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 KẾ HOẠCH 

Tổ chức “Ngày hội tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm năm 2022” 

 tại huyện Hữu Lũng  

 

Thực hiện Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 15/5/2021 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về việc triển khai Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Với mục tiêu đẩy mạnh công tác định hướng nghề nghiệp cho học sinh THPT, 

GDTX và hỗ trợ, tìm kiếm việc làm trong và ngoài nước cho người lao động trên địa 

bàn, góp phần ổn định thị trường lao động. Đồng thời để thực hiện tốt công tác giải 

quyết việc làm cho người lao động và thực hiện đạt chỉ tiêu kế hoạch về phát triển 

người tham gia bảo hiểm xã hội theo Kế hoạch số 167/KH-UBND, ngày 13/12/2018 

của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018, của Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội trên địa bàn 

tỉnh nói chung, địa bàn huyện Hữu Lũng nói riêng, Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội ban hành Kế hoạch tổ chức “Ngày hội tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm 

năm 2022” tại huyện Hữu Lũng, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 
 

1. Mục đích 
 

Nâng cao trách nhiệm và nhận thức của hệ thống chính trị, của xã hội đối với 

công tác lao động, việc làm;  

Tăng cường liên kết, hợp tác giữa các cơ quan, doanh nghiệp tuyển dụng lao 

động, dạy nghề với các cấp chính quyền địa phương, người lao động trên địa bàn 

huyện Hữu Lũng.  

Định hướng nghề nghiệp cho đối tượng là học sinh các trường PTTH, GDTX, 

sinh viên các trường cao đẳng, cho người lao động trẻ và lao động gián tiếp; Giới thiệu 

những vị trí việc làm trống để người lao động biết để kết nối hoặc phỏng vấn tuyển 

dụng trực tiếp với các công ty tại Ngày hội;  

Tạo cơ hội, điều kiện thuận lợi cho người lao động, học sinh, sinh viên tiếp cận 

trực tiếp với các doanh nghiệp để lựa chọn việc làm, ổn định cuộc sống, góp phần thực 

hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn. 

Góp phần giải quyết việc làm cho người lao động nhằm thực hiện tốt công tác an 

sinh xã hội.  
 

 2. Yêu cầu 
 

  - Việc tổ chức Ngày hội phải đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-

19 và an ninh, trật tự, an toàn đối với người và tài sản trong suốt quá trình diễn ra Ngày 

hội; 



2 

 

  - Tổ chức Ngày hội tiết kiệm, hiệu quả, không phô trương lãng phí; 

 - Công tác truyền thông phải đảm báo tính chuyên nghiệp, thông tin tuyên truyền 

sâu rộng trên phạm vi toàn huyện; giúp cho người lao động có nhu cầu tìm việc, học 

nghề được tiếp cận với các nhà tuyển dụng trong nước - ngoài nước - học nghề đảm 

bảo: Công khai - Thiết thực - Hiệu quả. 

 - Nâng cao được nhận thức của người dân nói chung và người lao động nói riêng 

về giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm. 
 

  II. QUY MÔ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN: 

1. Quy mô tổ chức: 

- Số lượng người tham dự dự kiến khoảng từ 300 đến 400 người 

- Số Doanh nghiệp, đơn vị tham gia gian hàng: 10-12 đơn vị   

2. Thời gian tổ chức: Từ 7h30, ngày  24/4/2022 ( Chủ nhật, ngày 24/3 âm lịch) 

- Chương trình khai mạc: 08h00 đến 09h00 

- Định hướng, tư vấn, tuyển dụng: Từ 09h00 đến 16h00 

3. Địa điểm tổ chức: Trường THPT huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. 

4. Thành phần mời tham dự: 

* Cấp tỉnh:  

- Đại diện Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Lãnh đạo và Chuyên viên Phòng LĐVL-BHXH; Phòng Giáo dục nghề nghiệp; 

- Lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm Lạng Sơn; 

- Đài Phát thanh truyền hình tỉnh (dự và đưa tin);   

- Báo Lạng Sơn (dự và đưa tin). 

