
UBND TỈNH LÀO CAI 

SỞ LAO ĐỘNG - TBXH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /SLĐTBXH-LĐTL 

V/v phối hợp tuyển lao động đi làm 
việc ở nước ngoài theo hợp đồng 

Lào Cai, ngày      tháng 12 năm 2022  
 

 

 

Kính gửi:  
 - Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lào Cai; 

 - UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
 - Công ty Cổ phần Phát triển nhân lực Thương mại 

và Dịch vụ TVC. 
 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được hồ sơ kèm theo Công 
văn số 2012/2022/CV-TVC ngày 20/12/2022; số 126/CV-TVC ngày 26/12/2022 

của Công ty Cổ phần Phát triển nhân lực Thương mại và Dịch vụ TVC (gọi tắt 
là Công ty TVC) về việc gia hạn triển khai công tác tuyển chọn lao động đi làm 

việc ở nước ngoài theo hợp đồng và phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lào 
Cai tuyển chọn bộ đội xuất ngũ của tỉnh Lào Cai đi làm việc tại nước Nhật Bản 
theo hợp đồng. Căn cứ Công văn số 1570/UBND-VX ngày 16/4/2019 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc phân cấp chấp thuận doanh nghiệp tuyển lao 
động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội có ý kiến như sau: 

1. Giao Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lào Cai phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và 
Công ty Cổ phần Phát triển nhân lực Thương mại và Thương mại và Dịch vụ 

TVC tổ chức tuyên truyền tuyển chọn lao động đi làm việc ở nước ngoài theo 
hợp đồng trên địa bàn tỉnh theo các Phiếu trả lời của Cục Quản lý Lao động 

ngoài nước và Thông báo kế hoạch tuyển dụng của Công ty. 

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các phòng 

chuyên môn, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn phối hợp tuyên truyền, tuyển 
chọn lao động của địa phương đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo các 

Phiếu trả lời của Cục Quản lý Lao động ngoài nước và Kế hoạch tuyển dụng của 
Công ty tại Mục 1 Công văn này. 

(Có bản phô tô các Phiếu trả lời của Cục Quản lý Lao động ngoài nước 

và Kế hoạch tuyển dụng của Công ty gửi kèm). 

3. Thời gian tuyển chọn: Từ ngày 05/01/2023 đến 31/12/2023. 

4. Công ty Cổ phần Phát triển nhân lực Thương mại và Thương mại và 
Dịch vụ TVC có trách nhiệm tuyển dụng lao động trên địa bàn tỉnh Lào Cai theo 

đúng quy định. Đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật trong việc tuyển 
chọn lao động đi làm việc ở nước ngoài theo Hợp đồng. 



5. Định kỳ 6 tháng, một năm, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành 
phố, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, Công ty Cổ phần Phát triển nhân lực 

Thương mại và Thương mại và Dịch vụ TVC tổng hợp báo cáo về việc tuyển 
chọn và số lượng người lao động của địa phương đã được đưa đi làm việc ở 
nước ngoài gửi Sở Lao động  - Thương binh và Xã hội để theo dõi quản lý. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (như Kính gửi) triển khai thực 

hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai (Phối hợp); 
- Phòng LĐ-TBXH các huyện, TX, TP; 
- BGĐ: GĐ, PGĐ3; 
- Lưu: VT, GDNN-VL, LĐTL. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Nguyễn Thị Hồng Minh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

CÁN BỘ PHỐI HỢP TUYỂN LAO ĐỘNG ĐI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG  

(Kèm theo Công văn số       /SLĐTBXH-LĐTL ngày    /12/2022 của Sở Lao động-TBXH Lào Cai) 
 

STT Họ và tên Chức vụ 
Số 

CMND/CCCD 

Điện thoại 

liên hệ 
Ghi chú 

1 Phạm Thị Thu Hương 
Phó Tổng Giám đốc kiêm 

Giám đốc điều hành 
031028689 0912.449.259  

2 Phạm Thị Thu Hiền Phó Tổng Giám đốc 031118592 0946.610.889  

3 Vũ Thị Đoan Trang Cán bộ tuyển dụng 034190005124 0963.646.527  

4 Hồ Quang Hợp Cán bộ tuyển dụng 063230877 0373.018.415  
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