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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 11 /UBND-VX

Hồng Ngự, ngày 06 tháng 01 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Về việc huy động lao động chưa
có việc làm, học sinh, sinh viên
tốt nghiệp ra trường chưa có việc
làm dự phiên giao dịch việc làm
ngày 12 tháng 01 năm 2021

Kính gửi:
- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
Căn cứ Kế hoạch số 110/KH-SLĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2020
của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Tháp, về việc tổ chức Sàn
giao dịch việc làm năm 2021. Ủy ban nhân dân Huyện yêu cầu:
1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: Báo cáo Thường trực Đảng ủy xã,
thị trấn về nội dung phiên giao dịch việc làm để chỉ đạo các ngành, đoàn thể
cấp xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người lao động mất
việc làm do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 và người đang hưởng trợ cấp thất
nghiệp, bộ đội xuất ngũ, học sinh sau tốt nghiệp THPT đã dự buổi họp mặt, gặp
gỡ giữa lãnh đạo Huyện với các em về định hướng, hướng nghiệp diễn ra ngày
13 và 14 tháng 8 năm 2020 có nhu cầu tìm việc làm, học nghề hoặc tham gia đi
làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tham dự sàn giao dịch việc làm diễn ra
vào ngày 12 tháng 01 năm 2021 được tổ chức tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm
Đồng Tháp. Đồng thời, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức đối thoại với
Nhân dân để vận động người lao động đăng ký tham gia phiên giao dịch việc
làm; mỗi xã, thị trấn vận động ít nhất 04 lao động tham gia phiên giao dịch,
đăng ký danh sách về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chậm nhất
trước 10 giờ 00 phút, ngày 11/01/2021 để tổ chức phương tiện đưa, rước lao
động.
2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thông tin nhanh về phiên
giao dịch diễn ra vào ngày 12 tháng 01 năm 2021 tại Trung tâm Dịch vụ Việc
làm Đồng Tháp; phối hợp Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức thực hiện
tốt đợt đưa người lao động tham dự sàn giao dịch việc làm. Đồng thời, báo cáo

Ủy ban nhân dân Huyện kết quả tham gia sàn giao dịch để chỉ đạo tiếp tục thực
hiện.
3. Đề nghị Đảng ủy các xã, thị trấn và các thành viên Ban Chỉ đạo Xuất
khẩu lao động Huyện được phân công phụ trách địa bàn quan tâm chỉ đạo, đôn
đốc và theo dõi tình hình vận động xuất khẩu lao động hàng tháng tại địa
phương.
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực
hiện tốt nội dung Công văn này./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT/HU, TT/HĐND Huyện;
- CT, các PCT/UBND Huyện;
- Thành viên BCĐ XKLĐ Huyện;
- Đảng ủy các xã, thị trấn;
- LĐVP;
- Lưu: VT, CV/VX.
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