* Cấp huyện:   

- Đại diện: Lãnh đạo UBND huyện, Thường trực UBMTTQ; Đoàn thanh niên 

huyện; 

- Lãnh đạo và chuyên viên các Phòng: Lao động,Thương binh và Xã hội - Dân 

tộc; Giáo dục và Đào tạo; 

- Đại diện Lãnh đạo các Ngân hàng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chính 

sách Xã hội huyện; 

- Đại diện Lãnh đạo các Trường THPT trên địa bàn huyện Hữu Lũng; 

- Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc; 

-Trung tâm GDNN-GDTX huyện Hữu Lũng ; 

- Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa, Thể thao &Truyền thông huyện 

* Cấp xã: 

- Đại diện Lãnh đạo UBND và Cán bộ Văn hóa xã hội các xã, thị trấn; 

- Đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội; 

* Các đơn vị doanh nghiệp: 10-12 doanh nghiệp hoạt động tuyển dụng lao động 

trong nước, ngoài nước và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 

        III. NỘI DUNG TỔ CHỨC NGÀY HỘI: 
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1. Tên gọi đầy đủ:“Ngày hội tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm năm 2022 ” 

2. Chương trình Ngày hội  

TT 
THỜI 

GIAN 
NỘI DUNG 

ĐƠN VỊ/CÁ NHÂN  

THỰC HIỆN 

PHẦN I: CHƯƠNG TRÌNH KHAI MẠC 

1 

Bắt đầu 

từ 7h00 -

11h00 

Đón tiếp đại biểu, khách mời, người lao 

động vào Hội trường. 

Phòng Lao động –TBXH 

huyện, Trung tâm Dịch vụ việc 

làm tỉnh. 

2 

Chương trình văn nghệ chào mừng Ngày 

hội việc làm (3-4 tiết mục)   

 

Trường THPT huyện Hữu 

Lũng. Trung tâm VHTTTT 

huyện 

 
Ổn định tổ chức, Thông qua chương trình 

Ngày hội việc làm 

Trung tâm Dịch vụ việc làm 

Lạng Sơn 

3 Phát biểu Khai mạc Ngày hội việc làm 
Lãnh đạo Sở Lao động –

TBXH 

4 Phát biểu của UBND huyện  
Lãnh đạo UBND huyện Hữu 

Lũng. 

5 
Tặng hoa cho các đơn vị/Doanh nghiệp 

tham gia ngày hội. 

Lãnh đạo Sở Lao động-

TB&XH và Lãnh đạo UBND 

huyện. 

6 

- Tư vấn, giới thiệu và tuyển dụng việc làm 

trong và ngoài nước. 

- Tư vấn học nghề, định hướng nghề 

nghiệp 

 

Các đơn vị, doanh nghiệp dịch 

vụ việc làm - học nghề; Trung 

tâm dịch vụ việc làm Lạng 

Sơn. ( Tại hội trường và các 

gian hàng) 

 

 

PHẦN II – TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 

7 

Từ 

14h00-

17h00 

Tổng hợp, đánh giá kết quả Ngày hội việc 

làm 

 

BTC cùng với đại diện các đơn 

vị/doanh nghiệp tham gia 

Ngày hội việc làm. 

IV. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN 
 

1. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Lạng Sơn 
 

- Xây dựng nội dung, chương trình, kịch bản và tổ chức điều hành Ngày hội. 

- Chịu trách nhiệm ban hành giấy mời thành phần tham dự Ngày hội; 

- Giao TTDVVL là đơn vị thường trực, đầu mối để tiếp nhận và giải quyết các 

vấn đề liên quan đến Ngày hội việc làm. Chỉ đạoTrung tâm Dịch vụ việc làm:  

+ Xây dựng  2-3 phóng sự về công tác giải quyết việc làm trong và ngoài nước, 

BHTN và thông tin người lao động để trực tiếp phát thanh, trình chiếu tại Ngày hội. 

Đăng tải thông “Ngày hội tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm năm 2022” lên 

Website, Facebook, Zalo Offical của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh để người lao 

động và doanh nghiệp biết tham gia 
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+ Trực tiếp cùng đơn vị đặt địa điểm tiến hành khảo sát, lập phương án thực hiện 

bài trí gian hàng, khánh tiết đảm bảo trang trọng, lên phương án tổ chức lắp đặt, treo 

băng rôn khẩu hiệu, phát thanh lưu động tại địa phương. (Chịu trách nhiệm thiết kế, in 

ấn, trang trí đảm bảo chất lượng, số lượng về các Băng rôn, khẩu hiệu, cờ phướn, 01 

Maket khánh tiết, trang trí các gian hàng, và các tờ rơi chuyên biệt, thẻ BTC...). 

