
Về việc triển khai tuyển lao động đi làm việc có thời hạn ở nước 
ngoài theo hợp đồng (Số: 991/UBND-LĐTXBH,ngày 09/7/2015) 

Thứ Năm, 09/07/2015 - 09:40 
Kính gửi: - Công an huyện; 

           - Các tổ chức đoàn thể; 

                - Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT,Ngân hàng CSXH huyện; 

                - Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn. 

  

          Thực hiện Công văn số 577/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 29/6/2015 của 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tuyển lao động đi làm việc có 

thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng; 

          Uỷ ban nhân dân huyện Cao Lộc đề nghị phòng Lao động - Thương binh 

và Xã hội phối hợp với các cơ quan: Công an huyện, Ngân hàng nông nghiệp và 

PTNT, Ngân hàng CSXH, các tổ chức đoàn thể và Uỷ ban nhân dân các xã, thị 

trấn phối hợp với Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Bạch 

Đằng (Tên giao dịch: BIMEXCO) - Chi nhánh tại Hải Dương tuyên truyền 

công tác tuyển lao động đi làm việc có thời hạn tại Ả rập Xê út như sau:  

            1. Công việc và số lượng tuyển 
  

Tên công việc Số lượng tuyển 
Thời hạn hợp 

đồng 

Giúp việc gia đình 100 người 02 năm 

          

            2. Tổ chức thực hiện 

           2.1. Các cơ quan liên quan, các tổ chức đoàn thể, UBND các xã, thị trấn 

phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty tuyển lao động thực hiện tốt công 

tác tuyên truyền; công khai về số lượng, tiêu chuẩn tuyển chọn, điều kiện làm 

việc và sinh hoạt, quyền lợi và nghĩa vụ, các thủ tục cần thiết đối với người lao 

động khi trúng tuyển đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng; các 

khoản lệ phí người lao động phải đóng trước khi xuất cảnh…  

           2.2. Chú trọng tuyển chọn những lao động có thân nhân tốt, có ý thức tổ 

chức kỷ luật, bản thân và gia đình chấp hành tốt các chính sách của Đảng, pháp 

luật của Nhà nước. 

           2.3. Ưu tiên lao động thuộc diện hộ nghèo, gia đình chính sách, bộ đội 

xuất ngũ có nhu cầu đi lao động có thời hạn ở nước ngoài sẽ được ưu tiên tuyển 

chọn và được miễn phí tuyển chọn lao động. 

Uỷ ban nhân dân huyện giao cho phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ 

trì phối hợp với các ngành, cơ quan liên quan, Công ty Cổ phần Xuất nhập 

khẩu và Xây dựng Bạch Đằng và Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn tuyên 

truyền, tuyển chọn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp 



đồng; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Uỷ ban nhân huyện theo quy định./.  



 



 



 


