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Số:          /UBND-LĐTBXH 
V/v tuyển lao động đi làm việc  

có thời hạn ở nước ngoài. 
 

   Quảng Xương, ngày      tháng     năm 2022 

 

Kính gửi: UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện công văn số 2244/SLĐTBXH-LĐVL ngày 29/6/2022 của Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tuyển lao động đi làm việc có thời 

hạn ở nước ngoài, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau: 

 1. Đề nghị UBND các xã, thị trấn tuyên truyền kế hoạch tuyển lao động 

của Công ty Cổ phần Thương mại Hợp tác quốc tế AMC đến toàn thể Nhân dân, 

người lao động được biết để phối hợp tuyển lao động trên địa bàn đưa đi làm 

việc có thời hạn ở nước ngoài. Cụ thể như sau:  

- Số lượng:  

+ Nam 10 người đi làm công nhân xây dựng tại Đài Loan;  

+ 40 người (trong đó nam 30 người và nữ 10 người) đi làm công nhân nhà 

máy tại Đài Loan. 

- Thời gian tuyển chọn lao động: từ nay đến 31/12/2022. 

 2. UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm phối hợp, tạo điều kiện cho công 

ty tổ chức triển khai các hoạt động tư vấn, tuyển chọn lao động; kiểm tra, giám 

sát việc thực hiện đào tạo, thu tiền người lao động của Công ty Cổ phần Thương 

mại Hợp tác quốc tế AMC; báo cáo những khó khăn, vướng mắc để kịp thời giải 

quyết. 

3. Công ty Cổ phần Thương mại Hợp tác quốc tế AMC phải công khai số 

lượng, tiêu chuẩn tuyển chọn, điều kiện làm việc và sinh hoạt, quyền lợi và các 

khoản chi phí người lao động phải đóng góp trước khi đi làm việc ở nước ngoài; 

báo cáo bằng văn bản số lượng dự tuyển, số trúng tuyển, số lao động đi làm việc 

ở nước ngoài, kế hoạch đưa số lao động còn lại từng quý về UBND huyện (qua 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội) để tổng hợp./. 
 

Nơi nhận: 
 - Như kính gửi; 

 - Chủ tịch UBND huyện (để b/c); 

 - Lưu: VT, LĐTBXH. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

Nguyễn Huy Nam 
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