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BÁO CÁO  

Phân tích thị trƣờn  l o  ộn  th nh phố Cần Thơ năm 2017 

và dự báo nhu cầu nhân lực năm 2018 

 

Trong năm 2017, Trung tâm Dịch vụ việc làm thành ph  Cần Thơ (Trung 

tâm) đã khảo s t, thu th p th ng tin cung, cầu lao động t  cơ sở dữ liệu cung, cầu 

lao động và s  liệu khảo sát cung, cầu lao động thành ph  Cần Thơ tr n C ng 

thông tin việc làm Cần Thơ tại địa chỉ www.vieclamcantho.vn, c c th ng tin đăng 

tuyển lao động tr n b o, đài địa phƣơng của 3.257 lƣợt doanh nghiệp với 52.879 

chỗ làm việc cần tuyển dụng và thông tin của 15.412 ngƣời tìm việc tại thành ph  

Cần Thơ.  

Qua phân t ch c c th ng tin thu th p đƣợc, cho th   t nh h nh thị trƣờng lao 

động thành ph  Cần Thơ năm 2017 cụ thể nhƣ sau:     

I. THỊ TRƢỜNG LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2017 

1. Tổng quan tình hình kinh tế-xã hội năm 2017 của TP. Cần Thơ: 

Theo b o c o của Cục Th ng k  thành ph  Cần Thơ, năm 2017 t nh h nh 

kinh tế-xã hội của thành ph  diễn ra trong b i cảnh kinh tế toàn cầu đã khởi sắc, 

nhu cầu nh p khẩu t  khu vực Đ ng Á tăng mạnh, đầu tƣ, thƣơng mại cũng nhƣ 

c ng nghiệp đều có bƣớc nhả  vọt, niềm tin của c c doanh nghiệp và ngƣời ti u 

dùng đƣợc kh i phục, hầu hết c c nƣớc sản xu t ngu  n liệu đều có triển vọng 

s ng nhờ gi  dầu và nhi n liệu tăng. Trong nƣớc nền kinh tế có th m một năm khởi 

sắc với tăng trƣởng kh  và kinh tế vĩ m  nh n chung  n định. Lạm ph t th p và 

mức lƣơng thực tế tăng giúp du  tr  sức cầu trong nƣớc và ti u dùng tƣ nhân ở mức 

cao. Ðồng thời, kinh tế toàn cầu khởi sắc cũng trợ lực cho ngành n ng nghiệp, c c 

ngành chế tạo định hƣớng xu t khẩu của Việt Nam. S  lƣợng việc làm tiếp tục tăng 

tạo ra việc làm mới cho c c ngành c ng nghiệp chế biến, ngành xâ  dựng, b n lẻ 

và dịch vụ, góp phần tăng năng su t lao động. T nh h nh tài khóa đang đƣợc thắt 

chặt hơn, bội chi ngân s ch giảm xu ng và t c độ tăng nợ c ng đƣợc kiềm chế. 

Tr n đà tăng trƣởng kinh tế khởi sắc, thành ph  Cần Thơ đƣợc sự hỗ trợ của 

Ch nh phủ và c c Bộ, ngành Trung ƣơng, sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu s t của Thành 

ủ , gi m s t chặt chẽ của HĐND. 

 Năm 2017, thực hiện Nghị qu ết của Qu c hội, Ch nh phủ, chỉ đạo của Thủ 

tƣớng Ch nh phủ về nhiệm vụ ph t triển kinh tế-xã hội, qu c phòng, an ninh và dự 

to n ngân s ch năm 2017, cùng với sự đồng thu n của cộng đồng doanh nghiệp, 

ngƣời dân, đã tạo chu ển biến, tăng trƣởng t ch cực tr n c c lĩnh vực kinh tế - xã 

hội năm 2017. Tại Kỳ họp thứ 7 của Hội đồng nhân dân thành ph  Cần Thơ khóa 

IX, nhiệm kỳ 2016-2021 (t  ngà  05/12/2017 đến 07/12/2017), đã b o c o kết quả 

http://www.vieclamcantho.vn/
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thực hiện Nghị qu ết của Hội đồng nhân dân thành ph  về kinh tế-xã hội, qu c 

phòng, an ninh năm 2017 đạt đƣợc nhƣ sau:  

Năm 2017, gi  trị t ng sản phẩm tr n địa bàn (GRDP) ƣớc đạt 66.627,4 t  

đồng, tăng 7,83% so với năm 2016, vƣợt 0,03% kế hoạch; chỉ s  sản xu t c ng 

nghiệp (IIP) ƣớc tăng 7,25% so năm 2016; thành ph  triển khai kịp thời c c giải 

ph p hỗ trợ doanh nghiệp trong sản xu t, kinh doanh n n hầu hết c c sản phẩm 

c ng nghiệp chủ lực của thành ph  đều tăng. Hoạt động dịch vụ có chu ển biến 

t ch cực, thành ph  tiếp tục v n động c c doanh nghiệp tham gia Chƣơng tr nh đƣa 

hàng Việt về n ng th n, khu c ng nghiệp, khu dân cƣ phục vụ nhân dân mua sắm; 

Triển khai thực hiện theo dõi, thu th p th ng tin b nh  n thị trƣờng, ch ng bu n 

l u, gian l n thƣơng mại, hàng giả, hàng kém ch t lƣợng. T ng mức b n lẻ hàng 

hóa và doanh thu dịch vụ năm 2017 là 106.041 t  đồng, vƣợt 0,9% kế hoạch, tăng 

10,9% so với năm 2016. Chỉ s  gi  ti u dùng (CPI) th ng 12/2017 giảm 0,05% so 

với th ng trƣớc, tăng 4,65% so th ng 12/2016 và b nh quân tăng 4,62% so cùng kỳ. 

