
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 ở ngoài nước 

 của các tổ chức, doanh nghiệp  

tháng 03/2023. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

    TP. Lào Cai, ngày      tháng  3  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 của Sở Lao động - TBXH: Số 369/SLĐTBXH-LĐTL, ngày 

28/02/2023 về phối hợp tuyển lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Số 

392/SLĐTBXH-LĐVL, ngày 03/3/2023 về việc phối hợp tuyển chọn thực tập sinh nữ đi 

thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản, đợt 1/2023. Để giúp người nhân dân, lao động chủ động 

nắm bắt kịp thời thông tin xuất khẩu lao động, đăng ký nhu cầu làm việc, tuyển chọn 

thực tập sinh. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố, đề nghị: 

 1. Ủy ban nhân dân xã, phường: 

 1.1. Tổ chức tuyên truyền truyền, thông báo nhu cầu tuyển lao động đi làm việc 

ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn thành phố theo Phiếu trả lời của Cục quản 

lý lao động ngoài nước và Thông báo tuyển dụng lao động đi làm việc tại Nhật Bản 

của Công ty; cụ thể: 

 - Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu thương mại hợp tác nhân lực quốc tế Việt 

Nam (VINAINCOMEX.,JSC); 

- Công ty Cổ phần Thương mại và hợp tác quốc tế MILACO (MILACO 

INTERNATIONAL.,JSC) 

(Sao gửi kèm theo Thông báo tuyển dụng lao động đi làm việc tại Nhật Bản và 

Phiếu trả lời của Cục quản lý lao động ngoài nước của các Công ty gửi kèm theo). 

1.2. Thông báo, tuyên truyền đến người lao động về tuyển chọn thực tập sinh nữ đi 

thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt 1/2023 theo thoả thuận giữa Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội và Tổ chức phát triển nhân lực quốc tế Nhật Bản (gọi tắt là Tổ chức IM 

Japan). 

(Sao gửi kèm theo thông báo tuyển chọn thực tập sinh nữ đi thực tập kỹ thuật tại 

Nhật Bản theo chương trình IM Japan, đợt 1/2023 của Trung tâm Lao động nước ngoài). 

- Thời gian tuyển dụng/tuyển chọn: Từ tháng 03 đến tháng 12/2023. 

- 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) trước ngày 15 hàng tháng 

để tổng hợp, theo dõi, quản lý theo quy định.  



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

xã, phường 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 hoàn thiện 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 lao 

động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và tuyển chọn thực tập sinh nữ đi thực 

tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt 1/2023 (ở mục 1) và đăng ký ứng tuyển, tuyển chọn theo 

nhu cầu. 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố 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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