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KẾ HOẠCH  

Tổ chức Ngày hội "Tư vấn hướng nghiệp - Tuyển sinh-  

 Giới thiệu việc làm" năm 2022  

 

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; 

- Công văn số 333/LĐTBXH-TCGDNN ngày 16/02/2022 của Bộ Lao động-

Thương binh và Xã hội về việc đưa học sinh, sinh viên trở lại trường học tập trung và 

tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp năm 2022; 

- Chương trình phối hợp số 273-CTPH/SLĐTBXH-TĐTN ngày 10 tháng 3 

năm 2022 giữa Sở Lao động- Thương binh và Xã hội và Tỉnh đoàn Lạng Sơn giai 

đoạn 2021-2025; 

- Chương trình phối hợp số 2059/CTrPH-SGDĐT-SLĐTBXH,  ngày 01 tháng 9 

năm 2017 giữa Sở Lao động- Thương binh và Xã hội và Sở Giáo dục và Đào tạo về 

quản lý công tác chuyên môn các cơ sở Giáp dục nghề nghiệp; công tác bảo vệ chăm 

sóc, giáo dục trẻ em; phòng chống tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2022; 

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

học Phổ thông (THPT), Trung học cơ sở (THCS) trên địa bàn tỉnh, Sở Lao động – 

Thương binh và Xã hội đã ban hành Kế hoạch số 35/KH-SLĐTBXH, ngày 15 tháng 

3 năm 2022 về việc Tổ chức ngày hội tư vấn tuyển sinh Giáo dục nghề nghiệp năm 

2022; được sự đồng ý của Lãnh đạo UBND tỉnh tại văn bản số 2330/VP-KGVX ngày 

30/5/2022 của Văn phòng UBND tỉnh, về việc chấp thuận chủ trương tổ chức Ngày 

hội Tư vấn hướng nghiệp - Tuyển sinh - Giới thiệu việc làm năm 2022; Sau khi trao 

đổi và thống với với Tỉnh đoàn Lạng Sơn, Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND thành 

phố Lạng Sơn, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch tổ chức 

Ngày hội "Tư vấn hướng nghiệp - Tuyển sinh - Giới thiệu việc làm" (sau đây gọi tắt 

là Ngày hội) năm 2022, cụ thể như sau: 

 I.  MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

- Nâng cao nhận thức của xã hội, học sinh phổ thông về ý nghĩa, tầm quan 

trọng của công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS, THPT; định hướng 

cho học sinh có sự lựa chọn ngành, nghề phù hợp sức học, năng lực, sở trường, điều 

kiện hoàn cảnh gia đình, nhu cầu xã hội; phù hợp với chiến lược phát triển giáo dục 

nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

- Giúp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, phụ huynh, học sinh, sinh viên tiếp 

cận sớm các thông tin liên quan đến tuyển sinh đại học, tuyển sinh giáo dục nghề 
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nghiệp năm 2022; chính sách đối với người học, cơ hội việc làm, xu hướng thị 

trường lao động và nhu cầu sử dụng lao động...; để học sinh- sinh viên có cơ hội tìm 

hiểu, trải nghiệm về nghề nghiệp ngay tại Ngày hội hoặc các cơ sở đào tạo. 

- Tạo điều kiện thuận lợi để các trường Đại học, các cơ sở GDNN, các doanh 

nghiệp tiếp cận học sinh THPT, THCS, học sinh, sinh viên các cơ sở GDNN để giới 

thiệu, tuyên truyền, tư vấn tuyển sinh, giới thiệu việc làm; tạo cơ hội cho người lao 

động, học sinh, sinh viên tiếp cận trực tiếp với các doanh nghiệp để lựa chọn nghề 

nghiệp, ổn định cuộc sống, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa 

bàn. 

2. Yêu cầu  

- 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. 