Kim ngạch xu t khẩu hàng ho  và doanh thu dịch vụ ƣớc thực hiện 1.768,9 triệu 

USD, vƣợt 5,9% kế hoạch, tăng 13,9% so với năm 2016; Hoạt động xúc tiến, 

quảng b  du lịch, ph t triển sản phẩm tiếp tục đẩ  mạnh, hạ tầng thƣơng mại thành 

ph  đƣợc quan tâm đầu tƣ; hệ th ng phân ph i ngà  càng ph t triển, cửa hàng tiện 

 ch tiếp tục ph t triển. T p trung đầu tƣ cơ sở v t ch t, kết c u hạ tầng du lịch; đẩ  

mạnh ph t triển du lịch, t  chức nhiều sự kiện, lễ hội, nhằm thúc đẩ  ph t triển du 

lịch mạnh mẽ. Trong năm, khoảng 7,5 triệu lƣợt kh ch đến thành ph , vƣợt 35% 

kế hoạch, tăng 41% so với năm 2016; đón và phục vụ 1,9 triệu lƣợt kh ch lƣu trú, 

vƣợt 2,7% kế hoạch; doanh thu ƣớc đạt 2.800 t  đồng, vƣợt 40% kế hoạch, tăng 

59% so với năm 2016. Hoạt động Sàn giao dịch c ng nghệ Cần Thơ góp phần kết 

n i giữa cung - cầu trong nghi n cứu và ứng dụng c ng nghệ, thúc đẩ  sự h nh 

thành và ph t triển thị trƣờng khoa học và c ng nghệ trong và ngoài nƣớc. Ch t 

lƣợng gi o dục - đào tạo có chu ển biến t ch cực, t  lệ lao động có đào tạo chu  n 

m n kỹ thu t đƣợc nâng l n. C ng t c giảm nghèo, an sinh xã hội, phúc lợi xã hội 

đƣợc t ch cực triển khai thực hiện. Phong trào thể thao quần chúng có bƣớc ph t 

triển, c ng t c đào tạo v n động vi n trẻ, đầu tƣ ph t triển thể thao thành t ch cao 

đƣợc quan tâm. Việc ứng dụng c ng nghệ th ng tin, cơ chế một cửa, một cửa li n 

th ng đƣợc tăng cƣờng, nâng tầm hoạt động quản lý nhà nƣớc, đảm bảo t nh c ng 

khai, minh bạch. C ng t c tƣ ph p, phòng, ch ng tham nhũng, thực hành tiết kiệm, 

ch ng lãng ph  có chu ển biến t ch cực. Quân sự, qu c phòng đƣợc tăng cƣờng, an 

ninh ch nh trị, tr t tự an toàn xã hội đƣợc bảo đảm. Th ng tin tru ền th ng đ p ứng 

  u cầu nhiệm vụ ch nh trị của thành ph .  

2. Phân tích cung, cầu l o  ộn  năm 2017: 

2.1. Cầu l o  ộng: 

2.1.1. Về hoạt  ộng của doang nghiệp: 

Với Chủ đề năm 2017 là  “Đẩy mạnh thu hút đầu tƣ, nâng cao năng lực cạnh 

tranh, hội nh p qu c tế”, kinh tế thành ph  năm 2017 tăng trƣởng khá trên nhiều 

ngành và lĩnh vực. Ngay t  đầu năm, Ủy ban nhân dân thành ph  đã chỉ đạo t p 

trung tháo gỡ c c vƣớng mắc về cơ chế, chính sách; kịp thời xử lý những rào cản, 
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kiến nghị, tạo thu n lợi t i đa, tiết giảm chi ph  cho ngƣời dân, doanh nghiệp; Triển 

khai thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tƣ bằng nhiều hình thức, thu hút nhà đầu 

tƣ, doanh nghiệp trong và ngoài nƣớc đến thành ph  Cần Thơ. 

Về t nh h nh đăng ký kinh doanh và quản lý doanh nghiệp, theo báo cáo của 

Cục Th ng kê thành ph  năm 2017, thành ph  c p mới đăng ký kinh doanh cho 

1.468 doanh nghiệp các loại hình, với t ng v n đăng ký 5.600 t  đồng, vƣợt 1,01% 

kế hoạch về doanh nghiệp; tăng 25,5% doanh nghiệp so năm 2016. T ch cực thu 

hút đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài (FDI), thu hút đƣợc có 77 dự án FDI với t ng v n 

đầu tƣ là 15.115 t  đồng; đến nay, thành ph  có 424 dự  n đang triển khai thực 

hiện, t ng v n đầu tƣ 72.533 t  đồng. 

Chỉ s  sử dụng lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp  

th ng 12/2017 tăng 0,2% so với th ng trƣớc, trong đó lao động khu vực doanh 

nghiệp Nhà nƣớc tăng 0,57%, doanh nghiệp ngoài Nhà nƣớc tăng 0,18% và doanh 

nghiệp có v n đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài tăng 0,03%. S  lao động tại các doanh 

nghiệp có mức tăng nhẹ nhƣng vẫn  n định, không có biến động nhiều, do doanh 

nghiệp sử dụng nguồn lao động tại chỗ một cách có hiệu quả và nhu cầu tuyển 

th m lao động thời vụ không nhiều nên mức tăng kh ng đ ng kể. 

Xu hƣớng sản xu t kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế 

biến chế tạo quý IV/2017 khá  n định. Cụ thể, theo đ nh gi  t ng quan về tình hình 

sản xu t kinh doanh, có 63,04% s  doanh nghiệp đ nh gi  sản xu t kinh doanh quý 

IV/2017 của họ khả quan hơn và giữ  n định so với quý III/2017 (trong đó 39,13% 

khẳng định tăng l n và 23,91% khẳng định giữ  n định); 15,22% s  doanh nghiệp 

đ nh gi  là khó khăn hơn. Dự kiến quý I/2018 so với quý IV/2017 năm na , có 

89,13% s  doanh nghiệp đ nh gi  sản xu t kinh doanh quý I/2018 khả quan hơn và 

giữ  n định so với quý IV/2017 (trong đó 50% đ nh gi  xu hƣớng sẽ t t lên và 

39,13% dự báo giữ  n định); 10,87% s  doanh nghiệp đ nh gi  là khó khăn hơn. 

Về kh i lƣợng sản xu t, có 61,96% s  doanh nghiệp sản xu t sản phẩm  

khẳng định kh i lƣợng sản xu t sản phẩm của quý IV/2017 tăng l n và giữ  n định 

so với quý III/2017 (trong đó 39,13% khẳng định tăng l n và 22,83% khẳng định 

giữ  n định) trong khi đó t  lệ s  doanh nghiệp có kh i lƣợng sản xu t sản phẩm 

giảm là 16,3%. Các doanh nghiệp dự kiến về kh i lƣợng sản xu t của quý I/2018 

khả quan hơn với 96,74% s  doanh nghiệp dự b o tăng l n và giữ  n định kh i 

lƣợng sản xu t so với quý IV/2017 (trong đó 53,26% dự b o tăng và 43,48% dự 

báo giữ  n định), chỉ có 9,78% dự báo giảm. 

