
ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH BÌNH ĐỊNH  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

Số:         /UBND-KT      Bình Định, ngày      tháng 01 năm 2023 

V/v sử dụng lao động là 

 người nước ngoài của Công 
ty TNHH Dinh dưỡng động 
vật EH Bình Định Việt Nam  

  

 

                                           Kính gửi:  Ban Quản lý Khu kinh tế 

 

Xét đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế tại Văn bản số 42/BQL-QLDN ngày 

12/01/2023 về đề xuất nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài của Công ty TNHH Dinh 
dưỡng động vật EH Bình Định Việt Nam; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:   

1. Đồng ý chủ trương cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại 
Công ty TNHH Dinh dưỡng động vật EH Bình Định Việt Nam với chức danh Tổng 
Giám đốc (thủ tục cấp mới, 01 người) như đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế tại 
Văn bản nêu trên.  

2. Ban Quản lý Khu kinh tế phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn 

các thủ tục và thực hiện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài theo đúng quy 
định của pháp luật.  

Lưu ý: Việc cấp phép, quản lý và sử dụng người lao động nước ngoài đến làm 
việc tại tỉnh Bình Định phải thực hiện đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch 
Covid-19, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của Chủ tịch UBND tỉnh.  

Ban Quản lý Khu kinh tế phối hợp Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên 
quan triển khai thực hiện./.  
 
  KT. CHỦ TỊCH 

Nơi nhận:  PHÓ CHỦ TỊCH 

- Như trên; 
- CT, PCT Nguyễn Tuấn Thanh;  

- Các Sở LĐ-TBXH, NgV; 

- Công an tỉnh;  
- Cty TNHH Dinh dưỡng động vật 
  EH Bình Định Việt Nam;  
- CVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, K6. 

    

 

 

 

 

 

  Nguyễn Tuấn Thanh 
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