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Thực hiện Quyết định số 1405/QĐ-LĐTBXH ngày 13/12/2021 của Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Chương trình hỗ trợ phục hồi và 

phát triển thị trường lao động; để triển khai có hiệu quả Chương trình hỗ trợ 
phát triển thị trường lao động trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2022, đồng thời 

khuyến khích doanh nghiệp, các đơn vị có liên quan và người lao động tích cực 
tham gia thị trường lao động; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức 

Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp - Giới thiệu việc làm tỉnh Lào Cai năm 2022, 
cụ thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

- Tăng cường nhận thức của các cấp, các ngành, địa phương và học sinh, 

sinh viên, người lao động về định hướng nghề nghiệp gắn với giải quyết việc 
làm; giới thiệu các cơ hội việc làm, thị trường việc làm có thu nhập ổn định. 

- Cung cấp đầy đủ thông tin về lĩnh vực lao động - việc làm trong nước, 
xuất khẩu lao động, đào tạo nghề và thông tin thị trường lao động cho người lao 

động, người sử dụng lao động. Tạo cơ hội, điều kiện thuận lợi cho người lao 
động tiếp xúc trực tiếp với các doanh nghiệp, Trung tâm Dịch vụ việc làm để lựa 

chọn việc làm phù hợp, góp phần giải quyết việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp trên 
địa bàn tỉnh. 

- Cung cấp cho học sinh, sinh viên, bậc phụ huynh về các các cơ sở giáo 
dục nghề nghiệp, cơ sở đào tạo trong và ngoài tỉnh để lựa chọn những nghề học, 

ngành học phù hợp gắn với giải quyết việc làm. 

- Tuyên truyền cho người lao động và người sử dụng lao động tìm việc làm 

và tuyển dụng lao động thông qua Website việc làm tỉnh Lào Cai, các phiên giao 

dịch việc làm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh và tại các địa phương. 

2. Yêu cầu: Tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp - Giới thiệu việc 

làm năm 2022 thiết thực, hiệu quả, an toàn; huy động được nhiều tổ chức 
doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong 

và ngoài tỉnh có nhu cầu tuyển dụng lao động, tham gia đào tạo cho lao động 
của tỉnh. 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian: 01 ngày, dự kiến trong khoảng thời gian từ 25/10/2022 – 

10/11/2022 (có Giấy mời riêng). 
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2. Địa điểm: Tại Trung tâm Hội nghị thành phố Lào Cai (Đường Hoàng 

Liên, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai). 

III. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC 

1. Nội dung 

- Đánh giá công tác đào tạo nhân lực, giải quyết việc làm cho lao động tỉnh 
Lào Cai năm 2021, 2022; định hướng công tác đào tạo nhân lực, giải quyết việc 

làm của tỉnh giai đoạn 2023 - 2025; cung cấp thông tin thị trường lao động trong 
và ngoài nước. 

- Gặp gỡ, trao đổi, ký kết hợp tác với các doanh nghiệp, các cơ sở đào tạo 

trong và ngoài tỉnh về công tác đào tạo nhân lực cho tỉnh Lào Cai giai đoạn 2023 
- 2025. 

- Các doanh nghiệp, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức tư vấn, 
phỏng vấn tuyển dụng trực tiếp lao động đi làm việc theo nhu cầu của doanh 

nghiệp; các Trường, Trung tâm đào tạo trong và ngoài tỉnh tổ chức tư vấn, định 
hướng nghề nghiệp trực tiếp cho học sinh tham dự Ngày hội tại các gian hàng. 

2. Hình thức tổ chức: Tuyên truyền, thảo luận; tư vấn, phỏng vấn kết nối 

việc làm trực tiếp cho lao động; tư vấn, định hướng nghề nghiệp trực tiếp cho 
học sinh tại các gian hàng. 

(Có Chương trình Ngày hội kèm theo). 

IV. THÀNH PHẦN ĐẠI BIỂU 

1. Về phía tỉnh Lào Cai 

a) Chủ trì Hội nghị: Thường trực UBND tỉnh 

b) Đại biểu mời:  

- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. 

- Các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Giáo dục và Đào 
tạo; Văn hóa và Thể thao, Du lịch, Y tế, Công thương, Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Giao thông Vận tải - Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, Tài 
nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Ban 

Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Ngân hàng Chính sách Xã hội Chi nhánh tỉnh Lào Cai, 
Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo 

Lào Cai. 

