UBND TỈNH NGHỆ AN
SỞ LAO ĐỘNG – TB & XH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:2858 /LĐTBXH - VL

Nghệ An, ngày 16 tháng 9 năm 2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v Thông báo tuyển dụng người lao
động đi làm việc tại Đài Loan theo
phương thức tuyển dụng trực tiếp

Kính gửi:
- Giám đốc Đài Phát thanh – Truyền hình
tỉnh Nghệ An;
- Tổng Biên tập Báo Nghệ An;
- Trung tâm dịch vụ việc làm Nghệ An;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã.
Thực hiện Công văn số 872/TTLĐNN - TCLĐ ngày 06/9/2019 của Trung tâm
Lao động ngoài nước - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phối hợp thông
báo tuyển dụng lao động đi làm việc tại Đài Loan theo phương thức tuyển dụng trực
tiếp
Để triển khai kịp thời Chương trình theo quy định của Trung tâm Lao động
ngoài nước, Sở Lao động - TB & XH đề nghị Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Báo
Nghệ An; Trung tâm dịch vụ việc làm Nghệ An; UBND các huyện, thành phố, thị xã
thông báo bằng văn bản và trên các phương tiện thông tin đại chúng về Chương trình
đến các cơ sở xã, phường, thị trấn để nhân dân và người lao động biết, đăng ký tham
gia, với các thông tin cơ bản như sau:
1. Phạm vi tuyển chọn: Toàn quốc
2. Số lượng tuyển chọn: 50 người (30 nam, 20 nữ);
3. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 10/6-26/6/2019.
4. Điều kiện đăng ký thi tuyển:
Người lao động có nguyện vọng tham gia Chương trình, đáp ứng các điều kiện
theo quy định dưới đây đều có thể đăng ký thi tuyển (phỏng vấn trực tiếp). Điều kiện
đăng ký thi tuyển:
- Nam, nữ, từ đủ 18 đến 25 tuổi;
- Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên;
- Nam cao từ 1m65, nặng từ 55kg trở lên, Nữ cao 1m55, nặng 45 kg trở lên;
- Không có tiền án, không hút thuốc, không uống rượu, không ăn trầu và
không sử dụng ma túy, chất kích thích;
- Sức khỏe tốt, không xăm mình và trên người không có vết sẹo mổ, cơ thể
không có khuyết tật, không mắc các bệnh lao phổi, giang mai, Viêm gan B, HIV;
- Đối với người lao động đã từng đi làm việc tại Đài Loan đã về nước: không
vi phạm pháp luật trong thời gian cư trú tại Đài Loan

