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                           Kính gửi:  

- Các phòng chuyên môn: Lao động-TB&XH, Kinh tế, 

Văn hóa-TT thành phố; 

- Các đơn vị: TT Văn hóa – TTTT; Ngân hàng chính 

sách xã hội thành phố. 

- UBND các xã, phường. 

 

Thực hiện Văn bản số 2797/SLĐTBXH –LĐVL ngày 29/12/2021của Sở 

Lao động –TB&XH tỉnh Vĩnh Phúc về việc giới thiệu lao động cho người lao 

động và triển khai hỗ trợ vay vốn tạo việc làm (được sao gửi kèm theo), UBND 

thành phố Vĩnh Yên triển khai thực hiện như sau: 

1. Phòng Lao động - Thương binh và xã hội. 

- Tiếp tục tổng hợp danh sách người lao động bị ảnh hưởng của dịch bệnh 

Covid-19 trở về địa phương có nhu cầu học nghề, tìm việc làm (danh sách gửi về 

Sở Lao động –TB&XH trước ngày 25 hàng tháng). 

- Căn cứ vào danh sách người lao động chưa tìm kiếm được việc làm mới 

tiếp tục chủ động thông tin cho các doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển lao động 

để trực tiếp liên hệ, tuyển dụng. 

2. Phòng Kinh tế thành phố: Phối hợp cùng Phòng Lao động - Thương 

binh và xã hội; UBND các xã phường, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng 

chính sách xã hội thành phố hướng dẫn người lao động trở về địa phương có nhu 

cầu vay vốn tạo việc làm mới các thủ tục vay vốn, hỗ trợ người lao động sớm ổn 

định cuộc sống. 

3. Phòng Văn hóa – Thông tin, Trung tâm Văn hóa –TTTT: phối hợp với 

phòng Lao đông – TB&XH hỗ trợ doanh nghiệp về thông tin tuyển dụng lao động  

tại địa phương trên các phương tiện thông tin tuyên truyền của thành phố. 

4. Đề nghị Ngân hàng chính sách xã hội thành phố: Chủ động  tiếp cận, 

giới thiệu, hướng dẫn việc tổ chức cho vay Quỹ Quốc gia về việc làm và nguồn 

vốn cho vay giải quyết việc làm của tỉnh Vĩnh Phúc đối với người lao động do ảnh 

hưởng của dịch bệnh Covid-19 trở về địa phương tự tạo việc làm tại chỗ hoặc vay 

vốn đi làm việc có thời hạn  ở nước ngoài.   

5. UBND các xã, phường. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người lao động bị ảnh hưởng 

của dịch bệnh Covid-19 trở về địa phương có nhu cầu học nghề, tìm kiếm việc 

làm đến tham gia Sàn giao dịch việc làm hoặc tra cứu trên các trang WEB giới 

thiệu việc làm của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Vĩnh Phúc. 
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- Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức các phiên giao dịch 

việc làm, tư vấn việc làm lưu động tại địa phương. 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp treo pano, băng zôn thông báo 

nhu cầu tuyển dụng lao động ở những khu vực đông dân cư, đồng thời hỗ trợ đưa 

thông tin nhu cầu tuyển dụng lao động hàng ngày trên hệ thống loa truyền thanh 

của xã, phường. 

- Rà soát lập danh sách người lao động bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 

trở về địa phương có nhu cầu học nghề, tìm việc làm (danh sách gửi về phòng 

Lao động –TB&XH trước ngày 20 hàng tháng theo biểu đính kèm) để tổng hợp 

báo cáo theo quy định. 

UBND thành phố yêu cầu các đơn vị  triển khai, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- CT, các PCT (b/c); 

- CVP, các PCVP; 

- Như kính gửi; 

- Lưu: VT, VP. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Đoàn Hồng Việt 
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