
UBND THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

PHÒNG LAO ĐỘNG - TBXH 
  

 

Số: 123 /LĐTBXH 

Về việc phối hợp 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 02 tháng 3 năm 2023 

 

Kính gửi:   

- Văn phòng HĐND-UBND thành phố; 

- UBND các phường, xã. 

 

Thực hiện Công văn số 16/TTDVVL-TVGTVL, DN&BHTN ngày 

20/02/2023 và Công văn số 17/TTDVVL-TVGTVL, DN&BHTN ngày 20/02/2023 

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. Qua đó: 

 - Giới thiệu Công ty cổ phần Tập đoàn quốc tế Nam Việt, địa chỉ trụ sở 

chính: Số 36-BT8 KĐT mới Văn Quán, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà 

Nội; điện thoại: 0981222727, 0918659681 đến Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh 

Lạng Sơn để phối hợp triển khai chương trình tư vấn, tuyển dụng nguồn lao 

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

09/02/2023 đến ngày 31/12/2023. 

- Giới thiệu Công ty cổ phần Phát triển nhân lực và thương mại Việt Nam, 

địa chỉ trụ sở chính: Khu liên hợp thể thao Cây Xanh, phường Kiến Hưng, quận 

Hà Đông, Hà Nội; điện thoại: 0978196128, đến Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh 

Lạng Sơn để phối hợp triển khai chương trình tư vấn, tuyển dụng nguồn lao 

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

09/02/2023 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 228/SLĐTBXH-

LĐVLBHXH ngày 14/02/2023, Công văn số 229/SLĐTBXH-LĐVLBHXH ngày 

14/02/2023 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 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 Tập đoàn quốc tế Nam 

Việt và Công ty cổ phần Phát triển nhân lực và thương mại Việt Nam 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 228/SLĐTBXH-LĐVLBHXH ngày 

14/02/2023 và Công văn số 229/SLĐTBXH-LĐVLBHXH ngày 14/02/2023 của Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội 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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