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VÀ XÃ HỘI LẠNG SƠN 
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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số: 444/TB-TTDVVL Lạng Sơn, ngày 29 tháng 9  năm 2022 

     

THÔNG BÁO 

V/v Số điện thoại tổng đài chăm sóc khách hàng của Trung tâm Dịch vụ việc làm 

tỉnh Lạng Sơn 
 

Kính gửi:  

 -  Các Sở, Ban ngành, đơn vị, đoàn thể, các Doanh nghiệp trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn; 

-  UBND các huyện, UBND xã, phường, thị trấn; 

-  Các TTGDTX tỉnh, TT GDNN-GDTX huyện; 

-  Các Trường THPT, trường PTDTNT trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

 

Để phục vụ các tổ chức, cá nhân, người lao động, nhân dân thuận tiện trong 

việc tìm hiểu, hỏi đáp những thắc mắc Chính sách Pháp luật về lao động-việc làm, 

chính sách Bảo hiểm thất nghiệp, tư vấn giới thiệu việc làm, học nghề và xuất khẩu 

lao động. Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lạng Sơn Trân trọng thông báo như sau: 

Kể từ ngày 01/10/2022, Trung tâm Dịch vụ việc làm tiếp nhận và tư vấn Chính 

sách pháp luật về lao động- việc làm, chính sách về Bảo hiểm thất nghiệp, tư vấn giới 

thiệu việc làm, học nghề và đăng ký nhu cầu tuyển dụng lao động của các tổ chức, cá 

nhân trên hệ thống tổng đài chăm sóc khách hàng số Hotline: 0205.6289.289 

Cụ thể: 

- Nhánh 1: Tư vấn về chính sách Bảo hiểm thất nghiệp; 

- Nhánh 2: Tư vấn chính sách lao động việc làm, giới thiệu việc làm; 

đăng ký tuyển dụng lao động; 

- Nhánh 3: Tư vấn về công tác xuất khẩu lao động. 

Trung tâm Dịch vụ việc làm xin trân trọng thông báo đến quý cơ quan, các tổ 

chức, cá nhân, người lao động và người dân được biết để tiện liên hệ công việc./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Trung tâm; 

- Các phòng chuyên môn nghiệp vụ Trung tâm; 

- Lưu: VT. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Bích Loan 
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