- Ngày hội "Tư vấn hướng nghiệp - Tuyển sinh - Giới thiệu việc làm" năm 

2022  được  tổ chức tạo điểm nhấn nhằm thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh 

sinh viên các trường THPT, GDTX, THCS, các cơ sở GDNN, doanh nghiệp trong 

và ngoài tỉnh; phụ huynh học sinh, nhân dân trên địa bàn tỉnh, cơ quan thông tấn, 

báo chí và các tổ chức, cá nhân có liên quan. 

- Nội dung chương trình Ngày hội phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết 

kiệm, tránh phô trương, hình thức; bảo đảm an ninh, an toàn, phù hợp với tình hình 

dịch Covid - 19. 

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

1. Quy mô: Số lượng người dự kiến tham dự khoảng 3.500 lượt người (Số 

lượng người dự khai mạc khoảng 500 người); có từ 20 nhà trường, doanh nghiệp trở 

lên tham gia gian hàng để tuyển sinh, tuyển dụng, trưng bày giới thiệu quảng bá về 

các ngành nghề của đơn vị. 

2. Thời gian tổ chức: Dự kiến 01 ngày, Khai mạc từ 8h00 ngày 12 tháng 6 

năm 2022. 

          3. Địa điểm tổ chức: Trung tâm tổ chức sự kiện, hội chợ số 2A, đường Tam 

Thanh, Phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn. 

4. Thành phần tham gia 

4.1. Đại biểu mời tham dự 

- Đại diện lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. 

- Đại diện lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố Lạng Sơn. 

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện Cao Lộc. 

- Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; các phòng có liên quan. 

- Lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội; các phòng có liên quan. 

- Đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn Lạng Sơn; các ban có liên quan. 

- Đại diện lãnh đạo Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn.  

- Đại diện lãnh đạo Phòng Lao động – TB&XH thành phố Lạng Sơn. 

- Đại diện lãnh đạo Phòng Lao động,TB,XH – Dân tộc huyện Cao Lộc. 
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- Đại diện lãnh đạo Thành đoàn thành phố Lạng Sơn; Phòng Giáo dục và Đào 

tạo Thành phố Lạng Sơn.  

- Đại diện lãnh đạo Phòng Văn hóa Thông tin và thể thao thành phố Lạng 

Sơn, Trung tâm văn hóa thể thao truyền thông thành phố Lạng Sơn.  

- Đại diện Lãnh đạo các trường: THPT, GDTX, GDNN - GDTX trên địa bàn 

thành phố Lạng Sơn và huyện Cao Lộc; các trường Cao đẳng, Trung cấp, Trung tâm 

GDNN - GDTX trên địa bàn tỉnh; các trường THCS trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. 

- Đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia các gian 

hàng tại ngày hội (Trên 20 đơn vị). 

- Phóng viên: Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Lạng Sơn, Báo Lạng Sơn, 

Đại diện Báo Tiền phong thường trú Lạng Sơn (Dự và đưa tin). 

4.2. Thành phần tham gia Ngày hội 

- Học sinh, sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp của các trường: THPT, GDTX, 

GDNN – GDTX, Cao đẳng, Trung cấp  trên địa bàn thành phố Lạng Sơn và huyện 

Cao Lộc; Học sinh lớp 9 của các trường THCS trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. 

- Đoàn viên thanh niên, người lao động trên địa tỉnh Lạng Sơn. 

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

          1. Hoạt động "Tư vấn hướng nghiệp - Tuyển sinh - Giới thiệu việc làm" 

năm 2022  

          a) Hoạt động tập trung tại sân khấu chính 

          - Văn nghệ chào mừng (3 tiết mục do Sở GD&ĐT phụ trách). 

 - Phát biểu khai mạc (Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội). 

- Tư vấn định hướng phân luồng và hướng nghiệp cho học sinh (Sở Giáo dục 

và Đào tạo). 

- Phát biểu của Lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn; 

 - Phát biểu chia sẻ của đại diện 2 đơn vị (01 Nhà trường, 01 doanh nghiệp đưa 

người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng). 

- Phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

 - Tặng hoa cho các đơn vị tham gia Ngày hội. 

