
SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI KHÁNH HÒA 

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:           /DVVLKH-TTTTLĐ Khánh Hòa, ngày       tháng       năm 2021 

V/v tổ chức Phiên giao dịch việc làm,   

XKLĐ vào ngày 13/11/2021. 

 

 

  Kính gửi:  

 - Trường Trung cấp Kinh tế Khánh Hòa; 

 - Trường Trung cấp nghề Diên Khánh; 

 - Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang. 
  

 Thực hiện kế hoạch về việc tổ chức Phiên giao dịch việc làm năm 2021. 

Trung tâm Dịch vụ việc làm tổ chức Phiên giao dịch việc làm nhằm nâng cao 

hiệu quả kết nối cung cầu lao động, tuyển dụng lao động làm việc trong các 

ngành dịch vụ, du lịch, công nghiệp và tư vấn cho người lao động tham gia đi 

xuất khẩu lao động tại thị trường Nhật Bản, Đài Loan cụ thể như sau: 

- Thời gian: 01 ngày, bắt đầu lúc 8h00, ngày 13/11/2021. 

- Địa điểm: Trung tâm Dịch vụ việc làm Khánh Hòa – Địa chỉ: Số 56 

đường Lê Quý Đôn thành phố Nha Trang. 

- Tham gia phiên giao dịch việc làm có các doanh nghiệp có nhu cầu 

tuyển dụng và người lao động có nhu cầu tìm kiếm việc làm trong nước và đăng 

ký xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

 1. 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, theo bảng tổng hợp 

nhu cầu tuyển dụng. 

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. 

2. Về việc làm ở nước ngoài: Trung tâm Dịch vụ việc làm sẽ trực tiếp tư 

vấn tuyên truyền các chính sách, tiếp nhận và phỏng vấn lao động đăng ký tham 

gia xuất khẩu lao động tại Nhật Bản, Đài Loan. 

Để Phiên giao dịch việc làm diễn ra thành công tốt đẹp, kính đề nghị các 

Trường phối hợp thông báo rộng rãi đến học sinh, sinh viên, người đăng ký bảo 

hiểm thất nghiệp và đăng thông báo trên bảng thông tin của trường cho các đối 

tượng có nhu cầu tìm việc làm được biết để tham gia phỏng vấn tuyển dụng 

hoặc tham gia đi XKLĐ. 
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Trung tâm Dịch vụ việc làm Khánh Hòa rất mong được sự quan tâm phối 

hợp triển khai thực hiện của quý cơ quan. Trong quá trình thực hiện, nếu có 

vướng mắc xin phản ánh về Trung tâm Dịch vụ việc làm Khánh Hòa số điện 

thoại: 0258.3510199 để trao đổi, thống nhất thực hiện, hoặc vào trang web 

http://thongtinvieclamkhanhhoa.vn để biết thêm chi tiết./. 

Đính kèm:  

- Danh sách nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tại phiên giao dịch 

việc làm ngày 13/11/2021. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên (VBĐT); 

- Lưu: VT, P.TTTTLĐ.   

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Chu Văn Công 
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