
 

SỞ LAO ĐỘNG - TB&XH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH KON TUM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM  

        Số:                      Kon Tum, ngày      tháng      năm  
V/v phối hợp tổ chức  

Phiên Giao dịch việc làm năm 2020 
 

 

 

Kính gửi: Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội các huyện, thành phố. 

Căn cứ Quyết định số 1378/QĐ-UBND, ngày 10/12/2019 của UBND tỉnh về 

việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước 

năm 2020; 

Căn cứ Thông báo số 112/TB-SLĐTBXH, ngày 31/12/2019 của Sở Lao động 

- Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum về chỉ tiêu, kế hoạch năm 2020. 

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh 

Kon Tum, kính đề nghị phòng Lao động – Thương binh & Xã hội các huyện, thành 

phố, phối hợp thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục tham mưu UBND huyện quan tâm chỉ đạo các xã, phường, thị trấn, 

các tổ chức đoàn thể của huyện đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các chủ 

trương của Nhà nước của tỉnh về chính sách học nghề, hỗ trợ tìm việc làm, đi xuất 

khẩu lao động; thông tin thị trường lao động, thông báo tuyển lao động,.. nhằm 

nâng cao nhận thức của xã hội, người lao động, đoàn viên thanh niên, thấy được 

tầm quan trọng của việc làm đối với mỗi cá nhân, gia đình và xã hội, để định hướng 

lựa chọn nghề nghiệp, tìm việc làm phù hợp. 

2. Đề nghị UBND các xã, thị trấn, các tổ chức đoàn thể rà soát, lập danh sách 

lao động ở địa phương, đặc biệt là thanh niên, người lao động dân tộc thiểu số, lao 

động thuộc hộ nghèo chưa có việc làm hoặc có việc làm chưa ổn định, có nhu cầu 

học nghề, tìm kiếm việc làm, đi xuất khẩu lao động, (theo mẫu gửi kèm) gửi về 

Trung tâm Dịch vụ việc làm để được hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm phù hợp, an 

toàn, miễn phí. 

3. Đề nghị phòng Lao động – Thương binh & Xã hội các huyện, thành phố 

phối hợp đăng ký thời gian, địa điểm tổ chức Phiên Giao dịch việc làm tại huyện 

hoặc các cụm xã, thị trấn (theo Phiếu đính kèm), gửi về Trung tâm Dịch vụ việc 

làm, theo địa chỉ email: ttdvvlkontum@gmail.com, trước ngày 20 tháng 06 năm 

2020, để phối hợp triển khai thực hiện. 

Trung tâm Dịch vụ việc làm, gửi kèm bản dự thảo Kế hoạch, đề nghị Phòng 

Lao động – TB&XH các huyện, thành phố; phối hợp tham gia góp ý, thống nhất về 

nội dung, chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức; gửi về Trung tâm Dịch vụ việc 

làm, qua (email: ttdvvlkontum@gmail.com) trước khi tổ chức 20 ngày làm việc, để 

phối hợp thực hiện. 
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Giải quyết việc làm cho người lao động là trách nhiệm của các cấp, các ngành 

và toàn xã hội. Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Kon Tum rất mong nhận được sự 

quan tâm phối hợp của Phòng Lao động – Thương binh và xã hội để cùng nhau 

thực hiện có hiệu quả công tác giải quyết việc làm cho lao động, góp phần giảm tỷ 

lệ thất nghiệp, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương.  

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên 

hệ Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Kon Tum (gặp đ/c Nguyễn Hùng, điện thoại: 

0935.355.628) để phối hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND huyện, TP (b/cáo); 

- Sở LĐ-TB&XH (b/cáo); 

- Lãnh đạo Trung tâm; 

- Lưu: VT, TTLĐ. N.16. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Nga  
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