
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHIÊM HÓA 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:             /UBND-VX 

 

V/v thông báo tổ chức phiên 

giao dịch việc làm năm 2020 

Chiêm Hóa, ngày          tháng 5 năm 2020 

 

Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

- Trung tâm GDNN-GDTX huyện; 

- Trung tâm Văn hóa- Truyền thông và Thể thao; 

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. 

 

Căn cứ Kế hoạch số 21/KH-SLĐTBXH ngày 18/5/2020 của Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang về tổ chức phiên giao dịch việc 
làm năm 2020. 

Để tăng cường hiệu quả kết nối cung - cầu lao động tại Sàn giao dịch việc 

làm năm 2020 tỉnh Tuyên Quang, góp phần hỗ trợ cho công tác giải quyết việc 

làm và phát triển kinh tế xã hội của huyện Chiêm Hóa.  

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

Thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đến các tổ chức chính trị 

- xã hội xã, thị trấn và các thôn, tổ dân phố để thông báo đến người lao động có 

nhu cầu việc làm và học nghề trên địa bàn biết về thời gian và địa điểm tổ chức 

phiên giao dịch việc làm năm 2020. 

2. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên  

Thông báo đến số học viên đã và đang tham gia đào tạo nghề tại Trung tâm, 

nhưng chưa có việc làm, có nhu cầu tìm việc làm, có nhu cầu học nghề về thời 

gian và địa điểm tổ chức phiên giao dịch việc làm năm 2020. 

3. Trung tâm Văn hóa - Truyền thông và Thể thao 

Thông báo trên đài truyền thanh của huyện về thời gian và địa điểm tổ chức 

phiên giao dịch việc làm năm 2020. 

4. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn trong 

việc tuyên truyền về mục đích, yêu cầu và nội dung phiên giao dịch việc làm để 

nhân dân, người lao động biết tham gia. 

- Tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, các cơ sở dạy 

nghề tham gia, sinh viên mới tốt nghiệp đến dự phiên giao dịch để tìm kiếm việc làm. 
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5. Thời gian và địa điểm tổ chức phiên giao dịch việc làm năm 2020 

- Thời gian tổ chức: 01 ngày, khai mạc 8h00, chủ nhật, ngày 31/5/2020. 

- Địa điểm: Tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Tuyên Quang. 

Địa chỉ: Ngõ 170, đường Phạm Văn Đồng, tổ 3, phường Hưng Thành, thành 

phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. 

Yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị có liên 

quan triển khai thực hiện nghiêm túc./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở LĐ-TB&XH; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện PTVX; 

- Như trên (Thực hiện); 

- Chánh VP, P.Chánh VP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT, Phòng LĐTBXH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

 

Nguyễn Thúy Vinh 
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