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Tổ chức sàn giao dịch việc làm năm 2017
Thực hiện Quyết định s ố :5 f %Ế>/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2017 của
ủy ban nhân dân huyện Kim Bôi V/v thành lập Ban tổ chức Sàn giao dịch việc làm
huyện Kim Bôi năm 2017;
Ban tổ chức Sàn giao dịch việc làm huyện Kim Bôi năm 2017 xây dựng kế
hoạch mở phiên giao dịch việc làm như sau:
I. Mục đích - yêu cầu
1. Muc đích
Tạo điều kiện cho người lao động và đoàn viên thanh niên có nhiều cơ hội tiếp
cận với các doanh nghiệp, các nhà tuyển dụng trực tiếp và thông qua tìm hiếu
thông tin trên các trang Website: vlhoabinh.vieclamvietnam.gov.vn. Đồng thời
phát huy vai trò xung kích của tổ chức Đoàn đồng hành cùng thanh niên trong đào
tạo nghề và giải quyết việc làm.
Tạo cơ hội cho nhà tuyển dụng và người lao động có được thông tin đầy đủ và
chính xác, giao dịch nhanh chóng và thuận tiện.
2. Yêu cầu
Việc tổ chức phải khoa học, gọn nhẹ, thu hút đông đảo lực lượng thanh niên,
người lao động, trở thành ngày hội “Thanh niên với việc làm”, tiết kiệm kinh phí
và đạt hiệu quả.
Các doanh nghiệp, công ty và nhà tư vấn phải công khai chính xác các thông
tin, thông báo tuyển dụng có khả năng đáp ứng yêu cầu về việc làm cho người lao
động, góp phần tích cực vào việc thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xóa
đói, giảm nghèo và việc làm trên địa bàn huyện.
II. Nội dung, hình thức
1. Nội dung
Tuyên truyền và trang bị những kiến thức cần thiết về đào tạo nghề, việc làm
cho người lao động có nhu cầu tìm việc làm. Định hướng tạo cơ hội cho người lao
động tiếp cận với các ngành nghề, và việc làm phù hợp.
Cung cấp thông tin cho thanh niên kiến thức tổng thế về các chính sách hỗ trợ
của nhà nước trong học nghề và tìm việc làm, định hướng phát triển kinh tế xã hội
của huyện và nhu cầu lao động trong tương lai của tỉnh và khu vực.
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2. Hình thức:
-Tra cứu thông tin trên Website: vlhoabinh.vieclamvietnam.gov.vn và máy tra
cứu đa năng về nhu cầu tuyển dụng lao động của các tổ chức, doanh nghiệp, nhu
cầu đào tạo nghề của các cơ sở dạy nghề trên toàn tỉnh và khu vực.
- Tiếp xúc phỏng vấn trực tiếp giữa các doanh nghiệp, công ty có nhu cầu với
người lao động để tìm được việc làm phù họp với điều kiện, khả năng và nguyện
vọng của thanh niên.
- Tư vấn trực tiếp, giải đáp mọi thắc mắc, băn khoăn của thanh niên về các
chương trình đào tạo nghề của các cơ sở dạy nghề trên địa bàn huyện, tỉnh; các yêu
cầu của các đơn vị tuyến dụng; các nguồn vốn vay của đoàn hỗ trợ thanh niên học
nghề, lập nghiệp và xuất khẩu lao động.
III.Thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức, đơn vị tổ chức.
1. Thời gian, địa điểm:
* Thời gian: 01 ngày, ngày 25/10/2017 (khai mạc 8 giờ 00 phút).
* Địa điểm: Tại nhà đa năng trường trung học phổ thông Bắc Sơn, xã Bắc
Sơn, huyện Kim Bôi.
2. Hình thức tỗ chức:
* Phần ỉ: Tổ chức khai mạc.
* Phần 2: Tổ chức, hướng dẫn cho người lao động tiếp cận với các doanh
nghiệp và các thị trường lao động trong nước và nước ngoài.
* Phần 3: Tổng kết, rút kinh nghiệm.
3. Đơn vị tổ chức Sàn giao dịch:
Ban tổ chức giao Phòng Lao động - TB&XH phối họp với Trung tâm Dịch vụ
việc làm - Sở Lao động - TB&XH tỉnh Hoà Bình, Huyện Đoàn Kim Bôi, các cơ
quan, đơn vị và các ban, ngành có liên quan tổ chức phiên giao dịch.

rv. Thành phần mời dự phiên giao dịch việc làm:
- Lãnh đạo Sở Lao động- TBXH;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện Kim Bôi;
- Lãnh đạo các ngành, đoàn thể của huyện có liên quan;
- Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn;
- Lãnh đạo và học sinh trường THPT Bắc Sơn;
- Các công ty, doanh nghiệp có nhu cầu tuyển lao động;
- Người lao động có nhu cầu tìm kiếm việc làm trong toàn huyện;
2

V. Tổ chức thưc
• hiên
•
1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
- Là cơ quan thường trực giúp Ban tổ chức phối hợp với các cơ quan, ban
ngành chuẩn bị các điều kiện cho phiên giao dịch việc làm của huyện.
