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KẾ HOẠCH 

Tổ chức các phiên giao dịch việc làm năm 2022 của  

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Khánh Hòa 
 

Thực hiện Công văn số 153/TTQGVDVVL-TTTTLĐ&DVVL ngày 17/11/2021 

của Trung tâm Quốc gia về dịch vụ việc làm về việc tăng cường tổ chức giao dịch việc 

làm, kết nối giữa các trung tâm dịch vụ việc làm; 

Căn cứ Quyết định số 3208/QĐ-BCĐ ngày 30/09/2021 của Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch Covid-19 về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn 

trong phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Khánh 

Hòa; 

 Trung tâm Dịch vụ việc làm xây dựng lịch tổ chức Phiên giao dịch việc 

làm năm 2022, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH: 

Thông qua phiên Giao dịch việc làm tuyên truyền chủ trương chính sách 

của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhằm tăng cường nhận thức cho các cá nhân, 

tổ chức về lao động việc làm, dạy nghề, xuất khẩu lao động. 

 Để hỗ trợ tuyển dụng và cung ứng lao động làm việc tại các công trình 

thuộc Dự án nhiệt điện Vân Phong 1 tại khu kinh tế Vân Phong, đồng thời cung 

ứng lao động cho ngành dịch vụ du lịch và khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa. 

Nhằm nâng cao hiệu quả kết nối cung, cầu thị trường lao động; Tăng cơ hội tiếp 

cận thông tin việc làm, nghề nghiệp cho người lao động; Tạo điều kiện cho 

người sử dụng lao động tuyển dụng lao động phù hợp với nhu cầu tuyển dụng, 

phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh; người lao động tham gia đi làm việc tại 

nước ngoài theo hợp đồng (xuất khẩu lao động) và người lao động có thêm cơ 

hội tìm kiếm việc làm do ảnh hưởng của dịch Covid-19. 

II. YÊU CẦU: 

- Trong quá trình triển khai tổ chức các phiên giao dịch việc làm phải đảm 

bảo an toàn về phòng, chống dịch, tiết kiệm và hiệu quả cao nhất, phù hợp với 

tình hình thực tế của địa phương và đáp ứng nhu cầu tìm kiếm việc làm, học nghề 

của người lao động. 

- Đối với các doanh  nghiệp, tổ chức, các cơ sở dạy nghề và người lao động 

khi tham gia phiên giao dịch phải thực hiện tốt những nội quy hoạt động của 

phiên giao dịch việc làm và quy định của pháp luật về tuyển dụng lao động, tuyển 

sinh học nghề của địa phương tổ chức và ban chỉ đạo phòng chống dịch. 



- Tại các phiên giao dịch viêc làm phải đổi mới, ứng dụng công nghệ số hóa 

trực tuyến nhằm giảm tối đa kinh phí, nguồn lực cho người lao động, doanh 

nghiệp tuyển dụng và trong công tác phòng, chống dịch. 

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN: 

1. Kế hoạch tổ chức Phiên giao dịch việc làm năm 2022:  

             Lịch tổ chức Phiên giao dịch việc làm năm 2022 

STT Thời gian Địa điểm tổ chức 
Tổ chức cho địa 

phương 
Nội dung  

1 14/01/2022 
56 Lê Quý Đôn, Nha 

Trang  
TP Nha Trang Phiên định kỳ 

2 18/02/2022 
56 Lê Quý Đôn, Nha 

Trang  
TP Nha Trang Phiên định kỳ 

3 25/02/2022 
Trường Trung Cấp Nghề 

Diên Khánh 

Diên Khánh 

Cam Lâm 

Phiên giao dịch 

việc làm lưu động 

4 04/03/2022 
56 Lê Quý Đôn, Nha 

Trang  
TP Nha Trang Phiên định kỳ 

5 11/03/2022 

56 Lê Quý Đôn, Nha 

Trang 
 (Cung ứng lao động đi làm 

việc ở nước ngoài có Hợp 

đồng lao động XKLĐ) 

Toàn tỉnh 

Phiên giao dịch 

việc làm  

chuyên đề 

6 25/03/2022 
56 Lê Quý Đôn, Nha 

Trang  
TP Nha Trang Phiên định kỳ 

7 08/04/2022 
Trường Trung Cấp Nghề 

Ninh Hòa 

Ninh Hòa 

Vạn Ninh 

Phiên giao dịch 

việc làm lưu động 

8 22/04/2022 
56 Lê Quý Đôn, Nha 

Trang  
TP Nha Trang Phiên định kỳ 

9 06/05/2022 
Trường Trung Cấp Nghề 

Cam Lâm 

Cam Lâm 

Cam Ranh 

Phiên giao dịch 

việc làm lưu động 

10 13/05/2022 
56 Lê Quý Đôn, Nha 

Trang  
TP Nha Trang Phiên định kỳ 

11 20/05/2022 

Phòng Lao động - Thương 

binh và Xã hội huyện, thị xã, 

thành phố TB&XH 

Thành phố Cam Ranh 

(Cung ứng lao động cho 

ngành Du lịch và khu Công 

nghiệp) 

