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Trong quý III/2021, Trung tâm Dịch vụ việc làm Khánh Hòa đã thực hiện 

khảo sát, thu thập cung – cầu lao động trên địa bàn tỉnh thông qua các doanh 

nghiệp, các kênh thông tin việc làm của 241 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển 

dụng 1.556 vị trí; 1.625 lao động có nhu cầu tìm việc làm. Tổng hợp phân tích 

kết quả khảo sát như sau: 

I. THỐNG KÊ TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG QUÝ III/2021 

1. Tình hình Cung – Cầu lao động 

1.1. Về nhu cầu tuyển dụng lao động 

Theo kết quả khảo sát 241 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong quý 

III/2021, có nhu cầu tuyển dụng tương ứng với 1.556 vị trí việc làm; nhu cầu 

tuyển dụng lao động cao nhất tập trung ở các doanh nghiệp thuộc các nhóm 

ngành: Marketing – Kinh doanh – Thương mại có 390 vị trí tuyển dụng chiếm 

25,06%; Chế biến thủy sản – Công nghệ thực phẩm có 363 vị trí tuyển dụng 

chiếm 23,33%; Dệt – May – Giày da có 205 vị trí tuyển dụng chiếm 13,17%; 

Nông – Lâm – Ngư nghiệp có 133 vị trí tuyển dụng chiếm 8,55%; Kế toán – Tài 

chính có 69 vị trí tuyển dụng chiếm 4,43%; Cơ khí – Tự động hóa có 118 vị trí 

tuyển dụng chiếm 7,58%; Bất động sản có 60 vị trí tuyển dụng lao động chiếm 

3,86%; Luật – Pháp lý có 51 vị trí tuyển dụng lao động chiếm 3,28% tổng nhu 

cầu tuyển dụng trong quý.  

Tổng hợp các nhóm ngành có nhu cầu tuyển dụng nhiều của các doanh 

nghiệp được khảo sát trong quý: 

STT Nhóm ngành LĐPT SC TC CĐ ĐH Tổng 

cộng 1 Marketing – Kinh doanh – Thương mại 288 0 64 35 3 390 

2 Kế toán - tài chính 4 0 10 11 44 69 

3 Cơ khí - Tự động hóa  0 5 104 5 4 118 

4 Kiến trúc - Xây dựng 0 0 10 7 16 33 

5 Điện – Điện công nghiệp – Điện lạnh 0 3 12 18 7 40 

6 Chế biến thủy sản - Công nghệ thực phẩm 350 0 0 4 9 363 

7 Dệt – May – Giày da  193 12 0 0 0 205 

8 Luật - Pháp lý 0 0 50 1 0 51 

9 Nông - Lâm - Ngư nghiệp  100 0 25 5 3 133 

10 Bất động sản 60 0 0 0 0 60 

 Tổng 1.036 20 285 118 97 1.556 

Bảng 1: Các nhóm ngành có nhu cầu tuyển dụng trong quý 
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 Trong tổng số nhu cầu tuyển dụng chỉ số tuyển dụng lao động phổ thông 

và sơ cấp nghề chiếm 67,87% chủ yếu ở các nhóm ngành như Nông – Lâm – 

Ngư nghiệp, Chế biến thủy sản – Công nghệ thực phẩm (công nhân chế biến 

thủy sản…), Marketing – Kinh doanh – Thương mại (nhân viên kinh doanh bất 

động sản, nhân viên bán hàng, tư vấn…), Dệt – May – Giày da (công nhân may 

công nghiệp …). 

 

Hình 1: Nhu cầu tuyển dụng một số nhóm ngành trong quý 

Về trình độ:  

- Các vị trí tuyển dụng lao động có trình độ Đại học và trên Đại học chiếm 

6,23% tập trung ở các nhóm ngành như: Kế toán – Tài chính ở các vị trí Giao 

dịch viên, Chuyên viên khách hàng, Kế toán tổng hợp, Kế toán trưởng, Chuyên 

viên thẩm định…; Kiến trúc – Xây dựng với các vị trí như Kỹ sư xây dựng, 

Giám sát an toàn lao động, Kiến trúc sư…; Cơ khí – Tự động hóa; Điện – Điện 

công nghiệp – Điện lạnh; Chế biến thủy sản – Công nghệ thực phẩm với vị trí 

Nhân viên phòng vi sinh, Trưởng phòng nghiên cứu sản phẩm, Nhân viên quản 

lý chất lượng… 

- Trình độ Cao đẳng chiếm 7,58% tập trung nhiều ở các nhóm ngành; 