- Có thể làm việc theo ca
5. Thông tin về đơn hàng:
- Mô tả công việc: Thao tác máy in ấn mạch điện, vận chuyển, kiểm tra thành
phẩm, đóng gói sản ph ẩm.
- Số giờ tăng ca: Bình quân 40-46 giờ/tháng.
- Thời gian làm việc: Theo ca (2 ca/ngày), ca sáng từ 8:00 đến 20:00 tối; ca tối
từ 20:00 đến 8:00 sáng hôm sau (12 tiếng/ca, bao gồm thời gian nghỉ ngơi, ăn uống,
làm thêm giờ).
- Mức lương cơ bản: 23.100 Đài tệ/ tháng công ty phát 6000 Đài tệ/lao động để
tiêu vặt, số tiền còn lại sẽ chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của người
lao động tại Việt Nam.
- Điều kiện ăn ở: Công ty bố trí nơi ở và cung cấp 3 bữa ăn/ngày, công ty khấu
trừ 4.960 Đài tệ/tháng.
- Tiền làm thêm Theo quy định của Luật Lao động cơ bản Đài Loan.
- Tiền thưởng khi mãn hạn hợp đồng Hoàn thành hợp đồng 3 năm về nước, căn
cứ vào đóng góp của người lao động, công ty sẽ thưởng cho người lao động tối đa
105.000 Đài tệ/người (tương đương 3.500 USD/3 năm).
6. Hồ sơ đăng ký tham gia chương trình bao gồm:
- Người lao động tự tải Hồ sơ và đăng ký dự tuyển từ trang thông tin điện tử
của Trung tâm Lao động ngoài nước (đăng tải trên trang web www.dolab.gov.vn).
- Hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm:
+ Sơ yếu lý lịch (điền đầy đủ thông tin theo mẫu);
+ Bản cam kết (điền đầy đủ thông tin theo mẫu);
+ Bản thông tin của người lao động bằng tiếng Hoa (điền đầy đủ thông tin theo
mẫu);
+ Giấy khám và chứng nhận sức khỏe để đi làm việc tại nước ngoài có đầy đủ
các xét nghiệm theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của
Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe (mẫu của Trung tâm Lao động ngoài
nước);
+ Giấy xác nhận không tiền án do Công an tỉnh cấp (nếu chưa kịp nhận, người
lao động có thể bổ sung sau).
+ Bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân;
+ Bản sao có chứng thực Sổ hộ khẩu;
+ Bản sao chứng thực bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trở lên;
+ Bản sao có chứng thực chứng chỉ tiếng Hoa (nếu có);
+ 04 ảnh kích thước 4 cm x 6 cm nền trắng (chụp trong vòng 3 tháng gần đây, lưu ý
ảnh chụp cần rõ, không che lông mày, tai).
(Yêu cầu sắp xếp hồ sơ theo thứ tự nêu trên)
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Lưu ý:
- Các loại giấy tờ nêu trên phải được kê khai trung thực, rõ ràng; ký, ghi rõ họ
và tên, nếu phát hiện gian lận thông tin hoặc nộp hồ sơ thông qua trung gian, môi giới
thì hồ sơ đăng ký dự tuyển sẽ bị loại.
- Sơ yếu lý lịch phải do chính người lao động khai và phải có xác nhận của
UBND xã/ phường nơi người lao động đăng ký hộ khẩu thường trú (có đóng dấu giáp
lai vào ảnh).
- Hồ sơ không đạt yêu cầu không được trả lại.
7. Cách thức, thời gian và địa điểm nộp hồ sơ và nội dung thi tuyển
- Người lao động hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn nộp và nộp về Trung tâm
Lao động ngoài nước theo 2 hình thức sau:
+ Người lao động đến nộp trực tiếp tại Trung tâm Lao động ngoài nước
(Không nhờ người nộp và khi đến phải xuất trình giấy Chứng minh thư nhân dân)
+ Hoặc gửi đảm bảo chuyển phát nhanh qua đường bưu điện về Trung tâm Lao
động ngoài nước (địa chỉ: số 1, Trịnh Hoài Đức, phường Cát Linh, quận Đống Đa,
Hà Nội)
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 09/9/2019 đến ngày 15/12/2019 (đối
với ứng viên nộp hồ sơ qua đường bưu điện, ngày nộp sẽ được tính theo dấu của bưu
điện của ngày ứng viên nộp hồ sơ).
Trong quá trình hoàn thiện hồ sơ đăng ký dự tuyển, nếu có vấn đề cần tư vấn,
người lao động liên hệ với Trung tâm Lao động ngoài nước thông qua số điện thoại:
(024) 730.30.199 số máy lẻ 121 để được hướng dẫn.
8. Thông báo kết quả kiểm tra hồ sơ, thời gian và địa điểm thi tuyển
Kết quả kiểm tra hồ sơ và kế hoạch thi tuyển được Trung tâm Lao động ngoài
nước gửi thư thông báo trực tiếp cho người lao động và đăng tải trên trang thông tin
điện tử của Trung tâm Lao động ngoài nước tại địa chỉ www.colab.gov.vn.
(Có Thông báo tuyển ch ọn lao động đi làm việc tại Đài Loan theo đơn hàng
công ty HHCP mạch điện tử Nam Á của Trung tâm Lao động ngoài nước kèm theo).
Đề nghị Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Báo Nghệ An; Trung tâm dịch vụ
việc làm Nghệ An; UBND các huyện, thành phố, thị xã quan tâm phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Trung tâm Lao động ngoài nước (b/c);
- UBND tỉnh ( b/c);
- Giám đốc Sở (b/c);
- Lưu: VT, VL.
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