 - Kết thúc chương trình. 

b) Hoạt động tại gian hàng của các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp: 

- Các đơn vị tham gia Ngày hội đảm trách hoạt động tại gian hàng do BTC bố 

trí bao gồm các hoạt động: Giới thiệu về cơ sở; giới thiệu ngành, nghề đào tạo; trình 

diễn kỹ năng nghề nghiệp; Video clip mô tả nghề nghiệp; tư vấn tuyển sinh, phát tài 

liệu, tờ rơi quảng cáo; tặng quà lưu niệm (túi, bút, sách, vở..., nếu có)... 

- Các doanh nghiệp thông báo nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp; điều 

kiện tham gia ứng tuyển; điều kiện làm việc, chế độ lương, phúc lợi và các nội dung 

khác... 

- Trung tâm Dịch vụ việc làm: Tư vấn, thông tin chi tiết về thị trường lao 

động trong tỉnh, ngoài tỉnh; về nhu cầu của thị trường lao động đối với các ngành, 
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nghề; về đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Tư vấn và 

giải quyết chế độ Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. 

2. Hoạt động trải nghiệm nghề nghiệp cho học sinh sinh viên tại một số 

gian hàng 

Các trường chủ động bố trí cho các em học sinh, sinh viên có nhu cầu học 

nghề tham gia trải nghiệm nghề nghiệp thực tế (Biểu diễn kỹ năng nghề) tại các gian 

hàng nhằm nâng cao hiểu biết về nghề nghiệp góp phần định hướng nghề nghiệp 

cho học sinh sinh viên. 

IV. PHÂN CÔNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  

- Phối hợp với Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND thành phố Lạng 

Sơn xây dựng  kịch bản, nội dung, chương trình và điều hành Ngày hội; 

- Thành lập Ban tổ chức gồm có Đại diện lãnh đạo các cơ quan liên quan; 

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

phát thanh và truyền hình tỉnh Lạng Sơn, Báo Lạng Sơn, Đại diện Báo Tiền phong 

thường trú Lạng Sơn; 

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cử HSSV tham dự đầy đủ các hoạt 

động của Ngày hội (Số lượng theo biểu phân bổ đính kèm); 

- Liên hệ với cơ quan quản lý Trung tâm tổ chức sự kiện, hội chợ số 2A, 

đường Tam Thanh để tổ chức Ngày hội đảm bảo về mặt bằng, điện nước và các điều 

kiện vệ sinh; 

- Mời từ 20 đơn vị trở lên (Cơ sở GDNN và Doanh nghiệp trong và ngoài 

tỉnh) tham gia gian hàng tại Ngày hội; 

- Đăng tải thông  tin “Ngày hội tư vấn Hướng nghiệp- Tuyển sinh - giới thiệu 

việc làm" năm 2022 tại thành phố Lạng Sơn lên Website của Sở và Website, 

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

và doanh nghiệp biết tham gia. 

- Chỉ đạo Trung tâm dịch vụ việc làm:  

+ Trực tiếp cùng đơn vị phối hợp 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 trên địa bàn thành phố 

Lạng Sơn và huyện Cao Lộc. (Chịu trách nhiệm về nội dung 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 báo đến người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn đến tham dự để nghe tư vấn hướng nghiệp, việc làm trong và ngoài 

nước để sớm quay trở lại thị trường lao động. Chịu trách nhiệm công tác trang trí 

khánh tiết; chuẩn bị các gian hàng cho các đơn vị tham gia. 

2. Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Lạng Sơn xây dựng, 

triển khai thực hiện kế hoạch;  
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- Kết nối, giới thiệu các trường Đại học, các cơ sở đào tạo du học uy tín có 

nhu cầu tuyển sinh để Sở Lao động -Thương binh và Xã hội gửi giấy mời tham gia 

gian hàng tại Ngày hội (04 đơn vị); 

- Chỉ đạo và triệu tập học sinh theo thành phần tham gia ngày Hội và đề nghị 

các trường cử cán bộ, giáo viên làm đầu mối quản lý học sinh trong suốt quá trình 

tham gia ngày Hội (Số lượng theo biểu phân bổ đính kèm); 

- Chuẩn bị bài phát biểu tư vấn định hướng phân luồng và hướng nghiệp cho 

học sinh; 

- Chuẩn bị 3 tiết mục văn nghệ chào mừng. 

