
UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

SỞ LAO ĐỘNG – TB&XH 

 

Số: 7225 /SLĐTBXH-LĐVLDN 
V/v triển khai 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 

 

        Bình Thuận, ngày  11  tháng  8  năm 2022 
 

 

 

Kính 

    Kính gửi: 

      - UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

      - Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc Sở;   

      - Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục  

           thường xuyên các huyện, thị xã. 

                  

         Ngày 08/8/2022, Trung tâm Lao động ngoài nước thuộc Bộ Lao động – 

TB&XH có Công văn số 540/TTLĐNN-TCLĐ 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. Các điều kiện đăng ký dự tuyển, thành phần hồ sơ, quyền lợi của 

ứng viên, chi phí… (có Thông báo kèm theo). Thời gian nộp hồ sơ đăng ký từ 

ngày 08/8/2022 đến ngày 10/9/2022 tại Trung tâm Lao động ngoài nước, địa 

chỉ: Số 1 Trịnh Hoài Đức, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội.  

Để triển khai thực hiện, Sở Lao động - TB&XH đề nghị các cơ quan, đơn 

vị phối hợp thực hiện các nội dung sau: 

1. Tổ chức niêm yết Thông báo tuyển chọn lao động đi làm việc tại Đài 

Loan theo đơn hàng Công ty HHCP Tất Thành và Công ty HHCP Cự Minh tại 

trụ sở UBND các xã, phường, thị trấn, Trung tâm Dịch vụ việc làm, Trung tâm 

Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên các huyện, thị xã và phổ biến 

trên các phương tiện thông tin đại chúng những thông tin về điều kiện tuyển 

dụng, thông tin đơn hàng, chi phí,… để người lao động, các học viên có nhu cầu 

đăng ký tham gia. 

2. Tư vấn, hướng dẫn ứng cử viên lập hồ sơ đăng ký tham gia theo đúng 

các nội dung và thời gian quy định. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm triển khai thực hiện. Quá trình 

triển khai nếu có vướng mắc phản ánh về Sở Lao động – TB&XH (qua Phòng 

Lao động, Việc làm và Dạy nghề; số điện thoại: 0252.3822462) để được hướng 

dẫn./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đại học Phan Thiết 

- Trường Cao đẳng Y tế 

- Trường Cao đẳng cộng đồng 

- Trường Cao đẳng nghề Bình Thuận 

- Phòng Lao động-TB&XH các huyện, thị 

xã, thành phố (thực hiện); 

- VP Sở (đăng tin lên trang Web); 

- Lưu: VT, LĐVLDN (Hòa 35b). 

             KT. GIÁM ĐỐC 

           PHÓ GIÁM ĐỐC          

 

 

 

     

            Trần Thị Thanh Nhàn 

(Phối 

 hợp); 


		Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận - STTTT - Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận - Email: stttt@binhthuan.gov.vn - Phone: 0252.3833505
	2022-08-11T16:25:25+0700
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội<sldtbxh@binhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận - STTTT - Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận - Email: stttt@binhthuan.gov.vn - Phone: 0252.3833505
	2022-08-11T16:25:36+0700
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội<sldtbxh@binhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




