
UBND HUYỆN CÔN ĐẢO   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG NỘI VỤ - LAO ĐỘNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI  

Số:            /NVLĐTB&XH Côn Đảo, ngày      tháng       năm 2022 

V/v phối hợp hỗ trợ tuyên truyền phiên 

giao dịch việc làm lần V/2022 

 

 

                  Kính gửi:  

- Phòng Văn hóa và Thông tin huyện; 

- Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện; 

- Trưởng 09 Khu dân cư. 

  

Thực hiện Công văn số 754/TTDVVL-DVVLTTLĐ ngày 27/4/2022 của 

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh; Phòng Nội vụ - Lao động – Thương binh và Xã 

hội huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, khu dân cư phối hợp thực hiện hỗ trợ tuyên 

truyền về phiên giao dịch việc làm lần V/2022, cụ thể như sau: 

1. Đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, Trung tâm Văn hóa – Thông 

tin và Thể thao huyện thông tin tuyên truyền trên trang thông tin điện tử, trên 

phương tiện truyền thanh nội dung Thông báo tổ chức Phiên giao dịch việc làm 

lần thứ V năm 2022 của của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh (kèm theo Công 

văn này). 

2. Đề nghị Trưởng 09 khu dân cư tuyên truyền đến các hộ dân và niêm yết 

nội dung Thông báo tổ chức Phiên giao dịch việc làm lần thứ V năm 2022 của 

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tại Trung tâm Văn hóa học tập tại cộng đồng, 

Nhà văn hóa khu dân cư. 

Rất mong được sự quan tâm, phối hợp của các cơ quan, đơn vị, khu dân 

cư./. 

 (Kèm theo nội dung Thông báo tổ chức Phiên giao dịch việc làm lần thứ V 

năm 2022)         
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBND huyện (b/c); 

- Lưu: VT. 

 

         TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

THÔNG BÁO TỔ CHỨC PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM LẦN V/2022 

 

Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh BR-VT xin thông báo:  

Phiên giao dịch việc làm lần thứ V năm 2022 sẽ được tổ chức vào thứ Bảy, 

ngày 14/5/2022 tại Trung tâm Văn hóa học tập cộng đồng phường Phú Mỹ (số 54 

Huỳnh Tịnh Của, KP Ngọc Hà, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ), dưới hình thức 

trực tiếp kết hợp trực tuyến. 

Dự kiến có  khoảng 20 đơn vị tuyển dụng lao động, đào tạo nghề và xuất 

khẩu lao động tham gia.  

+ Tuyển dụng lao động trong nước khoảng 4.000 người, bao gồm các ngành 

nghề như: xây dựng, kế toán, điện – điện tử, lái xe, dệt may, kinh doanh, cơ khí, 

CNTT, giáo viên, tài chính – ngân hàng, dịch vụ, du lịch, bán hàng, bảo vệ, giúp 

việc gia đình, lao động phổ thông,… 

+ Xuất khẩu lao động đi các nước: CHLB Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài 

Loan, Rumani,… 

+ Tuyển sinh đào tạo: 1.000 người, trình độ đào tạo bao gồm: sơ cấp, trung 

cấp, cao đẳng nghề và đại học với các ngành như: cơ khí, điện, kế toán, kinh tế, 

tiếng Anh, tin học, lái xe …  

Mời các bạn sinh viên, người lao động đến tham gia phiên GDVL vào ngày 

14/5/2022 (thứ Năm), tại Trung tâm Văn hóa học tập cộng đồng phường Phú Mỹ 

(số 54 Huỳnh Tịnh Của, KP Ngọc Hà, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ) để có cơ 

hội tìm được việc làm, ngành học, hoặc chọn được thị trường trường xuất khẩu 

lao động phù hợp với mình. 

Mọi hoạt động tại phiên GDVL đều hoàn toàn miễn phí. 

Liên hệ Ban tổ chức qua số điện thoại: 02543 859 975./. 
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