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Sô://£#/UBND - v x  Mường khương, ngày/ỉỸ tháng 8 năm 2017
V/v tiếp tục triến khai tuyển lao động 

làm việc tại Hà Khẩu, Vân Nam, 
Trune Quốc

Kính gửi:
- Uỷ ban nhân dân các xã, thị trân;
- Các tố chức Hội, Đoàn thể huyện;
- Phòng Lao động TBXH huyện.

Thực hiện triển khai thí điểm tuyển lao động qua biên giới làm việc tại 
Công ty hữu hạn Khoa học - Kỹ thuật Huệ Hồng, châu Hồng Hà Vân nam - 
Trung Quốc (theo Văn bản số 949/SLĐTBXH-LĐTL ngày 7/6/2017 của Sở Lao 
động -  Thương binh Xã hội tỉnh Lào Cai). Ngày 12/6/2017 ủ y  ban nhân dân 
huyện đã ban hành Văn bản số 1101/UBND-VX để triển khai công tác tuyển lao 
động trên địa bàn huyện, kết quả đến nay có 02 lao động (xã Thanh Bình) đăng 
ký dự tuyên.

Từ ngày 09/8 đến 11/8/2017, Lãnh đạo ủ y  ban nhân dân huyện và Phòng 
Lao động — TBXH huyện tham gia đoàn công tác của tỉnh khảo sát thực tế các 
cơ sở sản xuất tại các huyện Kiến Thủy, thành phố Mông tự và huyện Hà Khâu, 
tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, cụ thể là tại Công ty hữu hạn Khoa học Kỹ thuật 
Huệ Hồng. Qua khảo sát thực tế cho thấy nhu cầu tuyến dụng, các chế độ đối 
với lao động Việt Nam của Công ty hữu hạn Khoa học -  Kỹ thuật Huệ Hồng 
như sau:

* v ề  số lưọng, ngành nghề, địa điểm làm việc:
- Số lượng cần tuyển dụng: 3.000 lao động, trong đó nữ: 2.000 lao độne;
- Ngành nghề, công việc: Lắp ráp, sản xuất các sản phẩm điện tử;
- Địa điểm làm việc: Công ty hữu hạn Khoa học - Kỹ thuật Huệ Ilồng ( 

trong khu hợp tác kinh tế qua biên giới Hà Khẩu, Châu Hồng Hà, Vân Nam, 
Trung Quốc -  Đối diện xã Bản Vược, huyện Bát Xát, Lào Cai, Việt Nam),

* v ề  tiêu chuẩn dự tuyển:
- Độ tuôi từ đủ 18 đên 35 tuôi; có đủ sức khỏe, không bị khuyết tật;
- Trình độ: Tốt nghiệp từ Trung học cơ sở (lóp 9) trở lên.
* v ề  chế độ đối vói ngưòi lao động:
- Thời hạn làm việc: Từ 12 đến 24 tháng cho mỗi lần ký hợp đồng tuyển 

dụng lao động (hết hạn hơp động Công ty và người lao độns, thỏa thuận ký hợp 
đồng tuyến dụng mới).

- Thòi giò' làm việc: 10 giờ/ngày, 6 ngày/tuần (có nghỉ ăn giữa ca). Người 
lao động được nghỉ 01 ngày/tuần (ngày Chủ nhật) và nghỉ các ngàv lễ theo quy 
định của pháp luật lao động Trung Quôc; hàng năm được nghỉ 05 ngày phcp (có 
hưởng lươna,).



- Tiền lương: Trong thời gian thử việc (02 tháng) là 1.200 nhân dân 
tệ/tháng; hết thời gian thử việc là từ 1.500 nhân dân tệ/tháng trở lên. Khi công ty 
đi vào hoạt động có hiệu quả mức lương của người lao động được tăng lên.

- Điều kiện ăn, ở, sinh hoạt:
+ Công ty tổ chức nấu ăn, hồ trợ 03 bừa ăn/ngày miễn phí (sáng, trưa, lối 

và do đầu bếp Việt Nam nấu đê phù họp với khẩu vị của lao động Việt Nam).
+ Bổ trí chồ ở miễn phí cho người lao động (phòng ỏ' rộng rãi, công trình 

vệ sinh khép kín, điện, nước, tắm nóng lạnh,...). Có không gian, khu vui chơi, 
thể dục the thao phục vụ người lao động.

- An toàn lao động và bảo hộ lao động: Công ty đảm bảo các điều kiện về 
an toàn vệ sinh lao động cho người lao động theo quy định của pháp luật Trung 
Quốc.

- Công ty hồ trợ mua Bảo hiểm thương mại cho người lao động.
Đe hạn chế lao động sang làm việc bất họp pháp tại Trung Quốc, đồng 

thời hỗ trợ, tạo điều kiện cho người lao động của huyện có cơ hội tìm được việc 
làm, tăng thu nhập, góp phần xóa đói giảm nghèo, ủ y  ban nhân dân huyện yêu

1. ủ y  ban nhân dân các xã, thị trấn: Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên 
truyền, vận động người lao động có nhu cầu đăng ký dự tuyến; lập danh sách lao 
động đăng ký dự tuyển gửi về UBND huyện trước ngày 15 hàng tháng (qua 
Phòng Lao động -  TBXH huyện) đế tổng hợp báo cáo và đề nghị tố chức sơ 
tuyển.

2. Đe nghị các tổ chức Hội, đoàn thể huyện phối họp chỉ dạo các Hội, 
đoàn thể cơ sở tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên tích cực đăng ký tham 
gia dự tuyên.

3. Phòng Lao động -  TBXH huyện: Tư vấn, hướng dẫn người lao động 
đăng ký, nộp hô sơ dự tuyên; tông họp báo cáo, đê nghị Sở Lao động TBXH, 
Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh tô chức SO' tuyên.

câu:

Đe nghị các cơ quan, đơn vị triển khai, thực hiện./

Noi nhận:
- Như Irên;
- TT. Huyện ủy -  HĐND huyện (B/c);
- LĐ. UBND huỵện;
- Đài TT- TH; cổng TTĐT huyện;
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