
SỞ LAO ĐỘNG – TB&XH 

TỈNH BẮC KẠN 

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM 

 

Số:          /TB-DVVL 

     

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

        

Bắc Kạn, ngày          tháng 8 năm 2022 

THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức phiên giao dịch việc làm trực tuyến  

kết nối các điểm cầu ngày 05/8/2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 180/KH-DVVL ngày 27/7/2022 của Trung tâm Dịch 

vụ việc làm tỉnh Bắc Kạn về việc Tổ chức phiên giao dịch việc làm Online kết nối 

giữa Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên với các xã 

thuộc huyện Ba Bể; huyện Ngân Sơn và Trung tâm giáo dục nghề nghiệp huyện 

Bạch Thông năm 2022, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bắc Kạn trân trọng 

thông báo chi tiết phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối các điểm cầu tại các 

xã Xuân Lạc, Cao Thượng, Quảng Khê, Trung Hòa và điểm cầu Trung tâm Dịch 

vụ việc làm tỉnh Thái Nguyên, cụ thể như sau: 

- Thời gian: từ 7h30 đến 11h30, ngày 05/8/2022. 

- Địa điểm tổ chức: Tại hội trường UBND các xã Xuân Lạc, Cao Thượng, 

Quảng Khê, Trung Hòa, Trung tâm Dịch vụ việc làm Bắc Kạn và Trung tâm Dịch 

vụ việc làm Thái Nguyên. 

- Nội dung thực hiện:  

+ Tổ chức các hoạt động tư vấn, cung cấp thông tin thị trường lao động như: 

cung, cầu lao động, chế độ chính sách về lao động việc làm, tiền lương, tiền công, 

đào tạo nghề, bảo hiểm thất nghiệp, sơ tuyển, phỏng vấn, tiếp nhận đăng ký tìm 

việc làm đăng ký học nghề, đăng ký tuyển dụng… 

+ Tổ chức hoạt động kết nối giữa người lao động và đại diện chủ sử dụng 

lao động đăng ký tuyển dụng lao động qua website, facebook cung ứng lao động 

tại phiên giao dịch việc làm qua cầu online. 

+ Tổ chức thông tin tuyên truyền giới thiệu về hình thức giao dịch việc làm 

kết nối online trên Website, facebook của Trung tâm Dịch vụ việc làm. 

- Hình thức: Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bắc Kạn là điểm cầu chính, 

điều hành và kết nối với các điểm cầu tại UBND các xã Xuân Lạc, Cao Thượng, 

Quảng Khê, Trung Hòa và Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Nguyên. 

- Thành phần: 

+ Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bắc Kạn, Trung tâm Dịch vụ việc làm 

tỉnh Thái Nguyên. 

+ Các doanh nghiệp, tổ chức, cơ sở đào tạo có nhu cầu tuyển dụng lao động, 

tuyển sinh học nghề trên địa bàn các tỉnh, thành phố. 



+ Người lao động có nhu cầu tìm việc làm, học sinh, sinh viên chuẩn bị tốt 

nghiệp hoặc đã tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, các cơ sở đào 

tạo nghề khác… 

+ Thanh niên chưa có việc làm hoặc việc làm không ổn định, lao động có 

nhu cầu tìm kiếm việc làm hoặc có nhu cầu chuyển đổi nghề, lao động đang 

hưởng trợ cấp thất nghiệp. 

- Quy mô đơn vị tuyển dụng:  

+ Tuyển lao động trong nước: Từ 2.000 – 3.000 người. 

+ Tuyển lao động đi làm việc ở nước ngoài: 500 người. 

Đến với phiên giao dịch việc làm trực tuyến, người lao động sẽ được đón 

tiếp chu đáo, tư vấn nhiệt tình và đặc biệt sẽ có nhiều cơ hội lựa chọn, phỏng vấn 

vào các vị trí việc làm trống tại các doanh nghiệp cũng như cơ hội được tham gia 

các khoá đào tạo nghề với nhiều chế độ ưu đãi cao. Người tham gia Phiên giao 

dịch, người lao động trúng tuyển đi làm việc sẽ không phải trả bất cứ khoản phí 

nào. 

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bắc Kạn trân trọng thông báo và rất mong 

nhận được sự phối hợp của Uỷ ban nhân dân các xã/ phường/ thị trấn, Trung tâm 

Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên trên địa bản tỉnh, thông báo rộng 

rãi đến người dân trên địa bàn biết và đến tham dự Phiên giao dịch việc làm./. 

 
 Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử:  

- Sở LĐ-TBXH (B/c); 

- Phòng LĐTB&XH huyện Ngân Sơn,  

Ba Bể, chợ Đồn; (biết) 

- UBND các xã/phường/T.trấn; 

- TT GDNN-GDTX các huyện; 

- GĐ TTDVVL; 

- TTDVVL; 

Gửi bản giấy: 

- Lưu: VT. 

  KT. GIÁM ĐỐC   

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

  Ma Văn Tôn 
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