
 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THANH THUỶ 

 
Số:        /KH-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Thanh Thuỷ, ngày      tháng 4 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Phối hợp tổ chức Sàn giao dịch việc làm huyện Thanh Thuỷ năm 2022 

  

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Thuỷ lần thứ 26 nhiệm 

kỳ 2020-2025; Kế hoạch đào tạo nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động 

huyện năm 2022; Văn bản số 822/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 14/4/2022 của Sở 

Lao động Thương binh và Xã hội về việc phối hợp chỉ đạo tổ chức Sàn giao dịch 

việc làm phiên lưu động tại huyện Thanh Thủy năm 2022. UBND huyện xây dựng 

Kế hoạch phối hợp tổ chức Sàn giao dịch việc làm năm 2022 như sau: 

 I.  MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

- Cung cấp cho người lao động, người sử dụng lao động những thông tin về 

chế độ, chính sách, pháp luật trong lĩnh vực lao động - việc làm, dạy nghề, xuất 

khẩu lao động và Bảo hiểm thất nghiệp; 

- Là cầu nối để người sử dụng lao động có điều kiện tiếp xúc, tìm hiểu, trao 

đổi về trình độ chuyên môn, tay nghề, nhu cầu nguyện vọng của người lao động 

đồng thời để người lao động có thông tin về vị trí việc làm trống và nhu cầu tuyển 

dụng lao động của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất; thông tin về nghề nghiệp, đào 

tạo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; 

- Giúp các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài huyện có cơ hội tuyển dụng 

lao động theo nhu cầu; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư vấn tuyển sinh; người lao 

động có cơ hội tìm được việc làm phù hợp với năng lực, trình độ hoặc lựa chọn 

được ngành nghề đào tạo theo nhu cầu. 

2. Yêu cầu 

- Quy mô tổ chức Sàn giao dịch việc làm tại huyện Thanh Thủy phù hợp với 

tình hình lao động, việc làm trên địa bàn và khả năng, nhu cầu tuyển dụng lao động 

của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất; nhu cầu tuyển sinh của các cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp; 

- Tổ chức Sàn giao dịch việc làm đảm bảo an toàn, tiết kiệm và hiệu quả; 

đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương, 

của tỉnh, của huyện và ngành Y tế. 

II. NỘI DUNG 

          1. Công tác tuyên truyền 

          1.1. Nội dung tuyên truyền 

          - Cung cấp cho người lao động, các doanh nghiệp, người sử dụng lao động 

những thông tin về chế độ, chính sách, pháp luật trong lĩnh vực lao động - việc làm, 

dạy nghề, xuất khẩu lao động và bảo hiểm thất nghiệp; 
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 - Thông tin truyền thông sâu rộng đến các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất 

kinh doanh, các tổ chức nghề nghiệp, các cơ sở giáo dục đào tạo tham dự Sàn giao 

dịch việc làm để trực tiếp trao đổi, tư vấn tuyển dụng lao động, tuyển sinh đào tạo 

và ký kết hợp đồng cung ứng lao động. 

1.2. Hình thức tuyên truyền 

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng: truyền thanh, truyền 

hình, trang thông tin điện tử huyện; 

- Treo băng zôn tuyên truyền tại địa điểm tổ chức và một số địa điểm dễ quan 

sát, nơi đông người trên địa bàn huyện;  

- Thông tin, tuyên truyền tại địa điểm tổ chức bằng hệ thống phát thanh trên 

loa đài trước khi tổ chức 02 ngày và phát thông tin liên tục trong ngày tổ chức Sàn 

giao dịch việc làm; 

- Liên hệ, cung cấp các thông tin tới các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài 

huyện có nhu cầu tuyển dụng lao động.  

