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Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 2521/SLĐTBXH-LĐVL ngày 08/9/2022 của Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội về việc phối hợp tuyển dụng lao động trên địa bàn 

tỉnh. Để tạo điều kiện cho người lao động có thông tin và cơ hội tham gia tuyển 

dụng lao động của Công ty Cổ phần Vinhomes, Phòng Lao động - Thương binh và 

Xã hội đề nghị UBND các xã, thị trấn thông báo trên hệ thống truyền thanh cơ sở 

cho toàn thể nhân dân, người lao động biết và tham gia chương trình tuyển dụng.  

Một số thông tin cơ bản về các chương trình tuyển dụng như sau: 

 1. Đối tượng, yêu cầu 

 - Người lao động (nam/nữ) trong độ tuổi: Từ 18 tuổi trở lên. 

 - Có sức khỏe, không có bệnh truyền nhiễm và bệnh xã hội. 

 2. Số lượng: 20.000 lao động. 

 3. Hồ sơ cá nhân: Người lao động xuất trình CMND/CCCD khi đến phỏng 

vấn và thực hiện ký hợp đồng ngay khi đạt yêu cầu phỏng vấn. 

 4. Mô tả về công việc 

Trực tiếp làm việc tại công trường các Dự án xây dựng của Công ty và thực 

hiện các công việc: Thợ xây, thợ trát chính, thợ sơn bả và phụ việc. Nơi làm việc 

do người lao động lựa chọn tại một trong các dự án do Công ty làm chủ đầu tư 

trên địa bàn: (1) huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa; (2) huyện Văn Giang, tỉnh 

Hưng Yên. 

 5. Quyền lợi, chế độ 

 - Thu nhập bình quân từ 15-25 triệu đồng/tháng (tùy theo năng lực, hạng 

mục công việc đảm nhiệm). 

 - Được ký kết Hợp đồng lao động, đóng nộp Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y 

tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm tai nạn 24/7 và các chế độ khác theo quy định; 



được bố trí chổ ăn, chổ ở và được đào tạo phát triển tay nghề và hỗ trợ các chi phí 

liên quan. 

6. Thời gian tuyển dụng:  Bắt đầu từ tháng 9/2022. Công ty Vinhomes có 

lịch thông báo cụ thể từng địa phương sau. Hình thức tuyển dụng: Tuyển dụng 

trực tiếp. 

Đề nghị UBND các xã, thị trấn quan tâm triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các phó PCT UBND huyện; 

- Các ban, phòng, ngành, Ủy ban MTTQ, 

  đoàn thể cấp huyện; 

- Lưu: VT.  
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