ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2884 /UBND-LĐTBXH

TP. Lạng Sơn, ngày 17 tháng 11 năm 2020

V/v triển khai kế hoạch tuyển lao động
đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài
theo hợp đồng

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Đài Phát thanh - Truyề n hình tỉnh Lạng Sơn;
- Văn phòng HĐND-UBND thành phố ;
- UBND các phường, xã.
Thực hiện Công văn số 1956/SLĐTBXH - LĐVLBHXH, ngày
09/11/2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phối hợp triển
khai kế hoạch tuyển Lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp
đồng (Công ty EK). Công văn số 1957/SLĐTBXH - LĐVLBHXH, ngày
09/11/2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phối hợp triển
khai kế hoạch tuyển Lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp
đồng (Cty CP Thương mại Châu Hưng).
Theo đó Trung tâm Dịch vụ việc làm phối hợp cùng Công ty cổ phần Liên
minh tiến bộ quốc tế EK và Công ty Cổ phần Thương mại Châu Hưng triển khai
chương trình tư vấn, tuyển dụng nguồn lao động và thực tập sinh kỹ năng đặc
định sang làm việc tại nước Nhật Bản và Đài Loan. Công việc: Các ngành nghề
được tiếp nhận Thực tập sinh kỹ năng số 2-3 theo quy định của Nhật Bản
(Không bao gồm ngành Hộ lý); số lượng tuyển: 30 người. Thời gian tuyển dụng
từ ngày 06/11/2020 đến ngày 31/12/2021.
Để người dân trên điạ bàn thành phố nắ m đươ ̣c đầ y đủ thông tin về
chương trin
̀ h và người lao đô ̣ng có nguyện vọng, đủ điều kiện tham gia chương
trình được biết, nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển. UBND thành phố đề nghi ̣Đài Phát
thanh - Truyề n hình tỉnh, UBND các phường, xã và cơ quan, đơn vi ̣ liên quan
thực hiê ̣n mô ̣t số nô ̣i dung sau:.
1. UBND các phường, xã
- Triể n khai, niêm yết toàn văn Công văn số 1956; 1957/SLĐTBXH –
LĐVLBHXH, ngày 09/11/2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc
tuyển Lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng do Trung
tâm Dịch vụ việc làm phối hợp cùng Công ty cổ phần Liên minh tiến bộ quốc tế
EK và Công ty Cổ phần Thương mại Châu Hưng tổ chức ta ̣i tru ̣ sở UBND
phường, xã và Nhà văn hóa các khố i, thôn.
- Chỉ đa ̣o các khố i, thôn có hình thức triể n khai “chương trình tư vấn,
tuyển dụng nguồn lao động và thực tập sinh kỹ năng đặc định sang làm việc tại

nước Nhật Bản và Đài Loan”, đọc toàn văn Công văn trên hệ thông loa phát
thanh của thôn, xã, khu phố để đông đảo người dân nắm bắt đầy đủ thông tin về
chương trình tuyển lao động.
2. Văn phòng HĐND-UBND thành phố
Thực hiê ̣n đăng tải Công văn số 1956/SLĐTBXH LĐVLBHXH, ngày
09/11/2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tuyển Lao động đi
làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng (Công ty EK). Công văn số
1957/SLĐTBXH – LĐVLBHXH, ngày 09/11/2020 của Sở Lao động - Thương binh
và Xã hội về việc tuyển Lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp
đồng (Cty CP Thương mại Châu Hưng) trên Trang Thông tin điêṇ tử thành phố .
(có Công văn số 1956 và 1957 gửi kèm theo)
UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vi ̣triển khai thực hiê ̣n các nô ̣i
dung nêu trên./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở LĐ-TB&XH tỉnh;
- CT, PCT UBND TP;
- Phòng LĐ-TB&XH TP;
- CPVP, CVVX, QTM;
- Trang TTĐT TP.;
- Lưu: VT.
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