
ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Số:          /UBND-VX 

V/v chấp thuận các vị trí công 
việc sử dụng người lao động 
nước ngoài của Công ty Cổ phần 
Đầu tư và Phát triển giáo dục 
Việt Mỹ 

           Bình Định, ngày       tháng  01  năm 2023 

 

          Kính gửi:  
             - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 
             - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Việt Mỹ. 

 

 Theo đề nghị của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Việt Mỹ tại 
Văn bản số 01/GT-VM ngày 09/01/2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển 
giáo dục Việt Mỹ về việc giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài và 

đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 84/SLĐTBXH-

VLGDNN ngày 10/01/2023 về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư và 
Phát triển giáo dục Việt Mỹ sử dụng lao động là người nước ngoài; Chủ tịch 
UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

 1. Chấp thuận các vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài của 
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Việt Mỹ như sau: 
 - Vị trí công việc: Chuyên gia. 

 - Chức danh công việc: Giáo viên tiếng Anh. 

 - Số lượng: 03 người. 
 - Thời hạn làm việc: Từ ngày 24/01/2023 đến ngày 23/01/2025. 

 - Hình thức làm việc: Theo quy định của pháp luật về hợp đồng lao động. 

 - Địa điểm làm việc: 92-94 Đô Đốc Bảo, phường Trần Phú, thành phố Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định. 
 2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiến hành làm thủ tục cấp giấy 
phép lao động cho 03 người nước ngoài đến làm việc tại Công ty Cổ phần Đầu tư và 
Phát triển giáo dục Việt Mỹ nêu trên theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. 

 Yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan 
phối hợp tổ chức triển khai, thực hiện./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT Lâm Hải Giang;  

- Sở Ngoại vụ; 

- Công an tỉnh; 

- CVP, PVPVX; 

- Lưu: VT, K20. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

Lâm Hải Giang  
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