
ỦY  BAN  NHÂN  DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 3461 /UBND-THVX Tuyên Quang, ngày  17 tháng  9  năm 2021 

V/v chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động  
là người nước ngoài làm việc tại tỉnh  

 

 
 

           Kính gửi:  
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Sở Ngoại vụ; 
- Sở Tư pháp; 

- Sở Công thương; 
- Công an tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương; 
- Công ty TNHH FUTURE OF SOUND VINA. 

 

Căn cứ Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ 

quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và quản lý, tuyển 

dụng người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại 

Việt Nam; 

Sau khi xem xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại 

Văn bản số 1082/SLĐTBXH-LĐ ngày 16/8/2021 về việc đề nghị chấp thuận 

nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài làm việc tại Công ty TNHH FUTURE OF 

SOUND VINA. 

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Chấp thuận cho Công ty TNHH FUTURE OF SOUND VINA (địa chỉ: 

Lô E2, cụm Công nghiệp Phúc Ứng, xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương, tỉnh 
Tuyên Quang) được sử dụng số lao động là người nước ngoài làm việc tại 

Công ty, cụ thể như sau: 

1.1. Số lượng: 04 người. 

1.2. Vị trí công việc: Lao động kỹ thuật. 

- Quản lý chất lượng: 01 người; 

- Quản lý mua hàng xuất, nhập khẩu: 01 người; 

- Quản lý kỹ thuật sản xuất: 01 người; 

- Sửa chữa máy móc: 01 người; 

1.3. Thời hạn làm việc: Từ ngày 25/9/2021 đến ngày 24/9/2023. 

1.4. Địa điểm làm việc: Lô E2, cụm Công nghiệp Phúc Ứng, xã Phúc Ứng, 
huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. 

1.5. Hình thức làm việc: Thực hiện hợp đồng lao động. 
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2. Giao trách nhiệm 

2.1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Chủ trì, phối hợp với các sở: Ngoại vụ, Công thương, Tư pháp; Công an 

tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương và các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, 
hướng dẫn việc tuyển lao động là người nước ngoài được chấp thuận nêu tại mục  1 

Văn bản này theo đúng quy định và bảo đảm an toàn, phòng, chống dịch Covid-19. 

- Tiếp nhận hồ sơ và cấp giấy phép lao động cho lao động là người nước 

ngoài của Công ty TNHH FUTURE OF SOUND VINA được chấp thuận theo 
đúng quy định hiện hành của Nhà nước.  

2.2. Các sở: Ngoại vụ, Công thương, Tư pháp; Công an tỉnh; Ủy ban nhân 
dân huyện Sơn Dương và các đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ có trách 

nhiệm phối hợp chặt chẽ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc thực 
hiện các nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản này. 

2.3. Công ty TNHH FUTURE OF SOUND VINA  hoàn thiện hồ sơ, thủ tục 
và sử dụng lao động là người nước ngoài được chấp thuận tại mục  1 Văn bản này 

bảo đảm theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước./. 

Nơi nhận:  
- Như Kính gửi (thực hiện);  
- Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo);  
- PCT UBND tỉnh Hoàng Việt Phương; 
- Chánh VP UBND tỉnh; 
- PCVP UBND tỉnh Ngô Mạnh Hùng; 
- Lưu: VT, THVX (Bắc). 

 

 

  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 
 

Hoàng Việt Phương 
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