
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN MƯỜNG KHƯƠNG 
 

Số:        /UBND-VX 
V/v phối hợp tuyển lao động đi làm việc 

ở  Nhật Bản, Đài Loan theo hợp đồng 
của Công ty Cổ phần Nhân lực Toàn 

Đài (MANPOWERTD.,JSC)  
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Mường Khương, ngày      tháng 11 năm 2022 

 

Kính gửi:  
 - Phòng Lao động TB&XH huyện; 

 - Trung tâm Văn hóa - TT&TT huyện; 
 - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Căn cứ Công văn số 2463/SLĐTBXH-LĐTL ngày 02/11/2022 của Sở Lao 
động TB&XH tỉnh Lào Cai, về việc phối hợp tuyển lao động đi làm việc ở nước 
ngoài theo hợp đồng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo như sau: 

1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Triển khai thông báo rộng rãi đến các thôn, tổ dân phố, phối hợp với Trung 

tâm Dịch vụ việc làm tỉnh và Phòng Lao động - TB&XH huyện trong công tác tổ 
chức tuyên truyền, tuyển chọn lao động của địa phương đi làm việc ở nước ngoài 

theo hợp đồng theo nội dung tại Thông báo tuyển dụng lao động đi làm việc tại Đài 
Loan, Nhật Bản của Công ty (Đính kèm). Thời gian tuyển chọn: Từ tháng 03/11/2022 

đến 02/11/2023. 

- Định kỳ 6 tháng, một năm lập danh sách người lao động đăng ký, trúng tuyển 

gửi Phòng Lao động - TB&XH huyện tổng hợp, theo dõi. 

2. Trung tâm Văn hóa - TT&TT huyện: thông báo trên hệ thống truyền 

thanh của huyện theo Thông báo tuyển dụng lao động đi làm việc tại Đài Loan, Nhật 
Bản của Công ty.  

3. Phòng Lao động  TB&XH huyện: Định kỳ 6 tháng, một năm tổng hợp 

kết quả tuyển chọn lao động trên địa bàn huyện gửi về Sở Lao động - TB&XH để 
theo dõi, quản lý. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo UBND huyện; 
- Cổng TTĐT huyện (p/h); 
- Lưu: VT, LĐTBXH. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 

 
 

Tô Việt Thành 
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