Cam Ranh 

Cam Lâm 

Phiên giao dịch 

việc làm  

chuyên đề 

12 03/06/2022 
56 Lê Quý Đôn, Nha 

Trang  
TP Nha Trang Phiên định kỳ 

13 17/06/2022 

Phòng Lao động - Thương 

binh và Xã hội huyện, thị xã, 

thành phố TB&XH 

Huyện Cam Lâm 

(Cung ứng lao động cho 

ngành Du lịch và khu Công 

nghiệp) 

Cam Lâm 

Cam Ranh 

Phiên giao dịch 

việc làm  

chuyên đề 

14 24/06/2022 56 Lê Quý Đôn, Nha TP Nha Trang Phiên định kỳ 



             Lịch tổ chức Phiên giao dịch việc làm năm 2022 

STT Thời gian Địa điểm tổ chức 
Tổ chức cho địa 

phương 
Nội dung  

Trang  

15 08/07/2022 
Trường Trung Cấp Nghề 

Cam Ranh 

Cam Lâm 

Cam Ranh 

Phiên giao dịch 

việc làm lưu động 

16 22/07/2022 
56 Lê Quý Đôn, Nha 

Trang  
TP Nha Trang Phiên định kỳ 

17 12/08/2022 

Phòng Lao động - Thương 

binh và Xã hội huyện, thị xã, 

thành phố TB&XH 

Huyện Diên Khánh 

(Cung ứng lao động cho 

ngành Du lịch và khu Công 

nghiệp) 

Diên Khánh  

Cam Lâm 

Phiên giao dịch 

việc làm  

chuyên đề 

18 26/08/2022 
56 Lê Quý Đôn, Nha 

Trang  
TP Nha Trang Phiên định kỳ 

19 16/09/2022 

Trường Trung Cấp Nghề 

Dân Tộc Nội Trú  

Khánh Vĩnh 

Khánh Vĩnh 

Khánh Sơn 

Phiên giao dịch 

việc làm lưu động 

20 30/09/2022 
56 Lê Quý Đôn, Nha 

Trang  
TP Nha Trang Phiên định kỳ 

21 14/10/2022 

Phòng Lao động - Thương 

binh và Xã hội huyện, thị xã, 

thành phố TB&XH 

Thị Xã Ninh Hòa 

(Tuyển dụng lao động và 

cung ứng lao động làm việc 

tại các công trình thuộc Dự 

án nhiệt điện BOT Vân 

Phong 1). 

Ninh Hòa 

Vạn Ninh 

Phiên giao dịch 

việc làm  

chuyên đề 

22 28/10/2022 
56 Lê Quý Đôn, Nha 

Trang  
TP Nha Trang Phiên định kỳ 

23 11/11/2022 
Trường Trung Cấp Nghề 

Vạn Ninh 

Vạn Ninh 

Ninh Hòa 

Phiên giao dịch 

việc làm lưu động 

24 25/11/2022 
56 Lê Quý Đôn, Nha 

Trang  
TP Nha Trang Phiên định kỳ 

2. Về việc tổ chức hoạt động của Sàn giao dịch việc làm: 

Năm 2022, Trung tâm Dịch vụ việc làm Khánh Hòa sẽ khôi phục lại Sàn 

giao dịch việc làm hình thức trực tuyến tổ chức vào các ngày thứ 6 hàng tuần (trừ 

những ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).  

3. Về việc làm trong nước: các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sẽ phỏng 

vấn tuyển dụng lao động trực tiếp tại Phiên giao dịch việc làm. 

Sẽ có nhiều vị trí việc làm trống với các ngành nghề dịch vụ, du lịch, công 

nghiệp, nông, lâm, thủy sản và nhất là các vị trí việc làm tại các dự án thuộc công 

trình Dự án nhiệt điện Vân Phong 1 tại khu kinh tế Vân Phong tỉnh Khánh Hòa. 



Người lao động có nhu cầu tìm việc làm mang theo hồ sơ cá nhân gồm: Sơ 

yếu lý lịch, Giấy khám sức khỏe, bản sao văn bằng, chứng chỉ (nếu có) để tham 

gia phỏng vấn tuyển dụng. 

4. Về việc làm ở nước ngoài: Trung tâm sẽ tổ chức tư vấn chính sách hỗ 

trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và tiếp nhận lao 

động đăng ký tham gia xuất khẩu lao động tại các thị trường nước ngoài. 

5. Về hình thức tổ chức các phiên Giao dịch việc làm: 

Tại các Phiên giao dịch việc làm Trung tâm sẽ triển khai áp dụng phương thức kết 

nối, giới thiệu phỏng vấn kép cho người lao động và doanh nghiệp tuyển dụng: 

+ Phỏng vấn trực tiếp truyền thống tại địa điểm tổ chức phiên GDVL. 

+  Phỏng vấn trực tuyến thông qua các ứng dụng GoTo Meeting ... 

