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VÀ XÃ HỘI TP. CẦN THƠ 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM  
 

S    302 /BC-TTDVVL Cần Thơ, ngày  04 tháng 8 năm 2015 
 

 

BÁO CÁO 

Kết quả hoạt động Ngày hội tuyển dụng học sinh, sinh viên  

trường Cao đẳng Cần Thơ năm 2015 

 

Đƣợc sự chỉ đạo của Sở Lao động-Thƣơng binh và Xã hội thành ph  Cần 

Thơ, Trung tâm Dịch vụ việc làm thành ph  Cần Thơ ph i hợp cùng trƣờng Cao 

đẳng Cần Thơ, V n ph ng dự  n    n ng thành c ng của Tổ chức Cứu trợ trẻ em 

qu c tế (SC) và c c trƣờng đào tạo, dạy nghề trên địa bàn thành ph  Cần Thơ tổ 

chức “Ngày hội tuyển dụng học sinh, sinh viên trường Cao đẳng Cần Thơ năm 

2015” tại Nhà thi đấu đa n ng của trƣờng Cao đẳng Cần Thơ, s  413, đƣờng 30 

tháng 4, phƣờng Hƣng Lợi, quận Ninh Kiều, thành ph  Cần Thơ;  

Trung tâm Dịch vụ việc làm thành ph  Cần Thơ (Trung tâm) b o c o Kết 

quả hoạt động Ngày hội tuyển dụng học sinh, sinh viên trƣờng Cao đẳng Cần Thơ 

n m 2015 (Ngày hội), cụ thể nhƣ sau  

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH: 

1. Thuận lợi: 

- Đƣợc sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Sở Lao động-Thƣơng binh và Xã 

hội và sự ủng hộ của Ban Gi m hiệu trƣờng Cao đẳng Cần Thơ; 

- Nhận đƣợc sự hỗ trợ và ph i hợp thực hiện t t của trƣờng Cao đẳng Cần 

Thơ trong việc tổ chức và huy động sinh viên tham dự Ngày hội; 

- Nhận đƣợc sự đầu tƣ kinh phí, sự quan tâm, hỗ trợ của V n ph ng dự án 

K  n ng thành c ng của Tổ chức Cứu trợ trẻ em qu c tế (SC); 

- Mặt bằng và địa điểm tổ chức rộng rãi, thuận lợi cho việc tham gia của 

doanh nghiệp và ngƣời lao động. 

2. Khó khăn: 

- Mặc dù có gửi c ng v n đề nghị ph i hợp, nhƣng chƣa nhận đƣợc sự quan 

tâm của c c trƣờng đào tạo, dạy nghề kh c trên địa bàn thành ph  Cần Thơ trong 

công tác vận động, tuyên truyền học sinh, sinh viên có nhu cầu tìm kiếm việc làm 

đến tham gia Ngày hội. 

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG: 

1. Kết quả hoạt động của Ngày hội: 

- S  doanh nghiệp tham gia tuyển dụng: 104 doanh nghiệp (07 doanh nghiệp 

tuyển dụng trực tiếp); 



2 

 

- S  chỗ việc làm tr ng cần tuyển dụng: 2.226 chỗ việc làm tr ng (576 chỗ 

việc làm tr ng phù hợp với ngành nghề đã đƣợc đào tạo của học sinh, sinh viên 

trƣờng Cao đẳng Cần Thơ); 

- S  học sinh, sinh viên tham dự: 589 ngƣời; 

- S  học sinh, sinh viên đƣợc tƣ vấn: 62 ngƣời; 

- S  học sinh, sinh viên đƣợc kết n i việc làm: 126 ngƣời (126 c  tr nh độ 

đại học và cao đẳng). 

Ngoài ra còn mời gọi đƣợc 01 đơn vị tham gia trƣng bày và b n c c sản 

phẩm khuyến mãi dành cho học sinh, sinh viên và tổ chức gameshow “Rung 

chuông việc làm”, tr  chơi “V ng quay việc làm” với nhiều phần quà hấp dẫn, tạo 

sân chơi bổ ích giúp học sinh, sinh viên có thêm hiểu biết về nghề nghiệp, việc làm 

và kiến thức xã hội. 

2. Đánh giá: 

2.1. Mặt mạnh: 

- Chủ động xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức Ngày hội, 

thiết thực kết n i việc làm kịp thời cho doanh nghiệp và ngƣời lao động. 

