
  

UBND TỈNH LẠNG SƠN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

                      VÀ XÃ HỘI 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:        /SLĐTBXH-LĐVLBHXH      Lạng Sơn,  ngày     tháng 9 năm 2021 

Về việc phối hợp tuyển  

lao động đi làm việc tại Công ty  

TNHH Goertek Vina Việt Nam 

 

 

      Kính gửi:   

   - Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố; 

   - Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc các huyện; 

   - Trung tâm Dịch vụ việc làm Lạng Sơn. 
 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được Giấy giới thiệu của Công 

ty TNHH Goertek Vina Việt Nam ký ngày 09/9/2021 về việc xin tuyển dụng người 

lao động trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Qua xem xét, thẩm định hồ sơ của Công ty TNHH Goertek Vina Việt Nam: 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty TNHH Goertek Vina Việt Nam số 

2301081197, đăng ký lần đầu ngày 30/01/2019, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 

04/6/2020; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 212362166, chứng nhận lần đầu 

ngày 24/01/2019, chứng nhận thay đổi lần thứ 01 ngày 24/6/2020; Thông báo 

tuyển dụng 2021 của Công ty TNHH Goertek Vina Việt Nam với nhu cầu tuyển 

dụng khoảng 4.000 người công nhân sản xuất, có tuổi đời từ đủ 18 tuổi đến 60 

tuổi, không giới hạn trình độ học vấn. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn giới thiệu Công ty 

TNHH Goertek Vina Việt Nam, địa chỉ: Lô K-08-Khu công nghiệp Quế Võ, Nam 

Sơn, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Điện thoại: 0983.818.789) đến Phòng 

Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố, Phòng Lao động, Thương binh, Xã 

hội - Dân tộc các huyện và Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lạng Sơn để triển 

khai tuyển dụng lao động làm việc cho công ty. Thời gian tuyển dụng từ ngày 

10/9/2021 đến ngày 31/12/2021. 

Để công tác tuyển chọn lao động của công ty đạt kết quả cao, thực hiện tốt 

công tác giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh, Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội đề nghị: 

1. Đối với Công ty TNHH Goertek Vina Việt Nam 

Trong quá trình tuyển dụng lao động tại các huyện trên địa bàn tỉnh cần có 

các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch Covid-19 theo yêu cầu các cơ quan chức 

năng; đặc biệt trong thời gian đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 tại địa bàn 

huyện Văn Lãng, công ty chưa được triển khai việc đi đến huyện để tuyển dụng. 

Khi được các cơ quan chức năng thông báo an toàn dịch Covid-19 mới được trực 

tiếp tuyển dụng và thực hiện theo yêu cầu sau: 



  

- Thực hiện việc tuyển dụng lao động theo đúng quy định của pháp luật lao 

động (về đối tượng, tiêu chuẩn người lao động đã thông báo, quy trình tuyển dụng 

và thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động). 

- Báo cáo kết quả tuyển dụng lao động trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn với Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn khi kết thúc đợt tuyển dụng.   

 2. Đối với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố, Phòng 

Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc các huyện và Trung tâm Dịch vụ 

việc làm tỉnh Lạng Sơn 

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

quan chức năng khi thực hiện công tác tuyển dụng lao động tại các xã, phường, thị 

trấn trên địa bàn tỉnh.  

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác thông tin, 

tuyên truyền đến nhân dân trên địa bàn biết, tham gia ứng tuyển. Chủ động nắm 

bắt tình hình công tác tuyển chọn lao động trên địa bàn của doanh nghiệp.Tuyệt 

đối tuân thủ các biện pháp phòng tránh, chống dịch Covid-19 của cơ quan chức 

năng. 

- Phối hợp và tạo điều kiện để Công ty TNHH Goertek Vina Việt Nam tổ 

chức tuyển chọn lao động thuộc 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 tỉnh. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc, đề nghị 

doanh nghiệp, các đơn vị phản ánh trực tiếp về Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội tỉnh Lạng Sơn (qua Phòng Lao động Việc làm - Bảo hiểm xã hội, điện thoại: 

02053.876.682) để cùng xem xét, giải quyết./. 

 

 KT. GIÁM ĐỐC 
Nơi nhận:                  
 - Như trên ; 
 - UBND các huyện, thành phố; 
 - Công ty TNHH Goertek Vina Việt Nam; 
 - Lãnh đạo Sở; 
 - Lưu VT,LĐVLBHXH(NQL). 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hà Thị Hải Yến 
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