- Các đơn vị: Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội Du lịch tỉnh Lào Cai và 

Hiệp hội Du lịch thị xã Sa Pa. Các Trường, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp trên 

địa bàn tỉnh; Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai; Các Trường THCS, 
THPT trên địa bàn thành phố Lào Cai.  

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân và Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội 

các huyện, thị xã, thành phố. 

2. Về phía các Trường liên kết: Mời 20 đơn vị là các Trường Trung cấp, 

Cao đẳng hiện đang liên kết và có nhu cầu liên kết đào cho người lao động tỉnh 
Lào Cai. 
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3. Về phía doanh nghiệp: Mời 80 doanh nghiệp lớn trong và ngoài tỉnh có 

nhu cầu sử dụng số lượng lớn lao động và nhu cầu vào tuyển dụng lao động của 

tỉnh Lào Cai đi làm việc. 

4. Đại biểu người lao động, học sinh, sinh viên: Khoảng 1.500 người 

(khoảng 300 - 500 học sinh đang học lớp 9 và lớp 12; 80% người lao động có 
nhu cầu tìm việc làm trên địa bàn thành phố Lào Cai tham dự Ngày hội). 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Nguồn ngân sách Trung ương cấp cho Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội năm 2022 (tại Quyết định số 2137/QĐ-UBND ngày 23/9/2022 về việc phân 
bổ chi tiết vốn sự nghiệp CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022); nguồn huy động hợp pháp khác. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng UBND tỉnh: Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội tham mưu ban hành Giấy mời dự Hội nghị; đôn đốc các sở, ngành, địa 

phương triển khai thực hiện Kế hoạch. 

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 

- Chuẩn bị các nội dung: Báo cáo kết quả công tác đào tạo nhân lực, giải 

quyết việc làm cho lao động tỉnh Lào Cai năm 2021 - 2022, định hướng công tác 
đào tạo nhân lực, giải quyết việc làm của tỉnh giai đoạn 2023 - 2025; bài phát 

biểu cho lãnh đạo tỉnh tham dự chỉ đạo Hội nghị Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp 
- Giới thiệu việc làm tỉnh Lào Cai năm 2022; Biên bản ký kết phối hợp đào tạo 

và tuyển dụng lao động giữa các đơn vị các doanh nghiệp và các cơ sở GDNN; 
giữa các doanh nghiệp và Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh. 

- Chuẩn bị các điều kiện tổ chức Ngày hội (Chương trình, danh sách đại 
biểu, giấy mời, hội trường, khánh tiết, gian hàng,…); đón tiếp đại biểu tham dự 

Ngày hội.  

3. Sở Tài chính: Bố trí kinh phí thực hiện để triển khai tổ chức Hội nghị 

Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp - Giới thiệu việc làm tỉnh Lào Cai năm 2022 

đảm bảo đúng quy định. 

4. Sở Du lịch: Rà soát, lựa chọn tối thiểu 15 doanh nghiệp, cơ sở lưu trú 

đang hoạt động trong lĩnh vực du lịch - dịch vụ có nhu cầu sử dụng lao động, đề 
xuất UBND tỉnh mời tham dự Ngày hội, gửi về Sở Lao động – TBXH tổng hợp.  

5. Sở Giáo dục và Đào tạo: Chủ trì chỉ đạo, đôn đốc các Trường THCS, 

THPT trên địa bàn thành phố Lào Cai huy động tối thiểu 300 học sinh đang học 
lớp 9 và lớp 12 tham dự Ngày hội; đồng thời cử cán bộ, giáo viên quản lý học 
sinh đảm bảo an toàn, đúng thành phần. Đăng ký với Ban Tổ chức (qua Sở Lao 

động - TBXH) để bố trí phương tiện đưa đón học sinh các Trường ở xa địa điểm 
tổ chức tham dự Ngày hội. 

6. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông 

tin đại chúng tổ chức tuyên truyền về Hội nghị Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp - 
Giới thiệu việc làm tỉnh Lào Cai năm 2022; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, xử 
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lý các vi phạm trong đăng tải thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc về Ngày 
hội trên internet và mạng xã hội. 

  7. Công an tỉnh: Chỉ đạo Công an thành phố Lào Cai cử cán bộ phối hợp, 
tham gia phân luồng giao thông tại khu vực tổ chức Ngày hội. 

8. Các sở, ban, ngành của tỉnh: Dự báo nhu cầu sử dụng lao động thuộc 

lĩnh vực ngành quản lý năm 2023 và giai đoạn 2023 - 2025 gửi Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh (theo biểu số 01 đính 

kèm). 

