
 SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

 VÀ XÃ HỘI LẠNG SƠN 

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM 
   

Số:          /TTDVVL-TVGTVL 

V/v 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 
  

  

        Lạng Sơn, ngày 26  tháng 5 năm 2022 

 

Kính gửi:   - Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội - Dân tộc các huyện 

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Lạng Sơn 

  

   Thực hiện Công văn số 854/SLĐTBXH-LĐVLBHXH ngày 25/5/2022 của Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội Lạng Sơn, về việc tuyển lao động đi làm việc có 

thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng; 

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lạng Sơn giới thiệu Công ty TNHH đào tạo 

chuyển giao lao động và Chuyên gia SULECO đến Phòng Lao động - Thương binh và 

Xã hội - Dân tộc các huyện, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố 

Lạng Sơn để thông tin, tuyên truyền đến UBND các xã, thị trấn, các phường nắm bắt 

và triển khai tuyển dụng nguồn lao động sang làm việc ở nước ngoài theo đúng quy 

định pháp luật Việt Nam và quy định của nước Nhật Bản; góp phần thực hiện tốt công 

tác giải quyết việc làm của tỉnh.(Kèm theo Công văn 854/SLĐTBXH-LĐVLBHXH 

ngày 25/5/2022 của  Sở Lao động- Thương binh và Xã hội ). 

Trung tâm Dịch vụ việc làm trân trọng đề nghị các đơn vị tạo điều kiện để 

Công ty TNHH đào tạo chuyển giao lao động và Chuyên gia SULECO được phối hợp 

tổ chức tuyên truyền, thông tin đến người dân, người lao động đặc biệt là lực lượng 

lao động trẻ, lao động ở các vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa trên địa bàn hiểu biết 

đầy đủ về các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác 

xuất khẩu lao động.  

Đề nghị Công ty TNHH đào tạo chuyển giao lao động và Chuyên gia SULECO 

trong quá trình Tư vấn, tuyển dụng cần thực hiện đúng các quy định của Luật người 

lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và thông tin đơn hàng cụ 

thể. 

Trung tâm Dịch vụ việc làm rất mong được sự quan tâm, tạo điều kiện phối hợp 

của các đơn vị./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở LĐTBXH (B/c); 

- UBND các huyện, thành phố (B/c); 

- Lãnh đạo Trung tâm; 

- Các Phòng nghiệp vụ Trung tâm; 

- Công ty TNHH đào tạo chuyển giao lao động và 

Chuyên gia SULECO ; 
- Lưu VT. 

KT GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
Vi Hoài Nam 
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