3. Đề nghị Tỉnh Đoàn Lạng Sơn 

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Lạng Sơn xây dựng, 

chương trình triển khai thực hiện kế hoạch;  

- Chỉ đạo Thành đoàn thành phố Lạng Sơn: Thông báo đến các đoàn viên 

thuộc các xã, phường, trên địa bàn tham gia Ngày hội "Tư vấn hướng nghiệp - 

Tuyển sinh - Giới thiệu việc làm" năm 2022 đúng thời gian và địa điểm theo quy 

định. (Số lượng theo biểu phân bổ đính kèm. Đề nghị cử cán bộ làm đầu mối và 

quản lý quân số trong suốt thời gian diễn ra Ngày hội. Đoàn viên mặc trang phục 

đoàn); 

- Huy động nguồn lực tặng 1000 khóa học online và 1000 bộ câu hỏi trắc 

nghiệm “Định hướng làm chủ cuộc đời” cho đoàn viên thanh niên tới tham dự 

chương trình; cử cán bộ phụ trách thực hiện nội dung này; 

- Kết nối giới thiệu các Doanh nghiệp của Thanh niên uy tín và có nhu cầu 

tuyển dụng để Sở Lao động -Thương binh và Xã hội gửi giấy mời tham gia gian 

hàng tại Ngày hội (02 đơn vị). 

4. Đề nghị UBND thành phố Lạng Sơn 

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng, chương trình 

triển khai thực hiện kế hoạch.  

- Chỉ đạo, phân công các cơ quan, đơn vị trên địa bàn có liên quan thực hiện 

các nội dung:  

+ Công tác y tế, các điều kiện phòng chống dịch bệnh Covid -19 trong khu 

vực diễn ra Ngày hội; 

+ Công tác an ninh trật tự, an toàn, điều tiết giao thông tại khu vực diễn ra 

Ngày hội đối với người và tài sản trong suốt quá trình diễn ra Ngày hội; chỉ đạo chi 

nhánh Điện lực thành phố đảm bảo cấp điện và có phương án dự phòng khi mất 

điện; 

+ Công tác truyền thông, tuyên truyền lưu động, phát thanh tuyên truyền 

trước ngày hội; 

+ Thông tin đến các doanh nghiệp, người lao động trên địa bàn có nhu cầu 

tuyển dụng, làm việc đến dự và tham gia Ngày hội. Kết nối giới thiệu các doanh 

nghiệp uy tín trên địa bàn có nhu cầu tuyển dụng để Sở Lao động -Thương binh và 

Xã hội gửi giấy mời tham gia trưng bày gian hàng tại Ngày hội (03 đơn vị). 
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 5. Đề nghị các Cơ sở giáo dục, Cơ sở giáo dục nghề nghiệp, Doanh nghiệp 

tham gia Ngày hội 

 - Đăng ký tham gia Ngày hội  với  Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 

Lạng Sơn trước ngày 05/6/2022. (số điện thoại: 02053879824, 0889012888); 

- Chuẩn bị, trang trí gian hàng, các hoạt động tư vấn, quảng bá tuyển sinh, 

tuyển dụng của đơn vị, đảm bảo việc tổ chức đạt hiệu quả tuyên truyền cao, thu hút 

nhiều học sinh và người lao động tham gia; 

- Chuẩn bị điều kiện cần thiết tham gia Ngày hội: Chuẩn bị tờ rơi, tài liệu, nội 

dung tuyên truyền, giới thiệu, tư vấn, trình diễn nghề và các nội dung liên quan tại 

Ngày hội; 

- Đăng ký tiết mục biểu diễn kỹ năng nghề với Sở Lao động – Thương binh 

và Xã hội (nếu có); 

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền về Ngày hội, về các hoạt động tư vấn, 

hướng nghiệp, tuyển sinh của đơn vị. 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- Nguồn ngân sách nhà nước cấp; 

- Huy động của các tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước (nếu có) và các nguồn 

thu, quỹ hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Ngày hội "Tư vấn hướng nghiệp - Tuyển sinh - 

giới thiệu việc làm" năm 2022 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng 

Sơn./. 

