
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH LAI CHÂU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-VX Lai Châu, ngày        tháng 9 năm 2022 
V/v giới thiệu, cung ứng người 

lao động Việt Nam cho Công ty 

Trách nhiệm hữu hạn Duy Thành  
 

                              

Kính gửi:   

 - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Liên đoàn Lao động tỉnh; 

- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Báo Lai Châu; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh. 
 

Căn cứ Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy 

định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý 

người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam; 

Để cung ứng lao động cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Duy Thành, đồng 

thời tạo điều kiện cho lao động Việt Nam được làm việc trong Công ty trước khi 

cho phép Công ty được tuyển lao động nước ngoài, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý 

kiến chỉ đạo như sau: 

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị 

có liên quan thông báo nhu cầu tuyển dụng lao động Việt Nam vào các vị trí công 

việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh trên Cổng Thông 

tin điện tử của tỉnh Lai Châu để người lao động biết, đăng ký tìm việc, báo cáo 

kết quả tuyển dụng lao động về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 23/9/2022. 

2. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lai Châu phát, đăng thông báo 

tuyển dụng lao động miễn phí trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lai 

Châu 02 kỳ liên tục để người lao động biết, đăng ký tìm việc (đính kèm nội dung 

tuyên truyền). 

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng, ban chức năng; 

UBND các xã, phường, thị trấn thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin 

đại chúng của địa phương về thông tin tuyển chọn người lao động Việt Nam cho 

nhà thầu Công ty Trách nhiệm hữu hạn Duy Thành để người lao động có nguyện 

vọng và đáp ứng yêu cầu biết, đăng ký dự tuyển. 

4. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Duy Thành liên hệ trực tiếp với Trung tâm 

Dịch vụ việc làm Lai Châu (địa chỉ: Nậm Loỏng 3, phường Quyết Thắng, thành 

phố Lai Châu, ĐT 02133.876.235) để đăng thông báo tuyển dụng lao động Việt 

Nam vào các vị trí dự kiến tuyển lao động nước ngoài làm việc tại Công ty trên 

Cổng Thông tin điện tử http://csdl.vieclamvietnam.gov.vn và tổ chức phỏng vấn 

(nếu có hồ sơ). 



5. Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lai Châu: Đăng tải thông báo tuyển lao 

động Việt Nam vào các vị trí dự kiến tuyển lao động nước ngoài làm việc tại Công 

ty Trách nhiệm hữu hạn Duy Thành trên địa chỉ website của Trung tâm; giao 

Trung tâm phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Duy Thành tổ chức tiếp 

nhận, tổng hợp hồ sơ xin việc, đồng thời tham gia phỏng vấn người lao động tại 

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lai Châu. Báo cáo kết quả tuyển dụng lao động 

về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 21/9/2022 để tổng hợp trình 

Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài vào làm 

việc tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Duy Thành đối với những vị trí công việc 

không tuyển được lao động Việt Nam. 

(Có thông báo tuyển lao động Việt Nam làm việc cho Công ty Trách nhiệm  

hữu hạn Duy Thành đính kèm). 

Căn cứ nội dung Công văn này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các 

cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp tổ chức thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Trung tâm PVHC công; 

- Công ty TNHH Duy Thành; 

- Lưu: VT, VX3. 

KT. CHỦ TICH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 
 
 

 

 

Tống Thanh Hải 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



THÔNG BÁO 

Tuyển lao động Việt Nam làm việc cho Công ty TNHH Duy Thành  

(Địa chỉ: Số 87, ngõ 521 Trương Định, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội) 

(Kèm theo Công văn số:         /UBND-VX, ngày     /9/2022  

của Chủ tịch UBND Lai Châu) 

 
 
 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu thông báo tuyển lao động Việt Nam làm 

việc tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Duy Thành, cụ thể:  

1. Thông tin tuyển dụng 

- Số lượng: 30 người; 

- Chức danh công việc: Lao động kỹ thuật; 

- Vị trí công việc: Khoan, gia cố hầm lò công trình thủy điện; 

- Trình độ chuyên môn: Được đào tạo về lĩnh vực hầm lò và có ít nhất 03 năm 

kinh nghiệm trong lĩnh vực khoan, gia cố hầm lò trong các công trình thủy điện; 

- Mức lương: 15.000.000 VNĐ/tháng và các chế độ khác theo quy định của 

pháp luật; 

- Địa điểm làm việc: Công trình Thủy điện Nậm Cấu, xã Bum Tở, huyện 

Mường Tè, tỉnh Lai Châu; 

- Thời gian làm việc: Từ tháng 9/2022 đến tháng 8/2024. 

2. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 16/9/2022. 

3. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lai Châu, địa 

chỉ: Nậm Loỏng 3, phường Quyết Thắng, thành phố Lai Châu, ĐT 02133.876.235. 

4. Thời gian phỏng vấn: Ngày 19/9/2022 (buổi sáng: Từ 08 giờ 00 phút đến 

11 giờ 30 phút; buổi chiều: Từ 14 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút). 
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