
  

UBND TỈNH LÀO CAI 
SỞ LAO ĐỘNG - TBXH 

 

Số:      /SLĐTBXH-GDNNVL 
V/v phối hợp thông báo tuyển 

dụng lao động  làm việc tại Tập 
đoàn CN Than khoáng sản Việt 

Nam năm 2023 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Lào Cai, ngày      tháng     năm 2023 

ơ 

 

 
Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

 

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được Thông báo tuyển dụng lao 

động số 6226/TB - CĐTKV ngày 15/12/2022 của Trường Cao đẳng Than - Khoáng 

sản Việt Nam về việc tuyển dụng lao động cử đi học nghề và làm việc tại các doanh 

nghiệp trong Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam năm 2023 

Để tạo điều kiện cho người lao động trên địa bàn tỉnh có cơ hội lựa chọn, tìm 

kiếm việc làm phù hợp, góp phần giảm tỉ lệ lao động thất nghiệp, Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

triển khai rộng rãi đến các xã, phường, thị trấn để tuyên truyền đến người lao động, 

đồng thời chỉ đạo Đài Phát thanh - Truyền hình của địa phương thông báo toàn bộ nội 

dung tuyển dụng lao động của Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam thuộc 

Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đến người lao động trên địa bàn 

biết, tham gia học tập và làm việc tại Công ty.  

( Có Thông báo tuyển dụng lao động của Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản 

Việt Nam thuộc Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam kèm theo). 

Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quan tâm, phối hợp 

chỉ đạo triển khai thực hiện./.  
 

   Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Phòng Lao động - TBXH các huyện, TX, TP; 
- Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam; 
- Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh; 
- Các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh; 
- Cổng thông tin điện tử Sở Lao động - TBXH; 
- Lưu VT, GDNNVL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 
 

 
Đinh Văn Thơ 
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