
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

Số: 2521/SLĐTBXH-LĐVL 

V/v phối hợp tuyển dụng  

lao động trên địa bàn tỉnh 

 

CỘNG  HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
            

            Hà Tĩnh, ngày 08 tháng 9 năm 2022 

                    

                    Kính gửi:   

                                      - UBND các huyện, thành phố, thị xã;                                     

                                      - Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh; 

                                      - Công ty Cổ phần Vinhomes. 

 
    

 Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 15/6/2021 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác đào tạo nghề, giải quyết việc 

làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Kế hoạch số 403/KH-UBND 

ngày 17/9/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện công tác đào tạo nghề, giải 

quyết việc làm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; theo đề nghị của Công ty 

Cổ phần Vinhomes về việc tuyển dụng lao động, Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội hướng dẫn UBND các huyện, thành phố, thị xã; Trung tâm Dịch vụ 

việc làm Hà Tĩnh phối hợp với Công ty Cổ phần Vinhomes tổ chức tuyển dụng 

lao động, như sau:  

1. Mục đích, yêu cầu: Giải quyết việc làm cho người lao động Hà Tĩnh 

nói chung và người lao động bị mất việc làm, thất nghiệp trở về địa phương do 

ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 có thu nhập ổn định cuộc sống cho người 

lao động thông qua việc tổ chức Ngày hội tuyển dụng của Công ty Vinhomes 

trên địa bàn tỉnh.  

2. Đối tượng, thông tin tuyển dụng 

 2.1. Đối tượng, yêu cầu 

 - Người lao động (nam/nữ) trong độ tuổi: Từ 18 tuổi trở lên. 

 - Có sức khỏe, không có bệnh truyền nhiễm và bệnh xã hội. 

 2.2. Số lượng: 20.000 lao động. 

 2.3. Hồ sơ cá nhân: Người lao động xuất trình CMND/CCCD khi đến 

phỏng vấn và thực hiện ký hợp đồng ngay khi đạt yêu cầu phỏng vấn. 

 2.4. Mô tả về công việc 

Trực tiếp làm việc tại công trường các Dự án xây dựng của Công ty và 

thực hiện các công việc: Thợ xây, thợ trát chính, thợ sơn bả và phụ việc. Nơi 

làm việc do người lao động lựa chọn tại một trong các dự án do Công ty làm 

chủ đầu tư trên địa bàn: (1) huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa; (2) huyện Văn 

Giang, tỉnh Hưng yên. 

 2.5. Quyền lợi, chế độ 

 - Thu nhập bình quân từ 15-25 triệu đồng/tháng (tùy theo năng lực, hạng 

mục công việc đảm nhiệm). 



 - Được ký kết Hợp đồng lao động, đóng nộp Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm 

y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm tai nạn 24/7 và các chế độ khác theo quy 

định; được bố trí chổ ăn, chổ ở và được đào tạo phát triển tay nghề và hỗ trợ 

các chi phí liên quan. 

2.6. Thời gian tuyển dụng:  Bắt đầu từ tháng 06/9/2022. 

- Tại huyện Can Lộc: (1) Địa điểm tổ chức: Trung tâm Văn hóa huyện 

Can Lộc, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh; (2) Thời gian tổ chức: Từ 8h00, ngày 16 & 17/09/2022; (3) Hình thức 

tuyển dụng: Tuyển dụng trực tiếp. 

- Tại các địa phương khác: Công ty Vinhomes có lịch thông báo sau. 

 3. Tổ chức thực hiện 

 3.1. Phòng Lao động việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội theo dõi, giám sát và kết nối các hoạt động phối hợp tuyển dụng lao động 

của Công ty Cổ phần Vinhomes tại các địa phương và tổng hợp báo cáo UBND 

tỉnh. Đồng thời phối hợp với UBND các huyện thành phố, thị xã, Trung tâm 

Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh, đơn vị cung ứng lao động trên địa bàn tỉnh và Công 

ty Cổ phần Vinhomes giải quyết các vướng mắc trong quá trình tuyển dụng và 

sử dụng lao động.  

 3.2. Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh 

- Phối hợp với Công ty Vinhomes xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, đăng 

tải thông tin tuyển dụng lao động trên hệ thống Website; tổ chức tuyển dụng 

lao động tại các phiên sàn giao dịch việc làm cố định, phiên sàn giao dịch việc 

làm online. 

- Phối hợp với Công ty Cổ phần Vinhomes, UBND các huyện, thành 

phố, thị xã tổ chức phiên sàn giao dịch việc làm lưu động; Hội nghị tư vấn, giới 

thiệu việc làm tại các huyện, thành phố, thị xã để thông tin đến người lao động 

biết và đăng ký.  

3.3. UBND các huyện, thành phố, thị xã 

Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn và phòng chuyên môn đăng tải, 

tuyên truyền thông tin về nhu cầu và điều kiện tuyển dụng lao động của Công 

ty Cổ phần Vinhomes đến tận người dân được biết, nắm bắt đầy đủ thông tin 

Ngày hội; đồng thời tạo điều kiện để Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh, 

Công ty Cổ phần Vinhomes trực tiếp tổ chức Phiên sàn giao dịch việc làm, Hội 

nghị tuyển dụng lao động trên địa bàn. 

3.4. Đề nghị Công ty Cổ phần Vinhomes 

- Phối hợp với Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Tĩnh xây dựng phương án 

tổ chức tuyển dụng lao động. Đồng thời cung cấp tài liệu, băng đĩa tuyên truyền 

giới thiệu Công ty, năng lực tuyển dụng lao động gửi Trung tâm dịch vụ việc 

làm Hà Tĩnh để phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Hà Tĩnh tổ 

chức tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng.  



- Cử bộ phận phụ trách tuyển dụng trực tiếp phối hợp với Trung tâm 

Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã để tổ chức triển 

khai tuyển dụng lao động trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.  

 Đề nghị các đơn vị nêu trên phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả và 

tổng hợp báo cáo kết quả tuyển dụng sau khi kết thúc chương trình về Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội./.  

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Phòng LĐTBXH các huyện,TP,TX; 

- Lưu VT, LĐVL. 

 GIÁM ĐỐC 

        

 

 

                   
                  

                    Nguyễn Trí Lạc           
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