
UBND TỈNH LÀO CAI  

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ 

 
Số:         /BQL-QLDN 

V/v  tuyển lao động cho Nhà thầu 
 vào làm việc tại tỉnh Lào Cai 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lào Cai, ngày      tháng 12 năm 2022 

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố  

trực thuộc Trung ương 

 

 Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai nhận được Văn bản số NFC-CV-

GT 20221214 ngày 14 tháng 12 năm 2022 của Công ty Cổ phần Hữu hạn xây 

dựng Kim loại màu Trung Quốc (Thầu chính gói thầu số 8 dự án mở rộng nâng 

công suất nhà máy Luyện đồng Lào Cai: Thiết kế, cung cấp thiết bị vật tư và lắp 

đặt Nhà máy Luyện đồng công suất 20.000T/năm) về việc tuyển lao động Việt 

Nam vào làm việc tại các vị trí dự kiến tuyển người lao động nước ngoài của 

Công ty. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai thông báo tuyển lao động người 

Việt Nam, cụ thể như sau: 

 1. Vị trí công việc 1: Giám đốc điều hành 

 - Chức danh công việc: Giám đốc 

 - Số lượng: 01 người 

 - Về trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kỹ thuật chế tạo, 

có 15 năm kinh nghiệm quản lý nhà máy Luyện đồng, thành thạo quy trình công 

nghệ Luyện đồng, thông thạo nghe, nói, đọc, viết tiếng Trung Quốc phổ thông 

và tiếng Anh, có đủ sức khỏe theo quy định. 

 - Địa điểm làm việc: thôn Tân Hồng, xã Bản Qua, huyện Bát Xát, tỉnh 

Lào Cai 

 - Mức lương: theo thỏa thuận. 

 - Thời gian làm việc: từ tháng 01/2023 đến tháng 01/2024 

 2. Vị trí công việc 2: Nhà quản lý 

 - Chức danh công việc: Kỹ sư quản lý  

 - Số lượng: 02 người 

 - Về trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kỹ thuật chế tạo, 

có 10 năm kinh nghiệm quản lý nhà máy Luyện đồng, thành thạo quy trình công 

nghệ Luyện đồng, thông thạo nghe, nói, đọc, viết tiếng Trung Quốc phổ thông  

và tiếng Anh, có đủ sức khỏe theo quy định. 

 - Địa điểm làm việc: thôn Tân Hồng, xã Bản Qua, huyện Bát Xát, tỉnh 

Lào Cai 

 - Mức lương: theo thỏa thuận. 



 - Thời gian làm việc: từ tháng 01/2023 đến tháng 01/2024 

 3. Vị trí công việc 3: Chuyên gia   

 - Chức danh công việc: Chuyên gia kỹ thuật, hướng dẫn lắp đặt, vận hành, 

bảo trì thiết bị. 

 - Số lượng: 04 người 

 - Về trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kỹ thuật chế tạo, 

có 5 năm kinh nghiệm quản lý nhà máy Luyện đồng, thành thạo quy trình công 

nghệ Luyện đồng, thông thạo nghe, nói, đọc, viết tiếng Trung Quốc phổ thông  

và tiếng Anh, có đủ sức khỏe theo quy định. 

 - Địa điểm làm việc: thôn Tân Hồng, xã Bản Qua, huyện Bát Xát, tỉnh 

Lào Cai 

 - Mức lương: theo thỏa thuận. 

 - Thời gian làm việc: từ tháng 01/2023 đến tháng 01/2024 

 5. Hồ sơ đăng ký dự tuyển: Theo quy định tại Nghị định số 

145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ 

lao động. 

 Đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố thông 

báo để người lao động được biết và đăng ký dự tuyển với Ban Quản lý Khu kinh 

tế tỉnh Lào Cai trước ngày 08/01/2023. 

 Rất mong nhận được sự hỗ trợ của quý Sở./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Phòng LĐ-TBXH các huyện, TP; 
- Bộ phận Một cửa Ban; 
- Lãnh đạo Ban; 
- Lưu: VT,LĐ1, QLDN. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
 

 
 
 

Cao Bá Quý 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

 
 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-12-29T16:55:03+0700
	Tỉnh Lào Cai
	Cao Bá Qúy<cbquy-bqlkkt@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-12-29T16:55:22+0700
	Tỉnh Lào Cai
	Cao Bá Qúy<cbquy-bqlkkt@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-12-29T16:56:04+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
	BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ<contact-bqlkkt@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-12-29T16:56:28+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
	BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ<contact-bqlkkt@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-12-29T16:56:58+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
	BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ<contact-bqlkkt@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




