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BÀI TẬP NHÓM TỰ CHỌN 1 

1. Hình thức làm bài:  

Nhóm 5 người (sinh viên tự chọn nhóm) 

2. Yêu cầu:  

Thực hiện một bản báo cáo về tình hình biến động (cung và cầu) trên thị trường lao 

động của một ngành/nghề (nhóm tự chọn).  

Ví dụ: Công nghệ thông tin, Ngân hàng, Chứng khoán,… (trên một địa bàn nhất định: 

Việt Nam, TP.HCM, Đông Nam bộ,…) 

2.1 Yêu cầu về hình thức của bản báo cáo: 

- Đánh máy trên khổ giấy A4, nộp cho giảng viên qua email trước buổi học và nộp 

bản giấy đầu buổi học. 

- Có tên công ty, phòng ban (Góc trên bên trái của trang đầu) 

- Tên bản báo cáo 

- Đảm bảo hình thức soạn thảo: chữ rõ ràng, dễ đọc, không sai lỗi chính tả và lỗi soạn 

thảo văn bản. 

2.2 Các nội dung cần có trong bản báo cáo: 

Phần 1. Mục đích và yêu cầu của báo cáo 

Phần 2. Nội dung báo cáo 

- Tình hình cung nhân sự trong ngành/nghề (thông qua các con số thống kê các năm 

gần đây – ghi nguồn rõ ràng, nên thực hiện bản báo cáo bằng các biểu đồ) 

- Tình hình nhu cầu của các doanh nghiệp trong ngành/nghề trên địa bàn 

- Tình hình thống kê tiền lương 

- Các nội dung nâng cao (tình hình nhảy việc, các hình thức tuyển mộ chủ yếu của 

các doanh nghiệp trong ngành, đánh giá mức độ thu hút nhân sự mạnh nhất đang 

thuộc về những doanh nghiệp nào trên địa bàn, các diễn biến đáng chú ý khác,…) 

- Các quy định mới của Chính phủ có liên quan đến vấn đề nhân sự trong ngành/nghề 

- Dự báo tình hình nhân sự của ngành/nghề trong năm 2015 

- Kết luận về tình hình lao động: dự báo thiếu/ thừa nhân lực trong ngành/nghề. Đánh 

giá khả năng thu hút nhân sự của doanh nghiệp. 

Phần 3. Một số đề xuất 

- Đề xuất lên Ban giám đốc một số giải pháp nhằm xây dựng đội ngũ nhân sự cho 

công ty trong thời gian tới. 
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