- Phối hợp với các cơ quan, ban ngành điều tra, khảo sát thu thập thông tin
nhu cầu về dạy nghề, việc làm.
- Chuẩn bị nội dung họp Ban tổ chức.
- Mời các đại biểu cơ quan, ban ngành trong huyện.
- Đón khách đến tham gia phiên giao dịch (khách mời, các công ty, doanh
nghiệp).
- Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh lập dự toán kinh phí tổ chức
phiên giao dịch, thiết kế, trang trí và trưng bày các bảng biểu, biểu đồ thống kê số
liệu, chỉ số kinh tế xã hội nói chung và giải quyết việc làm, dạy nghề - xuất khấu
lao động nói riêng.
- Phối họp với UBND xã Bắc Sơn, trường THPT Bắc Sơn chuẩn bị cơ sở vật
chất, khánh tiết.
- Phối hợp với Công an huyện, Công an xã Bắc Sơn đảm bảo an ninh trật tự
phòng chống cháy nổ và đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình tổ chức phiên
giao dịch.
- Tổng họp thông tin chi tiết của các doanh nghiệp gửi về Trung tâm Dịch vụ
việc làm tỉnh để Trung tâm cập nhật dữ liệu lên wedsite,
- Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh bố trí cán bộ hướng dẫn lao
động đến tra cứu thông tin tại phiên giao dịch.
2. Đề nghị Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh
- Mời các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, có nhu cầu tuyển lao
động tham gia phiên giao dịch.
- Thiết kế, trang trí và trưng bày các bảng biểu, biểu đồ thống kê số liệu, chỉ
số kinh tế xã hội nói chung và giải quyết việc làm, dạy nghề - xuất khấu lao động
nói riêng.
- Tổ chức điều hành các công ty, doanh nghiệp giới thiệu việc làm, hướng dẫn
lao động đến tra cứu thông tin tại phiên giao dịch.
- Đầu tư kinh phí để tổ chức phiên giao dịch.
3. Huyện Đoàn
- Tuyên truyền, quảng bá đến người lao động các thông tin phiên giao dịch
việc làm của huyện.
- Vận động tối thiểu 300 đoàn viên trở lên có nhu cầu đi học nghề, làm việc
trong và ngoài nước tham gia phiên giao dịch việc làm.
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- Bố trí cán bộ hướng dẫn lao động đến tra cứu thông tin tại phiên giao dịch.
4. Hôi Nông dân và Hôi Phu nữ huyên
Tuyên truyền đến hội viên của mình các thông tin phiên giao dịch việc làm và
vận động tối thiểu từ 200 người trở lên tham gia phiên giao dịch việc làm.
5. Phòng Văn hoá- Thông tin, Đài truyền thanh - truyền hình huyện
- Tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, quảng bá đến người lao
động trong toàn huyện biết các thông tin phiên giao dịch việc làm, để người lao
động đến tham gia phiên giao dịch tìm việc làm.
- Treo Panô - áp phích tuyên truyền ở các trục đường chính và nơi đông dân cư.
6. Trường THPT Bắc Sơn, UBND xã Bắc Sơn
- Chuẩn bị nước uống, hội trường, bàn nghế, tăng âm, loa đài, trang trí khánh
tiết đảm bảo để tổ chức phiên giao dịch.
- Huy động học sinh nhà trường tham gia phiên giao dịch.
- Bố trí lực lượng công an viên bảo vệ an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và
đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình tổ chức phiên giao dịch; cán bộ y tế xã
chăm sóc sức khỏe cho đại biểu tham gia sàn giao dịch.
7. Uỷ ban nhân dân các xã, Thị trấn
Thông tin về thời gian địa điểm mở sàn giao dịch, tuyên truyền nội dung của
sàn giao dịch đên mọi người dân ở đơn vị mình. Chỉ đạo cán bộ phụ trách công tác
Lao động- Thương binh và xã hội phối họp với các ban, ngành, đoàn thể cùng cấp
vận động người lao động đến tham gia sàn giao dịch việc.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Sàn giao dịch việc làm năm 2017 đề nghị các
cơ quan, ban, ngành, đoàn thê huyện, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc,phản ánh về Ban tổ chức (qua Phòng
Lao động-Thương binh và Xã hội) để được hướng dẫn giải quyết./.
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N ơ i nhận:
- Trung tâm dịc vụ việc làm - Sờ LĐTB&XH;
-Chủ tịch, các Phó CT UBND huyện;
- Các Phòng, Ban, Ngành của huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, BCĐ.
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PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Vũ Ngọc Quang
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