
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HÀ TRUNG 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:              /UBND-LĐTBXH            Hà Trung, ngày        tháng  02  năm 2023 
V/v tổ chức sàn giao dịch việc làm 

huyện Hà Trung năm 2023. 

          

Kính gửi:  

 - Hội Liên hiệp phụ nữ huyện; 

 - Huyện đoàn; 

 - Hội Nông dân huyện; 

- Công an huyện; 

 - Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội; 

 - Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – GDTX huyện; 

 - Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; 

 - Hội doanh nghiệp huyện; 

 - UBND các xã, thị trấn. 
 

 Để người lao động nắm bắt thông tin về thị trường lao động trong và ngoài nước 

năm 2023; từ đó, người lao động chủ động tìm kiếm việc làm, xuất khẩu lao động theo 

nhu cầu; các doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp tuyển dụng, tuyển sinh được 

nguồn lao động, đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh; UBND huyện phối hợp với 

Trung tâm dịch vụ việc làm, Sở Lao động – Thương binh & Xã hội tổ chức Sàn giao 

dịch việc làm huyện Hà Trung năm 2023 như sau: 

 - Thời gian: 01 buổi, vào Thứ 3, ngày 21/02/2023 

 - Địa điểm: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX huyện Hà Trung. 

 - Nội dung: Người lao động được giới thiệu đầy đủ thông tin liên quan đến 

nhu cầu tuyển dụng hàng ngàn lao động của các công ty trên địa bàn huyện, tỉnh; 

đơn hàng xuất khẩu lao động sang các nước như: Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, 

Hungari, Rumani,v,v…; thông tin tuyển sinh của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

năm 2023; thông tin du học sinh sang các nước… 

Để phiên giao dịch việc làm thực hiện đúng kế hoạch, đạt hiệu quả cao, 

Chủ tịch UBND huyện đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương thực 

hiện tốt một số nội dung sau: 

 1. UBND các xã, thị trấn thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin 

đại chúng đến người lao động để người lao động, Nhân dân có nhu cầu việc làm 

tham gia Sàn giao dịch việc làm. 

 Mỗi xã, thị trấn giới thiệu tối thiểu tham gia Sàn giao dịch việc làm 30 lao động.   

 2. Giao Công an huyện phối hợp với Trung tâm GDNN - GDTX bố trí lực 

lượng an ninh đảm bảo an ninh trật tự nơi diễn ra Sàn giao dịch việc làm. 

 3. Giao Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch thực hiện 

tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, trên cổng thông tin điện tử huyện và 

truyền thông lưu động về mục đích, ý nghĩa việc tổ chức Sàn giao dịch việc làm.  

Thông báo trên hệ thống truyền thanh 1 lần/ngày để Nhân dân, người 

lao động biết thông tin để tham gia Sàn giao dịch việc làm. 
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Phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên 

chuẩn bị các điều kiện cần thiết tổ chức Phiên giao dịch việc làm. 

 4. Các trường: Trung học phổ thông Hà Trung, Hoàng Lệ Kha huy động 

học sinh khối 12 của trường đến tham gia để được định hướng nghề nghiệp. Mỗi 

trường huy động tối thiểu 150 học sinh. 

 Các trường phân công đại diện BGH nhà trường và Đoàn Thanh niên làm 

trưởng đoàn, phó đoàn chịu trách nhiệm tổ chức đưa, đón học sinh đến tham dự 

đảm bảo số lượng, an ninh trật tự và an toàn giao thông. 

 5. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên chuẩn bị mặt 

bằng cho việc tổ chức Sàn giao dịch; cử cán bộ phối hợp với Trung tâm Dịch vụ 

việc làm, Sở Lao động - Thương binh & Xã hội và Trung tâm Văn hóa, Thông 

tin, Thể thao và Du lịch huyện, UBND thị trấn Hà Trung để tiến hành các hoạt 

động chuẩn bị trước và trong khi tổ chức Phiên giao dịch việc làm; huy động tất 

cả học sinh, học viên của Trung tâm tham gia. 

 Trực tiếp mời các trường trung cấp nghề trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn tham gia. 

 6. Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội tham mưu cho UBND huyện 

ban hành giấy mời đại biểu tham dự và mời một số công ty trên địa bàn có nhu 

cầu tuyển dụng lao động tham gia. 

 7. Hội doanh nghiệp huyện thông báo cho các doanh nghiệp có nhu cầu 

tuyển dụng lao động tham gia Sàn giao dịch việc làm. 

 8. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội nông dân, Đoàn Thanh niên cộng sản 

Hồ Chí Minh huyện chỉ đạo các tổ chức hội cơ sở phối hợp với UBND các xã, thị 

trấn tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Sàn giáo dịch việc làm, lập danh sách 

người lao động tham gia Sàn giao dịch việc làm đảm bảo số lượng tham gia tối 

thiểu theo quy định. 

 Danh sách học sinh của các trường THPT và danh sách người lao động của 

các xã, thị trấn (các xã, thị trấn cử Công chức Văn hóa - Xã hội làm trưởng 

đoàn) tham gia Sàn giao dịch việc làm (theo mẫu gửi kèm) về UBND huyện (qua 

Phòng Lao động - Thương binh XH, ông Vũ Như Bình – ĐT: 0918.062.782) 

chậm nhất vào 16h00
’
 ngày 16/02/2023, để xây dựng Phương án tổ chức. 

 UBND huyện đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương quan 

tâm thực hiện./. 
 

Nơi nhận:     
- Như trên (t/h);  

- TTr. HU, HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch UBND huyện (b/c); 

- UBMTTQ huyện (p/h); 

- Liên đoàn lao động huyện (p/h); 

- Lưu: VT, LĐTBXH. 

 

 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Long 

 



3 

 

Tên cơ quan, đơn vị 

Địa phương………..   

                                             

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG (HỌC SINH) 

Tham gia Sàn giao dịch việc làm huyện Hà Trung năm 2023 

 

 

TT Họ và tên Địa chỉ 

(Thôn/lớp) 

Ghi chú 

1 Nguyễn Văn A  Công chức VHXH: Trưởng đoàn 

(Hoặc Bí thư đoàn trường: Trưởng 

đoàn) 

2 Nguyễn Thị B Thôn Kim Phát/Lớp 

12H 

 

3 Nguyễn Văn C ………. ……….. 

 

                                                             ………, ngày       tháng 02 năm 2023 

                                                                HIỆU TRƯỞNG/CHỦ TỊCH 
                                                                                                              (Ký, ghi rõ họ tên) 

  

 

 

 

  ………………………… 
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