ làm việc trống, tập trung ở các nhóm ngành: Dịch vụ du 

lịch, nhà hàng, khách sạn; Xây dựng, kiến trúc, thiết kế, giao thông vận tải; Nông 

nghiệp, nông lâm, sinh học; dịch vụ thông tin tư vấn -chăm sóc khách hàng./. 
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Trung tâm Dịch vụ việc làm Lâm Đồng 