2. Nội dung hoạt động của Sàn giao dịch việc làm 

- Cung cấp thông tin thị trường lao động trong nước và nước ngoài; thông 

báo nhu cầu lao động, việc làm, xuất khẩu lao động. Tạo điều kiện để các doanh 

nghiệp, chủ sử dụng lao động, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong và ngoài tỉnh 

tiếp xúc, tìm hiểu về nhu cầu việc làm, đào tạo nghề của người lao động; 

- Tổ chức tư vấn cho các doanh nghiệp, các tập thể, cá nhân về chính sách, 

pháp luật trong lĩnh vực lao động, việc làm, đào tạo, xuất khẩu lao động; chế độ 

chính sách về Bảo hiểm thất nghiệp; quy trình tuyển dụng lao động; đăng ký tìm 

việc làm, đào tạo nghề; tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, phỏng vấn và thủ tục ký kết hợp 

đồng lao động; 

- Các doanh nghiệp, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực tiếp phỏng vấn, 

tuyển dụng lao động, xuất khẩu lao động, tuyển sinh học nghề. 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, QUY MÔ, CHƯƠNG TRÌNH TỔ CHỨC 

1. Thời gian tổ chức: Dự kiến 01 ngày, từ 8h00’ ngày 06/5/2022. 

          2. Địa điểm tổ chức: tại trụ sở UBND thị trấn Thanh Thuỷ. 

3. Quy mô tổ chức 

- Thông tin, liên hệ để huy động từ 20 đến 25 đơn vị. Bao gồm các công ty, 

doanh nghiệp trong và ngoài huyện; các công ty xuất khẩu lao động; các cơ sở giáo 

dục, giáo dục nghề nghiệp tham gia tư vấn, tuyển dụng, tuyển sinh tại Sàn giao dịch 

việc làm; 

- Thu hút từ 700 - 1000 người đến tham gia Sàn giao dịch việc làm. 

4. Chương trình, thành phần 

4.1. Chương trình 

- Nội dung 1: Khai mạc trong hội trường: Dự kiến từ 8h00 đến 9h00; 

- Nội dung 2: Các hoạt động tư vấn, định hướng và phỏng vấn tuyển dụng: 

Dự kiến từ 9h00 đến 11h30 phút. 
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4.2. Thành phần mời dự 

- Cấp Tỉnh: Kính mời Thường trực BCĐ giải quyết việc làm và xuất khẩu lao 

động tỉnh (lãnh đạo Sở Lao động-TB&XH). 

- Cấp huyện : 

+ Kính mời Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; 

+ Các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy; 

+ Lãnh đạo các phòng, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể CT-XH huyện;  

+ Lãnh đạo các trường học, cơ sở GDNN, doanh nghiệp trên địa bàn huyện; 

- Cấp xã: Lãnh đạo Đảng uỷ - HĐND-UBND, cán bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội. 

- Lực lượng huy động tham gia Sàn giao dịch việc làm: 1110 người 

+ Người lao động của các xã, thị trấn: 110 người; 

+ Học sinh của TT GDNN-GDTX huyện: 200 học sinh; 

+ Học sinh của các trường THPT trên địa bàn: 700 học sinh; 

+ Đoàn viên thanh niên: 100 người. 

(Có phụ lục giao chỉ tiêu cụ thể kèm theo) 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- Kinh phí thực hiện các nội dung của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh do 

Trung tâm tự đảm bảo từ nguồn kinh phí được giao năm 2022. 

- Kinh phí thực hiện các nội dung của huyện: trích từ nguồn đảm bảo xã hội. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Ủy ban nhân dân huyện giao: 

1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

          - Phối hợp thực hiện các hoạt động của Sàn giao dịch việc làm theo nội dung 

đã thống nhất với Trung tâm Dịch vụ việc làm Phú Thọ. 

 - Báo cáo UBND huyện và liên hệ các cơ quan, đơn vị liên quan đảm bảo các 

yêu cầu phục vụ Sàn giao dịch việc làm. 

