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Thực hiện Công văn số 13/SLĐTBXH - LĐVL ngày 04 tháng 01 năm 

2023 của sở Lao động - Thương Binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng về việc giới 

thiệu Công ty phối hợp triển khai tuyển chọn lao động đi làm việc ở nước ngoài 

theo hợp đồng năm 2023. Ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh giới thiệu Công 

ty phối hợp tuyển chọn lao động trên địa bàn, cụ thể như sau:  

1. Công ty cổ phần dịch vụ Toàn Cầu Minh Việt có đủ giấy tờ hợp lệ, 

chứng minh đủ tư cách pháp nhân để hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi 

làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Công ty được Bộ Lao động - TBXH cấp 

giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài số 

1303/LĐTBXH-GP ngày 19/8/2021. Địa chỉ trụ sở chính của Công ty: Lô 10,  

C1 Khu DA nhà ở Cầu Diễn, đường Cầu Diễn, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

2. Giới thiệu Công ty cổ phần dịch vụ Toàn Cầu Minh Việt trực tiếp phối 

hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tuyển chọn, chuẩn bị nguồn lao động đi 

làm việc tại thị trường Nhật Bản theo hợp đồng cung ứng lao động của Công ty 

đã ký với đối tác nước ngoài và có phiếu trả lời Đăng ký hợp đồng cung ứng lao 

động của Cục Quản lý lao động ngoài nước. 

3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan phối hợp với 

Công ty cổ phần dịch vụ Toàn Cầu Minh Việt thực hiện tư vấn, thông báo tuyển 

chọn, cung cấp thông tin chính xác với người lao động và chính quyền địa 

phương tại nơi tuyển chọn.  

4. Đề nghị Công ty cổ phần dịch vụ Toàn Cầu Minh Việt phổ biến các 

quy định của pháp luật, chính sách hỗ trợ, tiêu chuẩn, điều kiện làm việc, quyền 

lợi nghĩa vụ của người lao động theo nội dung hợp đồng cung ứng lao động, các 

khoản chi phí cho môi giới, đào tạo nghề, ngoại ngữ, chi phí khác (nếu có), công 

việc cụ thể của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo từng đơn hàng; tổ 

chức đào tạo bồi dưỡng tay nghề, ngoại ngữ, kiến thức cần thiết và cấp giấy 

chứng nhận hoàn thành khóa học giáo dục định hướng cho người lao động trước 

khi đi làm việc ở nước ngoài theo đúng quy định; tuân thủ các quy định về 
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phòng, chống dịch bệnh COVID-19; thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy 

định hiện hành. 

(có Thông báo tuyển dụng kèm theo) 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc đề nghị các cơ quan, 

đơn vị, doanh nghiệp phản ánh kịp thời về Ủy ban nhân dân huyện (Phòng Lao 

động -Thương binh và Xã hội) để phối hợp giải quyết và báo cáo cấp trên theo 

thẩm quyền./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Sở Lao động - TBXH; 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, ban ngành đoàn thể huyện; 

- Lưu:VT, LĐTBXH. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Chu Thị Vinh 
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