
 

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ LAO ĐỘNG –THƢƠNG BINH 

                VÀ XÃ HỘI 

 

   Số:                /SLĐTBXH-LĐVLTL 

   

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

  

  

        Bà Rịa- Vũng Tàu, ngày  28  tháng 6 năm 2019. 

V/v  phối hợp giới thiệu, cung ứng lao 

 động Việt Nam cho Công ty Posco E&C. 

 

                      Kính gửi: 
    - Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 
    - Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 
 

 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhận được   
công văn số 06/2019 ngày 26/06/2019 về việc điều chỉnh, bổ sung nhu cầu sử dụng 
người lao động nước ngoài của Công ty Posco E&C tại gói thầu F thuộc dự án Hóa 
dầu Long Sơn. 

 Nhằm giới thiệu, cung ứng lao động và tạo điều kiện cho lao động Việt Nam 
được làm việc theo nhu cầu của gói thầu F thuộc dự án Hóa dầu Long Sơn tại tỉnh 
Bà Rịa – Vũng Tàu, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội triển khai đến các cơ 
quan, đơn vị phối hợp thực hiện các nội dung sau: 

 1. Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chủ trì và phối hợp 
với nhà thầu tổ chức tiếp nhận, tổng hợp hồ sơ đăng ký tham gia dự tuyển của 
người lao động (Trung tâm Dịch vụ việc làm trao đổi trực tiếp với nhà thầu của 
Công ty Posco E&C và mời  nhà thầu cùng tham gia phỏng vấn người lao động) và 
báo cáo bằng văn bản kết quả tuyển dụng về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 
trước ngày 24/07/2019. 

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các trạm truyền 
thanh phường, xã hỗ trợ phát thông tin nhu cầu tuyển dụng lao động Việt Nam vào 
làm việc cho gói thầu F  thuộc dự án Hóa dầu Long Sơn  (đính kèm nội dung tuyên 
truyền). 

3. Thầu chính gói thầu F  thuộc Công ty Posco E&C phối hợp với Trung tâm 
Dịch vụ việc làm tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để sàn lọc hồ sơ và trao đổi thống nhất về 
thời gian phỏng vấn (nếu có hồ sơ). 

Địa chỉ: Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, số 221 Bacu, 
TP Vũng Tàu, Điện thoại: 02543.859975. 

 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội rất mong các đơn vị quan tâm, phối 
hợp thực hiện nhằm tạo điều kiện để người lao động tại địa phương tham gia tuyển 
dụng và sớm có việc làm ổn định góp phần thực hiện tốt Chương trình việc làm của 
tình giai đoạn 2016-2020./. 



 (Đính kèm công văn số 06/2019 của Công ty Posco E&C - Thầu chính gói 

thầu F thuộc dự án Hóa dầu Long Sơn.). 

                                                                                                                                                                                           

Nơi nhận:                                                                                            GIÁM ĐỐC 
- Như trên;  

 - UBND tỉnh (b/cáo);                                                                                               

- Lưu: VT, LĐVLTL. 

 

 

 

 

                                                                                        
                                                                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 
 

THÔNG BÁO 

Tuyển lao động Việt Nam làm việc tại gói thầu F 

 thuộc dự án Hóa dầu Long Sơn 

 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo 

tuyển dụng lao động Việt Nam vào làm việc cho gói thầu F thuộc dự án Hóa dầu 

Long Sơn, cụ thể như sau: 

- Số lượng cần tuyển:  02 người. Vị trí công việc: Chuyên gia: 

+ Chức danh công việc: Trưởng phòng công trường: 01 người; 

+ Chức danh công việc: Trưởng phòng thương mại: 01 người. 

- Địa điểm làm việc, thời hạn làm việc, trình độ chuyên môn, mức lương, 

điều kiện tuyển dung,đăng tại địa chỉ website của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh 

Bà Rịa – Vũng Tàu: http://vlvungtau.vieclamvietnam.gov.vn. 

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 17/07/2019. 

- Thời gian phỏng vấn dự kiến: Vào lúc 8 giờ 30 ngày 22/07/2019. 

- Địa điểm nhận hồ sơ: Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

(số 221 Bcu, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), điện thoại: 02543.859975. 

 

http://vlvungtau.vieclamvietnam.gov.vn/

		2019-07-02T02:33:48+0000
	Not specified
	Bkav eGov - Ký số điện tử


		2019-07-02T07:37:16+0000
	Not specified
	Bkav eGov - Ký số điện tử