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: 

- Báo cáo kết quả kết quả công tác đào tạo nhân lực, giải quyết việc làm 

cho lao động trên địa bàn quản lý năm 2021, 2022 và định hướng giai đoạn 2023 
- 2025; đề xuất các giải pháp đẩy mạnh công tác đào tạo nhân lực, giải quyết 

việc làm trên địa bàn trong thời gian tới, gửi Sở Lao động - TBXH tổng hợp, báo 
cáo UBND tỉnh (theo biểu số 02 đính kèm). 

- Chỉ đạo cơ quan báo, đài địa phương, UBND các xã, phường, thị trấn đưa 

tin, tuyên truyền thông tin về Ngày hội đến đối tượng học sinh, phụ huynh học 

sinh, người lao động trên địa bàn biết, tham dự Ngày hội. 

- Rà soát, lập danh sách 20 sinh viên, người lao động/huyện chưa có việc 

làm, có nhu cầu tìm kiếm việc làm, trong đó ưu tiên lao động là người dân tộc 
thiểu số tham dự Ngày hội (Ban Tổ chức sẽ hỗ trợ kinh phí đi lại, tiền ăn cho 

người lao động ở cách điểm tổ chức Hội nghị từ 10km trở lên).  

10. Đề nghị Ủy ban MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh: 

- Phối hợp tuyên truyền đến đông đảo các hội viên biết, tham gia Ngày hội 

và đăng ký tìm việc làm theo nhu cầu của hội viên. 

- Các Hiệp hội: Doanh nghiệp tỉnh; Du lịch tỉnh; Du lịch thị xã Sa Pa: 

Tuyên truyền, chỉ đạo các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh đơn vị quản lý 

đăng ký, tổng hợp nhu cầu sử dụng, tuyển dụng lao động năm 2022 - 2023 và dự 
báo nhu cầu sử dụng, tuyển dụng lao động của doanh nghiệp đến năm 2025 

(theo biểu số 01 đính kèm) gửi Sở Lao động - TBXH tổng hợp, báo cáo UBND 
tỉnh; chuẩn bị các nội dung phát biểu, thảo luận tại Ngày hội. 

11. Các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh: 

- Phối hợp tổng hợp nhu cầu sử dụng, tuyển dụng lao động; nhu cầu phối 

hợp đào tạo nghề và tuyển dụng lao động năm 2022-2023 và dự báo nhu cầu sử 

dụng, tuyển dụng của doanh nghiệp đến năm 2025 gửi Sở Lao động - TBXH 
tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh (theo biểu số 01 đính kèm). 

- Đối với các doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng lao động tại Ngày hội Tư 
vấn hướng nghiệp - Giới thiệu việc làm năm 2022: Chuẩn bị các điều kiện, nội 

dung thông tin tuyển dụng lao động, hình ảnh về môi trường, điều kiện làm việc 
của doanh nghiệp để thông tin đến người lao động trước khi đến làm việc; bố trí 

tối thiểu 02 cán bộ tư vấn, phỏng vấn trực tiếp tuyển dụng lao động đi làm việc 
theo nhu cầu của doanh nghiệp tại gian hàng được Ban Tổ chức bố trí; chuẩn bị 

nội dung thảo luận tại Ngày hội. 



 
 

5 
 

 

 

12. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong và ngoài tỉnh; Phân hiệu đại 

học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai: 

- Báo cáo kết quả công tác đào tạo nghề cho lao động tỉnh Lào Cai giai 
đoạn 2021 - 2022; định hướng đào tạo, liên kết đào tạo giai đoạn 2023 - 2025 

gửi Sở Lao động – TBXH (theo biểu số 03 đính kèm). 

- Chuẩn bị cơ sở vật chất, các nội dung thông tin và hình ảnh triển lãm về 

năng lực, quy mô đào tạo nghề, nội dung tư vấn đào tạo nghề của đơn vị cho đối 

tượng học sinh và người lao động tham dự ngày hội; bố trí cán bộ tư vấn, định 
hướng nghề nghiệp, tuyển sinh trực tiếp cho học sinh và người lao động tham dự 
ngày hội tại các gian hàng được ban tổ chức bố trí. 

- Cử, bố trí xe đưa đón và quản lý sinh viên (Trong đó ưu tiên sinh năm 

cuối) tham dự Ngày hội đảm bảo an toàn, hiệu quả. 

Riêng Trường Cao đẳng Lào Cai phối hợp với Sở Lao động – TBXH chuẩn 

bị 3-4 tiết mục văn nghệ phục vụ khai mạc Ngày hội. 

