
 

 

UBND THỊ XÃ NINH HOÀ 
PHÒNG LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 
 

Số: 138/LĐTBXH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Ninh Hoà, ngày  11 tháng  02  năm 2022 

 

V/v phối hợp thông tin Phiên giao dịch việc 

làm lần thứ 2 vào ngày 17/02/2022. 

 

 

                                             Kính gửi: UBND các xã, phường. 
 
 

Theo Công văn số 225/DVVLKH-GTVL ngày 11/02/2022, Trung tâm 

Dịch vụ Việc làm tỉnh Khánh Hòa sẽ tổ chức Phiên giao dịch việc làm nhằm 

nâng cao công tác kết nối việc làm giữa doanh nghiệp tuyển dụng và người lao 

động có nhu cầu tìm việc để khôi phục và phát triển thị trường lao động tỉnh 

Khánh Hòa trong điều kiện đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu 

quả dịch Covid-19. 

1. Thời gian, địa điểm tổ chức: 

a/ Thời gian: 01 ngày, ngày 17/02/2021, bắt đầu lúc 8h00. 

b/ Địa điểm: Trung tâm Dịch vụ việc làm Khánh Hoà – 56 Lê Quý Đôn, 

phường Tân Lập, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà. 

2. Hình thức tuyển dụng: Theo 02 hình thức 

- Phòng vấn trực tiếp tại địa điểm tổ chức Phiên giao dịch việc làm. 

- Phỏng vấn trực tuyến giữa doanh nghiệp tuyển dụng và lao động thông qua 

ứng dụng Zoom. (Đính kèm bảng hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng Zoom) 

3. 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 với nhiều vị trí việc 

làm trống thuộc nhóm ngành như: dịch vụ, du lịch, công nghiệp, dệt may, cơ khí, 

thủy sản, ngân hàng…. 

4. Việc làm ở nước ngoài: Có 02 doanh nghiệp xuất khẩu lao động tham 

gia phỏng vấn lao động trực tuyến tại thị trường lao động Nhật Bản và Đài Loan. 

Tại Phiên giao dịch việc làm các ứng viên tham gia dự tuyển sẽ được doanh 

nghiệp tư vấn và trao đổi trực tiếp các thông tin liên quan đến nhu cầu tuyển 

dụng: Vị trí, số lượng và điều kiện làm việc. 

  (Đính kèm Công văn số 225/DVVLKH-GTVL ngày 11/02/2022 của 

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Khánh Hoà)  

 Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thị xã Ninh Hòa đề nghị 

UBND các xã, phường phổ biến thông tin phiên giao dịch việc làm trên đài 

truyền thanh để người lao động trên địa bàn được biết tham gia./.  
 

Nơi nhận:     
 - Như trên (VBĐT);              
 - UBND thị xã (B/cáo); 

 - Lưu: VT, NT. 

                                  

       

         

 

     

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Trần Luân 
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