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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quan Sơn, ngày      tháng     năm 2022 

 

                    Kính gửi:  Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 915/SLĐTBXH- LĐVL ngày 29/03/2022 của Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội về việc tuyển lao động đi làm việc có thời hạn ở nước 

ngoài, Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau:  

1. Đề nghị Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các xã, thị trấn 

phối hợp với phối hợp Công ty Cổ phần Cung ứng nhân lực Châu Á (ASIA 

HR.,JSC) tuyển lao động trên địa bàn đưa đi làm việc có thời hạn nước ngoài.  

- Số lượng: 50 người (trong đó nữ 20 người và nam 30 người) đi làm các 

ngành nghề được tiếp nhận TTSKN số 2-3 theo quy định của Nhật Bản (không bao 

gồm ngành Hộ lý). 

 - Thời gian tuyển chọn lao động: 4/4/2022 đến 30/6/2022.  

2. Công ty Cổ phần Cung ứng nhân lực Châu Á 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 Uỷ ban nhân dân huyện (quan 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội).  

3. Đề nghị UBND các xã, thị trấn 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 Cổ phần Cung ứng nhân lực Châu Á 

(ASIA HR.,JSC); báo cáo những khó khăn, vướng mắc và các vi phạm (nếu có) để 

kịp thời xử lý./. 

 

Nơi nhận:                                                                                         
- Như kính gửi: 

- Lưu: VT, LĐTBXH. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

                                                 

Chu Đình Trọng 
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