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Số:          /LĐTBXH 
V/v thông báo tuyển lao động 

 đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài 

 theo hợp đồng 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

 

TP. Lạng Sơn, ngày 05 tháng 04 năm 2021 

 

Kính gửi:  - Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lạng Sơn; 

- Văn phòng HĐND-UBND thành phố; 

- UBND các phường, xã. 

Thực hiện Công văn số: 98/TTDVVL-TTGTVL, ngày 01/4/2021 của Trung 

tâm Dịch vụ việc làm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh về việc phối hợp 

tuyển Lao động đi làm việc, theo đó Trung tâm Dịch vụ việc làm và Công ty Cổ 

phần Đầu tư và Cung ứng nhân lực Năm Châu đến tổ chức tuyên truyền, thông 

tin đến người dân, người lao động, học sinh, sinh viên, về chính sách lao động - 

việc làm, các chính sách hỗ trợ người lao động khi tham gia xuất khẩu lao động, 

các vị trí việc làm đang tuyển dụng, quyền lợi, chế độ, nghĩa vụ và thủ tục đăng 

ký tham gia XKLĐ, xuất, nhập cảnh khi đi xuất khẩu lao động các nước Nhật 

Bản, Đài Loan... và tuyển lao động trên địa bàn đi làm việc có thời hạn ở nước 

ngoài theo hợp đồng trên địa bàn các phường, xã thành phố Lạng Sơn. 

Để người dân trên điạ bàn thành phố nắm đươc̣ đầy đủ thông tin về 

chương trình và người lao đôṇg có nguyện vọng, đủ điều kiện tham gia chương 

trình được biết, nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển. Phòng Lao động – TBXH thành 

phố đề nghi ̣Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, UBND các phường, xa ̃ và cơ 

quan, đơn vi ̣phối hợp thưc̣ hiêṇ môṭ số nôị dung sau:. 

1. UBND các phường, xã 

 - Có các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch Covid-19 theo yêu cầu các 

cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh trong quá trình triển khai tuyển dụng tại 

phường, xã.  

- UBND các phường, xã thông tin về thông báo tuyển dụng lao động trên 

hệ thống loa truyền thanh và niêm yết công văn tại trụ sở UBND và nhà văn hóa 

các khối, thôn để người dân trên địa bàn biết, tham gia ứng tuyển.  

- Phối hợp và tạo điều kiện để đại diện Trung tâm Dịch vụ việc làm và 

Công ty Cổ phần Đầu tư và Cung ứng nhân lực Năm Châu đến tổ chức tuyên 

truyền, thông tin đến người dân, người lao động, học sinh, sinh viên, về chính 

sách lao động - việc làm, các chính sách hỗ trợ người lao động khi tham gia xuất 

khẩu lao động, các vị trí việc làm đang tuyển dụng, quyền lợi, chế độ, nghĩa vụ 

và thủ tục đăng ký tham gia XKLĐ, xuất, nhập cảnh khi đi xuất khẩu lao địa bàn 

quản lý theo nhu cầu tuyển dụng của Công ty, góp phần giải quyết việc làm cho 

người lao động trên địa bàn thành phố. 



Mọi thông tin xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lạng Sơn, Số 

66, đường Lê Đại Hành, phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn. Số điện thoại: 

0205.3871.418. 

2. Văn phòng HĐND-UBND thành phố 

Thưc̣ hiêṇ đăng tải Công văn số: 98/TTDVVL-TTGTVL, ngày 01/4/2021 của 

Trung tâm Dịch vụ việc làm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh trên Trang 

Thông tin điêṇ tử thành phố. 

(có Công văn số 98 gửi kèm theo) 

Phòng Lao động - TBXH thành phố đề nghị các cơ quan cùng phối hợp 

thực hiện./. 

 

Nơi nhận:     
- Như trên;   

- Sở LĐ-TB&XH tỉnh; 

- CT, PCT UBND TP; 

- LĐ, CV phòng; 

- Lưu: VT.  

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 
 
 

 

 

 

Đoàn Đức Thanh 
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