
UBND THÀNH PHỐ LÀO CAI 
PHÒNG LAO ĐỘNG – TB&XH 

 

Số:           /LĐTBXH-LĐVL 
 

V/v tuyên truyền thông báo tuyển dụng lao 

động đi làm việc trong và ngoài nước và 

tuyển sinh chính quy, liên thông các trình 

độ trung cấp, cao đẳng năm 2023. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

    TP. Lào Cai, ngày       tháng  02  năm 2023 

 

Kính gửi  

- Uỷ ban nhân dân các xã, phường; 
- Trung tâm GDNN-GDTX thành phố; 

- Trung tâm Văn hoá, Thể thao - Truyền thông thành phố. 
 

 

 Thực hiện các văn bản số: 137/SLĐTBXH-LĐTL, ngày 31/01/2023; số 

169/SLĐTBXH-LĐTL, ngày 03/02/2023; số 196/SLĐTBXH-LĐTL, ngày 08/02/2023 

của Sở Lao động - TBXH về việc phối hợp tuyển dụng lao động đi làm việc ở nước ngoài 

theo hợp đồng; 

Căn cứ văn bản số 02/CV-TT, ngày 01/02/2023 của Trung tâm hỗ trợ nông 

dân, Hội Nông dân tỉnh Lào Cai; Thông báo số 07/TB-CĐLC, ngày 03/02/2023 về 

thông báo tuyển sinh chính quy năm 2023 và Thông báo số 09/TBTS-CĐLC ngày 

08/02/2023 của trường Cao đẳng Lào Cai, về tuyển sinh liên thông các trình độ trung 

cấp, cao đẳng năm 2023.  

Để giúp người lao động chủ động nắm bắt kịp thời thông tin xuất khẩu lao 

động, đăng ký nhu cầu làm việc, tuyển sinh. Phòng Lao động - Thương binh và Xã 

hội thành phố, đề nghị: 

 1. Ủy ban nhân dân xã, phường: Tổ chức tuyên truyền, thông báo nhu cầu 

tuyển dụng lao động của các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước, cụ thể: 

 1.1 Tuyển dụng lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Nhật 

Bản, Đài Loan, Philippin. Giới thiệu người lao động có nhu cầu đăng ký trực tiếp 

liên hệ với các Công ty để làm thủ tục hồ sơ đăng ký dự tuyển: 

- Công ty Cổ phần Hợp tác Thương mại và Dịch vụ quốc tế Bảo Anh (BAO 

ANH TCIS); liên hệ: Ông Nguyến Bá Kết, Giám đốc tuyển dụng, số điện thoại: 0968 

469 389.  

- Công ty TNHH Đào tạo Nhân lực Á Châu (AHRE CO.,LTD); liên hệ: Bà 

Phạm Thị Hải Anh, Giám đốc Công ty, số điện thoại: 0908 211 819.  

- Công ty Cổ phần Nhân lực COLECTO (COLECTOHR.,JSC); liên hệ ông 

Nguyễn Đình Mùa, Trưởng phòng Tuyển dụng, số điện thoại: 0968 476 475.  

- Công ty Cổ phần Đầu tư Tập đoàn New Star (Newstar Group); liên hệ ông 

Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc, số điện thoại: 0966 595 873.  

- Công ty Cổ phần Hợp tác quốc tế CEMA (CEMA.,JSC); liên hệ ông Lê Đức 

Toàn, Giám đốc Công ty, số điện thoại: 0912 171 090.  



(Chỉ tiêu, điều kiện, thời gian và cách thức đăng ký có trong Chương trình và 
Thông báo tuyển dụng lao động của các Công ty gửi kèm theo). 

1.2. Thông báo tuyển lao động đi làm việc tại các khu công nghiệp trong nước: 
- Lao động làm việc có tính chất thời vụ tại khu công nghiệp của tỉnh Phú Thọ; 
- Lao động làm việc có tính chất lâu dài tại các khu công nghiệp: Phú Thọ, Bắc 

Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Hưng Yên... 
Chi tiết liên hệ: Trung tâm Hỗ trợ nông dân - Hội Nông dân tỉnh Lào Cai, Trụ 

sở Khối 3, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, SĐT 0973 404 778  hoặc 
phòng Lao động –  Thương binh và Xã hội thành phố (Đ/c Mai Như Hoa, số 

điện thoại 0961 008 560). 
(Sao gửi kèm thông báo số 02/CV-TT của Trung tâm Hỗ trợ nông dân - Hội 

Nông dân tỉnh Lào Cai ) 

 Lập danh sách lao động làm hồ sơ đăng ký tuyển dụng gửi về Uỷ ban nhân 

dân thành phố (qua phòng Lao động –Thương binh và Xã hội) để tổng hợp, theo dõi, 

quản lý theo quy định.  

1.3. Tuyên truyền rộng rãi tới nhân dân nội dung Thông báo số 07/TB-CĐLC, 

ngày 03/02/2023 về thông báo tuyển sinh chính quy năm 2023; số 09/TBTS-CĐLC, 

ngày 08/02/2023 về tuyển sinh liên thông các trình độ trung cấp, cao đẳng năm 2023 

(có sao gửi kèm theo).  

2. Trung tâm GNNN - GDTX thành phố: Phối hợp với Uỷ ban nhân dân các 

xã, phường thực hiện tuyên truyền, phổ biến về các điều kiện, quyền lợi và tư vấn, 

hướng dẫn người lao động có nhu cầu tham gia tuyển dụng và tuyển sinh làm thủ 

tục, hồ sơ đăng ký theo quy định. 

3. Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông thành phố: Đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền trên hệ thống các phương tiện thông tin đại chúng để thông 

báo và truyền tải đến người lao động trên địa bàn thành phố nắm bắt các thông tin 

tuyển dụng, chương trình đào tạo ngoài nước của tổ chức doanh nghiệp (ở mục 1) 

và đăng ký ứng tuyển, làm việc và  tuyển sinh theo nhu cầu. 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Lào Cai đề nghị các cơ 

quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân xã, phường triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận;                                                                                    
- Như kính gửi; 
- Đ/c Ngô Vũ Quốc - PCT UBND Tp; 
- Đ/c Dương Phúc Toán - TrP LĐTBXH Tp; 
- Cổng Thông tin điện tử Tp; 
- Lưu: VT.                                                                                              
          

 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

 Nông Thị Phượng 
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