
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /UBND-KGVX 

V/v chấp thuận vị trí công việc sử 

dụng người lao động nước ngoài 

Lạng Sơn, ngày      tháng 3 năm 2021 

  

Kính gửi: Công ty cổ phần Bê tông Lạng Sơn  

              (Thôn Đại Sơn, xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn). 
 

Thực hiện Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính 

phủ Quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển 

dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước 

ngoài tại Việt Nam; 

Theo đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 

38/TTr-SLĐTBXH ngày 16/3/2021 về việc xem chấp thuận vị trí công việc sử 

dụng người lao động nước ngoài tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, UBND 

tỉnh Lạng Sơn thông báo về vị trí công việc mà Công ty cổ phần Bê tông Lạng 

Sơn được sử dụng người lao động nước ngoài như sau: 

1. Vị trí công việc được chấp thuận 

- Vị trí công việc: chuyên gia. 

- Chức danh công việc: chuyên gia kỹ thuật lắp đặt thiết bị máy rung cống 

và chuyển giao công nghệ sản xuất. 

- Số lượng: 01 người. 

- Thời hạn làm việc: từ ngày 20/3/2021 đến ngày 25/4/2021. 

- Hình thức làm việc: nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng. 

- Địa điểm làm việc: Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn thuộc 

Công ty cổ phần Bê tông Lạng Sơn tại Khu công nghiệp Đồng Bành, huyện Chi 

Lăng, tỉnh Lạng Sơn.      

2. Vị trí công việc không được chấp thuận: không. 

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện quản lý nhà nước về 

người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị 

định số 152/2020/NĐ-CP. 

4. Công ty cổ phần Bê tông Lạng Sơn có trách nhiệm thực hiện đúng các 

quy định của pháp luật về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam./. 
  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, 

  Công an tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

 các Phòng: KGVX, THNC, KT; 

- Lưu: VT, KGVX(NCD). 

 KT. CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 Dương Xuân Huyên 



 


		2021-03-18T07:25:31+0700


		2021-03-18T15:42:47+0700


		2021-03-18T15:42:47+0700


		2021-03-18T15:42:47+0700




