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- Phòng Lao động-TB&XH; 
- Trung tâm VH,TT-TT thị xã Sa Pa; 
- UBND các xã, phường. 
 
 

 

UBND thị xã Sa Pa nhận được Công văn số 1916/SLĐTBXH-LĐTL ngày 

15/9/2022 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. Việc này, Chủ tịch UBND thị xã chỉ đạo như 

sau: 

1. UBND các xã, phường 

Tổ chức tuyên truyền, thông báo đến người lao động được biết nội dung 

tuyển lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại công văn 

1916/SLĐTBXH-LĐTL ngày 15/9/2022 của Sở Lao động-TB&XH tỉnh Lào Cai và 

Phiếu trả lời đăng ký cung ứng hợp đồng lao động của Cục quản lý lao động 

ngoài nước Bộ Lao động-TB&XH. 

Theo dõi, tổng hợp, báo cáo số lượng, danh sách lao động  đủ điều kiện đi 

làm ở nước ngoài theo hợp đồng (Tại Nhật Bản, Algeria nếu có) gửi về UBND thị 

xã (qua Phòng Lao động-TB&XH) để tổng hợp theo dõi và báo cáo theo quy định. 

(Có Văn bản và Phiếu trả lời đăng ký cung ứng hợp gửi kèm) 

2. Trung tâm Văn hóa, TT-TT 

Đăng tải nội dung phối hợp tuyển lao động đi làm việc ở nước ngoài theo 

hợp đồng tại Công văn số 1916/SLĐTBXH-LĐTL ngày 15/9/2022 của Sở Lao 

động-TB&XH tỉnh Lào Cai và Phiếu trả lời đăng ký cung ứng hợp đồng lao động 

của Cục quản lý lao động ngoài nước Bộ Lao động-TB&XH, trên hệ thống 

Truyền hình, truyền thanh của thị xã và phát trên các cụm loa tại các xã, 

phường, cổng thông tin điện tử thị xã. Để Nhân dân, người lao động được biết, 

đăng ký tham gia ứng tuyển để giúp có việc làm ổn định cuộc sống, góp phần phát 

triển kinh tế địa phương vươn lên xóa đói, giảm nghèo bền vững. 

 3. Phòng Lao động-TB&XH 



Phối hợp với các phòng ban của Sở Lao động-TB&XH và Trung tâm Dịch 

vụ việc làm tỉnh Lào Cai. Hướng dẫn các xã, phường tuyên truyền, vận động lao 

động địa phương đủ điều kiện tích cực tham gia đăng đi làm việc ở nước ngoài 

theo hợp đồng tại các nước Nhật Bản, Algeria . 

 Yêu cầu Phòng Lao động-TB&XH, Trung tâm Văn hóa, TT-TT thị xã, 

UBND các xã, phường triển khai thực hiện./. 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TT UBND thị xã; 
- LĐVP, CV Bình; 
- Cổng thông tin điện tử Sa Pa (Đăng tải); 
- Lưu VT, LĐTBXH, Duyệt (3 bản). 

KT. CHỦ TỊCH 
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