- Phân công cán bộ phối hợp cùng Trung tâm Dịch vụ việc làm trong công 

tác tuyên truyền, vận động các đơn vị, doanh nghiệp, các trường học, học sinh, sinh 

viên và người lao động trên địa bàn huyện tham gia Sàn giao dịch việc làm.  

Tham mưu UBND huyện mời các đại biểu của Huyện, các cơ quan, đơn vị 

tham dự Sàn giao dịch việc làm. 

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa 

bàn cử giáo viên, học sinh tham dự Sàn giao dịch theo số lượng được phân bổ (gồm 

Trường THPT Thanh Thuỷ, THPT Trung Nghĩa, THPT Tản Đà và Trung tâm 

GDNN-GDTX). Đảm bảo an toàn, phân công các thầy cô giáo quản lý các em 

trong quá trình tham gia phiên giao dịch tại UBND thị trấn Thanh Thủy. 

- Cử giáo viên tham gia chương trình văn nghệ chào mừng khai mạc Sàn 

giao dịch việc làm của huyện theo đề nghị của Trung tâm Văn hóa Thể thao Du 

lịch và Truyền thông. 
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3. Văn phòng HĐND&UBND: Chuẩn bị cơ sở vật chất và phối hợp với 

phòng Lao động - TB&XH tổ chức tiếp đón các đoàn đại biểu của tỉnh, của huyện, 

các xã, thị trấn và đại biểu các huyện, thị, thành về dự Sàn giao dịch tại phòng 

khách của UBND huyện và trụ sở UBND thị trấn Thanh Thủy.  

4. Phòng Văn hoá - Thông tin: Phối hợp với đơn vị tổ chức để hướng dẫn, 

chỉ đạo công tác tuyên truyền đảm bảo đúng nội dung, tiến độ đề ra. 

5. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Tham mưu UBND huyện bố trí nguồn kinh 

phí thực hiện các nội dung của kế hoạch này. 

6. Phòng Y tế, Trung tâm y tế huyện : Bố trí lực lượng chuyên môn, chuẩn 

bị trang thiết bị, phương tiện cần thiết đảm bảo sức khỏe cho các thành phần tham dự 

Sàn giao dịch việc làm và hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.    

7. Trung tâm văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông 

- Phối hợp với đơn vị tổ chức tuyên truyền Tuyên truyền về Sàn giao dịch 

việc làm năm 2022 trên đài truyền thanh của huyện và trên báo Phú Thọ; tổ chức 

ghi hình, đưa tin buổi khai mạc Sàn giao dịch việc làm. Chỉ đạo đài truyền thanh 

xã, thị trấn tuyên truyền nội dung hoạt động của Sàn giao dịch. 

- Bố trí hồng kỳ trong và ngoài khuôn viên UBND thị trấn Thanh Thuỷ; các 

hoạt động thông tin, tuyên truyền trên địa bàn. Chuẩn bị Chương trình văn nghệ (3 

tiết mục) biểu diễn trong phần khai mạc Sàn giao dịch. 

 - Chỉ đạo và có phương án bố trí cán bộ và phương tiện đi tuyên truyền lưu 

động về phiên giao dịch việc làm tại các xã, thị trấn từ ngày 03/5/2022 đến ngày 

06/5/2022 (bố trí ít nhất 3 lần) để học sinh, sinh viên và người lao động trên địa 

bàn huyện biết thông tin và tham gia.  

- Phối hợp Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh bố trí treo băng zôn khẩu hiệu 

tuyên truyền tại các điểm quy định trên các trục đường chính của huyện về Sàn 

giao dịch việc làm. 

8. Công an huyện: Đảm bảo công tác phân luồng giao thông, bố trí bãi để xe 

cho các thành phần tham dự, chỉ đạo công an thị trấn đảm bảo an ninh trật tự tại khu 

vực tổ chức Sàn giao dịch. 