Về đơn đặt hàng mới, có 59,34% s  doanh nghiệp khẳng định có s  đơn đặt 

hàng mới quý IV/2017 tăng l n và giữ  n định so với quý III/2017 (trong đó 

40,66% dự b o tăng và 18,68% dự báo giữ  n định), trong khi đó t  lệ s  doanh 

nghiệp có đơn đặt hàng mới giảm là 21,98%. Các doanh nghiệp dự kiến về đặt 

hàng mới quý I/2018 khả quan hơn với 79,12% s  doanh nghiệp dự b o tăng l n và 

giữ  n định đơn đặt hàng mới so với quý IV/2017 (trong đó 47,25% dự b o tăng và 

31,87% dự báo giữ  n định), chỉ có 15,38% dự báo giảm. Với t  lệ trên cho th y 

tình hình sản xu t kinh doanh của ngành công nghiệp chế biến trong quý tiếp theo 

có xu hƣớng tăng, có nhiều đơn đặt hàng mới và phát triển  n định. 
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2.1.2. Nhu cầu tuyển dụng nhân lực: 

Năm 2017, Trung tâm đã thực hiện khảo s t 3.257 lƣợt doanh nghiệp có nhu 

cầu tu ển dụng là 52.879 ngƣời, giảm 8,65% so với cùng kỳ năm 2016. Qua khảo 

sát cho th y nhu cầu tuyển dụng hàng tháng của các doanh nghiệp biến động và 

chênh lệch kh ng đ ng kể, tu  nhi n tăng mạnh vào tháng 01, tháng 02/2017 và 

mạnh nh t vào tháng 09 đến tháng 11/2017, do đâ  là thời điểm mà c c doanh 

nghiệp t p trung và tăng cƣờng hoạt động sản xu t kinh doanh nên nhu cầu tuyển 

dụng tăng cao. 
Đơn vị tính: người 

 

(Nguồn: Số liệu khảo sát cung, cầu lao động năm 2017 của  

Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Cần Thơ) 

Biểu  ồ 1: Nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp hàng th ng năm 2017 

a) Nhu cầu nhân lực theo nhóm ngành kinh tế: Năm 2017, các doanh nghiệp 

tuyển dụng nhiều nh t hoạt động ở c c lĩnh vực kinh tế nhƣ: bán buôn và bán lẻ; 

công nghiệp chế biến, chế tạo; dịch vụ lƣu trú và ăn u ng; xây dựng; khoa học và 

công nghệ; thông tin và truyền thông; xây dựng, … Trong đó, c c doanh nghiệp có 

nhu cầu tuyển dụng nhiều nh t hoạt động ở lĩnh vực bán buôn và bán lẻ, chiếm 

19,07% t ng nhu cầu tuyển dụng.  

Bảng 1: Các nhóm ngành kinh tế của doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng cao 

nh t năm 2017 

Đơn vị tính: Người 
 

STT 
Nhóm ngành 

kinh tế 

S  lƣợng lao động doanh nghiệp cần tu ển 

LĐ 

ph  

thông 

Sơ 

c p 

nghề 

Trung 

c p 

Cao 

đẳng 

Đại 

học 

Trên 

đại  

học 

T ng  

cộng 

1 

Bán buôn và bán lẻ; 

sửa chữa ô tô, mô tô, 

xe m   và xe có động 

cơ kh c 

5.222 192 732 614 3.182 144 10.086 
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STT 
Nhóm ngành 

kinh tế 

S  lƣợng lao động doanh nghiệp cần tu ển 

LĐ 

ph  

thông 

Sơ 

c p 

nghề 

Trung 

c p 

Cao 

đẳng 

Đại 

học 

Trên 

đại  

học 

T ng  

cộng 

2 
Công nghiệp chế biến, 

chế tạo 
6.880 354 8.384 916 2.238 - 18.772 

3 
Dịch vụ lƣu trú và ăn 

u ng 
3.978 690 1.424 1.838 - - 7.930 

4 

Hoạt động chuyên 

môn, khoa học và công 

nghệ 

- - 1.038 116 3.228 2 4.384 

5 
Thông tin và truyền 

thông 
- - 1.268 538 2.092 12 3.910 

6 Xây dựng 384 576 192 308 1.192 8 2.660 

(Nguồn: Số liệu khảo sát cung, cầu lao động năm 2017 của  

Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Cần Thơ) 

b) Nhu cầu nhân lực theo nhóm nghề: T  đầu năm đến nay, nền kinh tế 

thành ph  tiếp tục có sự tăng trƣởng và có sự t c động tích cực đến thị trƣờng lao 

động. M i trƣờng đầu tƣ đƣợc cải thiện, đẩy mạnh chính sách hỗ trợ doanh nghiệp 

v a và nhỏ, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đƣợc quan tâm và thúc đẩy tạo ra sự 

gia tăng nhu cầu tuyển dụng nhân lực. Đặc biệt trong b i cảnh toàn cầu hóa và 

hƣớng đến cách mạng công nghiệp 4.0, ch t lƣợng lao động càng đƣợc chú trọng. 

Trong 6 th ng đầu năm 2017, nhu cầu tuyển dụng lao động có sự gia tăng về 

lao động đã qua đào tạo, kinh nghiệm, tr nh độ và tính chuyên nghiệp luôn là sự 

quan tâm của doanh nghiệp khi tuyển dụng nhân sự. Các doanh nghiệp t p trung 

tuyển dụng các vị tr  làm việc nhƣ: nhƣ gi m s t, đại diện kinh doanh, thƣơng mại, 

quản lý cửa hàng, quản lý sản xu t, nhân viên kinh doanh, marketing, kế toán, bán 

hàng, công nghệ thông tin, … Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông 

năm 2017, Việt Nam cần khoảng 1,2 triệu nhân lực ngành công nghệ thông tin vào 

năm 2020, s  nhân lực thiếu hụt lên tới tr n 500.000 ngƣời. Kể t  khi ký kết nhiều 

hiệp định thƣơng mại tự do và tham gia Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC), nhu 

cầu nhân lực của Việt Nam đƣợc dự báo sẽ tăng mạnh với hơn 6 triệu việc làm 

đƣợc tạo thêm. Trong đó, nhóm ngành công nghệ thông tin với đặc thù phát triển 

không ng ng, nếu trƣớc đâ  chúng ta chỉ biết về phần cứng, phần mềm và mạng 

m   t nh th  nhóm ngành nà  đã xu t hiện thêm nhiều ngành mới liên quan nhƣ 

Bảo m t mạng, L p trình ứng dụng di động, L p trình game, L p trình thiết kế 

game 3D, L p trình thiết kế hiệu ứng hình ảnh và hoạt h nh 3D…t  đó khiến cho 

nhu cầu nhân lực của ngành tăng li n tục, trong khi s  lƣợng sinh vi n ra trƣờng 

chƣa đ p ứng đƣợc cả về lƣợng lẫn ch t. 

