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UBND THÀNH PHỐ HẠ LONG
PHÒNG LAO ĐỘNG - TB&XH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 613/LĐTBXH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hạ Long, ngày 23 tháng 9 năm 2021

V/v thông tin tuyển dụng, tuyển sinh
tại sàn giao dịch việc làm
ngày 25/9/2021

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các xã, phường.
Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và
UBND tỉnh Quảng Ninh, để tạo cơ hội cho người sử dụng lao động và người
lao động gặp gỡ, trao đổi thông tin thị trường lao động, góp phần giải quyết
việc làm năm 2021, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh nói chung, địa
bàn thành phố Hạ Long nói riêng.
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hạ Long thông
báo nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh tại sàn giao dịch việc làm ngày 25/9/2021,
cụ thể như sau:
1/ Thời gian và địa điểm tổ chức:
- Thời gian: Từ 7h30’ ngày 25 tháng 9 năm 2021;
- Địa điểm: Tại 02 địa điểm:
+ Sàn giao dịch chính: Trung tâm dich
̣ vu ̣ việc làm Quảng Ninh - Khu
đô thị Cao Xanh - Hà Khánh B - TP. Hạ Long - ĐT: 0203.3.621239;
+ Sàn giao dịch vệ tinh : Khu ngã 3 Cầu Sến, phường Phương Đông,
TP. Uông Bí - ĐT: 0203.3.566.919.
2/ Nội dung tuyển dụng, tuyển sinh:
Theo danh sách các đơn vị, doanh nghiệp tham gia tuyển dụng, tuyển
sinh trực tiếp tại sàn giao dịch việc làm ngày 25/9/2021 (danh sách của Trung
tâm DVVL Quảng Ninh kèm theo).
Đây là cơ hội việc làm và học nghề của người lao động trên địa bàn;
Phòng Lao động - TB&XH đề nghị UBND các phường, xã tuyên truyền,
thông báo rộng rãi trên hệ thống loa phát thanh, bảng thông báo...nhu cầu
tuyển dụng, tuyển sinh của các đơn vị tham gia tại sàn giao dịch việc làm tới
người lao động trên địa bàn biết để tham gia hoạt động sàn giao dịch việc làm
đạt kết quả; đặc biệt quan tâm đến các nhóm đối tượng: thanh niên hoàn thành
nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện; người được tha tù
trước thời hạn có điều kiện; người chấp hành xong án phạt tù; người hoàn
thành chương trình cai nghiện; người bán dâm, nạn nhân bị mua bán, người đi

cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng trở về địa phương; người thuộc hộ nghèo,
cận nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Trung tâm DVVL Quảng Ninh;
- Trung tâm TT&VH Thành phố;
- Lưu: VT.
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