9. Huyện đoàn: Huy động 100 đoàn viên thanh niên tham gia Sàn giao dịch. 

10. UBND các xã, thị trấn: Tổ chức tuyên truyền, chỉ đạo các ban, ngành, 

đoàn thể trực thuộc bố trí, sắp xếp người tham gia Sàn giao dịch theo yêu cầu. Cử 

người tham gia và thực hiện các nội dung của Sàn giao dịch theo số lượng được 

phân bổ. 

11. UBND thị trấn Thanh Thuỷ: Đảm bảo các điều kiện cần thiết về sân, 

bãi, điện nước để đơn vị tổ chức triển khai thực hiện Sàn giao dịch; Phối hợp trong 

công tác đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực tổ chức sàn giao dịch. 

12. Điện lực Thanh Thuỷ: Bố trí cán bộ trực để đảm bảo duy trì điện lưới 

phục vụ Sàn giao dịch tại UBND thị trấn Thanh Thuỷ. 

13. Viễn thông Thanh Thủy:  

Phủ sóng Internet Wifi miễn phí phục vụ các hoạt động của Sàn giao dịch. 
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14. Các trường THPT: Thanh Thủy, Trung Nghĩa, Tản Đà; Trung tâm 

GDTX-GDNN: Phối hợp với đơn vị tổ chức, cử cán bộ đưa đón học sinh tham gia 

Sàn giao dịch đảm bảo số lượng, thành phần và đối tượng theo quy định. 

15. Người lao động tự do đến tham gia Sàn giao dịch: có nhu cầu đối với 

các nội dung của Sàn giao dịch tự đến tham gia phải đăng ký với Ban tổ chức hoặc 

các đơn vị tư vấn; phải tuân thủ các nội quy, quy định của Ban tổ chức. 

           Giao phòng Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Trung tâm Dịch 

vụ việc làm tỉnh Phú Thọ tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch. Tổng hợp, báo cáo 

UBND huyện và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 

- Sở LĐ-TBXH; 

- TT Huyện ủy, HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng, ban, đơn vị liên quan; 

- Huyện đoàn Thanh Thủy; 

- Công an huyện; 

- CVP, PCVP; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các trường THPT, TT GDNN-GDTX huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Đức 

 
  



6 

 

LỰC LƯỢNG THAM GIA SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM NĂM 2022 
(Kèm theo Kế hoạch số:         /KH-UBND ngày      /4/2022 của UBND huyện Thanh Thuỷ) 

 

 1. Thời gian tổ chức: Ngày 06 tháng 5 năm 2022. 

 2. Địa điểm: Trụ sở UBND thị trấn Thanh Thuỷ. 

 3. Lực lượng huy động tham gia 

 

Tổng số huy động 1060 người trong độ tuổi lao động 

STT Đơn vị Số lượng Thời gian 

1 Thị trấn Thanh Thủy 10 người 

Từ 7h45’ - 8h45’ 

2 Xã Tu Vũ 10 người 

3 Xã Đồng Trung 10 người 

4 Xã Hoàng Xá 10 người 

5 Xã Sơn Thủy 10 người 

6 Xã Đoan Hạ 10 người 

7 Xã Bảo Yên 10 người 

8 Xã Tân Phương 10 người 

9 Xã Thạch Đồng 10 người 

10 Xã Xuân Lộc 10 người 

11 Xã Đào Xá 10 người 

12 Huyện đoàn Thanh Thủy 
100 đoàn viên 

thanh niên 

13 Trường THPT Trung Nghĩa 
300 học sinh và 

giáo viên 
Từ 8h45’ – 9h30’ 

14 Trường THPT Tản Đà 
100 học sinh và 

giáo viên 

15 Trường THPT Thanh Thủy 
300 học sinh và 

giáo viên 
Từ 9h30’ -10h15’ 

16 Trung tâm GDNN-GDTX 
200 học sinh và 

giáo viên 
Từ 10h15’ – 11h00 
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