Marketing – Kinh doanh – Thương mại chủ yếu ở các vị trí Trưởng nhóm kinh 

doanh, Chuyên viên tư vấn, Cửa hàng trưởng, Quản lý kinh doanh…; Kế toán – 

Tài chính ở các vị trí Giao dịch viên, Kế toán tổng hợp, Nhân viên kế toán; Điện 

– Điện công nghiệp – Điện lạnh; Kiến trúc – Xây dựng … 

- Trình độ Trung cấp chiếm 18,32% tập trung nhiều ở các nhóm ngành Cơ 

khí – Tự động hóa; Marketing – Kinh doanh – Thương mại; Luật – Pháp ly; 

Nông – Lâm – Ngư nghiệp; Điện – Điện công nghiệp – Điện lạnh; Kế toán – Tài 

chính; Kiến trúc – Xây dựng…. 
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- Trình độ Sơ cấp và Lao động phổ thông chiếm 67,87% tập trung chủ yếu 

ở các nhóm ngành Chế biến thủy sản – Công nghệ thực phẩm; Dệt – May – Giày 

da; Marketing – Kinh doanh – Thương mại; Nông – Lâm – Ngư nghiệp, Bất 

động sản… 

 

Hình 2: Nhu cầu tuyển dụng theo trình độ chuyên môn 

Về mức lương: Theo kết quả khảo sát nhu cầu tuyển dụng nhân sự theo 

mức lương cụ thể như sau:  

 

Hình 3: Nhu cầu tuyển dụng lao động theo mức lương 

- Mức lương từ 3,8 – 5 triệu đồng chiếm 34,43%; 

- Mức lương từ 5 – 7 triệu đồng chiếm 31,08%; 
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- Mức lương từ 7 – 15 triệu đồng chiếm 34,03%; 

- Mức lương trên 15 triệu đồng chiếm 0,46%. 

So sánh mức lương một số nhóm ngành có nhu cầu tuyển dụng trong quý 

III/2021: 

 

Hình 4: Mức lương một số ngành trong quý 3/2021 

Theo kết quả khảo sát, quý III/2021 nhóm ngành Kiến trúc – Xây dựng có 

mức lương trung bình cao nhất là 8.714 triệu đồng/tháng, Cơ khí – Tự động hóa 

có mức lương trung bình 8.285 triệu đồng/ tháng, Dệt  - May – Giày da có mức 

lương trung bình là 4.866 triệu đồng/tháng, nhóm ngành Chế biến thủy sản – 

Công nghệ thực phẩm có mức lương trung bình là 7.909 triệu đồng/tháng, 

Marketing – Kinh doanh – Thương mại có mức lương trung bình là 6.936 triệu 

đồng/tháng, Dịch vụ phục vụ có mức lương trung bình là 5.708 triệu đồng/tháng, 

Kế toán – Tài chính có mức lương trung bình là 7.707 triệu đồng/tháng, riêng 

ngành Du lịch – Nhà hàng – Khách sạn trong quý III/2021 nhu cầu tuyển dụng 

hầu như không có. 

Về kinh nghiệm: Kết quả khảo sát nhu cầu tuyển dụng của các doanh 

nghiệp trong quý III/2021 như sau: 

Kinh nghiệm Số lượng Tỷ lệ (%) 

Không kinh nghiệm 1.257 80,78 

1 năm 257 16,52 

2 –3 năm 31 1,99 

3 –5 năm 4 0,26 

Trên 5 năm 7 0,45 

Bảng 2: Nhu cầu tuyển dụng nhân lực theo kinh nghiệm 
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1.2. Về nhu cầu tìm việc làm 