Trong 6 tháng cu i năm 2017, các doanh nghiệp chủ động mở rộng thị 

trƣờng, đầu tƣ đ i mới thiết bị nâng cao ch t lƣợng, năng lực cạnh tranh. Đồng 
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thời c c cơ sở sản xu t kinh doanh t p trung đẩy mạnh sản xu t để phục vụ nhu 

cầu tiêu dùng hàng hóa của ngƣời dân vào dịp lễ Giáng sinh và Tết 2018, đặc biệt 

t p trung sản xu t các sản phẩm hàng may mặc, lƣơng thực, thực phẩm, đồ u ng... 

Mặt kh c, m i trƣờng kinh doanh những năm gần đâ  đã đƣợc cải thiện tích cực, 

tạo cơ hội cho doanh nghiệp tham gia thị trƣờng và phát triển mạnh hơn. Chính vì 

v y, r t nhiều các công ty và khu công nghiệp đã đẩy mạnh tuyển thêm nhân lực 

phục vụ cho nhu cầu sản xu t kinh doanh  với các công việc có tính ch t lao động 

ph  th ng nhƣ: công nhân sản xu t, chăm sóc kh ch hàng, phục vụ, lễ tân, bán 

hàng, pha chế, thu ngân, giao hàng, thợ phụ làm tóc, bảo vệ, ....  

Những nhóm nghề có nhu cầu tuyển dụng cao nh t trong năm 2017 là kinh 

doanh và quản lý (21,85%), lao động giản đơn (19,64%), bán hàng (10,34%), dịch 

vụ khách hàng (9,13%), công nghệ thông tin và truyền thông (7,59%), khoa học và 

kỹ thu t (5,82%), … 
Đơn vị tính:% 

 

(Nguồn: Số liệu khảo sát cung, cầu lao động năm 2017 của  

Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Cần Thơ) 

Biểu  ồ 2:  T  trọng cầu lao động phân theo nhóm nghề năm 2017 

Bảng 2: Bảng th ng kê so sánh t  trọng cầu lao động theo nhóm nghề tr n địa bàn 

thành ph  Cần Thơ năm 2017 
 Đơn vị tính: % 

STT Nhóm nghề 
Chỉ s  

năm 2016  

Chỉ s  

năm 2017  

1 Nhà lãnh đạo trong các ngành, các c p. 0,01 0,00 

2 
Lãnh đạo c c cơ quan T p đoàn, T ng công ty và 

tƣơng đƣơng 
0,50 0,15 

3 
Nhà chu  n m n trong lĩnh vực khoa học và kỹ 

thu t 
6,12 5,82 

4 Nhà chuyên môn về sức khỏe 4,87 2,63 
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STT Nhóm nghề 
Chỉ s  

năm 2016  

Chỉ s  

năm 2017  

5 Nhà chuyên môn về giáo dục 1,76 1,68 

6 Nhà chuyên môn về kinh doanh và quản lý 28,94 21,85 

7 
Nhà chu  n m n trong lĩnh vực CNTT và truyền 

thông 
5,90 7,59 

8 Nhà chuyên môn về lu t ph p, văn hóa, xã hội 1,56 1,97 

9 
Nhân viên t ng hợp và nhân viên làm các công 

việc bàn gi y 
5,26 4,09 

10 Nhân viên dịch vụ khách hàng 7,28 9,13 

11 Nhân viên hỗ trợ văn phòng kh c 0,34 0,46 

12 Nhân viên dịch vụ cá nhân 1,17 1,28 

13 Nhân viên bán hàng 6,95 10,34 

14 Nhân vi n chăm sóc c  nhân 1,17 1,39 

15 Nhân viên dịch vụ bảo vệ 4,81 2,75 

16 
Lao động có kỹ năng trong n ng nghiệp, lâm 

nghiệp và thủy sản 
1,57 1,08 

17 
Lao động xây dựng và lao động có li n quan đến 

nghề xây dựng 
2,80 2,37 

18 Thợ kim loại, thợ máy và thợ có liên quan 0,95 1,05 

19 Thợ thủ công và thợ li n quan đến in 0,80 0,91 

20 Thợ điện và thợ điện tử 0,55 0,70 

21 

Thợ chế biến thực phẩm, công việc đồ gỗ, may 

mặc và nghề thủ công khác và thợ khác có liên 

quan 

0,40 0,58 

22 Thợ v n hành máy móc và thiết bị c  định 0,58 0,56 

23 Lái xe và thợ v n hành thiết bị chuyển động 0,74 2,00 

24 Lao động giản đơn 14,83 19,64 

25 Lực lƣợng quân đội 0,14 0,00 

 

T ng s  ( 100% = S  ngƣời ) 55.326 52.879 

(Nguồn: Số liệu khảo sát cung, cầu lao động năm 2017 của  

Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Cần Thơ) 

- Nhu cầu nhân lực theo tr nh độ đƣợc thể hiện nhƣ sau: Lao động có trình 

độ đại học và tr n đại học (22,82%), cao đẳng (10,77%), trung c p (25,62%), sơ 

c p (4,95%), lao động ph  thông (36,85%). 
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Đơn vị tính:% 

 

(Nguồn: Số liệu khảo sát cung, cầu lao động năm 2017 của  

Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Cần Thơ) 

Biểu  ồ 3: T  trọng cầu lao động theo tr nh độ chuyên môn kỹ thu t năm 2017 

Th ng kê t  trọng cầu lao động phân theo tr nh độ chuyên môn kỹ thu t năm 

2017 cho th y nhu cầu tuyển dụng lao động ở c c tr nh độ sơ c p nghề, đại học và 

tr n đại học tăng l n và giảm tuyển dụng ở tr nh độ cao đẳng, trung c p và lao 

động ph  thông so với năm 2016.  

