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THÔNG BÁO  

Về việc tuyển dụng lao động và Đào tạo nghề tháng 02 năm 2022 

 

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.  

Theo thông tin cập nhật tuyển dụng lao động – đào tạo nghề tháng 2 năm 2022 

của Trung tâm dịch vụ việc làm Hậu Giang. Nhằm kịp thời cung cấp thông tin về thị 

trường lao động Nhật Bản, Đài Loan, nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh 

nghiệp trong nước và các lớp đào tạo nghề đến với người lao động.  

Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thông báo đến Ủy ban nhân dân các 

xã, thị trấn để tuyên truyền cho người lao động về thông tin nhu cầu tuyển dụng 

tháng 2 được Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh cập nhật cụ thể như sau: 

I. VIỆC LÀM NGOÀI NƯỚC 

1. Thị trường Nhật Bản 

 Trung tâm dịch vụ việc làm Tỉnh Hậu Giang cần tuyển lao động đi làm việc 

tại Nhật Bản với các vị trí việc làm như sau: 60 lao động chế biến thức ăn (cơm 

hợp, xúc xích, thịt nguội); 40 lao động bảo dưỡng máy móc (thay đổi phụ tùng trong 

xe ô tô); 30 lao động lĩnh vực cơ khí (pay, hàn, tiện); 20 lao động làm việc tại khách 

sạn 5 sao. Có thu nhập cao từ 28-35 triệu đồng/tháng trở lên. Thời gian làm việc 

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

BHXH, 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 (một 

số đơn hàng tuyển dụng trình độ từ lớp 9 trở lên) có sức khỏe tốt, tác phong nhanh 

nhẹn, chăm chỉ.  

Thời gian phỏng vấn: Trung tâm dịch vụ việc làm Hậu Giang sẽ liên tục tổ 

chức các buổi phỏng vấn cho người lao động theo từng vị trí tuyển dụng. 

2. Thị trường Đài Loan 

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

các vị trí việc làm như sau: 50 lao động lĩnh vực Điện tử, 40 công nhân sản xuất vỏ 

xe, 100 lao động làm 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 - 40 tuổi, học vấn lớp 6 trở lên có sức 

khỏe tốt, chăm chỉ, nhanh nhẹn, trung thực.  

Thời gian phỏng vấn: Trung tâm dịch vụ việc làm Hậu Giang sẽ liên tục tổ 

chức các buổi phỏng vấn cho người lao động theo từng vị trí tuyển dụng. 

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. 

II. VIỆC LÀM TRONG TỈNH 

 Cần tuyển 2000 công nhân may làm việc tại các công ty:  Công ty TNHH 

UNIPAX Vị Thanh, công ty CP May Nhà Bè – Hậu Giang, công ty TNHH MTV 

Bách Mỹ Nội Y, 200 công nhân sản xuất tại Công ty TNHH MTV SXTM và DVXK 

MINH DŨNG, Công ty CP Thủy sản Minh Phú…với tổng thu nhập lên đến 6 triệu 

đồng/tháng. Được hưởng các chế độ đãi ngộ tùy từng công ty và các chính sách 

BHXH, BHYT, BHTN theo quy định hiện hành. 

III. ĐÀO TẠO NGHỀ 

Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Hậu Giang thường xuyên tuyển sinh các khóa 

đào tạo nghề như: may công nghiệp, lắp ráp cài đặt máy tính, làm tóc-trang điểm, 

Lái xe ô tô hạng B1, B2 và hạng C. Thời gian đào tạo từ 3-5 tháng. Học phí 4.500.000 

-  11.900.000đ/khóa (tùy vào ngành nghề). 

Đối tượng tuyển sinh học nghề:   

Người lao động có nhu cầu học nghề từ 16-50 tuổi, có sức khỏe tốt phù hợp 

với nghề cần học. 

Quyền lợi của người học: 

- Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, quân nhân xuất ngũ được miễn hoặc 

giảm học phí. 

- Kết thúc khóa học, học viên được cấp chứng chỉ sơ cấp hoặc chứng chỉ đào 

tạo nếu đạt yêu cầu trong kỳ thi cuối khóa. 



- Được ưu tiên tư vấn giới thiệu việc làm trong nước và ngoài nước. 

  Mọi chi tiết liên hệ trực tiếp 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, zalo: 0869559531, facebook:trungtamdichvuvieclamhaugiang, 

website: http://thitruonglaodonghaugiang.net ./. 

 

Nơi nhận:       

- TT. DVVL tỉnh HG; 

- UBND huyện (để báo cáo); 

- UBMTTQVN huyện; 

- Các hội, đoàn thể huyện; 

- Đài Truyền thanh huyện; 

- Trung tâm GDNN-GDTX huyện; 

- Các Trường THPT trên địa bàn huyện;   

- UBND các xã,thị trấn; 

- Lưu VT. 

 

 KT.TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

               Nguyễn Thị Thanh 
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