
 

 
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NGOẠI VỤ 

Số:        /SNgV-LSHTQT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lạng Sơn, ngày        tháng 7 năm 2022 

V/v cho phép Trung tâm dịch vụ 

việc làm làm việc với Công ty 

TNHH KHKT Goertek Vina 

 

 

Kính gửi:  

 

Sở Lao động -Thương binh và Xã hội.   

Căn cứ Quyết định số 643-QĐ/TU ngày 17/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy Lạng Sơn ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại tỉnh 

Lạng Sơn; Quyết định số 2089-QĐ/TU ngày 09/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy Lạng Sơn ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản 

lý thống nhất các hoạt động đối ngoại tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định 

số 643-QĐ/TU ngày 17/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 

Sau khi xem xét Công văn số 1147/SLĐTBXH-VP ngày 05/7/2022 của Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội về việc xin ý kiến chủ trương làm việc với 

Công ty TNHH KHKT Goertek Vina, trao đổi thống nhất với Công an tỉnh, Sở 

Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn có ý kiến như sau: 

1. Nhất trí về việc Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội làm việc với Đoàn công tác của Công ty TNHH KHKT Goertek 

Vina gồm 05 người trong đó 01 người nước ngoài (có danh sách kèm theo) để trao 

đổi, thống nhất cách thức phối hợp và cung cấp thông tin tuyển dụng lao động phổ 

thông tại địa phương tỉnh Lạng Sơn. 

Thời gian: 10h00 ngày 05/7/2022. 

Địa điểm: Trụ sở Trung tâm Dịch vụ việc làm (số 66, đường Lê Đại Hành, 

phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn). 

2. Đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ 

việc làm phối hợp các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung làm việc đảm bảo đúng 

chương trình đã đăng ký, tuân thủ Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối 

ngoại của tỉnh, quy định về tiếp xúc với người nước ngoài, phòng, chống dịch bệnh 

Covid- 19 và các quy định liên quan; kết thúc chương trình thực hiện chế độ báo 

cáo theo quy định. 

Sở Ngoại vụ trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Công an tỉnh; 

- Trung tâm Dịch vụ việc làm; 

- Lãnh đạo Sở; 

- P. LSHTQT; 

- Lưu: VT. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Trịnh Tuyết Mai 
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