Qua khảo khát tại Trung tâm Dịch vụ việc làm, số lao động có nhu cầu 

tìm việc quý III/2021 là 1.625 người, tập trung chủ yếu ở các nhóm ngành như: 

Du lịch – Nhà hàng – Khách sạn (17,17%), Marketing – Kinh doanh – Thương 

mại (13,11%), Dịch vụ phục vụ (7,88%), Chế biến thủy sản – Công nghệ thực 

phẩm (14,22%), Kế toán – Tài chính (5,78%), Nông – Lâm – Ngư nghiệp 

(6,95%), Giáo dục – Đào tạo  - Dạy nghề (6,52)… 

 

Hình 5: Một số nhóm ngành nghề có nhu cầu tìm việc làm nhiều trong quý 

Về trình độ lao động: Theo kết quả khảo sát trình độ của người tìm việc 

trong quý như sau: 

- Trình độ Đại học và trên Đại học chiếm 1,97%, chủ yếu ở các nhóm 

ngành Giáo dục – Đào tạo  - Dạy nghề, Marketing – Kinh doanh – Thương mại, 

Du lịch – Nhà hàng – Khách sạn, … 

- Trình độ Cao đẳng chiếm 14,95% chủ yếu ở các nhóm ngành Du lịch – 

Nhà hàng – Khách sạn, Giáo dục – Đào tạo  - Dạy nghề, Marketing – Kinh 

doanh – Thương mại, Chế biến thủy sản – Công nghệ thực phẩm … 

- Trình độ Trung cấp chiếm 35,94% chủ yếu ở các nhóm ngành Du lịch – 

Nhà hàng – Khách sạn, Marketing – Kinh doanh – Thương mại, Chế biến thủy 

sản – Công nghệ thực phẩm, Giáo dục – Đào tạo  - Dạy nghề, Kế toán – Tài 

chính, Cơ khí – Tự động hóa, … 

- Trình độ Sơ cấp nghề chiếm 25,60% chủ yếu ở nhóm Điện – Điện công 

nghiệp – Điện lạnh, Chế biến thủy sản – Công nghệ thực phẩm, Kế toán – Tài 

chính, Marketing – Kinh doanh – Thương mại, Dệt – May – Giày da, … 
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- Lao động phổ thông chiếm 21,54% chủ yếu ở các nhóm ngành Dệt – 

May – Giày da, Chế biến thủy sản – Công nghệ thực phẩm, Dịch vụ phục vụ, Du 

lịch – Nhà hàng – Khách sạn, Giáo dục – Đào tạo  - Dạy nghề … 

 

Hình 6: Nhu cầu tìm việc theo trình độ trong quý 

Về mức lương: Mức lương của lao động có nhu cầu tìm việc quý III/2021 

cụ thể như sau: dưới 3,8 triệu chiếm 3,20%; từ 3,8 triệu – 05 triệu chiếm 

18,09%; từ 5 triệu đến 7 triệu chiếm 57,05%; từ 7 triệu đến 15 triệu chiếm 

17,54% và trên 15 triệu chiếm 4,12%. 

Mức lương  

(triệu đồng/tháng) 
Số lượng Tỷ lệ (%) 

Dưới 3,8  52 3,20 

3,8 –5  294 18,09 

5 –7  927 57,05 

7 – 15  285 17,54 

Trên 15  67 4,12 

Bảng 3: Nhu cầu tìm việc làm theo mức lương  

Về kinh nghiệm: Trong quý nhu cầu tìm việc ở lao động có kinh nghiệm 

từ 1 năm trở lên chiếm 99,57%. 

Kinh nghiệm Số lượng Tỷ lệ (%) 

Không kinh nghiệm 7 0,43 

1 năm 352 21,66 

2 –3 năm 488 30,03 

3 –5 năm 308 18,96 

Trên 5 năm 470 28,92 

Bảng 4: Nhu cầu tìm việc theo kinh nghiệm 
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2. Nhận định chung: 

Trong quý III/2021, thị trường lao động Việt Nam nói chung cũng như 

tỉnh Khánh Hòa nói riêng tiếp tục bị ảnh hưởng mạnh do sự bùng phát lần thứ 4 

của đại dịch Covid-19 với những diễn biến khó lường. Tình hình lao động việc 

làm quý III cho thấy thị trường lao động chưa có dấu hiệu hồi phục khả quan. 

