
UBND TỈNH KON TUM 
SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH  

VÀ XÃ HỘI 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /SLĐTBXH-LĐVL&GDNN             Kon Tum, ngày       tháng 5  năm 2022 

V/v đề nghị tạo điều kiện thuận lợi  

trong việc tuyển lao động của  

Công ty Cổ phần Nông nghiệp 

Trường Hải năm 2022.  

  

 

      Kính gửi:  
- Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố; 

- Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum; 
- Công ty Cổ phần Nông nghiệp Trường Hải(1). 

 
Thực hiện Công văn số 1337/UBND-KGVX ngày 09/5/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về phối hợp, tạo điều kiện cho Công ty Cổ phần Nông nghiệp Trường Hải tổ 
chức tuyển dụng và đào tạo lao động trên địa bàn tỉnh; 

Theo Công văn số 20/2022/CV-TRAGRICO ngày 19/4/2022 của Công ty Cổ 
phần Nông nghiệp Trường Hải về tuyển dụng và đào tạo lao động tại địa phương. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các đợn vị, địa phương tạo điều 
kiện thuận lợi  trong việc tuyển lao động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Trường 
Hải (gọi tắt là Công ty) năm 2022, cụ thể: 

1. Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố: 

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tạo điều kiện thuận lợi 

trong thời gian Công ty triển khai kế hoạch tuyển dụng, đào tạo lao động trên địa bàn 
quản lý năm 2022; cung cấp thông tin thị trường lao động theo từng xã, phường, thị 

trấn, tạo điều kiện thuận lợi để Công ty xác định dữ liệu về nguồn cung lao động của 
địa phương và có kế hoạch tuyển dụng lao động hiệu quả nhất. 

- Báo cáo Ủy ban nhân dân huyện, thành phố về nội dung phối hợp, tạo điều 
kiện cho Công ty tuyển dụng lao động trên địa bàn. 

2. Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum: Chủ động liên hệ với Công ty, 
phối hợp tham gia tổ chức các lớp đào tạo theo phương thức liên kết đào tạo với 

doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu đào tạo lao động của Công ty. 

3. Công ty Cổ phần Nông nghiệp Trường Hải: 

- Thông báo cho phòng Lao động- Thương binh và Xã hội các huyện, thành 
phố về kế hoạch triển khai thực hiện công tác tuyển dụng và đào tạo lao động trên địa 
bàn năm 2022 để tạo điều kiện thuận lợi trong thời gian tuyển dụng lao động trên địa 

bàn; đồng thời gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội biết, phối hợp. 
                                                 
1 Địa chỉ Công ty: Khu công nghiệp Tam Hiệp, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.  
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- Cấp giấy giới thiệu cho nhân viên của Công ty khi thực hiện công tác tuyển 
dụng và đào tạo lao động tại các huyện, thành phố để các cơ quan chức năng của địa 

phương biết, phối hợp tạo điều kiện thuận lợi trong công tác tuyển dụng và đào tạo 
lao động của Công ty nhằm đạt hiệu quả (tránh tình trạng các tổ chức, cá nhân mượn 

tên Công ty để thực hiện công tác tuyển dụng  và đào tạo lao động trái quy định của 
pháp luật).   

Đề nghị các đơn vị, địa phương phối hợp triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- LĐ Sở; 
- UBND các huyện, TP(P/h); 
- Lưu VP,LĐVL&GDNN, H(22). 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 
 

Nguyễn Trung Thuận 
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