Căn cứ nội dung Kế hoạch, yêu cầu các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các 

huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị phản 
ánh về UBND tỉnh (qua Sở Lao động - TBXH) để xem xét giải quyết./.  

 
 Nơi nhận: 
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành tỉnh; 
- Ủy ban MTTQVN tỉnh; 
- Các tổ chức CT - XH tỉnh; 
- Phân hiệu đại học Thái Nguyên tại tỉnh;  
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội Du 
lịch tỉnh; Hiệp hội Du lịch Sa Pa; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;  
- Các cơ sở GDNN trong, ngoài tỉnh (20b); 
- Các doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh (80b);   
- CVP, PCVP2; 
- Cổng Thông tin ĐT tỉnh; 
- Lưu: VT, VX3. 

    TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

  KT. CHỦ TỊCH 
  PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
Giàng Thị Dung 
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 CHƯƠNG TRÌNH NGÀY HỘI TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP - GIỚI THIỆU 

VIỆC LÀM 2022 

 (Kèm theo Kế hoạch số:       /KH-UBND ngày     tháng     năm 2022 của UBND tỉnh) 

 

STT THỜI GIAN NỘI DUNG 
ĐƠN VỊ 

THỰC HIỆN 

I Phần I KHAI MẠC  

1 7h30 - 8h00 

 - Đón tiếp các đoàn đến tham dự (Hướng dẫn các 

đoàn ổn định vào các vị trí BTC sắp xếp). 
 - Ổn định tổ chức. 

Ban Tổ chức 

2 8h00 - 8h20 Văn nghệ 
Người dẫn Chương 
trình 

3 8h20 - 8h40 
- Tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu 
- Khai mạc 
- Tặng hoa cho các đoàn tham dự 

- Ban Tổ chức 

- Mời Lãnh đạo tỉnh 
khai mạc và tặng hoa 

cho các đoàn 

4 8h40 - 9h00 

Báo cáo nhanh kết quả công tác đào tạo nhân lực, 
giải quyết việc làm cho lao động tỉnh Lào Cai giai 

đoạn 2021 - 2022. Định hướng giai đoạn 2023 - 
2025. 

Ban Tổ chức 

5 9h00- 9h10 
Phóng sự về: Môi trường học tập tại một số cơ sở 
GDNN trong và ngoài tỉnh; thị trường việc làm trong 

và ngoài tỉnh. 

Người dẫn CT 

6 9h10- 9h30 
- Đại diện 02 doanh nghiệp phát biểu. 

- Đại diện 02 cơ sở GDNN phát biểu. 

Doanh nghiệp và cơ sở 

GDNN trong và ngoài 
tỉnh. 

II Phần II PHẦN HỘI  

7 

9h30 - 11h30 

- Tư vấn định hướng nghiệp cho đối tượng học sinh 
THCS, THPT tại hội trường và các gian hàng. 

- Tư vấn tuyển dụng cho người lao động tại các gian 
hàng. 

- Ban Tổ chức 
- Các doanh nghiệp và 

các cơ sở GDNN và  

8 

- Họp bàn giải pháp phối hợp đào tạo và tuyển dụng 

lao động tỉnh Lào Cai giai đoạn 2023 - 2025. 

- Ký biên bản cam kết phối hợp đào tạo, tuyển dụng 

lao động giữa các doanh nghiệp và các cơ sở GDNN; 

giữa các doanh nghiệp và Trung tâm Dịch vụ việc 

làm tỉnh. 

Đại biểu: Tỉnh, các sở, 
ngành, tổ chức Hội 

đoàn thể, địa phương; 
lãnh đạo các đơn vị 
tham dự (Tại phòng họp 

tầng 3 Trung tâm Hội 
nghị thành phố) 

9 11h30 – 13h30  Nghỉ trưa  

10 13h30 - 15h30 

- Tư vấn định hướng nghiệp cho đối tượng học sinh 

THCS, THPT tại hội trường và các gian hàng. 
- Tư vấn tuyển dụng cho người lao động tại các gian 
hàng. 

- Ban Tổ chức 

- Các doanh nghiệp và 
các cơ sở GDNN và  

11 15h30 -16h00 

- Các đơn vị báo cáo kết quả tư vấn hướng nghiệp, 

tuyển dụng lao động về Ban tổ chức. 
 - Kết thúc Ngày hội. 

- Ban Tổ chức 

- Các cơ sở GDNN và 
doanh nghiệp 
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