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Căn cứ Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 04/10/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hậu Giang về phục hồi sản xuất kinh doanh tỉnh Hậu Giang; 

Căn cứ Kế hoạch số 81/KH-SLĐTBXH ngày 26/10/2021 của Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang về việc hỗ trợ phục hồi sản xuất 

kinh doanh và phát triển thị trường lao động trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. 

Nhằm kịp thời cung cấp thông tin về nhu cầu tuyển dụng của doanh 

nghiệp đến với người lao động tỉnh Hậu Giang cũng như tạo điều kiện thuận lợi 

cho người lao động có cơ hội tìm kiếm, lựa chọn việc làm, qua đó đáp ứng nhu 

cầu tuyển dụng lao động cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Trung tâm 

dịch vụ việc làm Hậu Giang thông báo một số vị trí tuyển dụng trong tháng 

01/2022 như sau: 

A. VIỆC LÀM NGOÀI NƯỚC 

1. Thị trường Nhật Bản 

 Trung tâm dịch vụ việc làm Tỉnh cần tuyển 100 lao động đi làm việc tại 

Nhật Bản thuộc lĩnh vực: Chế biến thực phẩm (chiên, nấu, nướng); chế biến 

thủy sản (phân loại, cân, đo các loại hải sản); cơ khí (dập kim loại, làm kim loại 

tấm cơ khí, gia công kim loại, phun sơn kim loại…). Có thu nhập cao từ 28-30 

triệu đồng/tháng trở lên. Thời gian làm việc 05 ngày/tuần, được làm thêm giờ, 

được bố trí chỗ ăn ở, được hưởng đầy đủ BHYT, BHXH và các chế độ theo quy 

định của Nhật Bản. Thời gian hợp đồng 3 năm, có thể gia hạn lên đến 5 năm. 

Điều kiện tuyển dụng: Nam, nữ từ 18 - 30 tuổi, trình độ lớp 12 trở lên có 

sức khỏe tốt, tác phong nhanh nhẹn, chăm chỉ. Chi phí xuất cảnh từ 110 - 120 

triệu đồng. 

Thời gian phỏng vấn: Dự kiến thời gian phỏng vấn các vị trí tuyển dụng 

vào ngày 25/01/2022 tại Trung tâm dịch vụ việc làm Hậu Giang. 

2. Thị trường Đài Loan 

Đối với thị trường Đài Loan, Trung tâm dịch vụ việc làm Hậu Giang cần 

tuyển 50 lao động làm trong lĩnh vực: Sản xuất hệ thống dây điện ô tô, sản xuất 

vỏ xe, nông nghiệp. Với tổng thu nhập từ 20 triệu đồng/tháng trở lên. Thời gian 

làm việc 05 ngày/tuần, được làm thêm giờ, được bố trí chỗ ăn ở, được hưởng đầy 

đủ BHYT, BHXH và các chế độ theo quy định của Đài Loan. Đặc biệt, các thành 



viên trong gia đình có thể đăng ký đi làm việc cùng nhau và có thể gia hạn hợp 

đồng lên đến 12 năm. 

Điều kiện tuyển dụng: Nam, nữ từ 18 - 37 tuổi, học vấn lớp 6 trở lên có 

sức khỏe tốt, chăm chỉ, nhanh nhẹn, trung thực. Chi phí xuất cảnh khoảng 120 

triệu đồng. 

Thời gian phỏng vấn: Dự kiến thời gian phỏng vấn các vị trí tuyển dụng 

vào ngày 20/01/2022 tại Trung tâm dịch vụ việc làm Hậu Giang. 

3. Chính sách hỗ trợ 

Người lao động có hộ khẩu trên địa bàn tỉnh Hậu Giang khi tham gia 

chương trình đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Đài Loan và Nhật Bản 

được hưởng các chính sách ưu đãi của Tỉnh: 

- Được vay tín chấp 100% chi phí xuất cảnh với lãi suất thấp tại Ngân 

hàng Chính sách xã hội. 

- Được Trung tâm dịch vụ việc làm hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt đến 15 

triệu đồng/lao động cho các đối tượng là thân nhân người có công với cách 

mạng, người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ bị thu hồi 

đất nông nghiệp và 7,5 triệu đồng/ lao động cho các đối tượng còn lại. 

- Được tạo mọi điều kiện để tham gia phỏng vấn và đậu đơn hàng sớm 

nhất, được Trung tâm đồng hành từ khi người lao động đăng ký tham gia đi làm 

việc ở nước ngoài cho đến khi về nước. 

B. VIỆC LÀM TRONG TỈNH 

1. Cần tuyển hơn 1000 lao động làm việc tại Công ty CP Thủy sản Minh 

Phú với vị trí: công nhân làm trong dây chuyền chế biến tôm đông lạnh xuất 

khẩu, có tổng thu nhập lên đến 9 triệu đồng/tháng. Thời gian làm việc theo ca, 

môi trường làm việc năng động, thân thiện, thoáng mát; Công ty hỗ trợ 100% 

tiền cơm giữa ca, thưởng chuyên cần 600.000 đ/người/tháng (Đủ ngày công), Có 

xe đưa rước công nhân miễn phí tại các tuyến cố định, được hưởng chế độ phúc 

lợi khác của công ty, các chính sách BHXH, BHYT, BHTN theo quy định hiện hành. 

Điều kiện tuyển dụng: Nam, nữ trong độ tuổi lao động, có sức khỏe tốt 

biết đọc biết viết, chịu khó, siêng năng, chăm chỉ. 

2. Cần tuyển 100 lao động phổ thông làm việc tại Công ty TNHH SX TM & 

DV Quang Hưng chuyên sản xuất khóm, đu đủ, bắp non.  Công ty hỗ trợ bữa ăn 

trưa, nhân viên ở xa được sắp xếp chỗ ở; Một số quyền lợi khác sẽ được trao đổi 

cụ thể với chủ sử dụng. 

 Điều kiện tuyển dụng: Nam/Nữ:  từ 18 - 35 tuổi có sức khỏe tốt, biết đọc, biết 

viết, siêng năng, chăm chỉ. 

Ngoài ra, còn nhiều vị trí tuyển dụng lao động làm việc ở các lĩnh vực, 

may mặc, sản xuất thương mại – dịch vụ tại một số công ty như:, công ty TNHH  

 



MTV Bách Mỹ Nội Y, công ty CP May Nhà Bè – Hậu Giang, Công ty Cổ 

phần Mía đường Cần Thơ,… 

Trung tâm dịch vụ việc làm Hậu Giang cập nhật thường xuyên tin tức 

tuyển dụng lao động trong và ngoài nước gửi tới địa phương. Vì vậy, rất mong 

nhận được sự phối hợp của các đơn vị trong công tác tuyên truyền, phổ biến 

thông tin tuyển dụng đến với người lao động. 

Mọi chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Hậu Giang theo địa 

chỉ: Số 09, đường Võ Văn Kiệt, P. 5, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, số điện 

thoại: 0293.3870.120, website: http://thitruonglaodonghaugiang.net hoặc liên 

hệ zalo: 0869559531, facebook: trungtamdichvuvieclamhaugiang./. 

 

Nơi nhận:       

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Sở LĐTBXH; 

- Sở Thông tin & Truyền thông; 

- Các hội, đoàn thể Tỉnh; 

- Đài PTTH, Báo Hậu Giang; 

- Ngân hàng CSXH chi nhánh Hậu Giang; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Phòng LĐ-TBXH các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các Cơ sở Giáo dục & Đào tạo; 

- Các trường THPT trên địa bàn Tỉnh; 

- Lưu VT. 

 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Phước 
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