Bảng 3: Bảng so sánh t  trọng cầu lao động theo tr nh độ CMKT tr n địa bàn 

thành ph  Cần Thơ năm 2017 

Đơn vị tính: % 

STT Tr nh độ Chỉ s  năm 2016  Chỉ s  năm 2017  

1 Lao động ph  th ng 37,09 36,85 

2 Sơ c p nghề 4,65 4,95 

3 Trung c p (CN-TCN) 28,08 25,62 

4 Cao đẳng (CN-CĐN) 11,50 10,77 

5 Đại học 18,60 21,73 

6 Tr n đại học 0,08 0,09 

T ng s  (100% = S  ngƣời)  55.326 52.879 

(Nguồn: Số liệu khảo sát cung, cầu lao động năm 2017 của  

Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Cần Thơ) 

2.2. Cun  l o  ộng 

2.2.1 Cơ cấu lực lƣ n  l o  ộn  
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Theo báo cáo s  liệu điều tra cung lao động năm 2017 của Cục Việc làm 

thuộc Bộ Lao động-Thƣơng binh và Xã hội, dân s  trên 15 tu i thành ph  Cần Thơ 

năm 2017 có 829.497 ngƣời. Trong đó, lực lƣợng lao động thành ph  là 549.868 

ngƣời, chiếm t  lệ 66,29% t ng dân s . T ng s  lao động có việc làm là 546.805 

ngƣời. T ng s  lao động th t nghiệp của thành ph  là 3.783 ngƣời, chiếm t  lệ 

0,69% lực lƣợng lao động, giảm 9,35% so với s  lao động bị th t nghiệp năm 

2016. Qua đó cho th y t  lệ lao động th t nghiệp giảm, t  lệ lao động có việc làm 

tăng mạnh thúc đẩy thị trƣờng lao động phát triển và  n định. 

Bảng 4: Chỉ tiêu về cung lao động thành ph  Cần Thơ năm 2017 
Đơn vị tính: Người 

Chỉ ti u Năm 2016 Năm 2017 

Dân s  (>15 tu i) 828.957 829.497 

Lực lƣợng lao động (15-59 tu i) 549.142 549.868 

T ng s  lao động có việc làm 544.969 546.805 

T ng s  lao động th t nghiệp 4.173 3.783 

(Nguồn: Số liệu điều tra cung lao động năm 2017 của Cục Việc làm  

thuộc Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) 

Năm 2017, lực lƣợng lao động thành ph  Cần Thơ là 549.868 ngƣời. Trong 

đó t  lệ nam chiếm 60,15%, nữ chiếm 39,85% lực lƣợng lao động thành ph . Qua 

đó cho th y có nhiều sự chênh lệch của lực lƣợng lao động nam và nữ tham gia thị 

trƣờng lao động. 
Đơn vị tính: % 

 

(Nguồn: Số liệu điều tra cung lao động năm 2017 của Cục Việc làm  

thuộc Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) 

Biểu  ồ 4:  Lực lƣợng lao động thành ph  Cần Thơ phân theo giới t nh năm 2017 

Theo báo cáo s  liệu điều tra cung lao động năm 2017 của Cục Việc làm 

thuộc Bộ Lao động-Thƣơng binh và Xã hội, th ng kê dân s  t  15 tu i trở lên của 

thành ph  Cần Thơ năm 2017 là 809.297 ngƣời, tăng 0,21% so với t ng dân s  

trên 15 tu i của năm 2016. 
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Bảng 5: Dân s  t  15 tu i trở l n theo tr nh độ chuyên môn kỹ thu t năm 2017 
 

STT 
Tr nh độ chu  n m n 

kỹ thu t 

Năm 2016 Năm 2017 

S  ngƣời T  lệ % S  ngƣời T  lệ % 

1 Chƣa qua đào tạo 522.532 64,70 522.580 64,57 

2 CNKT kh ng bằng 167.204 20,70 166.023 20,51 

3 Đào tạo dƣới 3 th ng 4.003 0,50 4.062 0,50 

4 Sơ c p nghề 17.107 2,12 18.475 2,28 

5 Có bằng nghề dài hạn 2.395 0,30 2.403 0,30 

6 Trung c p (CN-TCN) 27.887 3,45 27.932 3,45 

7 Cao đẳng (CN-CĐN) 14.381 1,78 14.710 1,82 

8 Đại học 49.633 6,15 50.639 6,26 

9 Tr n Đại học 2.424 0,30 2.473 0,31 

T ng cộng 807.566 100 809.297 100 

(Nguồn: Số liệu điều tra cung lao động năm 2017 của Cục Việc làm  

thuộc Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) 

T  bảng s  liệu trên cho th y t  lệ lao động ở c c tr nh độ năm 2017 so với 

năm 2016 có sự chênh lệch kh ng đ ng kể và t  lệ lao động có tr nh độ chuyên 

môn kỹ thu t tăng. Tr nh độ chuyên môn kỹ thu t của lao động thành ph  Cần Thơ 

có xu hƣớng tăng l n hàng năm, qua đó cho th y ch t lƣợng lao động của thành 

ph  ngà  càng đƣợc nâng cao, đ p ứng yêu cầu của thị trƣờng lao động thành ph .  

2.2.2. Nhu cầu tìm việc: 

Năm 2017, nhu cầu tìm việc của ngƣời lao động tr n địa bàn thành ph  Cần 

Thơ có xu hƣớng tăng so với năm 2016. Qua kết quả thực hiện khảo sát của Trung 

tâm, nhu cầu tìm việc của ngƣời lao động tr n địa bàn thành ph  là 15.412 ngƣời, 

tăng 6,82% so với năm 2016. Nhu cầu tìm việc hàng tháng của ngƣời lao động có 

sự biến động đ ng kể, nhu cầu tìm việc tăng cao nh t bắt đầu t  tháng 7/2017 đến 

tháng 10/2017, một lực lƣợng lớn học sinh, sinh viên t t nghiệp, ngƣời lao động t  

các tỉnh, thành ph  kh c đến thành ph  Cần Thơ tham gia vào thị trƣờng lao động. 
 

