
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HẠ HÒA 

 
Số:           /UBND-LĐ 

V/v  Tuyển chọn lao động đi 

làm việc có thời hạn ở nước ngoài. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Hạ Hòa, ngày        tháng 01 năm 2021 

                                     

     Kính gửi:  

- UBND các xã, thị trấn; 

- Phòng Văn hóa – Thông tin, Đài truyền thanh huyện; 

- Công an huyện; 

- Ngân hàng Chính sách XH huyện Hạ Hòa;  

- Ngân hàng NN và PTNT huyện Hạ Hòa. 

 

Căn cứ Luật Người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ngày 

29/11/2006; Nghị định số 38/2020/NĐ-CP ngày 03/4/2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc 

ở nước ngoài theo hợp đồng; Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 

08/10/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn chi tiết một số 

điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 

và Nghị định số 126/2007/NĐ-CP; Căn cứ Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND 

ngày 11/7/2017 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội,  

Thực hiện Văn bản số 55/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 12/01/2021 của Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội về việc Tuyển chọn lao động đi làm việc có thời hạn ở 

nước ngoài. Theo đó Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ giới thiệu: 

1. Đơn vị thực hiện: 

- Công ty Cổ phần hợp tác đầu tư HTC Group (ĐẦU TƯ HTC GROUP). 

- Trụ sở chính của doanh nghiệp tại Tầng 4, số 40, đường Ngô Gia Tự, 

phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

- Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài 

số 1899/LĐTBXH-GP do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp ngày 

24/3/2020;  

2. Nội dung thực hiện: 

- Thực hiện tư vấn, tuyển chọn lao động trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đi làm 

việc nước ngoài có thời hạn theo hợp đồng theo Phiếu trả lời Đăng ký hợp đồng 

cung ứng lao động của Cục Quản lý lao động ngoài nước: 

- Địa bàn tuyển chọn lao động: Tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

- Thị trường tuyển chọn lao động: Nhật Bản, Đài Loan. 

- Thời gian tư vấn, tuyển chọn lao động: Đến 30/6/2021. 

- Cán bộ của doanh nghiệp trực tiếp tư vấn, tuyển chọn lao động tại địa bàn: 

Stt Họ và tên Chức vụ Số CMND/CCCD Số điện thoại 

1 Nguyễn Đại Hải TP tuyển dụng 017076000034 0362.817.076 

2 Lê Thanh Phúc  012076000033 0913.059.599 

3 Bùi Thị Oanh Nhân viên 013455623 0355.386.209 
 



3. Yêu cầu thực hiện: 

Yêu cầu Công ty Cổ phần hợp tác đầu tư HTC Group: Triển khai các hoạt 

động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo đúng các quy 

định của Pháp luật và báo cáo kết quả thực hiện với các cơ quan chức năng liên 

quan trước ngày 15/6 và ngày 15/12 hàng năm theo quy định; Thu phí của người 

lao động đi làm việc tại Đài Loan theo đúng quy định tại Công văn số 

5251/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 31/12/2013 về việc giảm mức chi phí đối với 

người lao động Việt Nam đi làm việc tại Đài Loan của Bộ Lao động – Thương 

binh và Xã hội (không vượt quá 4.000 USD/người/hợp đồng 3 năm đối với các 

ngành công nghiệp tại Đài Loan; không vượt quá 3.300 USD/người/hợp đồng 3 

năm khi đi làm việc trong các bệnh viện, trung tâm chăm sóc người già, hộ lý, y 

tá, điều dưỡng, chăm sóc người bệnh tại Đài Loan); Thu phí của người lao động 

đi làm việc tại Nhật Bản theo đúng quy định tại Công văn số 1123/LĐTBXH-

QLLĐNN ngày 06/4/2016 về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp chấn chỉnh 

đưa thực tập sinh Việt Nam sang Nhật Bản của Bộ Lao động – Thương binh và 

Xã hội (không quá 3.600 USD/ người/ hợp đồng 3 năm; không quá 1.200 USD/ 

người/ hợp đồng 1 năm).  

UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị có liên 

quan phối hợp với Công ty Cổ phần hợp tác đầu tư HTC Group trong việc tuyển 

chọn lao động và tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động làm các thủ tục vay 

vốn, khám sức khỏe, làm hộ chiếu, xuất cảnh đi làm việc có thời hạn theo hợp 

đồng ở nước ngoài.     

Trong quá trình thực hiện, đề nghị UBND các xã, thị trấn, các cơ quan chức 

năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện thu tiền của Công ty Cổ phần hợp tác đầu tư 

HTC Group đối với người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài./.   

 
 Nơi nhận: 
 - Như trên; 

 - Sở LĐTB-XH (b/c); 

 - CT; CPCT; 

 - Lưu: VT. 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

Ngô Anh Vũ 
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