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Khánh Hòa, ngày            tháng         năm 2021 

V/v cung ứng, giới thiệu người lao động 

Việt Nam làm việc tại các vị trí dự kiến 

tuyển người lao động nước ngoài - Dự án 

Nhà máy Nhiệt điện BOT Vân Phong 1 

tỉnh Khánh Hòa – Nhà thầu IHI 

 

 

    Kính gửi:  

- UBND các huyện, thị xã và thành phố; 

- Trung tâm Dịch vụ việc làm Khánh Hòa; 

- Các Trường Đại học và Cao đẳng trên địa bàn tỉnh 

Khánh Hòa. 

 
 

 Thực hiện Công văn số 27/UBND-KGVX ngày 05/01/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc cung ứng người lao động Việt Nam vào làm 

việc tại các vị trí dự kiến tuyển người lao động nước ngoài; 

Căn cứ Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước 

ngoài làm việc tại Việt Nam và Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 

25/10/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một 

số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ; 

Nhằm cung ứng lao động theo đề nghị của Công ty IHI Corporation - 

Thầu thiết kế - cung ứng vật tư thiết bị - xây lắp (EPC) cho Dự án Nhà máy 

nhiệt điện BOT Vân Phong 1 thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (sau đây gọi tắt 

là Nhà thầu IHI) trước khi cho phép Nhà thầu tuyển lao động ngoài nước, Sở 

Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa đề nghị: 

1. Các địa phương, các Trường Đại học và Cao đẳng trên địa bàn tỉnh tổ 

chức thông tin rộng rãi nhu cầu tuyển dụng lao động Việt Nam làm việc tại Dự 

án để người lao động biết, đăng ký tuyển dụng làm việc tại Dự án. 

2. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội giao cho Trung tâm Dịch vụ 

việc làm Khánh Hòa chủ động phối hợp với Nhà thầu IHI, hỗ trợ thông tin tuyển 

dụng lao động theo yêu cầu của Nhà thầu IHI trên các phương tiện thông tin; 

đồng thời mời Nhà thầu IHI trực tiếp tham gia các phiên giao dịch việc làm hoặc 

tổ chức ngày hội việc làm tuyển dụng lao động theo yêu cầu của Nhà thầu; báo 

cáo kết quả cung ứng lao động về Sở trước ngày 30/01/2021. 
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Đề nghị Nhà thầu IHI tích cực phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm 

Khánh Hòa (địa chỉ: số 56 Lê Quý Đôn, thành phố Nha Trang, điện thoại 

0258.3510199) và các Trường Trung cấp thuộc Sở để tuyển dụng người lao 

động Việt Nam làm việc tại Dự án và báo cáo tình hình tuyển dụng lao động về 

Sở trước ngày 30/01/2021 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định. 

(Đính kèm Thông báo nhu cầu tuyển dụng lao động của Nhà thầu IHI)./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên (VBĐT); 

- UBND tỉnh (VBĐT-báo cáo); 

- BQL KKT Vân Phong (VBĐT); 

- Sở Thông tin và Truyền thông (VBĐT); 

- Tỉnh Đoàn Khánh Hòa (VBĐT); 

- Đài KTV (VBĐT); 

- Phòng LĐTBXH các huyện, TX, TP(VBĐT); 

- Nhà thầu IHI; 

- Lãnh đạo Sở (VBĐT); 

- Các Trường TC thuộc Sở (VBĐT); 

- Lưu: VT, LĐVL. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

 

 

Văn Đình Tri 
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