Đơn vị tính: người 
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(Nguồn: Số liệu khảo sát cung, cầu lao động năm 2017 của  

Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Cần Thơ) 
 

Biểu  ồ 5: Nhu cầu tìm việc của ngƣời lao động năm 2017 

- Nhu cầu tìm việc theo nhóm nghề: Nhóm nghề có nhu cầu tìm việc cao 

nh t năm 2017 là kinh doanh và quản lý (38,04%), khoa học và kỹ thu t (17,99%), 

công nghệ thông tin và truyền thông (9,34%), văn phòng (8,10%), lu t ph p, văn 

hóa và xã hội (5,63%), dịch vụ khách hàng (5,59%), … 
Đơn vị tính: % 

 

(Nguồn: Số liệu khảo sát cung, cầu lao động năm 2017 của  

Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Cần Thơ) 

Biểu  ồ 6: T  trọng cung lao động phân theo nhóm nghề năm 2017 

- Nhu cầu tìm việc theo tr nh độ: T  trọng ngƣời t m việc đã qua đào tạo 

chu  n m n nghiệp vụ tăng l n, đặc biệt là ở c c tr nh độ cao đẳng và đại học. Cụ 

thể, nhu cầu tìm việc của ngƣời lao động phân theo tr nh độ chuyên môn kỹ thu t 

trong năm 2017 là: tr n đại học (0,30%), đại học (48,29%), cao đẳng (34,77%), 

trung c p (9,90%), sơ c p (2,14%), lao động ph  thông (4,61%). 
Đơn vị tính:% 

 

(Nguồn: Số liệu khảo sát cung, cầu lao động năm 2017 của  

Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Cần Thơ) 

Biểu  ồ 7: T  trọng cung lao động theo tr nh độ CMKT năm 2017 
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3. Đánh  iá cun -cầu l o  ộng: 

Năm 2017, thị trƣờng lao động tiếp tục phát triển theo chiều hƣớng đ i mới 

công nghệ, nâng cao quản lý; phát triển quy mô sản xu t kinh doanh, quy mô 

doanh nghiệp tạo nhiều chỗ việc làm mới thu hút lao động với nhiều nhóm ngành, 

nhóm nghề đa dạng, đặc biệt nhu cầu việc làm ch t lƣợng cao. Tuy nhiên, vẫn còn 

những hạn chế đó là chƣa đồng bộ, còn thể hiện sự chênh lệch cung-cầu lao động 

về s  lƣợng đồng thời ch t lƣợng chƣa phù hợp yêu cầu phát triển và hội nh p.  

Đơn vị tính: Người 

 

(Nguồn: Số liệu khảo sát cung, cầu lao động năm 2017 của  

Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Cần Thơ) 

Biểu  ồ 8: Sự biến động cung – cầu nhân lực hàng tháng năm 2017 

Sự chênh lệch cung - cầu lao động thể hiện rõ nh t ở các nghề nhƣ: kinh 

doanh và quản lý, khoa học và kỹ thu t, văn phòng, dịch vụ khách hàng, bán hàng, 

công nghệ thông tin và truyền thông, lu t ph p, văn hóa, xã hội, …  

- Nhóm nghề kinh doanh và quản lý có t  trọng cầu lao động là 21,85% 

trong khi đó t  trọng cung lao động là 38,04%, nguồn cung lao động g p 1,74 lần 

nguồn cầu lao động của doanh nghiệp; Nhóm nghề khoa học và kỹ thu t có t  

trọng cầu lao động là 5,82% trong khi đó t  trọng cung lao động chiếm 17,99%, 

nguồn cung lao động g p 3,09 lần nguồn cầu lao động của doanh nghiệp. Qua đó 

cho th   t nh trạng cung vƣợt qu  cầu làm cho tăng cao  p lực cạnh tranh, t  lệ th t 

nghiệp của các nhóm nghề nà  tăng cao. 

- Nhóm nghề dịch vụ kh ch hàng có t  trọng cầu lao động là 9,13% trong 

khi đó t  trọng cung lao động chỉ có 5,59%, nhóm nghề b n hàng có t  trọng cầu 

lao động là 10,34%, nguồn cung nhóm nghề nà  chỉ đ p ứng đƣợc 2,45%. Thể 

hiện sự ch nh lệch rõ nh t là nhóm nghề lao động giản đơn, nhóm nghề nà  có t  

trọng cầu lao động là 19,64% trong khi đó t  trọng cầu lao động chỉ có 1,86%. 

Nhu cầu cần tu ển dụng cao nhƣng nguồn cung lao động kh ng đ p ứng đƣợc 

nhu cầu tu ển của doanh nghiệp. Qua đó cho th   rằng c c doanh nghiệp ở thành 

ph  Cần Thơ hiện na  r t khan hiếm nguồn lao động ph  th ng, đặt biệt là c c 

doanh nghiệp hoạt động ở c c lĩnh vực sản xu t, chế biến, thủ  sản, ma ,… 

nguyên nhân là do xu hƣớng nhu cầu việc làm năm 2017 có sự tha  đ i rõ rệt 
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theo sự chu ển dịch của xu thế đầu tƣ, theo đó, trong thời gian tới nhu cầu việc 

làm tại Cần Thơ sẽ tăng mạnh ở c c ngành sản xu t, dịch vụ, điện tử, c ng nghệ...  

Một thực trạng dễ th y hiện nay tại thành ph  Cần Thơ, c c doanh nghiệp 

r t cần đội ngũ nhân sự ch t lƣợng cao, nhƣng ngƣợc lại nhiều lao động chƣa đ p 

ứng đƣợc nhu cầu tuyển dụng, đặc biệt phần kỹ năng. Có đến trên 30%  sinh viên, 

học viên t t nghiệp vẫn chƣa trang bị t t về chu  n m n cũng nhƣ c c kỹ năng 

mềm và tr nh độ ngoại ngữ. Hơn nữa, trong quá trình hội nh p hiện nay, doanh 

nghiệp có xu hƣớng tuyển dụng không quá chú trọng bằng c p. Bằng c p cao 

không phải là yếu t  quyết định trong chuyện dễ hay khó xin việc, nhân lực phù 

hợp với yêu cầu tuyển dụng, đảm bảo kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề mới 

là yếu t  ch nh đƣa ngƣời lao động đến với thành công. Vì v  , ngƣời lao động, 

học sinh, sinh vi n c c trƣờng đại học và cao đẳng, trung c p sau t t nghiệp cần 

x c định mục tiêu nghề nghiệp và hƣớng phát triển nghề nghiệp. Không ng ng trau 

dồi kiến thức, kỹ năng, ngoại ngữ, th i độ hòa nh p và trách nhiệm nghề nghiệp 

đ p ứng nhu cầu thị trƣờng lao động. 

II. DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC NĂM 2018 

 1. Năm 2018 có ý nghĩa r t quan trọng, là năm bản lề qu ết định việc thực 

hiện Nghị qu ết Đại hội Đảng bộ thành ph  Cần Thơ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 

2015-2020, kế hoạch ph t triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 của thành ph ; 

phƣơng hƣớng, mục ti u và chủ đề năm 2018 đã đƣợc Thành ủ  và Hội đồng 

nhân dân thành ph  x c định là “Kiện toàn t  chức bộ m   hệ th ng ch nh trị 

thành ph  tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩ  mạnh ph t triển kinh tế-xã hội, nâng 

cao đời s ng nhân dân”. Để ph n đ u hoàn thành vƣợt mức chỉ ti u, nhiệm vụ của 

năm, thành ph  đã triển khai thực hiện đồng bộ và qu ết liệt c c giải ph p ph t 

triển  n định nền kinh tế, đảm bảo kiểm so t lạm ph t và ph t triển bền vững kinh 

tế - xã hội nga  t  những ngà  đầu đầu năm 2018. Theo dõi s t diễn biến t nh 

h nh kinh tế, tài ch nh, thƣơng mại, thị trƣờng qu c tế và trong nƣớc, chủ động có 

phƣơng  n, giải ph p t n dụng hiệu quả c c cơ hội, cũng nhƣ ứng phó kịp thời 

c c t c động ảnh hƣởng đến ph t triển nền kinh tế. Thực hiện cơ c u lại, t ng 

ngành, lĩnh vực có trọng tâm, trọng điểm, gắn với thị trƣờng trong nƣớc và hội 

nh p qu c tế. Tho i v n doanh nghiệp nhà nƣớc theo Đề  n, đúng tiến độ, lộ 

tr nh. Ph t hu  mạnh mẽ vai trò động lực của Cần Thơ trong vùng kinh tế trọng 

điểm vùng đồng bằng s ng Cửu Long. Chỉ đạo qu ết liệt c c giải ph p th o gỡ 

khó khăn cho doanh nghiệp, loại bỏ rào cản b t hợp lý; tạo mọi điều kiện thu n 

lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tƣ khởi nghiệp, mở rộng sản xu t kinh doanh, nh t 

là cung c p dịch vụ c ng trực tu ến, tạo thu n lợi t i đa cho doanh nghiệp gia 

nh p thị trƣờng, tiếp c n đƣợc v n t n dụng, c ng nghệ hiện đại, qu  tr nh quản 

lý, t  chức sản xu t ti n tiến, để trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế.  

   2. Dự b o thị trƣờng lao động tại Cần Thơ trong năm 2018 sẽ hứa hẹn có 

nhiều cơ hội ph t triển và khởi sắc, do thành ph  t p trung chú trọng ph t triển 

nhanh nguồn nhân lực, nh t là nguồn nhân lực ch t lƣợng cao; ph t triển gi o dục-

đào tạo; ứng dụng nhiều hơn thành tựu khoa học-c ng nghệ vào ph t triển kinh tế-

xã hội. Đặc biệt trong b i cảnh toàn cầu hóa và hƣớng đến c ch mạng c ng nghiệp 
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4.0, nền tảng của cuộc c ch mạng nà  là c ng nghệ s  và t ch hợp c c c ng nghệ 

th ng minh để t i ƣu hóa qu  tr nh và phƣơng thức sản xu t. Cuộc c ch mạng c ng 

nghiệp 4.0 đã và đang tạo ra những tha  đ i đột ph , có t c động mạnh mẽ đến sự 

ph t triển kinh tế-xã hội ở mỗi qu c gia, tr n t ng khu vực và toàn cầu. Do đó, 

trong thời gian tới lĩnh vực gi o dục dạ  nghề sẽ có một sự dịch chu ển lớn. Nhiều 

nguồn lao động và nghề nghiệp cũ sẽ m t đi, đồng thời xu t hiện nhiều nghề 

nghiệp mới trong lĩnh vực kỹ thu t s , l p tr nh, bảo vệ dữ liệu... C c   u cầu về 

tr nh độ, kỹ năng của ngƣời lao động để đ p ứng   u cầu việc làm cũng tăng l n; 

đặt ra c c v n đề ph t triển gi o dục, đào tạo đ p ứng những   u cầu tha  đ i trong 

tƣơng lai. Thị trƣờng lao động sẽ gặp những th ch thức lớn về ch t lƣợng, cung, 

cầu và cơ c u lao động. Những v n đề nà  kh ng chỉ ảnh hƣởng tới việc làm của 

lao động tr nh độ th p mà lao động có kỹ năng b c trung sẽ bị ảnh hƣởng nếu họ 

kh ng trang bị c c kiến thức mới, c c kỹ năng s ng tạo cho nền kinh tế trong K  

ngu  n s . Với những  ếu t  nà , chắc chắn thị trƣờng lao động Việt Nam nói 

chung và Cần Thơ nói ri ng sẽ có những chu ển biến lớn với việc gia tăng r t 

nhiều cơ hội việc làm cho ngƣời lao động trong thời gian tới. 

* Dự b o năm 2018, thị trƣờng lao động Cần Thơ sẽ t p trung thu hút nguồn 

nhân lực ch t lƣợng cao vào làm việc ở c c ngành, lĩnh vực mũi nhọn; chú trọng 

ph t triển theo xu hƣớng lao động đã qua đào tạo có nghề chu  n m n,   u cầu về 

ch t lƣợng, tr nh độ lao động, có ta  nghề, năng su t lao động đảm bảo cho việc 

mở rộng qu  m  sản xu t kinh doanh, đầu tƣ nƣớc ngoài, xu t khẩu lao động, … 

Dự kiến nhu cầu tu ển dụng của doanh nghiệp trong năm 2018 sẽ tăng khoảng 3 - 

5%, t p trung vào những nhóm nghề nhƣ kinh doanh và quản lý, khoa học và kỹ 

thu t, c ng nghệ th ng tin và tru ền th ng, b n hàng, dịch vụ kh ch hàng, ….  

