
UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ VĨNH YÊN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

 Số:        /UBND-LĐTBXH 
V/v phối hợp tuyển dụng thực tập 

sinh Nhật Bản trên địa bàn 

Vĩnh Yên, ngày     tháng  01  năm 2022 

 

Kính gửi:  

 - UBND các xã, phường; 

- Phòng Lao động - TB&XH thành phố; 

- Trung tâm Văn hóa - TT&TT thành phố. 

 

 Thực hiện công văn số 29/SLĐTBXH-LĐVL ngày 07/01/2022 của Sở 

Lao động - TB&XH tỉnh Vĩnh Phúc về việc phối hợp tuyển dụng thực tập sinh 

Nhật Bản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (có văn bản gửi kèm), UBND thành phố chỉ 

đạo như sau: 

 1. UBND các xã, phường và phòng Lao động-TBXH thành phố phối hợp với 

Công ty cổ phần ĐTQT và cung ứng nguồn nhân lực Đức Minh trong việc tuyển 

dụng thực tập sinh Nhật Bản trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên đi làm việc có thời 

hạn ở nước ngoài theo đúng quy định của pháp luật. 

 2. Trung tâm Văn hóa - TT&TT thành phố đăng tải trên các phương tiện 

thông tin nội dung tuyển chọn lao động trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đi làm việc 

có thời hạn ở nước ngoài của Công ty cổ phần ĐTQT và cung ứng nguồn nhân 

lực Đức Minh đến người dân trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên. 

UBND thành phố yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- CPCT, CPVP; 

- Lưu: VT, LĐ-TB&XH. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Đoàn Hồng Việt 
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