
UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

 

Số:            /SLĐTBXH-LĐ 
V/v phối hợp, hỗ trợ Công ty Cổ phần 

Vinhomes tuyển dụng lao động 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

     Tuyên Quang, ngày         tháng  8  năm 2022 

Kính gửi: - Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn; 
- Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang; 

- Trung tâm Dịch vụ việc làm. 
 
 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được Văn bản số 44/2022 ngày 

23/8/2022 của Công ty Cổ phần Vinhomes về việc hỗ trợ tuyển dụng lao động; 

Giấy giới thiệu số 51/VH-GT ngày 24/8/2022 của Công ty Cổ phần Vinhomes.     

Để công tác tuyển dụng lao động của Công ty Cổ phần Vinhomes đạt hiệu 

quả và tạo điều kiện cho người lao động của tỉnh Tuyên Quang lựa chọn, nộp hồ sơ 

ứng tuyển tham gia vào thị trường lao động; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn và Uỷ ban nhân dân thành phố Tuyên 

Quang, Trung tâm Dịch vụ việc làm phối hợp, hỗ trợ đơn vị thực hiện công tác 

tuyển dụng lao động như sau:  

1. Đơn vị phối hợp, hỗ trợ tuyển dụng lao động  

1.1. Thông tin chung: Công ty Cổ phần Vinhomes 

(1) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần, mã số doanh 

nghiệp 0102671977 đăng ký lần đầu ngày 06/3/2008; đăng ký thay đổi lần thứ 34 

ngày 11/3/2022;  

(2) Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng số BXD-00001415 do Cục 

Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng ký ngày 10/12/2018. 

(3) Số lượng lao động tuyển dụng 20.000 công nhân; vị trí công việc: Thợ 

xây, thợ trát, thợ sơn bả, phụ việc; thời gian triển khai: Từ ngày 23/8/2022; hình 

thức tuyển dụng: Trực tiếp tuyển dụng (kèm theo Tờ gấp thông báo tuyển dụng). 

(4) Đầu mối liên hệ: Bà Bùi Bích Huệ, chuyên viên tuyển dụng; Căn cước 

công dân số 035194002045 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội 

cấp ngày 11 tháng 3 năm 2019; Số điện thoại: 0976965094. 

Ông Đỗ Hồng Quân, chuyên viên tuyển dụng; Căn cước công dân số 

001098001234 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 10 

tháng 7 năm 2019. 

(Có bản photo các giấy tờ nêu trên kèm theo) 
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1.2. Về công tác tuyển dụng lao động  

Công ty Cổ phần Vinhomes có trách nhiệm xây dựng, thông tin về Kế hoạch 

tuyển dụng lao động trên địa bàn huyện Yên Sơn, thành phố Tuyên Quang. Chấp 
hành và chịu trách nhiệm về hoạt động tuyển dụng, sử dụng lao động của công ty  
theo quy định pháp luật. Trước ngày 15 hằng tháng báo cáo kết quả tuyển dụng lao 

động của Công ty Cổ phần Vinhomes về Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn, thành 
phố Tuyên Quang và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

1.3. Thời gian tuyển dụng lao động: Từ ngày 25/8/2022 đến hết ngày 

30/6/2023. 

2. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn và Uỷ ban nhân dân thành phố  
Tuyên Quang:  Chỉ đạo phòng chuyên môn, Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp  với 

Công ty Cổ phần Vinhomes: 

- Thông báo tuyển dụng lao động của Công ty Cổ phần Vinhomes đến người 

lao động trên địa bàn qua các phương tiện thông tin đại chúng (loa phát thanh, trên 
sóng Đài Phát thanh và Truyền hình huyện, tờ gấp).  

- Thu thập, thống kê thông tin nhu cầu tìm việc làm của người lao động cung 
cấp cho Công ty Cổ phần Vinhomes để có kế hoạch tư vấn, tuyển dụng. 

- Theo dõi tình hình, hằng tháng báo cáo kết quả người lao động tham gia 
nộp hồ sơ ứng tuyển và quản lý lao động trên địa bàn huyện, thành phố đi làm việc 
(hợp đồng lao động) theo tuyển dụng của Công ty Cổ phần Vinhomes  về Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội trong báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ lĩnh vực 
Lao động - Thương binh và Xã hội hằng tháng của huyện, thành phố. 

3. Trung tâm Dịch vụ việc làm phối hợp, hỗ trợ tổ chức thực hiện kế hoạch 
tư vấn, tuyển dụng lao động với Công ty Cổ phần Vinhomes để người lao động trên 

địa bàn huyện Yên Sơn và thành phố Tuyên Quang (nhất là người lao động đang 
hưởng trợ cấp thất nghiệp)  tham gia ngày hội tuyển dụng việc làm. Theo dõi và 

định kỳ báo cáo kết quả về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong báo cáo kết 
quả thực hiện nhiệm vụ hằng tháng của Trung tâm. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị UBND huyện Yên Sơn, 
UBND thành phố Tuyên Quang và Trung tâm dịch vụ việc làm phối hợp, hỗ trợ 

Công ty Cổ phần Vinhomes tuyển dụng lao động./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh; 
- Chủ tịch UBND tỉnh; 
- PCT UBND tỉnh Hoàng Việt Phương; 
- Công ty CP Vinhomes; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Phòng LĐTBXH huyện Yên Sơn; 
- Phòng LĐTBXH thành phố; 
- Lưu: VT, LĐ.(Huệ) 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

  
 
 

 
 

 
Hoàng Quốc Cường 
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