- Công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá các hoạt động của Ngày hội 

đƣợc thực hiện sâu rộng và mạnh mẽ bằng rất nhiều hình thức nhƣ  ph i hợp với 

c c trƣờng đào tạo, dạy nghề để thông tin huy động sinh viên tham dự Ngày hội; 

thông tin qua Cổng thông tin việc làm Cần Thơ, mạng xã hội facebook của Trung 

tâm; th ng tin qua b o, đài địa phƣơng; treo b ng r n tuyên truyền …  

- Tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện tại Ngày hội nhƣ  th ng tin c c cơ hội 

việc làm cần tuyển dụng, kết n i việc làm trực tiếp và trực tuyến gi a ngƣời t m 

việc và nhà tuyển dụng, tƣ vấn x c định mức độ thích hợp nghề, tƣ vấn lập h  sơ 

dự tuyển và viết C V, tƣ vấn tạo dựng h nh ảnh c  nhân của ngƣời t m việc trƣớc 

nhà tuyển dụng, hƣớng dẫn k  n ng dự ph ng vấn tuyển dụng, chụp và cấp ảnh 

mi n phí để bổ t c h  sơ dự tuyển, tr  chơi “V ng quay việc làm”, gameshow 

“Rung chu ng việc làm” và tổ chức gian hàng bán các sản phẩm khuyến mãi dành 

cho ngƣời đến dự   

- Ph i hợp với trƣờng Cao đẳng Cần Thơ để gửi trƣớc tờ rơi th ng tin về 

Ngày hội và 500 bộ h  sơ ứng tuyển đến nh ng học sinh, sinh viên sắp t t nghiệp 

có nhu cầu tìm kiếm việc làm.  

2.2. T n tại, hạn chế: 

- Chƣa mời gọi đƣợc nhiều doanh nghiệp tham gia tuyển dụng trực tiếp tại 

Ngày hội; các vị trí tuyển dụng của các doanh nghiệp tuyển dụng trực tiếp chƣa 

đƣợc đa dạng phù hợp với học sinh, sinh viên. 

- Chƣa gửi đƣợc thông tin tuyển dụng trƣớc cho các trƣờng đào tạo, dạy 

nghề kh c trên địa bàn để th ng tin đến học sinh, sinh viên. 
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- Chƣa th ng kê đƣợc thông tin học sinh, sinh viên đ ng ký tham gia Ngày 

hội để thực hiện kết n i việc làm trƣớc Ngày hội. Nhiều học sinh, sinh viên đến 

tham gia ngày hội có nhu cầu tìm việc nhƣng chƣa hoàn thiện h  sơ ứng tuyển. 

- Hai doanh nghiệp đ ng ký tuyển dụng trực tiếp tại Ngày hội từ ch i tham 

gia vào giờ phút cu i gây ảnh hƣởng đến kết quả ph ng vấn trực tiếp tại Ngày hội. 

- Không thu nhận lại đƣợc nhiều phiếu thông tin học sinh, sinh viên phát tại 

Ngày hội, ảnh hƣởng đến công tác th ng kê th ng tin ngƣời dự. 

2.3 Nguyên nhân tồn tại, hạn chế: 

 - Thời điểm tổ chức Ngày hội trùng với thời điểm nghỉ hè ở một s  trƣờng 

đào tạo, dạy nghề trên địa bàn, nên công tác ph i hợp với c c trƣờng kh c trên địa 

bàn còn hạn chế. 

 - Thời điểm tổ chức trùng với thời gian phát giấy chứng nhận tạm thời cho 

học sinh, sinh viên của trƣờng nên nhiều học sinh, sinh viên của trƣờng chƣa chuẩn 

bị và hoàn thiện h  sơ ứng tuyển trƣớc khi tham gia Ngày hội. 

 - Chƣa c  chế độ ràng buộc đ i với nh ng doanh nghiệp đã đ ng ký tham 

gia tuyển dụng trực tiếp nhƣng kh ng đến tham dự. 

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT: 

 - Lãnh đạo Sở lao động-Thƣơng binh và Xã hội thành ph  Cần Thơ tiếp tục 

quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện cho Trung tâm thực hiện t t các Ngày hội tuyển 

dụng sinh viên tiếp theo tại c c trƣờng đào tạo và dạy nghề, cũng nhƣ c c hoạt 

động giao dịch việc làm trong n m 2015  

- Trƣờng Cao đẳng Cần Thơ tiếp tục liên kết, ph i hợp với Trung tâm trong 

các hoạt động giao dịch việc làm tƣơng tự  Đƣa hoạt động tổ chức Ngày hội tuyển 

dụng học sinh, sinh viên trở thành hoạt động tổ chức thƣờng niên hàng n m của 

trƣờng, nhằm thiết thực hỗ trợ việc làm cho học sinh, sinh viên đã và sẽ t t nghiệp 

tại trƣờng Cao đẳng Cần Thơ và c c trƣờng đào tạo, dạy nghề trên địa bàn. 

- V n ph ng dự án K  n ng thành c ng của Tổ chức Cứu trợ trẻ em qu c tế 

tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Trung tâm thực hiện các Ngày hội tuyển dụng dành cho 

học sinh, sinh viên trong thời gian tới./. 
 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Lãnh đạo Sở LĐTB&XH; 

- V n ph ng dự án K  n ng thành 

công của Tổ chức Cứu trợ trẻ em 

qu c tế; 

- Trƣờng Cao đẳng Cần Thơ; 

- Lãnh đạo Trung tâm và các phòng 

nghiệp vụ; 

- Lƣu  VT, TTTTLĐ.  
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