Đặc biệt, đ i với nhóm nghề c ng nghệ th ng tin và tru ền th ng t p trung 

tu ển dụng nhân sự ở c c lĩnh vực: Phân t ch dữ liệu (Big Data), Bảo m t mạng, 

l p tr nh ứng dụng di động, l p tr nh game, l p tr nh thiết kế game 3D, l p tr nh 

thiết kế hiệu ứng h nh ảnh và hoạt h nh 3D…. Hơn nữa, cùng với sự ph t triển 

mạnh mẽ thiết bị điện tử nhƣ m   t nh c  nhân, điện thoại th ng minh, điện thoại 

di động, m   t nh bảng và thiết bị chơi game để tƣơng t c với ngƣời dùng, kéo 

theo một xu hƣớng tu ển dụng nhân lực trong năm 2018 đó là nhu cầu tu ển dụng 

nhân lực trong chu  n ngành Digital marketing – sự kết hợp giữa kiến thức thƣơng 

mại điện tử, c ng nghệ th ng tin và marketing. 

* Năm 2018, sự dịch chu ển lao động của c c tỉnh kh c vào thành ph  Cần 

Thơ sẽ tăng cao về s  lƣợng lẫn ch t lƣợng góp phần làm cho thị trƣờng lao động 

Cần Thơ s i động và mang t nh cạnh tranh cao. Đồng thời, lực lƣợng lao động tiếp 

tục đƣợc b  sung cho thị trƣờng là sinh vi n t t nghiệp t  c c trƣờng đại học, cao 

đẳng, trung c p…. Nhu cầu t m việc t p trung vào c c ngành nghề nhƣ: kinh doanh 

và quản lý, văn phòng, c ng nghệ th ng tin và tru ền th ng… 

3. Trong thời gian tới, với xu hƣớng hội nh p qu c tế và C ch mạng công 

nghiệp 4.0 sẽ có những t c động đến thị trƣờng lao động thành ph . Tu  nhi n, với 

sự hỗ trợ của Nhà nƣớc trong việc cải thiện m i trƣờng kinh doanh và khu ến 

kh ch khởi nghiệp sẽ là những  ếu t  quan trọng thúc đẩ  tăng trƣởng việc làm. 
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Theo đó, t  lệ th t nghiệp đƣợc dự b o là sẽ tiếp tục giảm vào cu i năm 2018. Tình 

trạng m t cân đ i giữa cung-cầu lao động còn tiếp tục diễn ra. Cơ hội việc làm sẽ 

rộng mở đ i với lao động có chu  n m n, ta  nghề cao, trang bị th m kỹ năng 

mềm đặc biệt kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm, k  lu t, đạo đức nghề nghiệp và 

tr ch nhiệm lao động, năng lực ứng dụng tin học và ngoại ngữ. 

Để hạn chế đƣợc t nh trạng m t cân đ i cung-cầu lao động, cân bằng và thúc 

đẩ  thị trƣờng lao động ph t triển, giảm bớt m t cân đ i giữa đào tạo và   u cầu 

thực tế của c c doanh nghiệp; Trung tâm đề xu t thực hiện những việc sau: 

* Về ph a c c doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động, cần thực hiện những 

chiến lƣợc nhân sự bài bản, hợp lý cùng những ch nh s ch trọng dụng để thu hút và 

giữ chân những nhân lực có ch t lƣợng cao. Tự đào tạo và bồi dƣỡng ta  nghề để 

ngƣời lao động có thể th ch nghi với c c tha  đ i của doanh nghiệp và thị trƣờng. 

Tha  đ i phƣơng thức quản trị doanh nghiệp,  p dụng c ng nghệ s  trong điều 

hành, quản lý và kinh doanh để bắt kịp với cuộc c ch mạng c ng nghiệp 4.0. Tăng 

cƣờng việc gắn kết giữa cơ sở gi o dục nghề nghiệp trên cơ sở “tr ch nhiệm xã 

hội” của doanh nghiệp, thƣờng xu  n tham gia vào c c chƣơng tr nh định hƣớng 

nghề nghiệp và tƣ v n cho học sinh, sinh vi n về lộ tr nh nghề nghiệp,…. nhằm 

đảm bảo sự th ng nh t giữa nhu cầu thị trƣờng và c ng t c đào tạo của c c cơ sở 

gi o dục nghề nghiệp.  

* Về ph a c c cơ sở gi o dục nghề nghiệp: nhằm tạo nguồn nhân lực ch t 

lƣợng cao đ p ứng thị trƣờng lao động tƣơng th ch với cuộc c ch mạng c ng 

nghiệp 4.0, c c cơ sở gi o dục nghề nghiệp xâ  dựng và đ i mới chƣơng tr nh, 

giáo trình đào tạo c c tr nh độ theo hƣớng ph t triển của khoa học c ng nghệ. B n 

cạnh đó, c c cơ sở cần x c định mục ti u đào tạo và nhu cầu của thị trƣờng lao 

động để tạo nguồn cung nhân lực có ch t lƣợng đ p ứng đƣợc   u cầu của doanh 

nghiệp và thị trƣờng lao động. Đồng thời, hoàn thiện ph t triển hoạt động hƣớng 

nghiệp, đƣa c c chƣơng tr nh gi o dục định hƣớng nghề nghiệp vào c c b c Trung 

học ph  th ng và Trung học cơ sở để giúp c c em học sinh định hƣớng trong việc 

lựa chọn nghề nghiệp và ngành học hợp lý. 

* Về ph a ngƣời lao động, học sinh, sinh vi n: Để đ p ứng cho nhu cầu ph t 

triển của kinh tế-xã hội, đ p ứng cho qu  tr nh hội nh p và cuộc c ch mạng c ng 

nghiệp 4.0, trong thời gian tới, ngƣời lao động ngoài việc chú trọng nâng cao trình 

độ chu  n m n cần trang bị th m những kỹ năng cần thiết nhƣ làm việc nhóm, giải 

qu ết v n đề, kỹ năng tin học, ngoại ngữ, đạo đức nghề nghiệp, ý thức tr ch 

nhiệm, … Rèn lu ện năng lực đ i mới và s ng tạo khoa học và c ng nghệ để đ p 

ứng đƣợc   u cầu c ng nghiệp hóa và hội nh p. Ngƣời lao động cần tha  đ i tƣ 

duy để tiếp c n, hòa nh p vào cuộc c ch mạng c ng nghiệp. Học sinh, sinh vi n 

cần có kế hoạch x c định mục ti u nghề nghiệp và đề ra hƣớng ph t triển nghề 

nghiệp của m nh. Tự trang bị, trao dồi th m c c kỹ năng mềm, đặc biệt kỹ năng 

giao tiếp và làm việc nhóm, nâng cao năng lực ứng dụng tin học và sử dụng t t 

ngoại ngữ,… để đ p ứng nhu cầu của thị trƣờng lao động ./.  
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