
  UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 
   

Số: 778/SLĐTBXH-LĐVLBHXH 
 

V/v thông báo tuyển dụng người lao động 
đi làm việc tại Đài Loan theo phương 

thức tuyển dụng trực tiếp 

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

  

    Lạng Sơn, ngày 19 tháng 6  năm 2019 

 

Kính gửi:  
  - Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố; 

- Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc các huyện; 

- Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lạng Sơn. 
 

Thực hiện Công văn số 528/TTLĐNN-TCLĐ ngày 10/6/2019 của Trung 
tâm Lao động ngoài nước về việc đề nghị phối hợp thông báo tuyển dụng người 
lao động đi làm việc tại Đài Loan theo phương thức tuyển dụng trực tiếp, Sở 
Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo Chương trình tuyển chọn lao động 
đi làm việc tại Đài Loan theo đơn hàng Công ty HHCP Mạch điện tử Nam Á (có 
thông báo chi tiết kèm theo), đề nghị Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 
thành phố, Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc các huyện và Trung 
tâm Dịch vụ việc làm tỉnh phối hợp triển khai các nội dung sau: 

 1. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc tham mưu cho Ủy ban 
nhân dân huyện, thành phố: Có văn bản chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, 
phường, thị trấn và cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thông tin về Chương 
trình trên các phương tiện truyền thông đại chúng để những người lao động có 
nguyện vọng, đủ điều kiện tham gia chương trình được biết và nộp hồ sơ đăng 
ký dự tuyển. 

 2. Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh: Niêm yết “Thông báo tuyển chọn lao 
động đi làm việc tại Đài Loan theo đơn hàng Công ty HHCP Mạch điện tử Nam 
Á” tại trụ sở Trung tâm đồng thời đăng tải thông báo tuyển chọn lên cổng thông 
tin điện tử của đơn vị. 

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị 
liên hệ trực tiếp với Phòng Lao động việc làm - Bảo hiểm xã hội thuộc Sở (điện 
thoại: 02053 876 682) để cùng xem xét, giải quyết./. 

 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh (B/c); 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, LĐVL-BHXH.                                                            

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 

Đàm Văn Chính 
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