+  Thông tin đến số lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp của huyện Hữu 

Lũng, các vùng lân cận đến tham dự để nghe tư vấn hướng nghiệp, việc làm để sớm 

quay trở lại thị trường lao động. 

+ Chuẩn bị công tác trang trí khánh tiết và 3-4 tiết mục văn nghệ chào mừng. 

Chuẩn bị các gian hàng sẵn cho các đơn vị tham gia triển lãm, trưng bày và giới thiệu, 

tuyển sinh, tuyển dụng lao động. 

 - Phối hợp với UBND huyện Hữu Lũng:  

+ Thống nhất nội dung, chương trình, kịch bản tổ chức Ngày hội việc làm. 

+ Thực hiện khảo sát, tổ chức  Phiên giao dịch việc làm lưu động cùng các Công 

ty, doanh nghiệp tham gia tư vấn tuyển dụng lao động.  
 

2. UBND huyện Hữu Lũng 
 

- Đề nghị UBND huyện mời giúp thành phần cấp huyện, xã và các đơn vị liên 

quan tham dự; Đồng tổ chức, điều hành và quản lý Ngày hội đảm bảo đúng theo nội 

dung, kịch bản đề ra; 

 - Huy động đảm bảo 300-400 người lao động và học sinh THPT trên địa bàn 

tham gia Ngày hội. 

- Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu, cờ phướn và tuyên truyên thông tin Ngày hội 

tới toàn thể người dân tại địa phương. 

- Đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn, điều tiết giao thông tại khu vực cổng trường 

THPT huyện Hữu Lũng đối với người và tài sản trong suốt quá trình diễn ra Ngày hội 

việc làm; có phương án dự phòng mất điện. 

- Chỉ đạo Phòng Lao động,TBXH - Dân tộc huyện Hữu Lũng và UBND các 

xã/Thị trấn rà soát đối tượng lao động có nhu cầu tìm kiếm việc làm để tham gia ngày 

hội việc làm để phối hợp với Trung tâm DVVL tỉnh Lạng Sơn thống nhất chương trình 

tư vấn, giới thiệu việc làm trong ngày hội. 

- Chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện và Trạm ty tế xã, nơi được lựa chọn địa điểm tổ 

chức: Hỗ trợ làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, hướng dẫn, nhắc nhở lao 

động rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách phòng dịch. 

- Mời 3-4 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động lớn trên địa bàn huyện 

tham gia trưng bày sản phẩm và tư vấn, tuyển dụng trực tiếp tại gian hàng đã chuẩn bị 

sẵn tại Ngày hội. 
 

3. Các đơn vị, doanh nghiệp tham gia Ngày hội việc làm 
 

- Đăng ký tham gia với Ban tổ chức Ngày hội (thông qua Trung tâm dịch vụ việc 

làm Lạng Sơn, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, SĐT: 02053.877.415) để: 

+ Cung cấp các thông tin về nhu cầu tuyển và tiếp nhận lao động mới vào làm tại 

đơn vị, doanh nghiệp; 

+ Bố trí gian hàng trong Ngày hội việc làm và thống nhất các nội dung khác có 

liên quan đến thời gian tổ chức ngày hội. 
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V. Kinh phí thực hiện  
 

- Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lạng Sơn bố trí kinh phí thực hiện. 

- Các đơn vị, doanh nghiệp tham gia hỗ trợ (nếu có). 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức “Ngày hội tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc 

làm năm 2022 “ tại huyện Hữu Lũng của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Trên 

cơ sở Kế hoạch này đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Hữu Lũng phối hợp với Sở ban 

hành văn bản phân công, chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan của huyện thực hiện 

đảm bảo nội dung, chương trình, theo tiến độ đề ra. Trong quá trình thực hiện nếu có 

vướng mắc phát sinh đề nghị thông tin về Sở Lao động -Thương binh và Xã hội (SĐT: 

0979.979.959; 0912.248.022) để cùng xem xét, giải quyết./. 

 
 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh Lạng Sơn (thay báo cáo); 

- Thường trực Huyện ủy Hữu Lũng (b/c); 

- UBND huyện Hữu Lũng (ph); 

- Phòng LĐVL-BHXH; 

- Trung tâm Dịch vụ việc làm (t/h); 

- Phòng Lao động,TBXH - Dân tộc huyện 

Hữu Lũng(t/h); 

- Các đơn vị, doanh nghiệp liên quan (t/h); 

- Lưu: VT. 

 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Hà Thị Hải Yến 
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