TRUNG TÂM DVVL BÌNH DƯƠNG VÀ TRUNG TÂM DVVL CÀ MAU
KÝ KẾT GHI NHỚ: CHIA SẺ THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG,
KẾT NỐI NGUỜI LAO ĐỘNG BỊ ẢNH HƯỞNG DỊCH COVID-19
QUAY LẠI THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG.
Sáng nay, tại Trung tâm DVVL Bình Dương đã diễn ra lễ ký kết Ghi nhớ chia sẻ
Thông tin thị trường lao động và kết nối người lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19
quay lại thị trường lao động giữa Trung tâm DVVL Bình Dương và Trung tâm DVVL Cà
Mau. Tham dự buổi lễ ký kết có sự hiện diện của ông Phạm Văn Tuyên – Phó giám đốc
Sở LĐTB&XH tỉnh Bình Dương, ông Huỳnh Văn Lộc – Phó giám đốc Trung tâm DVVL
Bình Dương, ông Từ Hoàng Ân – Phó giám đốc Sở LĐTB&XH tỉnh Cà Mau và bà
Nguyễn Thanh Thoảng – Giám đốc Trung tâm DVVL Cà Mau.

Ảnh: Đại diện Trung tâm DVVL Bình Dương và Cà Mau ký kết bản Ghi nhớ

Thời gian qua, thị trường lao động chịu tác động nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19,
nhất là sự dịch chuyển với số lượng không nhỏ của người lao động từ TP HCM, Bình

Dương, Đồng Nai ngược về quê; dẫn đến tình trạng thiếu hụt lao động khi các doanh
nghiệp bước vào giai đoạn phục hồi sản xuất. Do đó việc chia sẽ thông tin thị trường lao
động, giúp người lao động sớm có việc làm phù hợp năng lực, tạo điều kiện thuận lợi cho
người lao động nhu cầu đến tỉnh Bình Dương làm việc là rất cần thiết trong tình hình hiện
nay.
Ông Huỳnh Văn Lộc – Phó giám đốc Trung tâm DVVL Bình Dương cho biết:
Thực hiện bản Ghi nhớ, Trung tâm DVVL Bình Dương Trung tâm làm đầu mối cung
cấp thường xuyên các nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp; kế hoạch sử dụng
lao động gắn với từng giai đoạn hoạt động cụ thể của doanh nghiệp và các chế độ phúc
lợi, chính sách hỗ trợ người lao động.
Phối hợp tổ chức các phiên giao việc làm trực tuyến nhằm làm cầu nối trong “
người tìm việc, việc tìm người”, giúp người lao động tiếp cận với các vị trí việc làm, hỗ
trợ người lao động tham gia phỏng vấn với doanh nghiệp, nhanh chóng tìm được việc làm
phù hợp với năng lực.
Tư vấn, phối hợp doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến trao đổi, làm
việc trực tiếp tại tỉnh Cà Mau để thực hiện tư vấn, tuyên truyền các chính sách tuyển
dụng cho người lao động.
Giám đốc Trung tâm DVVL Cà Mau - bà Quách Thanh Thoảng cho biết: Về phía
Trung tâm DVVL Cà Mau có trách nhiệm tuyên truyền rộng rãi đến người lao động trong
tỉnh về nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp tại tỉnh Bình Dương.
Tư vấn các chính sách, chế độ đãi ngộ, phúc lợi của doanh nghiệp đến người lao
động tại địa phương có nhu cầu tìm việc làm.
Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Bình Dương đến địa phương để tư vấn cụ thể các chế độ,
chính sách, điều kiện về tuyển dụng lao động.
Thường xuyên cập nhật, cung cấp số lượng lao động có nhu cầu làm việc tại Bình
Dương. Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm và doanh nghiệp tại tỉnh Bình Dương
đưa người lao động về Bình Dương làm việc.

Thực hiện bản Ghi nhớ giữa 2 Trung tâm DVVL của Bình Dương và Cà Mau là
một trong những tín hiệu tốt góp phần thúc đẩy sự quay lại Bình Dương làm việc của
người lao động. Đồng thời sẽ hỗ trợ phần nào cho các Doanh nghiệp tại Bình Dương
trong việc giải quyết vấn đề thiếu hụt lao động./.
TRUNG TÂM DVVL BÌNH DƯƠNG