Các tỉnh thành khác cũng như tỉnh Khánh Hòa vẫn tiếp tục phấn đấu thực hiện 

“mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe người dân, vừa 

phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Tỉnh Khánh Hòa đã triển khai nhiều hình 

thức tạo việc làm, trợ cấp thất nghiệp cho người lao động, trợ cấp cho người dân 

trong vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp từ dịch bệnh. Do vậy, kết quả nhu cầu tuyển 

dụng lao động trong quý tăng so với quý trước chủ yếu tập trung ở các ngành 

xây dựng, công nghệ chế biến. Nhìn vào số liệu thống kê tình hình cung cầu việc 

làm trong quý có thể thấy rõ tác động của dịch Covid-19 đến thị trường lao 

động. Theo xu thế hiện nay, thị trường lao động chưa thể phục hồi được, nhưng 

đến cuối năm 2021 khi các nước bắt đầu mở cửa trở lại, trong nước việc tiêm 

chủng vắc xin được triển khai trên diện rộng, kinh tế tăng trưởng tốt lên thì thị 

trường lao động mới có điều kiện phục hồi.  

 

Hình 7: Cung – Cầu quý III/2021 

II. DỰ BÁO NHU CẦU LAO ĐỘNG QUÝ IV/2021 

Ngày 30/9/2021, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Kế hoạch số 

9696/KH-UBND thích ứng an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 và phục 

hồi phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Nếu thực hiện Kế 

hoạch này theo lộ trình, đồng thời tính đến cuối tháng 9 năm 2021 tỷ lệ người 
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dân từ 18 tuổi trở lên ở tỉnh đã được tiêm mũi 1 vắc xin phòng chống Covid-19 

đạt 85,47%; mũi 2 đạt 9,46%, thì thị trường lao động từ nay đến cuối năm sẽ có 

những tín hiệu tích cực. Do vậy, nhu cầu tuyển dụng lao động tỉnh Khánh Hòa 

quý IV/2021 dự kiến sẽ tăng 7% so với quý III, chủ yếu là các ngành xây dựng, 

dịch vụ, du lịch. Nhu cầu tuyển dụng lao động quý IV/2021 chủ yếu tập trung 

vào một số ngành sau: 

- Marketing – Kinh doanh – Thương mại chiếm 19,4%, chủ yếu tuyển 

dụng lao động ở các vị trí Nhân viên tư vấn bán hàng, Sales, Nhân viên kinh 

doanh, Nhân viên chăm sóc khách hàng, Nhân viên bất động sản… 

- Du lịch – Nhà hàng – Khách sạn chiếm 10% chủ yếu tuyển dụng lao 

động ở các vị trí Lễ tân, Nhân viên nhà hàng, Quản lý, phục vụ phòng… 

- Kiến trúc – Xây dựng 9,5% chủ yếu tuyển dụng lao động ở các vị trí 

Kiến trúc sư, Kỹ sư xây dựng, Thợ xây, Phụ hồ, Nhân viên quản lý dự án… 

- Chế biến thủy sản – Công nghệ thực phẩm chiếm 17% chủ yếu tuyển 

dụng lao động ở các vị trí Công nhân chế biến thủy sản, Nhân viên nghiên cứu, 

Nhân viên KCS…; 

- Dệt – May – Giày da chiếm 14% chủ yếu tuyển dụng các vị trí Công 

nhân sợi, Công nhân may… 

Theo cơ cấu trình độ, dự báo nhu cầu tuyển dụng nhân lực có trình độ Đại 

học trở lên chiếm khoảng 6,23%; Cao đẳng 7,58%; Trung cấp 18,32%; Sơ cấp 

1,29%; LĐPT chiếm khoảng 66,58%. 

Trên đây là những thông tin được cập nhật tại Trung tâm Dịch vụ việc làm 

Khánh Hòa tổng hợp, phân tích, đánh giá và dự báo nhằm phục vụ cho định 

hướng kết nối cung – cầu lao động tại địa phương ngày càng tốt hơn./. 
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