
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẢO YÊN 
 

Số:         /UBND-LĐTBXH 
V/v thông báo nhu cầu tuyển 

dụng lao động của các doanh 

nghiệp trong và ngoài tỉnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lâp – Tự do – Hạnh phúc 
 

Bảo Yên, ngày        tháng  6  năm 2022 

 
 

Kính gửi: 
       - Phòng Lao động - TB&XH; 

       - Phòng Văn hoá - Thông tin; 
       - Trung tâm Văn hóa, thể thao - Truyền thông; 
       - UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Văn bản số 961/SLĐTBXH-LĐTL ngày 26/5/2022 của Sở Lao động-

TBXH về việc thông báo nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trong và 

ngoài tỉnh. 

Để công tác giải quyết việc làm năm 2022 trên địa bàn huyện Bảo Yên đạt được 

kết quả cao, nâng cao chất lượng đời sống người lao động, xoá đói, giảm nghèo. Đảm bảo 

100% lao động có nhu cầu tìm việc làm đều được tiếp cận các thông tin tuyển dụng lao 

động của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, các dịch vụ tư vấn giới thiệu việc làm.  

UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn tăng 

cường công tác tuyên truyền, kết nối thông tin giúp người lao động tiếp cận, tìm hiểu và 

đăng ký nhu cầu làm việc (Có danh sách các Doanh nghiệp gửi kèm) . 

Danh sách người lao động đăng ký tìm việc làm gửi về UBND huyện (qua Phòng 

Lao động – TB&XH) tổng hợp gửi Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh để kết nối với Doanh 

nghiệp tuyển dụng. 

Uỷ ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, 

thị trấn triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND huyện; 
- Lưu: VT, LĐTBXH. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 
 

 
Nguyễn Anh Dũng 
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