Nơi nhận:                                                                                           GIÁM ĐỐC 

- UBND tỉnh (Báo cáo); 

- Thường trực Thành ủy (b/c); 

- UBND thành phố (P/h); 

- Tỉnh đoàn Lạng Sơn( P/h); 

- Sở Giáo dục và Đào tạo( P/h); 

- Báo Lạng Sơn, Đài PT&TH tỉnh; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các Phòng :LĐVL-BHXH, GDNN, KHTC, 

VP Sở LĐTBXH (t/h);                           

- Trung tâm DVVL; ( t/h); 

- Các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh; 

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

- Lưu VT.                                                                                  

 

 

 

 

 

 

Phạm Đức Huân 
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CHƯƠNG TRÌNH KHAI MẠC 

"Ngày hội tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh - Giới thiệu việc làm năm 2022" 

( Khai mạc 8h00 ngày 12 tháng 6 năm 2022) 

(Kèm theo Kế hoạch số     /KH-SLĐTBXH ngày    tháng 5 năm 2022 của Sở Lao 

động – Thương binh và Xã hội) 

 

                

                                                                                                         BAN TỔ CHỨC 

STT Nội dung Thời gian Người thực hiện 

1 Chương trình văn nghệ  8h00 - 8h20 Đội văn nghệ 

2 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu 8h20 - 8h30 MC 

3 Phát biểu Khai mạc Ngày hội  8h30 - 8h40 
Lãnh đạo Sở Lao động  - 

Thương binh và Xã hội  

4 

Công tác định hướng phân luồng và 

hướng nghiệp cho học sinh  

 

8h40 – 9h30 

Đại diện Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

5 
Phát biểu của Lãnh đạo Hiệp hội doanh 

nghiệp tỉnh Lạng Sơn 

Đại diện  Lãnh đạo Hiệp 

hội doanh nghiệp tỉnh 

Lạng Sơn 

6 

Phát biểu chia sẻ của đại diện 2 đơn vị 

(01 Nhà trường, 01 doanh nghiệp đưa 

người lao động đi làm việc ở nước ngoài 

theo hợp đồng). 

Đại diện 02 đơn vị 

7 
Phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo UBND 

tỉnh Lạng Sơn  
9h30-10h00 

Lãnh đạo UBND tỉnh 

8 
Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của 

lãnh đạo UBND tỉnh 

10h00 – 10h15 

Lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH 

9 
Tặng hoa cho các đơn vị, Doanh nghiệp 

tham gia ngày hội 

Lãnh đạo UBND tỉnh, 

lãnh đạo các Sở, tỉnh đoàn, 

UBND thành phố LS, 

Hiệp hội DN tỉnh Lạng 

Sơn 

10 
HSSV, NLĐ tham quan tìm hiểu các 

thông tin của trường và Doanh nghiệp 
10h20 trở đi 

Các đơn vị tham gia gian 

hàng 
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PHÂN BỔ SỐ LƯỢNG NGƯỜI THAM GIA 

"Ngày hội tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh - Giới thiệu việc làm năm 2022" 

 (Kèm theo Kế hoạch số   /KH-SLĐTBXH ngày   tháng 5 năm 2022 của Sở Lao động 

– Thương binh và Xã hội) 

 

TT Đơn vị 

Số lượng 

dự khai 

mạc (Từ 

08 giờ 

ngày 12/6) 

Số lượng 

dự các gian 

hàng Ngày 

hội (Từ 09 

giờ ngày 

12/6) 

Đối tượng Ghi chú 

1 

Sở Lao động - 

Thương binh và Xã 

hội 

100 200 

HS, SV năm cuối 

CĐ, TC; Người 

LĐ hưởng trợ cấp 

thất nghiệp 

 

