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Về việc phối hợp tuyển lao động đi 

làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo 

hợp đồng 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

 

   TP. Lạng Sơn, ngày 09 tháng 02 năm 2023 

 

Kính gửi:   

- Văn phòng HĐND-UBND thành phố; 

- UBND các phường, xã. 

 

Thực hiện Công văn số 03/TTDVVL-TVGTVL, DN&BHTN ngày 

13/01/2023 của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lạng Sơn về việc tuyển lao động đi 

làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng; Công văn số 04/TTDVVL-

TVGTVL, DN&BHTN ngày 17/01/2023 của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lạng 

Sơn về việc tuyển lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng; 

Thông báo số 08/TB-TTDVVL ngày 01/02/2023 của Trung tâm Dịch vụ việc làm 

tỉnh Lạng Sơn về việc tuyển dụng lao động làm việc có thời hạn tại Nhật Bản – Đài 

Loan. Qua đó: 

 - Giới thiệu Công ty cổ phần Phát triển giáo dục và thương mại Việt 

Nhật, địa chỉ trụ sở chính: Nhà L1-1, Tổ 13, phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ 

Liêm, Hà Nội; điện thoại: 0977608769 đến địa bàn thành phố Lạng Sơn để phối 

hợp triển khai chương trình tư vấn, tuyển dụng nguồn lao động và thực tập sinh 

kỹ năng đặc định sang làm việc và thực tập tại nước Nhật Bản. Thời gian tuyển 

dụng từ ngày 06/01/2023 đến ngày 31/12/2023.  

- Giới thiệu Công ty cổ phần Mirai International tại Lạng Sơn, địa chỉ: Số 

559, đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; 

điện thoại: 0911140688, để phối hợp triển khai chương trình tư vấn, tuyển dụng 

nguồn lao động sang làm việc tại Nhật Bản. Thời gian tuyển dụng từ ngày 

06/01/2023 đến ngày 31/12/2023. 

Để người dân trên địa bàn thành phố nắm bắt chương trình tuyển dụng và 

người lao động có nguyện vọng, đủ điều kiện tham gia chương trình được biết, 

nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển. Phòng Lao động - TB&XH thành phố đề nghị Văn 

phòng HĐND-UBND thành phố, UBND các phường, xã phối hợp thực hiện một 

số nội dung sau: 

1. UBND các phường, xã 

- UBND các phường, xã thông niêm yết Công văn số 35/SLĐTBXH-

LĐVLBHXH ngày 06/01/2023, Công văn số 39/SLĐTBXH-LĐVLBHXH, ngày 

09/01/2023 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn và Thông báo 

số 08/TB-TTDVVL ngày 01/02/2023 của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lạng 



Sơn 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 Công ty cổ phần Phát triển giáo dục và 

thương mại Việt Nhật và Công ty cổ phần Mirai International tại Lạng Sơn được 

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.  

2. Văn phòng HĐND-UBND thành phố 

Thực hiện đăng tải Công văn số 35/SLĐTBXH-LĐVLBHXH ngày 

06/01/2023, Công văn số 39/SLĐTBXH-LĐVLBHXH ngày 09/01/2023 của Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn và Thông báo số 08/TB-TTDVVL 

ngày 01/02/2023 của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lạng Sơn trên Trang Thông tin 

điện tử thành phố  

(có các văn bản gửi kèm theo). 

Phòng Lao động - TB&XH thành phố đề nghị Văn phòng HĐND-UBND 

thành phố, UBND các phường, xã phối hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận:     
- Như trên;   

- UBND TP (b/c); 

- LĐ, CV phòng; 

- Lưu: VT.  

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 
 
 

 

 

 

Đoàn Đức Thanh 
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