
 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện tổ chức phiên giao dịch việc làm và hội nghị thông tin, tuyên truyền 

phổ biến thông tin thị trường lao động Quý I năm 2023 

  

 Căn cứ  kế hoạch số 16 /KH-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2023 của Ủy 

ban nhân dân huyện Bảo Lâm, về việc thực hiện công tác việc làm và đưa người 

lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2023. 

Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lâm xây dựng Kế hoạch công tác thông tin, 

tuyên truyền nhằm phổ biến thông tin thị trường lao quý I năm 2023 tại các xã, 

thị trấn cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích: 

 - Cung cấp thông tin thị trường lao động, đa dạng hóa các hoạt động giao 

dịch việc làm, kết nối cung cầu lao động, hỗ trợ tạo việc làm bền vững cho 

người lao động, ưu tiên người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới 

thoát nghèo; người lao động sinh sống trên địa bàn huyện. 

 - Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức 

đoàn thể xã hội và người lao động về giải quyết việc làm. 

 - Giới thiệu các quy định pháp luật, quyền lợi và trách nhiệm của người 

lao động khi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và tại các công ty doanh 

nghiệp trong nước. 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động trên địa bàn huyện được tiếp 

cận, nắm bắt thông tin về thị trường lao động để lựa chọn việc làm phù hợp với 

khả năng và nguyện vọng. 

2. Yêu cầu: Công tác thông tin thị trường lao động đối với người lao động 

được thực hiện đồng bộ, kịp thời, đầy đủ, thường xuyên trên phạm vi từ cấp 

huyện đến cấp xã, thị trấn; từ cấp xã, thị trấn đến từng khu xóm, từng người lao 

động. 

II. NỘI DUNG 

- Tổ chức các phiên giao dịch việc làm và hội nghị thông tin, tuyên truyền 

phổ biến thông tin thị trường lao động tại các xã, thị trấn nhằm thông tin, tuyên 

truyền, phổ biến thông tin thị trường lao động và thu hút người lao động, người 

sử dụng lao động tham gia các hoạt động giao dịch việc làm, các chính sách hỗ 
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trợ giải quyết việc làm và các chính sách hỗ trợ người đi làm việc ở nước ngoài 

theo hợp đồng. 

- Định hướng giải quyết việc làm tại chỗ theo các chương trình, dự án 

phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; triển khai các chính sách về hỗ trợ vay 

vốn tạo việc làm, chính sách việc làm công. 

- Phổ biến chính sách hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở 

nước ngoài; thông tin thị trường lao động, tư vấn tuyển dụng lao động làm việc 

tại các doanh nghiệp trong tỉnh, ngoại tỉnh. 

 - Thông báo tuyển dụng lao động của các công ty, doanh nghiệp. 

 - Tư vấn việc làm, học nghề và giới thiệu việc làm cho người lao động. 

 - Phỏng vấn, tuyển dụng lao động trực tiếp tại phiên giao dịch việc làm. 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM: Có lịch cụ thể kèm theo Kế hoạch này. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN: Theo quy định hiện hành. 

V. THÀNH PHẦN THAM DỰ 

 - Cấp huyện: Lãnh đạo và công chức phụ trách lĩnh vực lao động, việc 

làm của phòng Lao động-TBXH huyện.  

- Các xã (thị trấn): 

 + Mời Đại diện thường trực Đảng ủy xã, thị trấn; 

 + Mời Đại diện Thường trực HĐND xã, thị trấn; 

 + Đại diện thường trực UBND xã, thị trấn; 

 + Mời Đại diện thường trực MTTQ xã, thị trấn; 

 + Đại diện Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân, Hội liên hiệp phụ nữ xã, thị trấn; 

 + Công chức phụ trách công tác Lao động –TBXH xã, thị trấn; 

 - Cấp khu (xóm): 

+ Trưởng xóm, Bí thư chi bộ, Bí thư chi đoàn, chi hội trưởng chi hội phụ 

nữ các khu, xóm; 

 + Nhân dân và người lao động trong độ tuổi từ 18 – 35 mỗi hội nghị, 

phiên giao dịch việc làm từ 50 người trở lên. 

 - Đại diện đơn vị tuyển dụng: Các đơn vị tuyển dụng đi lao động trong 

nước và ngoài nước đã được tỉnh UBND Cao Bằng và huyện UBND Bảo Lâm 

cho phép tuyển lao động năm 2023. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Lao động – TBXH:  



3 

 

 - Chủ động liên hệ với các công ty, doanh nghiệp tuyển dụng lao động 

trong nước và các công ty, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động 

đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đã được cấp phép hoạt động và được Sở 

Lao động – TB&XH giới thiệu tham gia tuyển chọn lao động tại các hội nghị 

thông tin, tuyên truyền phổ biến thông tin thị trường lao động.  

 - Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã (thị trấn) và các cơ quan, 

đơn vị liên quan; Các đơn vị tuyển dụng đi lao động trong nước và đi làm việc ở 

nước ngoài theo hợp đồng thực hiện các phiên giao dịch việc làm, hội nghị, 

thông tin, tuyên truyền phổ biến thông tin thị trường lao động như tuyên truyền. 

- Thực hiện liên kết, phối hợp với Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh; các 

trung tâm giới thiệu việc làm trong nước và các đơn vị tuyển dụng lao động trong 

nước và ngoài nước thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tư vấn, định hướng và 

tuyển dụng lao động đi làm việc tại các công ty trong nước và đi làm việc ở nước 

ngoài theo hợp đồng trên địa bàn các xã, thị trấn. 

2. Ủy ban nhân dân các xã (thị trấn) 

- Thực hiện lựa chọn địa điểm và các điều kiện cần thiết đảm bảo tổ chức 

các hội nghị, phiên giao dịch việc làm lưu động tại các cụm khu (xóm) trên địa 

bàn các xã, thị trấn. 

- Mời các thành phần cấp xã; cấp xóm và người lao động tham dự các hội 

nghị, phiên giao dịch việc làm lưu động theo lịch tổ chức gửi kèm kế hoạch.  

- Tổ chức triển khai hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, tư vấn, định 

hướng, giới thiệu việc làm và tuyển chọn lao động đi làm việc tại các công ty 

trong nước và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại các thôn, xóm bằng 

các hình thức phù hợp và đăng ký nhu cầu đi làm việc của người lao động gửi về 

phòng Lao động – TB&XH nhanh chóng, kịp thời.  

 Ủy ban  nhân dân huyện Bảo Lâm đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan, 

Ủy ban nhân dân các xã thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện ./. 

 

 

Nơi nhận: 
- TT. Huyện ủy (b/c); 

- TT. HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch; 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- UBND các xã; thị trấn; 

- Lưu: VT, LĐTBXH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nông Văn Lương 
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