Sáng 25/9, Trung tâm Dch v vic làm TP à Nng (S L-TB&XH à Nng) t chc Phiên giao dch vic làm
phc v nhu cu ca các doanh nghip và ngi lao ng. ây là phiên giao dch vic làm u tiên c m li sau dch
Covid-19 t 2.
Phiên giao dch vic làm c t chc ti 2 sàn: Tr s Trung tâm (278 Âu C, qun Liên Chiu) và Vn phòng Cm
L (657 Trng Chinh, qun Cm L).

Ngi lao ng xem thông tin tuyn dng ca các các doanh nghip ti Phiên giao dch vic làm sáng 25/9
Ti Tr s Trung tâm Dch v vic làm TP à Nng, t u bui sáng, ngi lao ng ã tp trung v ây vi hy vng có th
tìm cho mình c mt công vic phù hp, tuy nhiên s lng không nhiu.
ang xem các thông tin tuyn dng ca các doanh nghip trc khi tham gia phng vn, ch Trn Th Bích Thy
(trú qun Liên Chiu, TP à Nng) cho bit, trc dch Covid-19, ch làm bp bánh ti mt khách sn Phú Quc.
Tuy nhiên, do tình hình dch bnh, khách sn không có khách nên ch phi ngh vic n nay cng gn 2
tháng ri.

Ngi lao ng tham gia phng vn tìm vic ti Phiên giao dch vic làm
“Thi gian dch Covid-19 tôi ngh nhà. Bây gi tình hình dch bnh ã c khng ch, à Nng ã tr li hot ng bình
thng nên tôi mun i tìm vic. Tui ca tôi còn i làm c, tôi còn sc khe không l không”, ch Thy chia s.
Cng theo ch Thu, nhiu nhà hàng và khách sn à Nng cha hot ng tr li vì cha có khách nên xin vic ó
s rt. Ch n Phiên giao dch vic làm nay mong mun có th tìm c mt công vic phù hp vi bn thân.
Ch Nguyn Thu Hà (trú qun Liên Chiu, TP à Nng) cng n Phiên giao dch vic làm ln này vi hy vng có
th tìm c mt công vic gì ó làm sau thi gian ngh dch.

Mc dù nhu cu tuyn dng ca các doanh nghip là ln nhng lng lao ng n tìm vic còn ít
Ch Hà cho bit, ch làm k toán cho mt khách sn qun Ng Hành Sn (TP à Nng) nhng ã ngh vic t tháng
6 do nh hng ca dch Covid-19. Thi gian va qua ch cng ã i vic mt s ni nhng không c.
“Hôm nay tôi n ây xem có vic gì mình có th làm c không, làm lao ng ph thông cng c ch công vic k
toán không có ni tuyn. Không có vic làm, không có thu nhp trong khi chi tiêu hàng ngày các khon
phi lo”, ch Hà tâm s.
Theo Trung tâm Dch v vic làm TP à Nng, Phiên giao dch ln này có 83 doanh nghip tuyn dng hn
4.100 v trí công vic, trong ó tham gia tuyn dng trc tip là 35 doanh nghip vi hn 1.500 v trí, thông báo
tuyn dng là 48 doanh nghip vi hn 3.600 v trí.
Các công ty có nhu cu tuyn dng lao ng vi s lng ln nh: Công ty CP Thy sn và Thng mi Thun Phc
tuyn dng 521 v trí, Công ty sn xut keo dán vi nhám Bá Lc tuyn dng 330 v trí, Công ty TNHH Hp tác
giáo dc quc t Thi i mi tuyn dng 109 v trí…
Theo "Báo in t Dân Trí" (Khánh Hng)
Vic nhiu - ngi ít
Ông Nguyn Thanh Dip, Phó Giám c Trung tâm Dch v vic làm à Nng, cho bit, nhu cu
tuyn dng lao ng ca các doanh nghip ln nhng ngi lao ng n tham gia tuyn dng còn ít.
“Nguyên nhân là t dch va ri, nhiu lao ng ngoi tnh tr v quê tránh dch, hin nhiu ngi vn
cha tr li thành ph tìm vic”, ông Dip nói.