2 
Sở Giáo dục và Đào 

tạo 
350 2.750 

Học sinh lớp 9, 

lớp 12 trên địa 

bàn thị trấn Cao 

Lộc và thành phố 

Lạng Sơn 

 

3 Tỉnh Đoàn Lạng Sơn 50 50 

Đoàn viên cư trú 

trên địa bàn thành 

phố Lạng Sơn 

 

4 UBND Thành phố  

Thực hiện 

theo thực 

tế 

Người lao động 

trên địa bàn, có 

nhu cầu giới thiệu 

việc làm 
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PHÂN BỔ SỐ LƯỢNG DOANH NGHIỆP THAM GIA GIAN HÀNG 

"Ngày hội tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh - Giới thiệu việc làm năm 2022" 

 (Kèm theo Kế hoạch số   /KH-SLĐTBXH ngày   tháng 5 năm 2022 của Sở Lao động 

– Thương binh và Xã hội) 

 

TT Đơn vị Số lượng  
Tên doanh nghiệp, cơ sở Giáo dục, cơ sở Giáo dục 

nghề nghiệp 
Ghi chú 

1 

Sở Lao động - 

Thương binh 

và Xã hội  

26 

1. Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn. 

2. Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm 

Đông Bắc. 

3. Trường Cao đẳng Y tế Lạng Sơn. 

4. Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn. 

5. Trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội – 

Phân hiệu Lạng Sơn. 

6. Trường Cao đẳng Than – Khoáng sản Việt 

Nam. 

7. Công ty TNHH Bảo Long. 

8. Công ty TNHH MTV xe điện ĐK Việt 

Nhật. 

9. Công ty Cổ phân Động lực Thành Phát. 

10. Công ty TNHH Newing Interconect – Bắc 

Giang 

11. Cty TNHH Cry stal Martin – Bắc Giang  

12. Cty TNHH Fuhong Precision Coponent 

13. Cty TNHH Samkwang  

14. Cty Cổ phần quốc tế Long Hưng – Hoàn  

15. Cty TNHH đào tạo chuyển giao lao động 

và Chuyên gia SULECO 

16. Cty cổ phần Tư vấn và dịch vụ Tâm Nhật 

và Công ty cổ phần Hợp tác thương mại và 

dịch vụ quốc tế Bảo Anh. 

17. Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh 

18. Công ty cổ phần đào tạo huấn luyện 

nghiệp vụ hàng không Việt Nam (VNAS) 

19. Trường Trung cấp Công nghệ Y Khoa 

Trung ương 

20. Công ty cổ phần đào tạo nhân lực Á Châu 

21. Công ty Cổ phần cung ứng nhân lực Quốc 

tế Thành Đô (Hữu lũng) 

22. Công ty TNHH Sumimoto Electric 

Interconnect Products Việt Nam 

23. Công ty TNHH may mặc Hoa Lợi Đạt 

24. Trường Cao Đẳng Thương Mại và Du 

lịch Thái Nguyên 

- Dự kiến 

Đơn vị 

phát biểu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

25. Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên 

26. Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại 

Lạng Sơn 

 

 

2 
Tỉnh Đoàn 

Lạng Sơn 
2 

1. TopCV Nền tảng công nghệ tuyển dụng 

2. Giáo dục hướng nghiệp TUMANY (Đơn vị 

bảo trợ là Quỹ hỗ trợ thanh niên FYE) 

 

3 
Sở Giáo dục và 

Đào tạo 
4 

1. Công ty cổ phần phát triển giáo dục quốc 

tế Việt Phát Lạng Sơn 

2. Đại học Nông Lâm Bắc Giang 

3. Đại học Giao thông - Vận tải Hà Nội 

4. Đại học FPT Hà Nội 

- Dự kiến 

Đơn vị 

phát biểu 

4 
UBND Thành 

phố 
3 

Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên 

địa bàn thành phố Lạng Sơn 
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