6. Công tác phối hợp: 

- Phối  hợp  với  Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, 

thành phố, các Trường trung cấp Nghề thuộc Sở Lao động TB&XH, tổ chức tuyên 

truyền, vận động bằng nhiều hình thức để học sinh – học viên, người lao động 

đăng ký hưởng Bảo hiểm thất nghiệp và người lao động có nhu cầu tìm việc làm, 

đăng ký học nghề và xuất khẩu lao động tại Phiên giao dịch việc làm. 

- Khi tổ chức phiên giao dịch việc làm Trung tâm Dịch vụ việc làm thông 

báo với các Hội, Đoàn thể phối hợp thông báo rộng rãi đến người lao động, các 

doanh nghiệp, công ty xuất khẩu lao động, các cơ sở đào tạo nghề, trường cao 

đẳng nghề trong và ngoài tỉnh tham dự các Phiên giao dịch việc làm. 

III. YÊU CẦU TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH 

COVID-19 KHI TỔ CHỨC CÁC PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM: 
 

- Tuân thủ nguyên tắc 5K của Bộ y tế (Khẩu trang; Khử khuẩn; Không tụ 

tập; Khai báo y tế; Khoảng cách) và thực hiện giao dịch theo hướng dẫn của Ban 

tổ chức. 

- Quét mã QR bằng ứng dụng Bluezone/PC-Covid. 

a) Trường hợp chưa có “Thẻ xanh Covid”,“Thẻ vàng Covid” thì xuất trình 

giấy tờ tùy thân kèm theo 01 trong các loại giấy tờ sau: 

- Giấy chứng nhận tiêm chủng vắc xin Covid-19: 

+Người đã tiêm loại vắc-xin tiêm 02 mũi (AstraZeneca, Pfrier, Moderna, 

Sinopharm, Sputnik V...): Đã qua ít nhất 14 ngày sau mũi tiêm thứ 02. 

+Người đã tiêm loại vắc-xin tiêm 01 mũi (Johnson &Johnson’s 

Janssen...): Đã qua ít nhất 14 ngày sau khi tiêm. 

- Giấy xác nhận kết quả xét nghiệm test nhanh kháng nguyên hoặc PCR 

âm tính với SARS-CoV-2 trong thời gian 72 giờ. 



- Giấy ra viện đối với bệnh nhân Covid-19 đã khỏi bệnh và hoàn thành thời 

gian cách ly tại nhà theo quy định và trong thời hạn 180 ngày tính từ ngày khỏi 

bệnh. 

b) Trường hợp không có điện thoại thông minh hoặc chưa cài đặt và sử 

dụng ứng dụng PC-Covid thì có thể nhờ người thân khai báo y tế hộ trên ứng 

dụng Bluezone/PC-Covid để có mã QR cá nhân của mình hoặc thực hiện khai 

báo bằng giấy theo hướng dẫn của Ban tổ chức phiên giao dịch. 

c) Trường hợp đối với những người không đủ điều kiện để giao dịch việc 

làm trực tiếp tại Phiên giao dịch việc làm sẽ được Ban tổ chức hướng dẫn và đăng 

ký phỏng vấn trực tuyến. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Để Phiên giao dịch việc làm trong năm 2022 diễn ra thành công tốt đẹp, 

kính đề nghị các Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành 

phố, Trường Dạy nghề thuộc Sở Lao động TB&XH và đội ngũ cộng tác viên cập 

nhật thông tin lịch tổ chức Phiên giao dịch việc làm trong năm, cùng phối hợp 

triển khai với Trung tâm Dịch vụ việc làm Khánh Hòa thực hiện các hoạt động 

như sau: 

- Thông báo, tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông của 

xã- phường, Trường; đến học sinh, sinh viên, người lao động đăng ký hưởng bảo 

hiểm thất nghiệp, người lao động chưa có việc làm trên địa bàn biết để tham dự. 

- Khi tổ chức các Phiên giao dịch việc làm, Trung tâm Dịch vụ việc làm 

Khánh Hòa sẽ có thông báo gửi đến các Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

huyện, thị xã, thành phố, Trường Dạy nghề (trước 10 ngày), để cùng thống nhất 

triển khai thực hiện, đạt hiệu quả. 

- Trung tâm Dịch vụ việc làm sẽ đăng kế hoạch phiên giao dịch việc làm 

2022 trên trang web: thongtinvieclamkhanhhoa.vn để doanh nghiệp và người lao 

động cùng tham gia được biết. 

Trung tâm Dịch vụ việc làm Khánh Hòa xây dựng kế hoạch phiên Giao 

dịch việc làm năm 2022, rất mong các Quý đơn vị phối hợp và hợp tác cùng 

Trung tâm để tổ chức cho các phiên Giao dịch việc làm đạt được hiệu quả cao./. 

 

Nơi nhận: 
- TTQG về Dịch vụ việc làm (B/c); 

- Đ/c Tri – PGĐ Sở (VBĐT, B/c); 

- Phòng LĐVL (VBĐT); 

- Các Trường Dạy nghề thuộc Sở LĐ; 

Thương binh và Xã hội (VBĐT); 

- Lưu: VT, P.GTVL.   

 

 

GIÁM ĐỐC 
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