
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN GIA LỘC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /UBND - LĐTBXH
V/v quản lý hoạt động tuyển chọn lao 
động đi làm việc có thời hạn ở nước 

ngoài theo hợp đồng

           Gia Lộc, ngày      tháng  6  năm 2022

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

       - Đài truyền thanh huyện;
                 - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Thực hiện Công văn số 2085/SLĐTBXH-GDNN ngày 10/6/2022 của Sở 
Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương về việc quản lý hoạt động 
tuyển chọn lao động đi làm việc có thời hạn ở ngước ngoài theo hợp đồng.

Theo thông báo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội: Công ty Cổ 
phần Hợp tác lao động và Thương mại là doanh nghiệp đủ điều kiện hoạt động 
dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài và được thực 
hiện hợp đồng cung ứng lao động đã ký với đối tác Đài Loan theo phiếu trả lời 
số: 6139/2022/QLLĐNN-ĐLAM ngày 31/3/2022, 12215/2022/QLLĐNN-
ĐLAM ngày 28/4/2022; được thực hiện hợp đồng cung ứng lao động đã ký với 
đối tác Nhật Bản theo Phiếu trả lời số: 614/2022/ NBĐNA-PTN ngày 
5/4/2022;615/2022/NBĐNA-PTN ngày 05/4/2022; 865/2022/NBĐNA-PTN 
ngày 29/4/2022 của Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội.

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn phối 
hợp, quản lý, giám sát hoạt động tuyển chọn lao động của Công ty Cổ phần Hợp 
tác lao động và Thương mại trên địa bàn theo đúng quy định. Thời gian tuyển 
chọn: từ ngày 15/6/2022 đến ngày 31/12/2022./.

Nơi nhận:
-  Như trên; 
-  Lưu: VT, LĐTBXH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Văn Tuyên
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