UBND TỈNH BẮC KẠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ LAO ĐỘNG - THƢƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
Số:1417

/ LĐTBXH-LĐVL&DN

Bắc Kạn, ngày08 tháng 7 năm 2019

V/v Giới thiệu doanh nghiệp tuyển
lao động đi làm việc ở nước ngoài
(Công ty LETCO)

Kính gửi:
- Ủy ban nhân dân huyện Na Rì;
- Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới;
- Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông;
- Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn.
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn nhận được Văn bản số
84/LETCO ngày 15/01/2018 của Công ty TNHH MTV Đào tạo và Cung ứng nhân
lực – HaUI (LETCO) về việc tuyển chọn lao động đi làm việc ở nước ngoài. Sau
khi xem xét, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội giới thiệu Công ty LETCO
đến huyện Na Rì, Chợ Mới, Bạch Thông và thành phố Bắc Kạn để tuyển chọn lao
động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng với các thông tin chính như sau:
1.Trụ sở chính của doanh nghiệp: Phường Minh Khai, Q. Bắc Từ Liêm, TP.
Hà Nội
Điện thoại: 024.37638154; Fax: 02437656081; Email: letco@haui.edu.vn
Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài số
229/LĐTBXH-GP ngày 08/9/2010 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
2. Thị trường triển khai tuyển chọn lao động: Nhật Bản, Đài Loan
3. Danh sách cán bộ công ty thực hiện tuyển chọn lao động:
- Ông Nguyễn Thế Đồng, Phó phòng nghiệp vụ I (Số CMT: 035081000005;
ĐT: 0989585581);
- Ông Bùi Văn Dương, Cán bộ tuyển dụng (Số CMT: 125082310; ĐT:
0968098883);
- Bà Nông Thị Oanh, cộng tác viên (Số CMT: 09105339; ĐT: 0911002808);
Để đơn vị thực hiện tốt các hợp đồng cung ứng lao động đã ký kết với đối tác
nước ngoài cũng như giải quyết việc làm cho người lao động của địa phương, Sở
Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân huyện Na Rì, Chợ Mới,
Bạch Thông và thành phố Bắc Kạn phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Công ty
LETCO tổ chức tư vấn và tuyển lao động trên địa bàn đạt kết quả tốt.
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Công ty LETCO có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành của
pháp luật về việc đưa lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài và
báo cáo kết quả thực hiện cho cơ quan lao động địa phương theo quy định.
Trong quá trình thực hiện nếu xảy ra vướng mắc, đề nghị UBND các huyện
thành phố phản hồi về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (Phòng Lao động
việc làm và Dạy nghề, SĐT: 0209.3811.299) để được hướng dẫn giải quyết kịp
thời./.
(Văn bản giới thiệu thực hiện đến hết ngày 31/12/2019)
Nơi nhận:

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Gửi bản giấy:
- Công ty LETCO;
Gửi bản điện tử:
- Như trên;
- Chi nhánh NHCSXH tỉnh;
- Phòng Lao động – TB&XH
Huyện Na Rì, Bạch Thông, Chợ Mới
Tp Bắc Kạn;
- GĐ, PGĐ phụ trách;
- Lưu: VT, LĐVL&DN(TH 04b).

Nguyễn Tiến Cƣơng
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